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AUGUSZTUS 20. ÜZENETE:
összefogásra van szükség

„Minden évben visszatérünk az alapokhoz, emlékeztetjük magunkat arra, hogy összetartozunk, és hogy felelősséget viselünk egymásért és a közösségért. Emlékeztetjük magunkat arra, hogy az állam nem az adóhatóság vagy a kormányhivatal, nem a bíróság vagy a rendőrség. Az állam egy közösség, amely ezer éve küzd tagjai közös boldogulásáért. Az államot Szent István király
alapította, de nekünk mind hozzá kell tennünk a magunkét az ő munkájához, mert csak így maradhatunk
meg....” - mondta Petrovics László polgármester ünnepi beszédében. Részletek a 4. oldalon
A kitüntetettek csoportja: Varga Zoltánné,
Niegreisz Anna, Demeter Péterné, Mészáros
Dezsőné, Rothbauer Antal és Rotter Emília unokaöccse, Rotter Ervin

III. Nagymarosi
Kajakpóló Kupa

Új ruhában az
öreg barát

Megújult a hegyestetői
Julianus barát kilátó

A 3. helyezett nagymarosi csapat: Szórágy Péter, Heininger
Ádám, Ádám Krisztián, Szűcs Géza és Kiss Miklós. Cikkünk a
Képes összeállításunkat lapunk 2-3. oldalán találják
10. oldalon olvasható

2

Nagymaros

Új ruhában az öreg barát

Megújult a hegyestetői Julianus barát kilátó
A legtöbb helybéli ismeri, életében legalább egyszer járt nála, de mivel kevés azok száma, akik heti, havi rendszerességgel
zarándokolnak hozzá, úgy gondoltuk, közzé tesszük megszépülésének állomásait, és a végeredményt. Szolgáljon e szimbolikus, szép építmény a természetjárók örömére - legalább még újabb 75 évig.
A felújítást előkészítette és finanszírozta: az Ipoly Erdő Zrt.
Elvégezte: HÓD Kft. Nagymaros

HEININGER FERENC
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Augusztus 20. üzenete:
összefogásra van szükség
A 2013. évi Szent István Napok
programsorozat idén is kétnapos kulturális eseményt jelentett
Nagymaros város életében.
Augusztus 19-én a szórakoztató programok játszották a főszerepet. Kora délutántól a gyermekes
családokat várták a szervezők a Fő
tér alsó szakaszához. Kézműves
foglalkozáson koronázási jelképeket készíthettek a csemeték az
óvónők közreműködésével. Eközben a nagyobbak kerékpáros triál
és parkour bemutatót tekinthettek meg. A látványos előadás után
ügyességi verseny várta az érdeklődőket, ahol ki is lehet próbálni a
könnyebb feladatokat.
A különleges dísz- és postagalambok kiállítása a Nagymarosi Postagalamb Egyesület segítségével valósult meg. A program végén a galambokat hazaengedték,
melyben a gyermekek segítő kezeire számítottak. Természetesen
számos önként jelentkezőre talált
a galamb reptetési lehetőség.

Eközben a Görömbő Kompánia tagjai belekezdtek népi mesejátékukba. A közönség bevonásával
víg kedélyű mese kerekedett végül, melyet gyermek és felnőtt néző
egyaránt nevetéssel jutalmazott.
A mesét a magyar néptánc váltotta a színpadon. A Válaszút táncegyüttes folklór műsorában a
Zagyva banda húzta a talpalávalót
a színpadon.
A római katolikus templomba
jótékonysági egyházzenei hangverseny vette kezdetét. A Magyar
Állami Operaház énekművészeinek közreműködését Simándi Péter tolmácsolta műsorvezetőként.
A szervezésben Gáspár István
atya vállalt főszerepet, melyet ezúton is köszönünk.
Délután a művelődési házban
kiállítás nyílott a Nagymaroson
élő és Nagymaroshoz kötődő alkotóművészek munkáiból. A ki-

állításon került átadásra Kisgejőc
testvérvárosi kapcsolatának kialakításában tevékeny szerepet vállaló Ivaskovics József részére Nagymaros Város Díszpolgári címe.
Este 20 órakor lépett színpadra
hatalmas közönség előtt Kökény
Attila (képünkön) - 2010 legjobb
férfihangja - és Samu István gitárművész kísérője. A Megasztár felfedezettje koncertjén a magyar zenei élet közismert alakjainak dalait énekelte a közönséggel együtt.
A lemenő napot a Nagymarosi Motorcsónak SE lampionos felvonulása köszöntötte. A visegrádi
és nagymarosi közönség által oly
kedvelt tűzijátékra 21.30-kor került sor. A nézők ezt követően nem
tértek haza, hanem megvárták a
pár perc múlva kezdődő, méltán
kedvelt Polarys együttes utcabálját. A zenekar népszerűsége évek
óta töretlen és ezt bizonyítandó,
hogy csaknem hajnali egyig ropták a táncos lábúak.
A rendezvény megvalósítását
és zavartalan lebonyolítását a háttérben dolgozók áldozatos munkája nélkül lehetetlen lett volna megszervezni. Köszönjük a segítséget Nagymarosi Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, valamint a verőcei
Rendőrs munkatársainak.
Másnap, augusztus 20-án, kedden az ünnepi szentmise után a
Monsberger téren Szent István és
Boldog Gizella szobrának megkoszorúzásával vette kezdetét a városi megemlékezés. Az ünnepség
a Fő téren folytatódott Petrovics
László polgármester beszédével,
aki a közösségi összefogás erejére

és eredményeire hívta fel a nagymarosi közönség figyelmét.
A polgármester beszéde végén
egy bejelentést is tett: a Szent Olga
Alapítvány újabb adománnyal,
egy terepjárásra is alkalmas rendőrségi járművel kíván hozzájárulni a város biztonságához. Az autó
kulcsát Natalia Nyikityina elnök
nevében Grécs Lászlót, az alapítvány ellenőrző bizottságának tagja adta át.
A képviselő-testület határozata alapján posztumusz díszpolgári címet adományozott Rotter
Emíliának, Rothbauer Antal részére Pro Urbe díjat, Nieberl Nándornak posztumusz Pro Urbe díjat, Varga Zoltánné és Niegreisz
Anna részére „Nagymaros Ifjúságáért” díjat, Demeter Péterné részére „Nagymaros Város Közszolgálatáért” kitüntetést és Mészáros
Dezsőné részére elismerő oklevelet. Staud Katalin számára adományozott „Nagymaros Város Köz-

szolgálatáért” kitüntetés későbbi
időpontban kerül átadásra.
Az évek óta egyre szélesebb
népszerűségnek örvendő „Tiszta
udvar, rendes ház” díjak is kiosztásra kerültek. A Szakmai Bíráló
Bizottság javaslata alapján 2013ban címet és táblát adományozott Hegedűs Péter, Fohlné Mundi
Katalin, Legény Péterné, Makrai Ferencné, Hamvas Józsefné és
Stadler Klára jelölteknek.
Hegedűs Péter a pénzjutalmát a
Vasút utcai óvoda számára ajánlotta fel, melyet ezúton is köszönünk!
A 2013. évi új búzából készített kenyeret Gáspár István szentatya áldotta meg. Ezt követően a
Nyugdíjas klub tagjai alkalomhoz
illő viseletben kis cipókat kínáltak
a nézőknek. A kenyéráldást követően Heinczinger Miklós, Mika
énekelt megzenésített verseket a
közönségnek.
Az ünnepségen való közreműködésért köszönet illeti a Dunakanyar Fúvósegyüttest és karmesterét Ujvári Gábort, a 950-es
számú Szent Gellért Cserkészcsapat képviselőit, a zenés műsorért Heinczinger Miklóst. Hálásak
vagyunk István atyának a kenyér
megáldásért és a Városi Nyugdíjas Klub tagjainak a kenyér szétosztásáért.
A rendezvény megvalósításához nyújtott támogatásért köszönettel tartozunk szponzorainknak:
CBA Nagymaros- Trade Kft., Új
Ház Centrum Piramis Építőház
Kft., Mahart – Passnave Személyhajózási Kft., Dr. Szili Zsoltné,
Zellerné Jung Erzsébet, Palásti Ildikó, Dunapress Multimédia Bt és
az Otp Bank Nyrt-nek.
A rendezvény környékén lakó
polgároknak ezúton is köszönjük
a türelmüket.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER
MÁNDLI KATALIN MŰVELŐDÉSI

A Tiszta udvar, rendes ház díjazottjai

HÁZ IGAZGATÓ

JÓRÁSZ-NAGY ESZTER ÉS
PLENTNER KATALIN
STRATÉGIAI REFERENS
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Az Elsővölgy utcai óvodáról
Az Elsővölgyi óvodába járó gyermekeket a tavasszal megtartott
szülői fórumokon elhangzottaknak megfelelően – az Elsővölgyi
óvodaépület 119 millió forint uniós támogatásból megvalósuló felújítása miatt egy nevelési évre – a
Váci út 32. szám alatti (volt Gyermekjóléti Szolgálat, volt bölcsőde) ingatlanban helyezi el az önkormányzat.
A szükséges átalakítási, felújítási munkálatokat a Járási
Népegészségügyi
Intézet
tisztifőorvosával történt előzetes
helyszíni egyeztetésnek megfelelően végeztettük el. Szakemberek megtekintették az épületet, és

a rosszízű szóbeszéd ellenére nem
állapítottak meg életveszélyes állapotot. A balesetmentes működéshez szükséges valamennyi
munka elkészült, az elektromos
hálózat felülvizsgálata, a szükséges javítás, csere is megtörtént. A
munkálatok megkezdését a júniusi árvíz, valamint a Gyermekjóléti
Szolgálat költözésének elhúzódása hátráltatta.
A felújítási munkák – a nagyobbrészt saját munkaerő igénybevétele ellenére legalább 2,5 millió Ft összeget kitevő értékben
– elkészültek.
Augusztus 28-án az óvoda munkatársai megkezdték a

A közlekedési szabályok betartása
Ismételten ezúton is felhívom a
tisztelt gépjármű tulajdonosokat,
hogy a város közterületein való
parkolás során a közúti közlekedés szabályait tartsák be.
Tegyék ezt különösen a járdán
való parkolás során, annak érdekében, hogy ne akadályozzák a gyalogosok, mozgásukban korlátozottak, babakocsit tolók közlekedését.
A KRESZ (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet) 40. § (8) bekezdése szerint a
járdán – részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad
megállni, ha
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter
szabadon marad, és
d) a jármű tengelyterhelése az
1000 kg-ot nem haladja meg.
Amennyiben a fenti feltételek
nem teljesülnek, akkor a megállás szabályainak megsértését követi el a gépkocsivezető, amely
szabálysértési bírság kiszabását
vonja maga után.
A Magyar utcában a volt Mátyás étterem épülete előtt a megállni tilos tábla után, valamint a
vasúti híd alatt a megállás egyértelműen tilos (a járda elfoglalása
esetén hatványozottan), a szemben történő megállás a tilalom
alól nem ad felmentést.
A KRESZ vonatkozó szabályai: 10. § (3) bekezdés: A jelzőtáblákat az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzőtáblát a bal oldalon, vagy az úttest felett megismételhetik. A jelzőtábla jelzése a
jelzőtáblával szemben közlekedő
minden járműre vonatkozik.

takarítást, majd a költözést az
Elsővölgyi épületből.
Így szeptember 2-án a többi óvodaépülethez hasonlóan az
Elsővölgyi óvodába járó gyermekek is megkezdhették az egy évre
szóló ideiglenes helyen az óvodát.
Elsővölgy utcai óvoda bővítése és korszerűsítése - KMOP4.6.1-11-2012-0046
Terveink szerint az Elsővölgyi
óvoda bővítésének építési kivitelezése már javában zajlana, azon-

ban a műszaki tartalomra vonatkozó, áprilisban benyújtott módosítási kérelmünket több mint három hónap után sem bírálta el a támogató. Sajnos az időbeni csúszás
jelentős, ez a kivitelezés határidejére is kihat. A késlekedéstől függetlenül a jóváhagyott tartalmi és
időbeni szerződésmódosítást követően kezdődhet a közbeszerzés,
majd az építési kivitelezés, ami
összességében 2014. nyár végére
biztonsággal befejeződhet. Az építés idejére az ideiglenes megnyitott Váci úti óvodaépület rendelkezésre áll. Köszönjük a szülők és
a dolgozók türelmét.
PETROVICS LÁSZLÓ

A zaj elleni védelemről
A zaj elleni védelemről szóló 14/1995. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint „Az önkormányzat közigazgatási területén vasárnap és ünnepnapon robbanómotor-, vagy elektromos motor meghajtású gépek használata tilos.”
A tilalom valamennyi kerti, mezőgazdasági, erdészeti, építőipari
gépre kiterjed. A nyugodt vasárnapi pihenés biztosítása érdekében tilalom megsértőit bírságolni fogjuk! Bejelentést a közterület-felügyelőnél lehet tenni a (20) 503-8809 telefonszámon.
Egyúttal fel kívánom hívni mind a lakosság, mind a vendéglátóipari üzletek működtetői figyelmét, hogy Nagymaroson a következő
zajkibocsátási értékek érvényesek:

40. § (1) bekezdés: Járművel megállni - ha közúti jelzésből
vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik csak az úttest menetirány szerinti
jobb szélén, azzal párhuzamosan,
egy sorban szabad (ez azt jelenti, hogy a menetirány szerinti bal
oldalon, a Mátyás előtt megállni
nem szabad).
41. § (1) bekezdés: A 40. §
rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a várakozásra is.
A piac idején a Fő téren a megállni tilos táblát, amely mindkét
irányban el van helyezve szintén
kötelező betartani.
A Magyar utca alsó részén a
komp megközelítésére szolgáló,
várakozni tilos táblával ellátott
útszakaszokon a várakozás büntetést von maga után.
Felhívom minden szabálytalanul megálló, várakozó gépkocsivezető figyelmét, hogy a türelmi időszak letelt, így az eddigi figyelmeztetések helyett a jövőben már 5000-től 50 000 forintig
(6 hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70 000
forintig) terjedő helyszíni bírságot fog a közterület-felügyelő kiszabni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
100. § (1) bekezdése alapján a
gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a
gépjárművezető távollétében is ki
lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű
forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére
fogjuk a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni.
DR. HORVÁTH BÉLA

Zajos rendezvények, összejövetelek esetén is kötelezőek a határértékek mindenkire!
A határértékek túllépésétől függetlenül is elköveti a csendháborítás szabálysértését az, aki indokolatlanul olyan zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja. A szabálysértés büntetési tétele 150 000 Ft-ig terjedő pénzbírság, illetve 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, melyet a közterület-felügyelő szabhat ki.
A vendéglátó üzletekben a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 6. § (7) bekezdése alapján zeneszolgáltatás, műsoros előadás, táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató szolgáltatás olyan módon nyújtható, illetve szervezhető, hogy az nem járhat
a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti
zajjal. Ez a fenti táblázat szerinti mérték betartását jelenti.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint ilyen
tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a
zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és
a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
Mindez azt jelenti, hogy a vendéglátó üzletek esetében az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságtól határérték megállapítást kérni és azt az üzemelés során betartani. Amennyiben ezeket
az előírásokat nem tartja be, vagy megsérti, akkor zajbírsággal sújtható, illetve megtiltható az üzletben a zeneszolgáltatás, rendezvény
tartása.
A zajos, másokra tekintettel nem lévő szórakozással szemben a
testi, lelki egészséghez, valamint az egészséges környezethez
való jogot az Alaptörvény XX., XXI. cikke alapvető jogként biztosítja.
DR. HORVÁTH BÉLA

JEGYZŐ
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Beszámoló a nagymarosi
Jobbik Szervezet életéből
Szomráky Páléknak hála,
idén is vendégül láthatták a
nagymarosiak a kárpátaljai
kisgejőci gyerekeket. Ahogy
eddig minden évben, most is
egy vacsorával kedveskedtünk a gyerekeknek és a kísérőiknek. Óriási fazék kolbászos lecsó készült rizszsel, Györgyi egy hatalmas
tál fantasztikusan finom paradicsom salátát hozott, és
egy fazék isteni almakompótot! Éppen Vácról érkeztek haza a gyerekek, amikor
erősen megéhezve "fejest
ugorhattak" a finom ételekbe. Ám bármilyen nagy volt
az éhségük, az asztali áldás,
az ének nem maradt el. A va-

csora alatt többen is érkeztek
nagy tepsi sütivel, gyönyörű barackkal, és egy kazalnyi
palacsinta is került az asztalra. Jókat beszélgettünk, sokat

Az avartüzek miatt több riasztás
is volt augusztusban
Augusztusban több avartűzhöz, fakidőléshez és egy villanyóra tűzhöz is riasztották
a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait.
Augusztus 12-én a Váci
úton kidőlt fához hívták az
önkénteseket, ahol a váci hivatásosokkal együtt hárították el a vészhelyzetet.
Augusztus 13-án szintén
egy veszélyes fához hívták
őket, ezúttal is a Váci útra.
Augusztus 14-én, az esti
órákban kapták a riasztást
a központból, hogy avartűz
van bicikli út mentén Nagymaros határában (Zebegény
felé). A csapat tagjai sikeresen megfékezték a tüzet, a
váciak az utómunkákat végezték el. Ugyanezen a napon egy órával később hívást
kaptak avartűzzel kapcsolatban, de ez végül téves riasztásnak bizonyult.
Augusztus 16-án a délelőtti órákban kigyulladt a Mihály hegyen az egyik családi ház villanyórája. A helyszínre először az önkéntes
tűzoltók érkeztek, akik megkezdték az oltást és eloltották a lángokat. Szerencsére
személyi sérülés nem történt.
A váci hivatásos tűzoltókkal
közösen végezték el az utó-

munkálatokat a nagymarosiak.
Augusztus 17-én késő
délután érkezett a riasztás a központból: avartűz
van Zebegényben a vasúti
híd környékén. A helyszínre érkezve sikerült a lángokat
megfékezni.
Augusztus 21-én szintén
avartűz volt a Latorvölgyben,
a hol 200 négyzetméternyi terület égett. Itt is sikerült eloltani a tüzet.
Augusztus 25-én is az avar
gyulladt ki az Elsővölgyben,
de a lakosság gyors beavatkozással megfékezte a tüzet,
így az önkéntes tűzoltók az
utómunkákat végezték el.

nevettünk ezen a léleképítő, szép estén. Egy üveg házi
bor is került az asztalra, meg
egy kis erdélyi szilva pálinka a vacsora előtt, a gyere-

keknek meg mindenféle üdítő ital. Nagyon jó volt együtt
lenni, nagyon jó volt megismerkedni egymással! Másnap, mikor a Magyar utcában

találkoztunk a gyerekekkel,
olyan jó volt, hogy megismertek, és nagyon kedvesen,
boldogan jöttek oda hozzánk
köszönni, pár szót beszélgetni.
Várunk benneteket jövő
nyáron is, remélem, mindnyájatokkal találkozhatunk!
Isten áldjon benneteket,
kisgejőci gyerekek!

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
óvodai dajka
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2626 Nagymaros, Magyar utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: óvodai ellátás
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 Általános, magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: dajkai képesítés,
helyismerettel rendelkező
Elvárt kompetenciák: Jó szintű önállóság, együttműködési
készség, felelősségtudat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettség okmányai, 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2013. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Zellerné Gerstmayer Judit nyújt, a 06 27 594055-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda címére történő
megküldésével (2626 Nagymaros, Magyar utca 15. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2013/32, valamint a munkakör megnevezését:
óvodai dajka.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 17
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Egy hangulatos este a
Panoráma parkolóban
Egy remek egyéni kezdeményezésnek köszönhetően egy
kellemes augusztus estét tölthettek el azok, akik elfogadták Kocsis Norbi invitálását.
Norbi már csak ilyen, amit
kigondol végig is viszi. Akár
csak a munkájában, ennek a
programnak a megszervezésében is élen járt.
Padokat szerzett, ételt főzött (egy kis segítséggel!!),
italt kínált minden érkezőnek
és nem utolsó sorban remek
zenéről is gondoskodott.
Azt hiszem, hogy a rendkívüli árvízi helyzet után mindenkinek jól esett egy kis
nyugalom, kikapcsolódás a
festői Duna-parton. Megint
csak bebizonyosodott, hogy
igénylik az emberek annak a
lehetőségét, hogy együtt legyenek, egy jót beszélgessenek, újra-és újra átéljenek

– ha csak képletesen is – egy
- egy régi történetet. A gyerekek pedig eközben felhőtlen jókedvvel szaladgáltak és
játszottak egymással a szüleik mellett.
A szakácsoknak köszönhetően remek étel került elénk.
A jó zenének és némi nedűnek köszönhetően a tánc és

Kirándulások

ALPOLGÁRMESTER

Kirándulások szeptemberben, októberben a nyugdíjasklub szervezésében, nemcsak klubtagoknak.
Szeptember 22. vasárnap: a váci
Püspöki Palota és emeletes pincerendszere megtekintése ingyenesen, vezetővel. A palota megnézése kb. fél óra,
a pincével együtt kb. 2 óra (lépcsők
vannak!).
Szeptember 30. hétfő: állatkert,
kedvezményes egységes 1000 Ft-os
belépővel nyugdíjasoknak és hozzátartozóknak, unokáknak. Útiköltség
egyénileg.
Október 12. szombat: múzeumi körtúra. Nagytétényi Kastélymúzeum,
érdi Földrajzi Múzeum, százhalombattai Mátrika Múzeum. A múzeumi
belépők 500 Ft/múzeum. Az intézmények között ingyenes a különbuszjárat. A busz a kastélymúzeumtól indul és oda is tér vissza. A vonat és a
tömegközlekedés (villamos, busz)
egyénileg. Indulás mindhárom esetben a 8.10-es zónázó vonattal!
Október 19. szombat: Tata. A tó lehalászásnak megtekintése, vásári sokadalom, halsütés stb. A vár és a múzeumok
megtekintése. A különbusz költsége
1500 – 2500 Ft között, létszámtól függően. A múzeumi belépőkről később
tudunk tájékoztatást adni.
Jelentkezés: Burgermeister Ferencné,
27/355 -216 19 és 21 óra között hívható.

mutatkozás következett. Fiú az
édesapját, majd apa a kisfiát mutatta be néhány mondattal. Néha
meglepetésként hatott gyermekeink hogyan is látnak bennünket. Még a végén mi is okulhatunk meglátásaikból? Hosszú
volt a nap. Fáradtak voltunk. Közös esti imádságunkat csendes
énekkel zártuk. Néhány vállalkozó fiatal egy ideig őrködött, de
aztán őket is elnyomta az álom.
Az éjszaka csendjét csak az arra
járó hajók monoton zaja törte
meg.
Egy táborban mindig vannak
kakasok és mormoták. A kakasok
most is tettek arról, hogy másnap
reggel sokáig ne aludjunk. Szóval frissen ébredtünk. A reggeli
tornát követően, csapatunk egyik
rangidőse, Zsolti bácsi bemutat-

ta, hogyan lehet egy üveg baracklekvárból és 10 liter vízből teát
helyettesítő italt készíteni. Először mindenki gyanakodva nézte,
de fél órán belül üres volt a bogrács alja. Reggeli után István atya
lelki programmal készült. Férfi és
női szerepek a megéléséről tartott
előadást, mely az ezt követő beszélgetés vezérfonalát adta. Délelőtt még jutott idő arra, hogy néhányan kipróbáljuk a szörfözés
és a vizisízés örömeit is. Ebéd
után csendes pihenő következett,
majd sátorbontás és csomagolás.
Hazaindulás előtt közős imádsággal adtunk hálát az elmúlt két
napért.
Gyermekeinket csak ily módon tudtuk vigasztalni. „Jövőre
veletek ugyanitt.”
MAURER JÁNOS

a vonatozás sem maradhatott
el. Aki ott volt mindenki nagyon jól érezte magát.
A nevükben is szeretném
megköszönni ezt a szép estét Kocsis Norbinak és
mindazoknak, akik segítettek neki.
RUDOLF JÓZSEFNÉ

Apa-fia tábor

Mindnyájan úgy gondoljuk,
az apa fontos példakép a gyermek személyiségének fejlődésében. A kisfiúk az apától tanulhatják meg, mit jelent férfinak lenni. Ha ez a példa hiányzik a családból, máshol keresnek maguknak ideált, mondjuk a filmekből, a televízióból vagy a reklámokból. Csakhogy ezek a férfialakok gyakran egyoldalúan tárulkoznak fel, a szerető édesapa
egészen más példát mutat a gyermekeinek.
Hogy ez ne így történjen
Nagymaroson, István atya ötletének és néhány lelkes apuka szerevezésének jóvoltából
két napos apa-fia tábort szerveztünk a hétvégére. Helyszín a
Szentendrei-sziget felső szakaszának ligetes vízpartja. Az indulás előtt - lévén hívő közösségnek valljuk magunkat - rövid fohász erejéig elsétáltunk a
közelben lévő Szent Rókus kápolnához. Közösen imádkoztunk, majd kértük az Úr áldását
utunkra. Eljött az idő. Végre vízre szállhattunk. A kenukban elől
hátul egy-egy apuka középen, temérdek csomag, világító mentő-

mellényben a fiúk. Fantasztikus
látvány volt, ahogy a közel tucatnyi színes hajó igyekszik átkelni a Dunán. Néhányan a csapatból, már kora délelőtt átjutottak, így táborhely keresésére nem volt gondunk. Csodálatos helyet kaptunk. A napsütötte,
kavicsos parttól néhány méterre
árnyas fűzek mellett találtunk táborhelyet. Mindvégig igyekeztünk figyelni arra, ha tennivaló akad, az apa és fia együtt tegye. Így volt ez a sátrak állításánál is. Kicsit lassabban ment, de
valamikor meg kell tanulni. Miután berendezkedtünk, közösen
fát gyűjtöttünk az esti tábortűzhöz, majd fürdőzés a lemenő nap
sugarai mellett a Dunában. Úgy
gondolom kimondatlanul megfogalmazódott bennünk. „Jó nekünk itt lenni”. Ahogy beesteledett, tábortüzet gyújtottunk. Előkerültek a szalonnák, virslik, fóliás csomagok és minden, ami
szem szájnak ingere. A víz és a
sok mozgás még a kis étvágyúakkal is csodát tett. Még a vasszöget is megették volna. Vacsorát követően körbe ültünk és István atya kérésére rendhagyó be-
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Pszichológus a családsegítőben:

Rekvényi Katalin

A nagymarosi családsegítő ügyfelei az elmúlt hónapokban lehetőséget kaptak arra, hogy krízishelyzeteikben pszichológus
segítségét is igénybe vehessék.
Rekvényi Katalin pszichológus,
hipnoterapeuta heti egy napot
foglalkozik az öt jelentkezővel.
Emellett a családsegítősök szupervízióját is ellátja.
- Önnek magánpraxisa is van
több településen: itt, Nagymaroson, Veresegyházon és Vácott. Mi
az a leggyakoribb probléma, amivel felkeresik?
- Nagyon sokan szoronganak, és rengeteg a pánikbeteg. Az
utóbbi olyan emberekre jellemző,
akik több területen sikeresek, kiemelkedően teljesítenek, és senki sem gondolná róluk, hogy pánikrohamokkal,
halálfélelemmel küszködnek. A szociális fóbia is gyakori probléma: sokan
éles helyzetben, vizsgán, állásinterjún nem tudják hozni a formájukat, messze a képességeik alatt
teljesítenek.
- Mi lehet ezeknek a gondoknak a hátterében?
- Aki sok fronton helytáll, jó
főnök, jó szakember, jó családanya, gyakran mások helyett is
dolgozik, hajlamos megfeledkezni saját magáról, nemcsak a lelki, hanem a testi szükségleteiről
is, és belekerül egy olyan állapotba, amelyben a teste vészjeleket
ad. A szociális fóbia hátterében a

kudarcorientált neveltetés áll. A
gyerek otthon azt hallja folyton,
hogy te ehhez buta vagy, ügyetlen
vagy. Az iskolában a számonkérés során nem arra kíváncsi a tanár, hogy mit tud a gyermek, hanem, hogy mit nem tud.
- Sokan azzal sincsenek tisztában, mi a különbség a pszichológus és a pszichiáter között, és milyen probléma esetében hová érdemes fordulni.
- A pszichiáter orvosi alapdiplomára ráépített szakvizsgával
rendelkező szakorvos. Alapvetően a tünetekre és azok gyógyszeres kezelésére fókuszálnak. Rövidtávon, vagy nagyon súlyos
esetben a pszichiátriai szakellátás
a legcélravezetőbb, de ha a problémánk kiváltó okát szeretnénk

feltárni, akkor keressünk inkább
egy gyakorló (pszicho)terapeutát.
- Az emberek gyakran úgy tekintenek a testükre és a lelkükre
is, hogy ha meghibásodott, elviszik az orvos- pszichológus-szerelőhöz, aki megjavítja, és kész. De
egy óra önismereti beszélgetés
aligha hoz efféle eredményt.
- A pályaválasztási orientációhoz – a veresegyházi Kincs Alapítványnál ezzel foglalkozom –
olykor egy óra beszélgetés is elég,
de többnyire hosszabb időre és kitartó közös munkára van szükség
ahhoz, hogy az önismeret fejlesztésével feltárjuk egy-egy probléma gyökerét.
- Mennyire természetes ma egy
magyar ember számára, hogy saját magával, a sajátlelkével is
foglalkoznia kell? Vagy,ha baj
van a házasságával, akkor érdemes szakemberhez fordulni?
- Van, aki még mindig luxusnak tartja, de úgy látom, egyre nagyobb az igény a láthatatlan megismerésére, és így az önismeretre is. A párok gyakran akkor jönnek el hozzám, amikor
már válnának.
- Mi ez a rejtélyes hipnoterápia? Mi történik ilyenkor a pácienssel?
- Relaxáció, testi ellazulás hatására befelé figyel a páciens.
Megváltozik a tudatállapota: az
éber-aktív-logikus agyműködés
álmodó-álmodozó-szimbolikus,

„Úton a bölcsességhez”: Tanulunk szépen öregedni
A felnőtt, érett emberre azt
szoktuk mondani „benőtt
a feje lágya”. Ez arra utal,
hogy a kisgyermek még nyitott, a növekedést szolgáló kutacsai már összecsontosodtak, mert a koponya növekedése befejeződött, elérte
szükséges méretét.
Ez a mondás arra a mögöttes gondolatra is utal, hogy
az ember fejlődése BEFEJEZŐDIK, amint „benő a feje
lágya”, amint eléri a felnőtt
kort úgy 25 éves korára.
A pszichológiai kutatás
csak az utóbbi időben kezdett
foglalkozni azzal, hogy a lelki fejlődés nem fejeződik be

a felnőtt kor elérésével! Nagyon hosszú és jellemző kihívásokat, lépcsőket tartalmazó
út áll még előttünk, mire elérjük az idős kort! Minden élet-

szakasznak megvan a maga
feladata és problematikájaesélye és buktatója.
Ritkán gondolunk arra,
hogy még az idős kor is tartogat számunkra újdonságot- és míg testünk leépülését, életünk veszteségeit kell
elszenvedni, a lelki fejlődésben új távlatok nyílnak meg
előttünk. Az idős ember számára ennek az életszakasznak két kimenetele van: vagy
a kétségbeesés vagy a bölcsesség.
Mindnyájan szeretnénk, ha
nem mogorva, keserű, a környezetet megmérgező öregek
lehetnénk, hanem békés és

allegórikussá válik. Ez az álmok
és az érzelmek nyelve, ebben lehet dolgozni szimbólumterápiával, mert itt a problémák letagadhatatlanul képet öltenek.
- Van olyan sikertörténete,
amelyet megosztana az olvasókkal?
- Volt egy banki szférában dolgozó páciensem, aki nagyon roszszul érezte magát a bőrében, nem
találta a helyét. A közös munka
eredményeképpen ayurvédikus
masszázzsal kezdett foglalkozni, és kiteljesedett, kivirult, a párkapcsolatában is megmutatkozott
a látványos javulás.
- Ön egy éve Nagymaroson él,
mi vonzotta ide?
- Biciklistúrákon ismertem
meg a tájat, a piacot, a Duna-parti
játszóteret. Később a helyi kulturális élet kezdett érdekelni. Az is
sokat számított, hogy segítséget
kaptam Rendessy Annamáriától,
akinek a rendelőjében fogadhatok
pácienseket, és az is, hogy a családsegítőbe is eltölthetek heti egy
munkanapot.
- A szakmai életrajza szerint
ön kommunikációs szakember is.
- Ez a terület némiképp háttérbe szorult a különféle terápiák
mellett, de a Konyha tv.hu-n olvashatók az írásaim.
- Egy bemutatkozásában azt
írta, hogy önt a hatalmas távolságok vonzzák. Ehhez képest most
néhány, egymástól nem túl távoli
település között utazgat.
- 2006 óta praktizálok. Ezekben az években rájöttem, hogy az
emberek lelkében éppolyan hatalmas távolságok és olyan csodák
vannak, mint a messzeségben, a
mélységben és a magasságban.
VARGA KLÁRA

bölcs idős emberek, akiknek
jó a közelében lenni.
Min múlik ez? Adottság?
Vagy tehetünk érte valamit?
Úgy gondoljuk, hogy igen!
Egy ilyen közös tanulásra vár
mindenkit az Idősek Hónapjában az Egyházközség.
Gondolatébresztő előadásokra, kiscsoportos foglalkozásokra, személyes beszélgetésre várunk minden időset
szeretettel, a plakáton feltüntetett menetrend szerint.
A templomi események
és az előadás a kábel TV-n
is megtekinthetők lesznek.
A kiscsoportos foglalkozásokra, segítő beszélgetésre
Dankai Jánosnál, a rendelőben és a Nyugdíjas Klub vezetőjénél lehet jelentkezni.
(Rajz: Béki Márton)
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Nagymarosi borász portrék:
Matuk Bálint

„Az egy nagyon jó érzés, hogy fiatal korom ellenére már most vannak olyan emberek, akik az én hatásomra kezdtek el borászkodni.”
Szinte még csak most ébredt
fel borkultúra tekintetében ez a
település csipkerózsika álmából,
és már itt az újabb borász generáció. Legyen ez jó hír városunknak: amit 10-15 évvel ezelőtt egy
tucatnyi borkedvelő ember elkezdett, és a feledés homályából új
életre keltett, oly hatással volt számos helyi fiatalra, hogy szintén elkötelezték magukat a bor kultusza
mellett, és sorra jelentkeztek zászlóvivőnek. Az újgenerációs csapatból mutatom be elsőként Bálintot, akiről – gyermekien tiszta
hozzáállása, mély elhivatottsága,
és Isten áldotta tehetsége révén –
tudom, sokat fogunk hallani még.
„Kezdjük egy aranyköpéssel. Nagyapám, mint minden
rendes iparos, erősen borkedvelő ember volt, ebből következőleg márciusra, áprilisra rendre elfogyott a saját készítésű bora. Elmentek a hordók fiam – mondta keseregve minden tavaszon.
Hová? Kongóba! Nagyapám emléke, az ő – korszerűnek ma egyáltalán nem mondható – borkészítő múltja mély nyomot hagyott
bennem, és erősen motivált abban, hogy végül borászkodásra
adtam a fejem. Na és a marosi dalárda, ahová 2000-ben léptem be,
és nagy meglepetésemre megtudtam: a jó hangképzés alapja, hogy
a próbák után vizet nem, csak bort
szabad inni. Nem is akármilyet!
Magával ragadott, milyen friss,
gyümölcsös borokkal koccintottunk, itt találkoztam először Gulyás Imi, Heininger Karcsi jellegzetesen üde boraival. Ha ilyen finom borok léteznek, akkor ezzel
érdemes foglakozni – mondtam.
Egyértelműen Heininger Karcsi
volt az, aki megadta a kezdőlökést. Látta érdeklődésem a bor, és
a mögötte levő dolgok iránt, ezért
felkarolt. Először csak a szüretre
hívott segíteni, a következő évben
már ottmaradtam a feldolgozáson
is. Láttam, és sorra elmondta mit
miért tesz a szőlőlével. Bogyózás, préselés, hűtés, pektinbontó,
tanin – egyre több minden ragadt
meg bennem. Egyszer nekem szegezte a kérdést: én nagyon szívesen tanítgatlak, magyarázok neked, de ha ennyire érdekel, miért nem mész el borász iskolába?
Így történt, hogy 2008-ban jelent-

keztem Budafokra, a borászképzésre. A történet folytatása kicsit
meseszerű, és sokáig féltem attól,
hogy túl szép, egyszer csak felébredek. Szinte az első feladatok között szerepelt a vizsgabor készítése. Még az ősszel Karcsi révén beszereztem Szücsiből 100 kg kékfrankos szőlőt, amiből darálás,
préselés, fejtés után lett egy üvegballonnyi rozé borom. Az ember költői lélek, életem első borát
mégsem nevezhetem úgy: vizsgabor, így hát kedvesem után elkereszteltem Nóra rozénak. Naná,
hogy büszkeségtől dagadó kebellel elindultam vele a különböző borversenyeken, és a meglepetéstől majd leestem a székről.
A Váci Borversenyen a legjobb
rozé lett, a Nagymarosi Nemzetközi Borversenyen ezüstérmet kapott – életem első bora. A következő évben megint rozét készítettem, most már 2-300 litert. Mit
ad Isten, a Nagymarosi Borversenyen aranyérmes legjobb rozé lett,
Verőcén, Vácon aranyérmes legjobb rozé, stb. Na ekkor nyugodtam meg: ez nem lehet a kezdők
szerencséje, valami közöm talán

nekem is van hozzá! Ekkor persze már készítettem vörösborokat
is, és 2011-től bővült a kollekció
a fehér borokkal. Jelenleg 7-8 fajta fehér, rozé és vörösborom van,
és nagy büszkeségem, hogy végre
vannak évjáratos boraim is. Mindezek tárolásához persze elengedhetetlen a Molnár utcai házunk
végében megbúvó pince, amelyet jó 12 évvel ezelőtt, ideköltözésünkkor centiről centire foglaltam vissza, fedeztem fel ágait, hiszen teljesen fel volt töltve sittel.
A szőlőt különböző helyekről vásárolom, nincs saját ültetvényem.
Ennek művelésére nem is lenne
időm, 2004 óta egy pénzintézetnél dolgozom. Mindazonáltal akkor fogom magam igazi borásznak tekinteni, amikor saját szőlőből készítem a bort. Nekem is kellettek hozzá az évek, hogy rájöjjek: sokat hozzá lehet tenni a végeredményhez a tudás, a tapasztalat révén, de a legjobban tisztelni mindennek az alapját, a szőlőt
kell. Akkor van minden rendben,
ha a bor kóstolásakor az ember kiérzi belőle, hogy ez a bor azért jó,
mert jó volt a szőlő, és nem azért,

mert ilyen-olyan számú élesztővel
lett beoltva.”
Pesti munkahelyed mellett hogyan futja idődből magánéletre és
borászkodásra?
„Nehezen, szűken. Szeptembertől, a szürettől karácsonyig szó
szerint minden egyes estémet lenn
töltöm a pincében, annyi munkát
ad ez a kis borászat. Ezt pusztán
nyereségvágyból, becsvágyból
nem lehet csinálni, csak és kizárólag szerelemből. Nóra, a menyasszonyom, és a családom is látja
azt, hogy ebben a borászkodásban
mennyire önmagamra leltem,
mennyire kiteljesedem. Ezért teljes mértékben támogat, mellettem
áll.”
Egészen rendkívüli az ízvilága
némelyik borodnak. A 2012-es
Chardonnay, amellyel idén bárhol
indultál, tarolt, és a fahordós Kadarka siller a ma esti kóstolások
során különösen megfogott.
„Ez a Chardonnay életem
egyik legjobban sikerült bora, ezzel vívtam ki eddigi legnagyobb
elismerésemet. A siller pedig: - a
siller a svábok jellegzetes itala, a
Kadarka az egyik legősibb magyar szőlőfajta. Egy Kadarka siller nem rossz párosítás ezen a vidéken, nem gondolod? Egyébiránt nyugodtan leírhatod, - ez
nem csak az én okosságom, mások is így látják – lehet, hogy jó 10
év múlva a siller közkedveltebb
lesz a rozénál. Most a rozénak
kedvez a trend, de egy idő után
érzésem szerint ráunnak majd az
emberek. És ha egy jó marketinggel mellé állnak a nagy borászok,
közeleg a siller reneszánsza. Én
személy szerint egyébként fontosnak tartom, hogy a magyar szőlőfajtákat is felkaroljuk, ezért készítek évről évre zenitből és kadarkából is borokat.”
Befogadtak e a helyi „nagy borászok”, avagy a föltörekvő konkurenciát látják bennetek, ifjú titánokban?
„Konkurenciát
semmiképp
nem jelenthetünk a nagy öregek
számára, hiszen egyikünk sem ebből él. De itt Maroson olyan baráti és csapatszellem uralkodik a borászok között, hogy az előbbi felvetés nem is értelmezhető. Nem
véletlen az egyébként, hogy a borászok így megértik egymást. Tapasztalataim szerint – és most országosra bővítem a kört – a többségük hazaszerető, Istenfélő, családcentrikus, természetkedvelő.
Hogy zömében hasonló személyiségjegyű emberek adják a fejüket
borászkodásra, abban biztos vagyok. És nem a borászkodás nemesít, hanem a nemeslelkű emberek állnak borásznak.
HEININGER FERENC
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III. Nagymarosi Kajakpóló Kupa
Idén harmadszor rendeztük meg
a két napos versenyt, ami ismét
jó hangulatú volt, érdekes mecscseket láthattak az érdeklődők.
Sok fellépő is színesítette a rendezvényt. Szombat reggeltől délután négy óráig a kajakpólóé volt
a főszerep. Nyolc csapat vett
részt a küzdelmekben. Egy osztrák és egy cseh csapat, ezen kívül két nagymarosi, két oroszlányi, és két pesti csapat indult. Két
csoportban folytak a küzdelmek,
a hazai csapatok szépen helyt álltak, látható volt, hogy tavaly óta
mennyit fejlődtek a srácok. Szűcs
Géza, Heininger Ádám, Szórágy
Péter, Kiss Miklós, Ádám Krisztián alkották az egyik csapatot, Mester Ábel, Radics Márkó,
Madarász Kata pedig kiegészülve más csapatok versenyzőivel a
másikat. A csoportkörök után vasárnap következtek a helyosztók.
Ekkor a maros első csapata meggyőző fölénnyel nyert a bécsi
csapattal szemben, majd a második marosi csapat egy izgalmas,
kiélezett meccsen 5-4-re verte a
prágaiakat.
A végeredmény a következő
lett:
1.
Vidra I
2.
KSI
3.
Nagymaros I
4.
Bécs
5.
Vidra II.
6.
AVSE
7.
Nagymaros II.
8.
Prága
Az első helyezett csapatversenyben és egyéniben/ gólszerzés/ is ugyanaz 3. éve: VIDRA
I. /Oroszlány/, és Timár Miklós /
Oroszlány/, így szabályaink értelmében a két vándorserleg már
véglegesen az ő tulajdonuk.
A külföldi csapatok közül a
prágaiak először jártak itt, a bécsiek már visszajáró vendégek.
Hálásan köszönték a meghívást,
úgy a helyszín, mint a szervezés
nagyon tetszett nekik.
- „Jó hírét visszük Nagymarosnak, és jövőre is jövünk, ha hívtok”- ígérték búcsúzóul.
Örömteli, hogy Szűcs Géza
bekerült az augusztus 21.-25. között, Poznanban- megrendezésre kerülő Kajakpóló Európa Bajnokságra készülő U21-es csapatba. (A cikk megjelenésekor már
tudni fogjuk az eredményeket. Ez
óriási megtiszteltetés számunkra, büszkék vagyunk rá! Gézának drukkolunk, hogy jól teljesítsen a kontinens viadalon, élvezze
a játékot, mert ez azért mégiscsak
egy játék, még ha gólra játsszák

Harc a labdáért (Fleischmann Pál és Kiss Miklós
is. Az ő példája mutatja, hogy kitartással, akarattal, milyen meszszire juthat az ember. A szabadidejét tölthetné a számítógép mellett, a facebookon, kocsmában, de
ő inkább dolgozik azért, hogy eljusson külföldi versenyekre, felszerelést vegyen magának, és
játszhasson.
Természetesen nem mindenkinek van kiemelkedő tehetsége
ehhez a labdajátékhoz, de ahhoz,
hogy jól érezze magát az ember,
jó társaságban legyen, mozogjon,
fejlődjön fizikálisan, mentálisan,
nem is kell világbajnoknak lennie. Ez a sport összetett: kell hozzá kajak tudás (de nem feltétel,
később is meg lehet tanulni), de
a labdaérzék az egyensúlyérzék,
a koordinációs képesség is rendkívül fontos.
Idén már voltunk Prágában,
Olaszországban versenyen, valamint a Budapest International-en,
és Bécsben. Tehát világot is lát,
aki velünk tart, nyelvtudása is fejlődik, mivel németül és angolul
kell beszélnie, ha ismerkedni akar
a többi csapat tagjaival. Két verseny vár még ránk idén, augusztus 31-szeptember 1-én egy nemzetközi verseny Oroszlányban,
majd szeptember 15-én ugyanott
a magyar bajnokság. Nagyon haj-

tunk majd a jó eredményekért.
Eredményeink az idei versenyeken: Udine (Olaszország): I.
osztály: 10. hely (Szűcs Géza,
Hungary U21-es csapat); II osztály: 3. hely (Kiss Miklós, Ádám
Krisztián a KSI tagjaként); III
osztály: 7. hely (Mester Ábel,
Radics Márkó, Heininger Ádám,
Szórágy Péter, Maurer András
Nagymaros).
Prága: I. osztály: 7. hely
(Szűcs Géza, Hungary U21-es
csapat); II. osztály: 3. hely (Kiss
Miklós, Ádám Krisztián a KSI
tagjaként).
BIT (Budapest Inter-national):
7. hely (Szórágy Péter, Radics
Márkó, Heininger Ádám, Ádám
Krisztián Nagymaros); 1. hely
(Kiss Miklós, Ádám Krisztián a
KSI tagjaként).
Bécs: 6. hely (Madarász Kata,
Heininger Ádám, Szórágy Péter,
Mester
Ábel,
Ádám Krisztián Nagymaros.
Amire a legbüszkébb vagyok,
hogy a csapatunk összeért, nincsenek veszekedések egy-egy
rossz passz, vagy megoldás után,
mindenki tud küzdeni a másikért,
a CSAPATÉRT! Közel tíz évet
kajakoztam Nieberl Karesznál,
az ő mentalitását örököltem, próbálom tovább adni a gyerekek-

nek: „A sport megtanít becsületesen győzni, és emelt fővel veszíteni. Tehát a sport mindenre megtanít!” - olvasom még ma is az
edzői szoba előtti faliújságon. A
mai világban nem ez a divat, tudom, de úgy érzem, fontos, hogy
ez az értékrend fennmaradjon,
minél többen gondolkodjanak hasonlóan, és köszönöm egykori
edzőmnek, hogy a mai napig próbálja a gyerekeket végig vezetni
ezen az úton.
A nagymarosi versenynek köszönhetően talán kialakul egy
8-12 éves korú kezdő csapat, akik
már túl vannak néhány edzésen,
és láthatóan tetszik nekik a játék. További terveimben szerepel egy lány csapat létrehozása
is, amiben az első lépés megtörtént, Madarász Kata és Tircs Eszter személyében megvan az első
két hölgyversenyzőnk. Várom
azokat, akiknek tetszik ez a sport,
kortól függetlenül!
Lehetőségem volt egy kicsit
bemutatni sportágamat az idei
Dunakanyar Kupán, nagyon sokan próbálták ki a hajókat, felszereléseket, ezúton is szeretném
megköszönni a szervezőknek ezt
a lehetőséget!
Jövőre ismét szeretnénk megrendezni a kupánkat, remélhetőleg nagyobb létszámmal, több
nagymarosi csapattal. Addig is:
„Hajrá Nagymaros, hajrá vízi
sport!„
Köszönet minden támogatónak, segítőnek: köszönet Lózs
Bercinek, hogy harmadik éve a
Yacht-kikötőben edzhetünk, rendezhetjük versenyünket! Nagymaros Városának, a CBA-nak, a
Batki Transznak, a Vénduna cukrászdának, Aliz Cukrászműhelyének, a Nagygombóc fagyizónak.
A sok segítségért, amit önzetlenül kaptunk: Maurer Tomitól,
Fleischmann Páltól, Schwarz
Gábortól, a raklapokért a Fények Házának, a Szent István Fogadónak a hajóért, a szervezésben nyújtott segítségért Schwarcz
Annának, Jeszenszky Petrának,
Dobó Bálintnak
Köszönjük szépen a fellépőknek, hogy emelték rendezvényünk színvonalát: Dunakanyar Fúvós együttes, Nagymarosi Fitness Terem, Nagymarosi Latintánc csoport, Randa Lear
együttes, Extrém kerékpárosok.
Lapzártakor érkezett a hír,
hogy Gézáék (magyar U21-es
csapat) 8-ok lettek a 15 csapatból,
ami Magyarország eddigi legjobb
helyezése kajakpólóban! Hollandia, Svájc, Nagy-Britannia a mieink mögött végzett!
A RENDEZVÉNY SZERVEZŐI:
ÁDÁM KRISZTIÁN ÉS ZOLTAI ZITA
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Gyermek, Kölyök és Serdülő Nagymarosiak öregbítik a
Magyar Bajnokság, Kolonics város hírnevét Vácon is
Maurer-Morvai
Bence
és 3x200 m váltó Maurer-Morvai
György Emlékverseny
Maurer-Morvai Botond a Váci Botond, Skulka Márton, FazeKAJAKOS EREDMÉNYEK AUGUSZTUS: Az országos bajnokság
Kolonics György emlék szobor
avatásával kezdődött, példaként kiemelve a sokszoros bajnok életpályáját a fiataloknak.
Csapatunk is ennek szellemében küzdött: K1 Női Serdülő
200-2000m 3. Jeszenszky Petra; K1 Női Serdülő V. 1000m
. 4. Jeszenszky Petra; K2 Női
Serdülő V. 1000m 2. Jeszenszky Petra, Lucz Anna; K4 Férfi Kölyök 1000m 1. Polgár Péter. Szlávik Tamás, Polgár Dániel, Antal Márton; K1 Férfi Serdülő V. 4000m 10. Szántói Szabó Márk; K2 Férfi Kölyök IV. 4000m 1. Polgár Péter.
Polgár Dániel; K1 Női Serdülő
V. 4000m . 3. Jeszenszky Petra;
K1 Férfi Kölyök IV. 4000m 4.
Szlávik Tamás;K2 Férfi Kölyök
III. 4000m 1. Szántói Szabó Tamás, Antal Márton; MK2 Férfi Gyermek II. 2000m 6. Dobó
Bálint, Gaszner Ádám; MK1
Férfi Kölyök III. 3x200m; váltó
1. Szántói Szabó Tamás, Dobó
Bálint, Gaszner Ádám; K1 Férfi Serdülő V-VI. 3x200m váltó 7. Szántói Szabó Márk, Jeszenszky Ruben, Tar Bence;
K1 Női Ifjúsági 4000m 9. Jeszenszky Petra; K1 Férfi Ifjúsági 4000m 5. Halápi Gergely;
K2 Férfi Ifjúsági 1000m 7. Halápi Gergely, Döbrössy Péter;
K1 Férfi Ifjúsági 3x200m váltó 7. Bergmann Dániel, Guzsik
Dániel és Tar Bálint; K2 Férfi
Ifjúsági 4000m 7. Guzsik Dániel és Tar Bálint.
Dunakanyar Kupa - augusztus 19.: Nagy érdeklődés mellett zajlott a hagyományos Dunakanyar Kupa. A sok
kezdő versenyzőnek köszönhetően csapatban sikerült a 3. helyet megszerezni. Eredmények:
Mk-1 - 0. korcsoport 2000m fiú
Szalay Álmos; K-1- V. korcsoport 2000m leány 1. Jeszenszky Petra; Mk-1 - I. korcsoport 2000m leány 4. Illés Panna; K-1 - V. korcsoport 2000m
fiú 4.Szlávik Tamás; K-1- V.
korcsoport 2000m fiú 5.Szántói Szabó Márk; K-1- V. korcsoport 2000m fiú 6. Jeszenszky Ruben; K-1- V. korcsoport 2000m fiú 8.Tar Bence;
K-1 - V. korcsoport 2000m fiú
10. Striker Márton; Mk-1 - III.

korcsoport 2000m fiú 4. Dobó
Bálint; Mk-1 - III. korcsoport
2000m fiú 6. Gaszner Ádám;
Mk-1- I. korcsoport 2000m
fiú 5. Schwarcz Gergő; Mk-1 Törpe korcsoport 1000m fiú-leány 6. Szabó Regő; Mk-1 - Törpe korcsoport 1000m fiú-leány 4. Illés Petra; Mk-1 - Törpe korcsoport 1000m fiú-leány
5. Bessenbacher Boglárka; K-1
- VII. korcsoporttól 2000m férfi 2. Döbrössy Péter; K-1 - VII.
korcsoporttól 2000m férfi 8.
Tar Bálint; K-1- VII. korcsoporttól 2000m férfi 9. Schindler
László; K-1 - III. korcsoport
2000m fiú 1. Szántói Szabó
Tamás; K-1- III. korcsoport
2000m fiú 2. Antal Márton;
K-1 - III. korcsoport - 2000m
fiú 7. Drobilich Benedek;
Mk-1 - 0. korcsoport 2000m leány 2. Havasi Petra; K-1 - VI.
korcsoport 2000m fiú 8. Szántói Szabó Márk; K-1- VI. korcsoport 2000m fiú 9. Jeszenszky Ruben; K-1 - IV. korcsoport
2000m fiú 3. Szlávik Tamás;
K-1- IV. korcsoport 2000m fiú
5. Antal Márton; K-1- IV. korcsoport 2000m fiú 7. Szántói
Szabó Tamás; K-1 - VI. korcsoport 2000m leány 1. Jeszenszky Petra; Mk-1- II. korcsoport 2000m fiú 4. Dobó Bálint;
Mk-1 - II. korcsoport 2000m
fiú. 6. Gaszner Ádám.
Göd Kupa - augusztus 31.:
K-1 Kölyök III fiú 2000m - 1.
Antal Márton; 2. Szántói Sz.
Tamás; 5. Drobilich Benedek.
MK-1 Gyermek I fiú 2000m
6. Schwartz Gergő; MK-1
Gyermek I leány 2000m 6. Illés Panna; MK-1 Törpe leány 2000m 6. Illés Petra; K-1
Kölyök IV fiú 2000m 5. Antal Márton; K-1 Kölyök IV fiú
2000m 6. Szántói Sz. Tamás;
MK-1 Gyermek II fiú 2000m 3.
Dobó Bálint; MK-1 Gyermek II
fiú 2000m 11. Gaszner Ádám;
K-1 Serdülő V leány 2000m 1.
Jeszenszky Petra; K-1 Ifjúsági
VII női 2000m 3. Jeszenszky
Petra; MK-1 Gyermek 0 leány
2000m 4. Havasi Petra; K-1 Ifjúsági VII férfi 2000m 2. Halápi Gergely; K-1 Ifjúsági VII
férfi 2000m 9. Döbrössy Péter;
MK-1 Kölyök III fiú 2000m 7.
Dobó Bálint; MK-1 Kölyök III
fiú 2000m 11. Gaszner Ádám.

Vasutas SE-ben kajakoznak, de
Nagymaroson élnek és eredményeikkel a város hírnevét is
öregbítik. Edzőik: Csernák Károly és Csernákné Quell Beáta.
Vidék Bajnokság: K-1 férfi
V. kcs 500 m Maurer-Morvai
Botond 7. hely; K-2 férfi V. kcs
1000 m Maurer-Morvai Botond –Skulka Márton 2. hely;
K-1 férfi V-VI. kcs 3x200 m
váltó Maurer-Morvai Botond,
Winternitz Áron, Káposzta
Áron 3. hely.
Kölyök és Serdülő Országos
Bajnokság Velence: K-1 férfi V.
kcs 500 m Maurer-Morvai Botond 8. hely; K-1 férfi V-VI. kcs

kas Kevin 1. hely; K-2 férfi V.
kcs 1000 m Maurer-Morvai Botond –Skulka Márton 6. hely;
K-1 férfi V. kcs 4000 m MaurerMorvai Botond 3. hely.
Ifjúsági és U23 Gyorsasági Magyar Bajnokság Szolnok:
K-2 férfi ifi 200 m MaurerMorvai Bence –Balaska Márk
1. hely; K-1 férfi ifi 3x200 m
váltó Maurer-Morvai Bence,
Skulka Márton, Balaska Márk
1. hely; K-1 férfi ifi 3x200 m
váltó Maurer-Morvai Botond,
Matula Bálint, Fazekas Kevin
6. hely.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!

www.nagymaros.hu
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Csípték a Nagymarosi
Csípős Fesztivált!
Gyönyörű, napsütéses nyárvégi
nap, rengeteg érdeklődő,csípős
finomságok, és jó hangulat jellemezte az első Nagymarosi Csípős
Fesztivált, melyet a Biokanyar
Ketbarát Klub szervezett a Termelői Piacon augusztus 31-én.
A környékbeli települések mellett, az ország távolabbi pontjairól is érkeztek „csípésre vágyó”
érdeklődők, kifejezetten a Csípős
Fesztiválra. Egy indiai kapcsolatokkal rendelkező panzió tulajdonos Párkányból érkezett, hogy
csípős készleteit kicsit felturbózza a Fesztiválon talált készítményekkel.
A legnagyobb nyüzsgés a csípős paprikakóstoló stand körül
folyt. Több száz érdeklődő kérdezett, kóstolt, és vásárolt itt.
Nagy Gábor (Gabasco) nagymarosi chili őstermelőnél 9 fajta chili paprikát lehetett megízlelni, a középerőstől (Red savina
habanero, 350.000 Scoville értékkel) a legbrutálisabb fajtákig (Trinidad Scorpion Moruga 2 milliós Scoville értékkel!). Sok csípős paprika- kedvelő gyöngyöző homlokkal, és égő torokkal tapasztalta meg, hogy itt kicsit magasabb az „erősségi fokozat”,mint
az ismert magyar fajtáknál. Voltak azonban edzett kóstolók is,

akik úgy rágták szét a legdurvább
fajtákat, mintha sós perec volna.
A Gabasco szószok mellett lehetett még izzadni Solti Balázs
(Capsaicin!), szintén Nagymaroson termesztett darált Habanerojaitól, valamint a Gábor nyomdokaiban járó, Debrecenből, valamint Ráckevéről érkezett chili
termesztők paprika készítményeitől. Ők mindannyian meglepődtek, milyen hatalmas az érdeklődés a kifejezetten csípős paprikák
iránt. Elmozdulni sem tudtak az

Nyitott Templomok Éjszakája
Mindenkit szeretettel várunk a
Nyitott Templomok Éjszakája
országos programra, melybe
az idén a nagymarosi Szent Kereszt Római katolikus templom
is bekapcsolódik.

Mertz János Gáspár: Elegie;
Agustin Barrios-Mongore: La
Catedral; Joaquin Rodrigo:
Junto al Generalife;21 óra - A
templomot bemutatja Feketéné
Battyányi Katinka; 21.30 óra Orgonabemutató - az egyházi
év zenében: Zoltainé Szabó Ildikó vezetésével a kórus; 22.15
óra - Ki-füstöl-ő: szertartásaink egyes kellékeit bemutatja
Gável Péter és Péntek Attila;
22.35 óra - „Te vagy a fény a
sötétben” Taize-i áhitat, vezeti
Edöcsény Zita
23.05 óra - „Dicsőség Neked”
záró dicsőítés Hadi Rita és
Hujbert Kata vezetésével
23.15 óra - Záró áldást mond:
Gáspár István plébános atya

2013. SZEPTEMBER 14:
18.30 óra - szentmise - templomunk búcsúja, utána autó, bicikli, babakocsi megáldás és
agapé a plébániakertben;
20 órától folyamatosan: harangmustra, vezeti: Maurer János 10 fős csoportokban, gyülekező a torony bejárat előtt;
miseborkóstoló,
celebrálják a nagymarosi borászok a
Monsberger téren
20.30 óra - Köszöntő: Gáspár
István plébános atya
20.35 óra - Schwarzenberg Si- A kezdést követő időpontok támon klasszikus gitárkoncertje: jékoztató jellegűek!

asztaltól, annyi látogatójuk volt.
A legtöbben csodálkoztak, hogy
Nagymaroson, házi kertben ilyen
különleges paprikák termeszthetők. Sokan kaptak kedvet, hogy a
termesztést maguk is kipróbálják,
rengetegen vittek magot, és érdeklődtek a gondozás részleteiről.
Őstermelőink csípős finomságokkal készültek erre a napra,
amire zászlókkal hívtuk fel a vásárlók figyelmét. Kóstolhattunk
több standnál pikáns paprikakrémeket, pazar csípős kolbászokat,
de lehetett találkozni fűszeres,
chilis aszalt szilvával, vagy chilis
csokis meggy lekvárral is.
Értékes nyereményeket vihettek haza a Csípős Paprika Szépség Verseny nyertesei. A legszebb
csípős paprika díját Antalné nyerte, az egy száron nőtt, bajusz alakú „iker paprikájával”. A második díjat Galambos Olivér kapta chili paprikáiért, míg a harmadik díj Békefi Andrásé lett, a csípős paprika füzérért. A Dunakanyarra legjobban hasonlító paprikát pedig a Sukola Tanya nevezte
be. Gratulálunk!
Nagy volt a küzdelem a Nagymaros Legerősebb Embere díjért,
ahol két hölgy is nevezett. A versenyen nem kóstolni kellett, ami
- ismerve a résztvevők vállalkozó kedvét, és a paprikák hatásfokát – veszélyes lett volna, hanem csípős paprikákat kellett egy
kézzel, oldalra kitartani. Minden
versenyző kiválóan teljesített,
és ajándékot kapott. Nagymaros
Legerősebb Embere végül Lackó lett.
Az őstermelői felajánlásoknak köszönhetően több mint öt-

ven tombola nyertes kóstolhatta
meg a piac „szereplőinek” termékeit, és vihette hírét szerte az országban. Aki tombolát vett nyerhetett chilis kecske sajtot, paprika
alakú fülbevalót vagy akár törpe
banánt is! Délre elkészültek a csípős bogrács ebédek, így aki megéhezett, az sem maradt éhen. Két
bográcsban is rotyogott az étel, a
menü csípős mexikói kukorica leves, és csípős lecsó volt. Finom
volt!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki segítségét, aki
hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Nagy köszönet a Termelői
Piac őstermelőinek az értékes felajánlásokért, a finom csípős kóstolókért, és a lelkesedésért. Köszönet a Fekete tanya csapatának
a finom lecsóért, Szalai Zolinak
a kukorica levesért. Köszönet a
chili termesztőknek a színvonalas
kóstolóért, és szaktanácsért. Köszönet a versenyekre jelentkezőknek. Külön köszönet a chili paprikának öltözött tombola árus kislánynak, Csengének (a Szokolyai
bioszilvásoknak). Köszönet Dórinak, Verőcéről, akivel a gyerekek
paprika medállal díszített nyakláncot készíthettek. Köszönet a
Desenvoltura zenekarnak a forró
hangulatú dalokért, és az erősítésért (nem erős paprikáért, hanem
a mikrofonért). Köszönet a www.
konyhatv.hu oldalnak, a Nagymaros újságnak, és a Váci Naplónak
a hírverésért. Köszönet a Nagymarosi Önkormányzatnak a hely
biztosításáért. A Művelődési Háznak az asztalokért, és az abroszokért (amire nagyon vigyáztunk).
Köszönet minden érdeklődőnek,
aki eljött és egyet gondolt velünk:
Csak csípjen!
Biokanyar Kertbarát Klub
w w w. f a c e b o o k . c o m /
biokanyar, www.facebook.com/
NagymarosiCsípősFesztivál
MÉSZÁROS PÉTER MOHA

A Király u. 8. szám alatt
ÜVEGES- ÉS KÉPKERETEZŐ
műhely várja a megrendeléseket.
Bejárat a Kossuth sor felől.
NYITVA: péntek/vasárnap
kivételével minden nap.
TELEFON: 06-30/34-34-009
Járik Zoltán
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Szemelvények dr. Seregi György naplójából:

Az államalapítás 1012. évfordulójának
ünnepe után
2013. augusztus 22.
Naplójegyzetemnek azért adtam ezt a címet, hogy jómagam
és olvasóim is egyszer és mindenkorra megjegyezzük, megtanuljuk, hogy mit is ünnepeltünk 2013. augusztus 20.-án?
A mi „szép” korosztályunknak ugyanis ennek a jeles napnak külön történelme van. Fiatal korunk Horthy korszakában
már beleszülettünk első királyunknak Szent Istvánnak ünneplésébe, bámultuk az ünnepi körmenetet a Budai várban,
és letérdeltünk, amikor a főrendi ház tagjai díszmagyarban öltözve előttünk vonultak el, követve a Szent Jobb díszes hermáját. Az aratás befejezését, az
új kenyér ünnepét már akkor is
megemlítették, mintegy kiegészítő, a vidéki embereknek oly
fontos ünnepet.
Átéltük azt az időszakot
is, amikor a szocializmusban
többszöri próbálkozással keresték, hogy lehetne a klerikális Szent István helyett, valami mást (de azért fontosat) ünnepelni augusztus 20.-án. Először el akarták felejtetni velünk, hogy első királyunkat
szentté avatták, ezért csak István királyt ünnepeltük, majd ez
a nap lett az „Alkotmány” ünnepe, nem elfelejtkezve az „új
kenyér” ünnepéről sem. Annak
az alkotmánynak, mely szovjet mintára készült az ötvenes
években.
A rendszerváltáskor viszszakaptuk ifjú korunk Szent
István-i ünnepét, mely napjainkban már az államalapítás ünnepe is. De van-e különbség a
kétféle ünnep között? Mi az elsődleges, a fontosabb ünnep és
mi a másodlagos, Szent István,
vagy az államalapítás? Aki ezeket a kérdéseket felveti, az nem
érti az egész ünnep tartalmát.
Miután egyik a másik nélkül
nem létezhet!
Az új keresztény, magyar államot tudvalévően Szent István
alapította, hozta létre 1001-ben,
uralkodásának első évében. Ez
volt legfőbb teendője, legnagyobb alkotása, ezért avatták
szetté, mert egy olyan keresztény államot hozott létre, mely

fennmaradt itt a Kárpát medencében, immáron több mint ezer
éve, ellentétben a népvándorlás
számos más népcsoportjával, a
hunokkal, avarokkal, longobárdokkal, besenyőkkel…Számos
más néppel együtt, ezek a történelem süllyesztőjébe kerültek.
Nem volt egyszerű a döntés, hogy merre orientálódjunk!
Kelet, ahonnan jöttünk, vagy
nyugat, ahová igyekeztünk?
Bizáncz erősebb volt katonailag, mint Róma, a kis pápai állam. Koppány, Gyula, Ajtony…
a régi törzsi „alkotmány” és a
vele járó, a táltosok által irányított pogány hit mellett álltak ki,
a honfoglalás kori nép többségét képviselve. István király
velük szembe menve, őket kegyetlenül legyőzve, fontosabbnak tartotta a keresztény hitet
adó Rómát, mint a pillanatnyilag erősebb Bizáncot választani. Mert előrelátó volt, tudta, hogy a hiten keresztül a magyarság az egész nyugati kultúra részesévé válhat, mely által
katonailag is erős szövetségesekre számíthat.
Szent István a keresztény állam létrehozásával hatalmas
szervezési munkát végzett. Létrehozta a (lényegében máig
megmaradt) vármegyéket, vagyis az akkor korszerű közigazgatást, előírta, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, létrehozta a püspökségeket. Azt is tudta, hogy mindezt
egyedül a magyarok nem tudják (vagy nem akarják) megvalósítani, ezért felesége, a bajor

Gizella segítségével főleg német „idegeneket” a közigazgatás megszervezésének segítésére -, a római egyháztól pedig, főleg velencei papokat kért
fel az egyházi szervezetek létrehozására.
Mindezeket csupán emlékeztetőül azért írtam le, hogy
érzékeltessem: Szent István királyunkat csak az államalapítással együtt lehet értékelni,
együtt lehet ünnepelni. Az ünneplésből kihagyni, vagy jelentőségét bármelyiknek kisebbíteni nem lehet.
Most pedig rátérek szűkebb hazánkra, szeretett városunkra, Nagymarosra. Kevés olyan város van Magyarországon, amelyik Szent Istvánnak és az államalapításnak
is emlékművet állított. Nagymaros mindkettővel büszkélkedhet. A Béla király sétányon
áll a Millenniumi emlékkút,
melyet az államalapítás ezredik évfordulóján 2001-ben (és
nem a nagymarosi honlapon
szereplő 2000-ben) avatott fel
Jankovich Marcell Kossuth-díjas filmrendező, néprajzkutató,
a Monsberger téren, a templom
déli oldalán pedig Szent István
és Boldog Gizella egész alakos
szobra áll.
Idén Nagymaros a szokásosnál jobban készült fel legnagyobb nemzeti ünnepünk megünneplésére. Uniós támogatással felújították a Magyar utcát
és ennek összekötő utcáit a Fő
térrel. Közösségi épület lett és
teljesen átalakították és tataroz-

ták az egykori Mátyás király étteremet. Méltó helyre költözhetett a Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület is, amelyik
a szokásosnál bővebb és nívósabb tárlatot nyitott meg az ünnep előtti délutánon.
Jól sikerült a Nagymarosi
Motorcsónak Egyesület lampionos felvonulása, élén a Szent
Koronával feldíszített kishajóval. Új elemeket is tartalmazott
a tűzijáték a Dunán, melyet legalább ezer ember nézett végig a
partról. Volt zene, tánc, utcabál,
minden ami már hagyományos
a nagymarosi augusztus 20.-i
ünnep alkalmából.
Mégis a legfontosabb az a
hivatalos megemlékezés volt
a Szent István szobornál, ahol
Petrovics László polgármester
tartotta az ünnepi beszédet.
Hiányzott azonban az államalapítási emlékműnél, a Millenniumi emlékkútnál az ünnep
kettőségének hivatalos elismerése legalább egy koszorúval,
vagy egy szál virággal. Ha ez
megtörtént volna, senkinek sem
lenne hiányérzete, hogy valami
kimaradt augusztus 20-a megünnepléséből. Ez a szobor az
ország polgárainak részére készült, mert a keresztény magyar
államot első királyunk az egész
magyarság részére alapította.
Nagymarosnak azért is fontos volna államalapításunk és
Szent István királyunk együttes megünneplése, mert első
királyunk fiához szóló intelmei között kiemelten fontos az
a hagyaték, mely szerint országunknak be kell fogadni az idegeneket, mert ezáltal leszünk
erős nemzet. Országunk viharos története és ezer éves fennmaradása igazolja ennek az intelemnek máig ható igazságát. Szent István intelmét a magyar -, sőt a Habsburg királyok,
köztük Mária Terézia királynő
is megfogadta, amikor a török
kiűzése után betelepítette e vidékre a svábokat, akik azóta is
békésen együtt élnek a magyarsággal. A napokban olvastam,
hogy mai kormányunk nagy hibának és veszteségnek tartja a
németek kitelepítését a II. világháború után.
Amikor ezeket a sorokat leírom és egyben végig gondolom családfámat, sok millió
honfitársammal együtt el kell
ismernem, hogy annak tagjai
(velem együtt) több nemzetiségből, a Kárpát medence nagy
olvasztó kemencéjében lettek
magyarrá.
DR. SEREGI GYÖRGY
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
Egy újabb " happy end"
A múlt héten bejelentést kapott az alapítvány, miszerint
a Kóspallagi úton egy elhagyott házban magára maradt
egy fiatal kutya. A szomszédok etetik, de közeledik az
ősz, a tél, mindenki elhagyja
a környéken a nyári lakosztályt, így segítséget kértek.
Nagyon sok elhagyott, hányatott sorsú állat vár szerető gazdára. Borzalmas látni,
hogy vannak emberek, akik
ezeket a hűséges társakat
tárgyként kezelik, mit sem
törődve sorsukkal. Azonban milyen jó, hogy vannak
gondos, szerető szomszédok,
akik nagy összefogásban
gondoskodtak arról, hogy
a jobb sorsra érdemes állat
gazdára találjon. Az egyik
szomszéd értesítette a Máté
Alapítványt, a másik szomszéd rendszeresen etette a kutyát, vizet adott neki, szabadon engedte. A közelben lakók a kerítés mellett simogatták, beszéltek hozzá. Vasárnap elmentünk B. Mariannal
és Sch. Gabival, hogy lefényképezzük a kutyát, hátha nagyobb eséllyel találunk befogadó gazdát. És itt jött a sze-

rencse: néhány éve Nagymarosra költözött egy úr Kaliforniából. Nagy szeretetben élt a már
ott lakó Havas kutyával és Cinci cicával, majd hamarosan Marosra érkezett kedves idős kutyája is. Sajnos Havas gyógyíthatatlan beteg lett, és az idős
Tigger is az örök vadászmezőkre költözött. Péter Osterhuis
egyedül maradt a cicával. Bár
nagyon vágyott egy kutya után,
Tigger emlékét még nem tudta feledni. Néhány hete azonban elérkezettnek látta az időt,
hogy új társ után nézzen. És akkor jött a hír Szamantáról! Péter

szöni szépen, jól van.
Ismét egy sikertörténet.
Ismét egy kutya, aki szerető
otthonra talált.
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN
Ui.: A boldog haza utat
csak egy momentum zavarta meg. Miközben a szomszédok nevetve-sírva búcsúztak Szamantától, egy ott lakó
hölgy zokogva jött, hogy segítsünk rajta. Kedves, 7 éves
németjuhász kutyájának keres gazdát, akit azért nem tud
ellátni, mert súlyos operáció
előtt áll. A kutya be van oltva, chip-pel ellátott. Kedves
Nagymarosiak! Kérjük, segítsenek, hátha akad valaki,
aki segít!
KÖSZÖNETTEL:
MÁTÉ ALAPÍTVÁNY
megnézte a fényképeket, és egy
pillanat alatt döntött: hazahozza
a kutyát! Mi sem sokáig habozŐSZI AKCIÓ
tunk, másnap már pórázzal felNAGYMAROSI KUszerelkezve mentünk a kutyáért.
TYÁK / MACSKÁK
Nagyon boldog volt a találkoIVARTALANÍTÁSÁzás! Szamanta igazi emberbarát,
kedves, barátságos kutya, aki RA ÉS NAGYMAROSI
MACSKÁK VESZETTmintha érezte volna, hogy már
Péterhez tartozik. Minden to- SÉG ELLENI OLTÁSÁRA
vábbi nélkül beugrott az autóba, Jelentkezési lapok: A Bethés azonnal otthon érezte magát. len Sörözőben, HorgászAz okos cica azonnal jelezte, boltban, Könyvtárban és
hogy ő itt az úr, amit Szamanta a Polgármesteri Hivatalrögtön tudomásul is vett. Boldo- ban találhatók. A kitöltött
gan él új gazdájával, megismer- lapokat ugyanott lehet lekedett már a Dunával is, és kö- adni szeptember 17- ig.

ÉRTESÜLJÖN MUNKÁSSÁGUNKRÓL A HONLAPUNKON: WWW.MATEFOUNDATION.HU
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagymaros Város Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet személyügyi és hatósági ügyintézői munkakör betöltésére,
határozott idejű közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben.
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok, humánerőforrás menedzser, személyügyi szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi,
személyzeti szakképesítés, középiskolai végzettség és középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti
szakképesítés.
További feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A munkakör 2013. október 1-től betölthető.
A határozott idő a helyettesítendő személy szülési és fizetés nélküli szabadsága idejére szól. Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján 20 %-os középfokú, illetőleg 30 %-os felsőfokú illetménykiegészítéssel.
A pályázat részletes feltételei a www.nagymaros.hu honlapon tekinthetők meg.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Hoffer Gábor és Szabó Petra lánya Anna,
Heisz Gyula és Wohner Zsófia fia Gábor, Lehel Péter
és Langmár Edit lánya Nóra, Korbadits Roland és Varga Erika Ilona fia Levente.

David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Házasságot kötöttek: Richter Ervin és Havasi Piroska,
Nagy Mihály Jácint és Kerestély Anna.
Elhaláloztak: Menyhárt Erzsébet, Göcze Dezső és
Jehodek Ferenc.

Kibővített üzlettel várja vendégeit!
Szeptemberben új áruk!
Táskák, pénztárcák 40-50 %-kal olcsóbban!

A művelődési ház programjai
Szeptember-október

Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17,
szombat 8-12, vasárnap zárva

Szeptember 10. 8-11 óráig - vásár (használt gyermekruha)
Szeptember 11. 9-11 óráig - vásár (angol használt ruha)
Szeptember 12. 8-12 - bababörze
Szeptember 14. 17 óra a „Négyek” – képzőművészeti kiállítás megnyitója
Szeptember 16. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Szeptember 17. 9-11 - vásár (vegyes)
Szeptember 17. 19 óra - KRESZ tanfolyam – megbeszélés
Szeptember 19. 12-18 óráig - véradás
Szeptember 26. de. - vásár (vegyes)
Szeptember 27. 18 óra - Dunakanyar Fotóklub kiállításának
megnyitója
Szeptember 28. - Sörfesztivál
Szeptember 29. 15 óra - Idősek Világnapja
Szeptember 30. 14-16 óráig - vásár (vegyes)
Október 5. - Keresztény Ifjúsági Találkozó
Október 7. 9-12 óráig - vásár (vegyes)
Október 8. 8-11 óráig - vásár (használt gyermekruha)
Október 10. de. - vásár (vegyes)
Október 10. de. - bababörze

Tel.:0620/350-360-5 • david@luxuscipo.hu

MEGHÍVÓ
Tisztelettel értesítjük Nagymaros Város lakosságát, hogy a
Gondozási Központban Nagymaros, Vasút u.6.( ÖNO) nyílt
napot tartunk 2013.09.17.-én kedden 9-15 óra között.
Ennek keretében megismerhetik az intézmény épületét, az itt
folyó munkát, és tájékoztatást kaphatnak az intézmény által
nyújtott szolgáltatásokról,
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Gondozási Központ vezetőség
VÁRJUK AZ 1963-ban HÁZASSÁGOT KÖTÖTT PÁROK JELENTKEZÉSÉT! Jelentkezni lehet: Művelődési
ház, Nagymaros, Fő tér 14. Tel:27/354-243
Határidő: szeptember 20.

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja

Dr. Drobilich János állatorvos

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

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

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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