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Szurkoljunk együtt Nagymaros lovasáért

Rajongója lett Nagymarosnak: 
Trunkó Barnabás

Beleszeretett Nagy-
marosba, a kilátásba. 
Trunkó Barnabás hu-
morista már  három éve 
élvezi településünk ven-
dégszeretetét. Élménye-
it megosztja a lakókkal 
is: nagy népszerűség-
nek örvend Partmen-
tén című rovata, mely 
lapunkban jelenik meg.

Vele készült inter-
júnkat lapunk 8-9. 
oldalán olvashatják

Felavatták az ulmi 
skatulyát

Az ünnepség beszámolóját az 5. oldalon olvashatják (fotó: Ivor Andrea)

Szent István tanításaira 
emlékeztünk 

Nagymaros színeiben indul 
Schvarzenbart Bálint,  Betyár 
nevű hátasával az idei Nem-
zeti Vágtán, melyet Budapes-
ten szeptember 18-20-ig ren-
deznek meg. Jöjjön velünk és 
szurkoljunk együtt Nagyma-
ros lovasáért! Nagymarosi zászlók igényelhetőek a Nagymaro-
si Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Augusztus 19-én a rossz idő ellenére minden prog-
ramot megtartottak Nagymaroson, még Somló 
Tamás koncertje és a tűzijáték sem maradt el. Au-
gusztus 20-án, már valamivel szebb időben szent-
misével és tiszteletadással kezdődött a nap, majd 
a Fő téren kerültek átadásra a város kitüntetései. 

Az ünnepi megemlékezésen először Petrovics 
László polgármester mondta el gondolatait. A vá-
ros vezetője arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a múlt-
ra akarunk emlékezni és büszkének lenni, azok-
ra, akik életük munkájával felépítették ezt az or-
szágot. 

Folytatás a 4. oldalon 
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A környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény (a továbbiakban: 
környezetvédelmi törvény) 38. 
§-ának g) bekezdése a környe-
zetvédelem állami feladatai kö-
zött sorolja fel a környezet ál-
lapotának, mennyiségi és mi-
nőségi jellemzőinek feltárását, 
terhelhetősége és igénybevéte-
le mértékének meghatározá-
sát; míg a 46. § (1) bekezdés e) 
pontja szerint a környezet vé-
delme érdekében a települési 
önkormányzat illetékességi te-
rületén elemzi, értékeli a kör-
nyezet állapotát és arról szükség 
szerint, de legalább évente egy-
szer tájékoztatja a lakosságot.

A törvény előírásainak meg-
felelve Nagymaros város Ön-
kormányzata elkészítette a vá-
ros környezeti állapotának ér-
tékelését. 

Jelen beszámoló 2015. évre 
vonatkozó környezetvédelem-
mel kapcsolatos tevékenységek 
ismertetésére és vizsgálati ered-
mények értékelésére terjed ki.

Ivóvíz szolgáltatás 
A lakosság egészséges ivó-

vízzel történő ellátása az önkor-
mányzat alapfeladatai közé tar-
tozik. Nagymaros város vízellá-
tását a DMRV Duna Menti Re-
gionális Vízművez Zrt. végzi.

A település vízellátását ko-
rábban a Sólyom-szigeti vízmű-
ről biztosították, mely jelenleg 
vízminőségi problémák miatt 
nem üzemel.

A meglévő hálózati rend-
szerkapcsolat lehetővé teszi a 
Kismaros, Verőce felé történő 
vízátadás lehetőségét, melyre 
üzemi okok miatt időnként sor 
kerülhet.

Szennyvízelvezetés
Az elválasztott rendszerű 

gravitációs szennyvíz főgyűj-
tő, az átemelők és nyomócsövek 
Duna-parti területen való meg-
építésével lehetővé vált a telepü-
lés szennyvízcsatornázása.

A magasabban fekvő terü-
letek csatornázása a völgyek-
ben vezetett ø 40/b, ø 30/b, illet-
ve DN200 KG.PVC gravitációs 
gyűjtők kiépítését követően vált 
lehetővé.

A Duna alatti közműalagút 
megépítésével lehetőség nyílt a 
jobb parti települések (Viseg-
rád, Dömös és Pilismarót) át-
lagosan mintegy 400 m3/d 
szennyvizének a nagymarosi 
rendszeren keresztül a váci re-
gionális szennyvíztisztító-telep-
re történő átvezetésre.

A szennyvízhálózat a telepü-
lés lakóterületi részén nagyrészt 
kiépült, de vannak csatornázat-
lan területek, amelyek koráb-
ban csak ideiglenes tartózko-
dásra/üdülésre szolgáltak. 

Az utóbbi évek tendenciá-
ja azt mutatja, hogy egyre töb-
ben létesítenek állandó lakcí-
met az üdülő, illetve mezőgaz-
dasági területeken is, ahol nincs 
kiépített szennyvízgyűjtő csa-
tornahálózat. Ezeken a területe-

ken megoldást jelenthet egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezé-
sek létesítése. 

Felszíni és csapadékvíz-el-
vezetés, vízrendezés

Nagymaros csapadékvíz el-
vezető hálózatát túlnyomó rész-
ben nyílt árokhálózat képe-
zi. Zárt csatornahálózat a Du-
na-parti sávban, a Selmecbánya 
– Kassák Lajos utca közötti te-
rületen épült dunai kitorkollás-
sal, ø 40/b – ø 80/b mérettel. 

A magasabban fekvő te-
rületek vízelvezetésére a 
Kittenberger Kálmán utcán, il-
letve a Fehérhegyi úton épült ø 
60/b csapadékcsatorna szolgál. 

Hulladékgazdálkodás
A kommunális hulladék 

gyűjtését az Önkormányzat tu-
lajdonában álló Maros Kom-
munális és Építőipari Kft  vég-
zi. A Maros Kft  telephelyén hul-
ladékgyűjtő udvar is működik, 
ahova lehetőség van szelektív 
hulladékot ingyenesen és egyéb 
kommunális hulladékot térítés 
ellenében leadni.

A lakossági szilárd hulla-
dék szállítása a lakossági igé-
nyek alapján heti egy, alkalom-
mal történik. A háztartások-
ban képződő hulladék meny-
nyiségének függvényében a 
gyűjtőedényzetek 50, 110 és 120 
literesek. 

A szelektív hulladék gyűj-
tésére szelektív hulladékgyűj-
tő szigetek és az idén beveze-

tett házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtési rendszer szolgál.

A lomtalanításban a koráb-
biakhoz képest történt válto-
zás, idéntől házhozmenő egye-
di lomtalanítás került beveze-
tésre. Az érvényes szolgáltatá-
si szerződéssel rendelkező lako-
sok évente 1m3 mennyiségben 
ingyenesen leadhatnak lomta-
lanításból származó hulladé-
kot, amelyet előre egyeztetett 
időpontban a szolgáltató cég el-
szállít.

Talajvíz fi gyelő kutak vizs-
gálati eredményei

Nagymaroson a hulladékud-
var területén működik két meg-
fi gyelő (monitoring ) kút, ame-
lyek vizét minden évben be-
vizsgáltatja az Önkormány-
zat. A monitoringkutak felada-
ta, hogy az udvarba beszállított, 
illetve tárolt anyagokból a talaj-
vízbe szivárgó szennyezéseket 
ki lehessen mutatni. A hulla-
dékudvarba begyűjtött és hosz-
szabb ideig tárolt anyagok jel-
lemzően nem oldódnak vízben, 
így nem kell számolni komo-
lyabb szennyezés veszélyével.

Városi strandfürdő
A 2014-es év során a lakos-

sági igények miatt strand léte-
sült Nagymaroson.

Az idei vízvizsgálati ered-
mények alapján megállapítható, 
hogy a strand vízminősége nyár 
elején volt a legrosszabb, de az 
az érték még a kiváló vízminő-
ségi értékeknek is megfelelt.

A teljes dokumentum a vá-
ros honlapján, a  www.nagy-
maros.hu olvasható el.

Augusztusban kétszer is ülése-
zett a testület. Augusztus 12-
én rendkívüli ülés keretében 
döntöttek egy szociális pályá-
zat benyújtásáról. A pályázatot 
a belügyminiszter és a nem-
zetgazdasági miniszter írta ki. 
A kiírás egyik pontja alapján, 
a 2015. március 1. utáni tele-
pülési támogatások fedeze-
tének biztosítása érdekében, 
rendkívüli szociális támogatás 
megállapítását lehet kérni. Az 
igénybejelentést a 2015. de-
cember 31-ig tartó időszak te-
lepülési támogatásai kifi zeté-
seihez kell benyújtani.

Másodszor augusztus 17-

én tanácskozott a grémium. 
Ekkor már több napirendi 
pont szerepelt a meghívóban. 
Döntöttek többek között egy 
támogatásmegelőző hitel fel-
vételéről, valamint már zárt aj-
tók mögött a Magyar Telekom 
Nyrt-vel való szerződéshosz-
szabbításról is. 

Első napirendi pontként a 
Tiszta udvar, rendes ház cí-
mek adományozásról döntöt-
tek. Ebben az évben 20 000 
Ft pénzjutalomban részesült 
Burgermeister Mária 1. helye-
zett, 15 000 Ft pénzjutalom-
ban Farkas Ferenc 2. helyezett 
és 10 000 Ft pénzjutalomban 

Iker Katalin 3. helyezett pályá-
zó (képünk a 4. oldalon)

 majd a településrendezé-
si eszközök módosításáról ké-
szült anyagról hoztak döntést. 
Az elkészült tervezői javaslat 
módosítási pontjait elfogad-
ták, és a dokumentációt alkal-
masnak tartják az egyezteté-
si eljárás lebonyolítására. Ke-
vés módosítás után felkérték 
a tervezőt a döntésnek megfe-
lelően a további tervezési fel-
adatok elvégzésére és a pol-
gármestert az egyeztetési eljá-
rás lefolytatására.

Támogatták, hogy Nagy-
maros az MVH autó pályá-

zatához támogatásmegelőző 
hitelt vegyen fel, több mint 7 
millió forintot.

Egy döntéssel mó-
dosították a Nagymaro-
si Napköziotthonos Óvo-
da alapító okiratát, támogat-
ták, hogy a Köbölvölgy 11001 
hrsz-ú önkormányzati tulaj-
donú, kivett, árok megnevezé-
sű ingatlanon a 11644 hrsz-ú 
telek javára vízvezeték szolga-
lom bejegyzése történhessen, 
bizonyos feltételek megvaló-
sulásával.

Végül zárt ajtók mögött a 
Magyar Telekom Nyrt mo-
biltelefon bázisállomás bérle-
ti szerződésének hosszabbítá-
sáról, és a Gondozási Központ 
felvételi kérelméről tárgyaltak. 

Augusztusban sem pihent a képviselő-testület

Nagymaros környezeti értékelése
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Folytatás az 1. oldalról
- Szent István műve, valami ha-

talmasnak a kezdete, a Magyar Ál-
lam évezredes múltjának kiinduló-
pontja. Azóta sok minden történt, 
harcok szegélyezték az utat, túlél-
tük az oszmán és a mongol hódí-
tást, a németesítési törekvéseket, és 
Herder jóslatához képest – amely a 
magyarság eltűnését jósolta – kö-
szönjük szépen, jól vagyunk. De a 
lényeges dolgok mindig békeidő-
ben történtek – mondta.

Harrach Péter országgyűlési 
képviselő Szent István tanaira em-
lékeztetett. 

- Mit kellett tennie Szent Ist-
vánnak ahhoz, hogy ezt az Euró-
pán kívülről érkező népet európa-
ivá tegye? – tette fel a kérdést a po-
litikus. – Ha egy mondattal aka-
rok válaszolni, akkor azt mon-
dom, hogy Szent István ugyan azt 
tette, mint előtte néhány évszá-
zaddal, a népvándorlás korában 
az életképes népek és vezetőik tet-
tek – mondta. Hozzátette: a befo-
gadók kultúráját, értékrendjét és a 
kereszténységet kell átvenni.

A beszédek, megemlékezések 
után került sor a kitüntető címek 
átadására. Ebben az évben posztu-
musz díszpolgári címet Kautz Ist-
vánnak ítélte oda a testület, me-
lyet feleség vett át. Petrovics László 
a méltatásban arról beszélt, hogy 
Kautz István nagyszerű kolléga, 
nagyszerű gondolkodó és nagy-
szerű ember is volt.

- Nehezen tudtunk tőle olyat 
kérni, amiben ne segített volna. 
Pincéjében a kihelyezett testületi 
üléseken kívül, gyakran látott ven-
dégül partnercégeket és turistacso-
portokat, támogatta a városi ren-
dezvényeket és segítette a turisz-
tikai attrakciófejlesztést. Több ge-
nerációra visszanyúló nagymaro-
siként ismerhettük a család iránti 
szeretetét – mondta. 

Szintén posztumusz díszpolgári 
címet adományozott a város Nagy-
marosi Mihály válogatott labda-
rúgónak, melyet felesége vett át. A 
méltatást Marosvölgyi Gergely, 2014 
év diákköltője olvasta fel. 

- Nagymarosinak hívták. Vá-
logatott labdarúgó, jobb fedezet, 
egy Újpest kalsszis, akit édesap-
ja a Ferencvárosba szánt. Egy bo-
hém sváb, akivel egy borospohár 

mellett bármikor el lehetett dalol-
ni. Egy futballista, akinek házához 
német ellenfele 50 évvel meccsük 
után küldött tisztelgő küldöttsé-
get. Egy ember, aki semmi pén-
zért nem hagyta volna el a Duna-
kanyart – hangzott el.

Pro Urbe kitüntetésben része-
sült Babics Ferencné, Lívi néni. 
Méltatását Gyarmatiné Kanyó Ág-
nes mondta el. 

- Lívia a pedagógus pályát vá-

lasztotta. Negyven év alatt gene-
rációkat tanított, szívvel lélekkel. 
Minden megnyilvánulásában a va-
lódi emberszeretet és empátia mu-
tatkozik meg a mai napig. Szigorú 
és következetes volt. Nem csak tu-
dást, ismereteket adott át, hanem 
nevelte is tanítványait, hogy be-
csületes emberként állják meg he-
lyüket a világban.

Lívi néni munkájáért köszöne-
tet mondott dr. Rendessy Annamá-
ria is, aki méltatta a Karitászban 
végzett munkáját.

Szintén Pro Urbe díjban része-
sült Fadgyas Ferenc, akinek mun-
kásságát Mándliné Szabó Katalin  
képviselő méltatta. 

- Fadgyas Ferenc nyugdíjazá-
sa után a helyi KDNP szervezet, 
majd később az MKDSZ elnöke 
lett. 1998-ban a nagymarosi pol-
gárok az önkormányzati képvi-
selő-testület tagjainak sorába vá-
lasztották. 1999 áprilisában az ak-
kor lemondott alpolgármester he-
lyébe javasolták. A megbízatást el-
vállalta, de azzal a feltétellel – idé-
zem – ha a saját maga által meg-
szabott intenzitással, tisztességgel 
végezheti a munkát… Mindebből 
következik, hogy Feri bácsira a né-
hány nyugdíjas év után – amikor 
ugyan szintén nem ért rá unatkoz-

ni: kertművelés, gyerekek, unokák 
- igen sok munka hárult – mondta.

Ebben az évben két Nagyma-
ros Ifj úságáért nevelési-oktatá-
si szakmai díjat ítélt oda a testület. 
Az egyiket Gaszner Józsefné óvo-
dapedagógus vehette át. 

Rudolf Józsefné, alpolgármes-
ter, óvodavezető így méltatta kol-
légáját: „Kedves Rózsika, Te nem el-
méleti pedagógus voltál, nem írtál 
nemzetközileg is elismert progra-

mokat, „csak” töretlen hittel, feltétel 
nélküli szeretettel tetted a dolgod.”

A másik díjat Kis Judit zene-
pedagógus kapta ebben az évben. 
Őt Fábián Szabolcs iskolaigazgató 
méltatta. 

- A művészeti nevelésnek egé-
szen különös szerepe van már az 
iskolában. Nem merülhet alá, nem 
sodródhat el az embertelenségben. 
Felszabadultnak és felszabadító-
nak, játékosnak és álmélkodónak 
kell lennie, különben önmagát ve-
szítené el… Kis Judit ilyen elődök 
elvárásaival, módszereivel és út-
mutatóival továbbítja a zeneművé-
szet virágait.

Nagymaros Város Közszolgá-
latáért elismerő oklevelet vehetett 
át Szigeti-Benedek Gabriella, aki-
nek munkájáról Rudolf Józsefné 
beszélt.

- Munkássága elvitathatatlan 

iskolánk jó hírnevének kiépíté-
sében. Szakmai elhivatottságát a 
munkahelyhez való kötődés erő-
síti, ő Szigeti-Benedek Gabriel-
la. Példamutató elkötelezettség-
gel folytat értékteremtő pedagógi-
ai munkát, segíti az iskola szakmai 
munkáját. Jelentős szerepet vállalt 
a nagymarosi zeneiskola megmen-
tésében, valamint az ő kezdemé-
nyezésére indult be az iskolai an-
gol nyelvoktatás. Kapcsolata a szü-
lőkkel és a diákokkal közvetlen és 
barátságos. Segítőkész, és követke-
zetes pedagógusként irányítja nö-
vendékeit – mondta.

Szintén Nagymaros Város Köz-
szolgálatáért elismerő oklevelet 
kapott dr. Horváth Béla, városunk 
jegyzője. Őt Petrovics László mél-
tatta.

- Már a főiskolai tanulmánya-
iban is az önkormányzatokra vo-
natkozó tárgyak keltették fel fi -
gyelmét. Idővel megerősödött 
benne a tudat, hogy a közigazga-
tásban kíván dolgozni, hisz an-
nak összetettsége és sokoldalúsága 
megragadta. 1994-ben jelentkezé-
sében megírta, hogy a jegyzői pá-
lya számára a legszimpatikusabb 
életút, amelynek segítségével ak-
kori Nagymaros község céljainak 
megvalósulását tudja majd szol-
gálni. Ma 2015-ben, 21 év múlva 
a Nagymarosi Polgármesteri Hiva-
tal munkatársai és jómagam, mint 
polgármester is úgy látom elhatá-
rozásával nemcsak ő maga teljesí-
tette be célját, hanem Nagymaros 
városa is sokat köszönhet szakér-
telmének, precizitásának és józan 
ítélőképességének – mondta. 

Az ünnepség végén Gáspár Ist-
ván atya áldotta meg az új kenye-
ret és a Nagymarosi Nyugdíjas-
klub tagjai osztották szét a megje-
lentek között. 

A három nap alatt az érdeklő-
dők számos koncerten, kiállításon 
és programon vehettek részt, me-
lyeket Nagymaros Város Önkor-
mányzata szervezett. Köszönet il-
leti a rendezvény biztosításáért a 
Nagymarosi Polgárőr Egyesületet 
és a Nagymarosi Önkéntes Tűzol-
tó Egyesületet!  Köszönjük támo-

gatóinknak Dunapress 
Média Bt-nek, CBA 
Nagymaros Trade Kft -
nek, Piramis Építőház 
Kft -nek, Spitz Pékség-
nek.  (Fotók: Kiss 
Péter)

Szent István tanításaira 
emlékeztünk augusztus 20-án

A Tiszta udvar, 
rendes ház díja-
zottjai
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Újabb látványosság és turisz-
tikai látogatottságot vonzó al-
kotás készült el városunkban a 
Nagymarosi Német Nemzeti-
ségi   Önkormányzat produktu-
maként az: ulmi sktulya - ulmer 
Schachtel.

A Kismarosi Nachtigal 
énekkar a „Dunai Svábok Him-
nuszával”  nyitotta meg a ren-
dezvényt augusztus 29-én a 
szép számú közönséggel együtt 
énekelve.

Az augusztus 29-i rendez-
vény a Hajóállomásnál  méltó 
emléket állított  a Dunai Svá-
bok betelepítésének. Az ün-
nepélyes átadáson jelen volt 
Petrovics László polgármester, 
a környékbeli német önkor-
mányzatok vezetői: Nagybör-
zsönytől Dunakesziig, a Neue 
Zeitung képviseletében Johann 
Schut, akiket Ivor Andrásné el-
nök köszöntött. Nevesítette és 
köszöntötte az alkotás készítő-
jét Ungár Zoltán vámosmikolai  
vállalkozót, továbbá megkö-
szönte Nagymaros Város Ön-
kormányzat testületének a lehe-

tőséget, hogy helyet adott  en-
nek a jelentős szimbólumnak 
a felállítására. Nagyon fontos 
mindenki életében az identitás 
megtartása, múltunk átörökíté-
se és megőrzése a jelenben, me-
lyet a testület a döntésével meg-
erősített, támogatott.

A megnyitót követően 
Heinczné Cserni Katalin az 
NNNÖ elnökhelyettese mond-
ta el megemlékező beszédét.

- Sokunknak nagyon régi 
vágya teljesült a mai napon,  
végre mi is büszkélkedhetünk 
egy ulmi skatulyával, mely a 
magyarországi svábok egyik 
fontos szimbóluma. Három-
száz évvel ezelőtt több százezer 
német telepes indult Magyar-
országra, hogy az új hazában 
boldogulhasson. Jöttek gyalog, 
szekéren vízi úton, de egy do-
log közös volt bennük. Keserű 
szívvel, hogy el kell hagyniuk az 
őshazát, azonban tele tettvágy-
gyal és reménységgel - mondta. 
Idézett Hans Faul Új haza című 
regényéből is, hogy megértsük, 
milyen nehéz is volt az elválás 

eleinknek. A Betbrunnból ér-
kező németek Zsámbékon tele-
pedtek le.

- A hajókat mindig déli 
12-kor indították Ulmból. A 
betbrunniak elhelyezkedtek 
a fedélzeten. A búcsúzás szo-
morú pillanatait már-már át-
vette az izgalom, amikor kis 
idő múlva elébük tárult szere-
tett falujuk. A régi, omladozó 
templomfal, mely mögött szü-
leik, nagyszüleik nyugodtak, a 
templom, az utcácskák, a sző-
lőföldek, a családtagok, az is-
merős arcok. Betbrunn - só-
hajtottak fel többen könnyes 
szemmel. Plébánosuk, aki ve-
lük tartott, bíztató szavakkal vi-
gasztalta őket. Köszönjünk meg 
mindent, amit hazánkban kap-
tunk. Hogy, honnan jöttünk, 
soha nem feledjük. Minde-

nért hálásak vagyunk, és ígér-
jük gyermekeinknek tovább-
adjuk mindazt, amit magunk-
kal hoztunk. Becsületre, tisz-
tességre tanítjuk őket, hogy 
azzá válhassanak, amik mi va-
gyunk: derék, német emberek. 
Ami nektek Betbrunn, az nekik 
már Zsámbék lesz. Így érkeztek 
a mi eleink is - idézte a történ-
teket Heinczné Cserni Katalin.

Beszédét követően a 
Wildenrosen táncegyüttes egy 
ónémet tánccal, a „Gyertya-
tánccal” tette emlékezetessé  a 
délutánt.

A leleplezés a nemzeti szí-
nű szalag átvágásával történt, 
egyúttal átadva a város lakói-
nak megőrzésre, megbecsülés-

Ulmi skatulya emlékeztet sváb 
őseinkre a hajóállomásnál

re az ulmi skatulya kicsinyített 
mását, miközben a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes néhány tag-
ja odaillő zenei kísérettel emelte 
a rendezvény színvonalát.

A záróprogram a Mátyás Ét-
kezdében fi lmvetítéssel folyta-
tódott, az 1946-48 között tör-
tént kitelepítés megemlékezé-
seként az ”Isten veled Hazánk” 
címmel.

A teljesen megtelt terem-
ben a jelenlévők néma csönd-
ben nézték végig a  meghur-
coltatást, a hazából teherva-
gonnal történő kitolonco-
lást, megfosztva az embereket, 
családtól, hazától értékeik-
től. Könnybe lábadt szemmel,  
együttérzéssel, emlékek felidé-
zésével folytatódott , majd fe-
jeződött be az emléknap, mi-
közben fogyott a felajánlott fi -
nom házi sütemény, hűsítő 
üdítő, kávé, és a Borbarátok 
körének egyik tagja  Belányi 
Béla és neje által biztosított 
marosi pince fi nom bora.

Köszönjük Horváth Dá-

vidnak a technika biztosítá-
sát, Rácskayné  Zsókának, Iker 
Katinak, Murányi Mártinak, 
Skoda Etának, Havasiné Jakus 
Beának, Hetényi Andinak, 
Matukné Patrik Beának a házi 
készítésű süteményeket, a Má-
tyás Étkezde korrekt hozzáállá-
sát, Rudolf Zoltán önkormány-
zati dolgozó segítségét és min-
denkinek az igyekezetét, hogy 
méltó és színvonalas legyen a 
rendezvény.

Kérjük, hogy becsüljük, vi-
gyázzuk ezt a szimbólumot, 
mely környezetének kialakí-
tását, rendbetételét a további 
feladatunknak tekintjük.

NNNÖ képviselői  
(fotók: Mándli Gyula )

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit szeptember 
27-én (vasárnap) 17 órára a NAGYMARO-
SI MŰVELŐDÉSI HÁZBA SZŰCS ILDIKÓ 
előadóművész klasszikus magyar költők verse-
iből összeállított irodalmi estjére. Közreműkö-
dik: FARAGÓ LAURA énekművész
A belépés díjtalan!
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Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

Az 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése alapján 
az óvodai nevelésben részesülő gyermekek közül az alábbi-
ak számára 2015. szeptember 1-jétől a térítési díj 100 %-át 
normatív kedvezményként kell biztosítani (ingyenes az ét-
kezés):

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő gyermek,

• tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
• a gyermek olyan családban él, amelyben tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• a gyermek olyan családban él, amelyben három 

vagy több gyermeket nevelnek,
• a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-

tóság,
• a gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb mun-
kabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 
%-át (2015. évben 89.408,- Ft-ot).

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az 
igénybevételéhez a NYILATKOZAT gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei el-
látás és óvodai nevelés esetén megnevezésű nyomtatványt 
kell kitölteni és az intézményvezetőnek benyújtani.

A Nyilatkozat átvehető az óvodákban, a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkor-
mányzat honlapján.

A Nyilatkozat 2015. szeptember 1-jét megelőzően is be-
nyújtható, de az abban foglaltak alapján a gyermekétkezte-
tés normatív kedvezménye legkorábban 2015. szeptember 
1-jétől vehető igénybe.

Fentieken túlmenően az iskolai 1-8. évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetében ak-
kor ingyenes az étkezés, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sül, vagy

bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit 
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az 
Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el.

Dr. Horváth Béla
jegyző

Augusztus utolsó teljes heté-
ben a SIGIL Galériában ott-
hon adhattunk az Adyton 
Szabad Zene Műhely és Alko-
tó Együttlétnek. Miről is szólt 
ez az egy hét?

Szabados György bemuta-
tása senkinek sem szükséges, 
három évtizeden keresztül 
köztünk élt Nagymaroson, el-
ismeréseként a város akko-
ri vezetése díszpolgári cím-
mel tüntette ki. Zenei pályá-
ja, művei, de leginkább szel-
lemisége világviszonylatban 
is nyomot hagyott. 

Egykori zenésztársai ápol-
ják örökségét, a mosta-
ni együttlét lényege is a Sza-
bados Györgytől kapott tu-
dás átadása volt. Ezt Grencsó 
István és állandó zenésztár-
sai segítették, minden nap 
egy a szakmában elismert ze-
nészkollegával kiegészülve. A 
résztvevők Nagymarostól Er-

délyig bezárólag érkeztek, a 
távolságok ellenére a hét utol-
só napjára már összeszokott 
társakként zenéltek együtt. 
Minden nap gyakorlással és 
esti közös zenéléssel telt, teret 
adva a fi atalok zenei gondo-
latainak, kreativitásának. Jó 
volt látni, ahogy a mesterek 
mutattak, majd háttérbe hú-

zódva segítették a fi atalokat. 
Mindegyik zenész sze-

mélyében elhivatott és felké-
szült embert ismertünk meg, 
de mindenképp ki kell emel-
ni Grencsó Istvánt, aki Sza-
bados György hagyatékának 
ápolásában nem csak zenei 
értelemben vezető. Pozitív, 
hogy vannak a mai világban 

Adyton Szabad Zene Műhely
is vezetői képességekkel meg-
áldott, és azt jól és jóra hasz-
náló, céljaikat közvetíteni ké-
pes emberek, illetve azt is, 
hogy ehhez tökéletes partne-
rekre talált.

Az egész hét teljes mérték-
ben Szabados György szelle-
miségében, özvegye Jutka néni 
aktív részvétele mellett telt, 
rengeteg élménnyel. Ez a be-
számoló nem zenei szempont-
ból kívánja bemutatni a tör-
ténteket, aki a részletekre is kí-
váncsi több érdekes beszámo-
lót olvashat – Molnár Csabá-
tól, Ekési Orsi fotóival kiegé-
szítve - a jazzma.hu portálon. 

Az Adyton rendezvényé-
hez örömmel adtunk helyet 
és a szervezők és a zenészek 
visszajelzése alapján „a hely 
is befogadta” őket. Szabados 
Györgynek sokat jelentett 
Nagymaros, de Nagymaros-
nak is sokat jelent Szabados 
György – remélem az elmúlt 
hét tökéletes bizonyítéka volt 
ennek.

MZ

Várják az 50 éve házasokat
Október 4-én, az Idősek Világnapja alkalmából köszönt-
jük az 50 éves házassági évfordulós párokat. Kérjük, 
akik idén töltik be az 50 évet, jelentkezzenek a műve-
lődési ház irodájában, vagy a könyvtárban szeptember 
20-ig. 

Nyugdíjasklub vezetősége 

Köszöntik az időseket
Az Idősek Világnapja alkalmából a szépkorúakat kö-
szönti a Nagymaros városa 2015. október 4-én, 15 óra-
kor a művelődési házban.

Várunk mindenkit szeretettel ünnepségre!
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A Nagymarosi Csípős Feszti-
vál, ahogy ígértük, egész napos 
rendezvénnyé vált. Az előző két 
fesztivál a piaccal egy időben 
zajlott, most meghosszabbítva, 
egészen éjfélig tartott a mulat-
ság. 

A csípős fesztiválhoz ez al-
kalommal több helyi vendéglá-
tó egység is csatlakozott. A Sigil 
galéria és kávézóban volt csí-
pős kávé, koktél, sütemény. A 
Kis Francia pékség és kézmű-

ves fagyizó csípős péksütemé-
nyekkel, chilis csoki fagyival és 
chilis csokival, Édeske cukrász-
műhely és szabad konyhája csí-
pős hamburgerrel, chilis fagyi-
val és chilis trüff el tortával vár-
ta a látogatókat. A visszajelzé-
sek alapján nagy sikere volt az 
ételeknek és ezt mi is meg tud-
juk erősíteni, mert amit kóstol-
tunk, az isteni volt! 

A szervezést már hónapok-
kal ezelőtt megkezdtük. Egyez-
tetések az önkormányzattal, pi-
aci árusokkal, hogy mindenki 
felkészülhessen a nagy napra. 
A szokásos piaci árusok is sok 
csípős fi nomsággal készültek a 
fesztiválra. Erre az alkalomra 
készült Chilis kürtős kalácstól 
kezdve a csípős szappanig min-
den féle csípős különlegesség.

Évről évre egyre több chili 
termékekkel foglalkozó terme-
lő jelentkezik az ország minden 
tájáról, hogy csatlakozna a fesz-
tiválhoz, akiket idén is szere-
tettel láttunk vendégül. Itt volt 
velünk a Chilivilág, Rob-Chi, 
Dankachili, Chabo, Sir. Morlock 

a Solymári Chili Fesztivál külö-
nítményével és a Chili Hungá-
ria Manufaktúra is, akinek vi-
lágbajnok Attila szószáért 10 
méteres sor kígyózott. Termé-
szetesen a szervező házigazda 
GaBko Chili sem hiányzott a 
mezőnyből.

 Volt kézműves foglalkozás 
és a Royal Fixie jóvoltából bi-
cikli versenyen mérkőzhettek 
meg a gyerekek.

 Míg a piacon soha nem lá-

tott tömeg hömpölygött, a mű-
velődési ház előtti színpadon is 
zajlottak az események.

Elsőként a nagymarosi il-
letőségű Dobos Edgár és bará-
tai léptek fel, színvonalas szé-
ki népzenével. Ezt követően a 
Csermely együttes lépett szín-
padra, egyedi hangzású folk-
rock zenével. A műsor tán-
cosokkal folytatódott a Die 
Blumen és a Die Wildenrosen 
adott képet a sváb néptánc szí-
nes világáról.

 Délben a paprika szépség-
versenyen 17 paprika közül kel-
lett kiválasztani a 3 legszebbet. 
Szebbnél szebb paprikák vet-
tek részt a versenyen nem volt 
könnyű a döntés.

Az eredményhirdetés után 
két gitár virtuóz lépett színpad-
ra. Vityka és Sztori gitárjam-
jéhez Gyöngyvér a Desenvoltura 
énekese adta a kíséretet.

 Ezután jött a nap egyik vár-
va várt műsorszáma a tombola, 
rengeteg nyeremény talált gaz-
dára amit a piac árusai ajánlot-
tak fel.

14 órakor a nap legnehe-
zebb erőpróbájához érkeztük 
a NagyMarós csípős pizza evő-
versenyhez, a megjelent kiállí-
tók termékeiből és a világ leg-
erősebb paprikáiból készült el 
a pizza a Maros étteremben, a 
jelentkezőknek késsel, villával 
kellett megenni egy fél pizzát, 
melynek 15 bátor jelentkező in-
dult neki. Volt olyan aki kezdet-
ben még kitekintett, hogy nem 
is olyan erős, a végén mégis tö-

rölte a szemét, hom-
lokát és furán vette a 
levegőt. :)

 Az evőverseny 
után ismét a Cser-
mely együttes szóra-
koztatta a megjelent 
tömeget, majd 15 
órától, hogy ne za-
varjunk bele az ulmi 
skatulya avatásba a 
művelődési házban 
folytattuk a csípős 
paprika élettani ha-
tásairól tartott elő-
adást a Pandal Egye-
sület.

Az előadás végez-
tével a Héjsza együt-
tes foglalta el a po-
rondot, egy hibátlan, 

kellemes hangzású koncertet 
adtak elő nekünk.

Végezetül a Nagymarosi 
Csípős Fesztivál hivatalos fő-
zenekarának számító kismarosi 
Desenvoltura lé-
pett fel és a tő-
lük a jól megszo-
kott minőségű la-
tin acustic punk 
zenéjükkel, mely-
re kicsik, nagyok 
egyformán ropták 
a táncot!

Aki még to-
vábbra is bírta a 
pörgést, az a Beth-
len sörözőben mu-
lathatott velünk az 
éjszakába nyúlóan.

Leszögezhet-
jük, hogy a rendez-
vény elérte a célját. 
Sok embert meg-
mozgatott. Sokan 
érkeztek az ország 
minden tájáról és 
külföldről is. Töb-
ben az egész hétvé-
gét Nagymaroson 

töltötték és visszajelzések alap-
ján beleszerettek Nagymaros-
ba.  A csípős fi nomságok mel-
lett színvonalas produkciókat is 
sikerült a látogatóknak felszol-
gálnunk. Az is biztos, hogy az-
nap rekord mennyiségű papír 
zsebkendő fogyott a városban, 
annyi szembe csaltunk köny-
nyeket!

Köszönetünket fejezzük ki a 
művelődési háznak, az önkor-
mányzatnak, a piacnak, a piac 
felügyelő úrnak, Édeske cuk-
rász műhelynek, Sigil Galé-
ria és Kávézónak, Kis Francia 
pékségnek, Maros étteremnek, 
Bethlen sörözőnek, a Pandal 
egyesületnek, a Royal Fixienek, 
a Chili árusoknak, a fellépők-
nek, Családi Pál gazdaságának 
a csípős ebédért, a Szabadtű-
zi Lovagrendnek a zsűrizésért, 
Mészáros „Moha” Péternek és a 
többi barátunknak, akik végig 
segítségünkre voltak!

Jövőre veletek ugyanitt! Ismét 
csípni fogjátok!

Paprika szépségverseny: 
1. Izsák Gábor, 2. Bene 

Ferencné, 3. Pintér Norbert.
Evőverseny: 1. Horváth 

László, 2. Farkas Tamás, 3. 
Nagy Miklós.

Főzőverseny: 1. Csóli József 
és Madarász Tibor,  2. Tubus és 
a Mókusok, 3. Bogdán Róbert 
Rob-Chi + a Szabadtűzi Lovag-
rend különdíja.

Facebook: Nagymarosi 
Csípős Fesztivál,

 GaBko Chili

A III. Nagymarosi Csípős Fesztivál
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Ki ne emlékezne arra a ka-
baréjelenetre, ahol Bodro-
gi Gyula óvszert szeretne vá-
sárolni a patikában, és az el-
adó hölgyek – Csala Zsuzsa 
és Hernádi Judit – hango-
san tárgyalják ki a többi vevő 
előtt, hogy mekkora méret 
kell és milyen színű. Nos, ezt 
a klasszikust Trunkó Bar-
nabás írta, aki két éve élvezi 
Nagymaros vendégszeretetét 
hétvégi házában.

- Világéletünkben Buda-
pesten laktunk, de sokat jár-
káltunk a környéken. Egy rö-
vid hétvégén, hova lehet eljut-
ni: Szentendre, Visegrád, Do-
bogókő. Visegrád nekem na-
gyon megtetszett és elhatároz-
tam, hogy ha egyszer nyugdíj-
ba megyek, ott fogok egy kis 
kuckót venni. Ez be is követ-
kezett 2010-ben – meséli. 

Először Visegrádon kez-
dett el ingatlanokat nézni, de 
egyszer csak rádöbbent, hogy 
ő azért szereti ezt a telepü-
lést annyira, mert onnan szép 
Nagymaros. Ekkor fi ai mond-
ták neki, hogy akkor vegyen 
városunkban kuckót, hiszen 
tőlünk Visegrádot is látni. Vé-
gül az internet segítségével a 
Fehérhegyen vett házat, ami-
nek elsőre csak a panorámáját 
látta fényképen. 

- Így kerültem ide és azóta 
nagy Nagymaros rajongó let-
tem – teszi hozzá. 

Trunkó Barnabás rovatát 
már lassan egy éve élvezhetik 
olvasóink. Történeteit, mint 
mondja, a valóságból merí-
ti, de természetesen kiszínezi 
egy jó humoristához méltóan. 
Nagy rajongótábora van már 
Nagymaroson.

- Ha megyek a piacra, a sa-
vanyúságos előre köszön, és 
mindig mondja, hogy már ol-
vasta az újabb szerzeményt.

De, hogyan is lett humoris-
ta egy jogászból? - tettem fel a 
kérdést.

- Igen, a végzettségem va-
lóban jogász, de már egyete-
mista koromban elkezdtem 

- anyagi megfontolásból, a csa-
lád támogatása céljából – ka-
rikatúrákat rajzolni. Bár mint 
Trunkó Barnabás karikatú-
ristát nem nagyon jegyeztek, 
még van nyoma az interneten. 
Én nagyon keményen rajzol-
tam és bekerültem a Ludas 
Matyi csapatába külső mun-
katársként. Ez azt jelentette, 
ha hetente egy rajzom meg-
jelent, az már jó volt. Álmom 
volt, hogy egyszer belső mun-
katárs legyek. Akkoriban még 
Tabi László volt a főszerkesztő, 
aki köztudottan nem szerette a 
fi atalokat, így én sem találkoz-
tam soha vele, ha vittem rajzot, 
leadtam a titkárságon. Egy-
szer csak nagy változás történt, 
mert mentem be a szerkesztő-
ségbe és azt látom, hogy Árkus 
Jóska javítja a titkárnő ceruza-
faragóját, őt éppen akkor ne-
vezték ki a lap főszerkesztőjé-
nek. Megkérdezte tőlem, hogy 
én vagyok-e Trunkó Barna. 
Mondtam, hogy igenis főszer-
kesztő elvtárs. Mondta, hogy 
nagyon szereti a rajzaimat, de 
soha nem fogja elérni az én ké-
pességem a Ludas Matyi állan-
dó grafi kusainak képességét. 
Végül abban maradtunk, hogy 
olyan karikatúrát hozzak, ami-
ben nincsen rajz. Így csavar-
ta ki Árkus Jóska a kezemből a 
ceruzát és nyomott tollat a ke-
zembe.

Végül e munka mellett vé-
gezte el a jogot. Mindenki ügy-
véd akart lenni abban az idő-

ben, de a százharminc végzős-
ből csak kettőt vettek fel. Ám 
akkor indult be a Sváb hegyen 
a rendőrtiszti főiskola, aho-
vá tanárokat kerestek. Trunkó 
Barnabás jelentkezett és fel is 
vették. Így indult be a karrier-
je – emlékszik vissza. 

Volt a rendőrségnek egy 
belső lapja, a Magyar Rend-
őr, ahová felkérték rovatveze-
tőnek is, mivel tudták, hogy ír. 
Így legalizálódott a sajtóban a 
munkája. Mivel nem akart hi-
vatásos lenni, ezért később ott-
hagyta ezt az állást és elment a 
biztosítóhoz jogtanácsosnak. 

- Kettős életet éltem, hi-
szen míg az egyik oldalon ha-
ladt a jogi karrierem, addig a 
másikon meg az írás. Amikor 
Sas József lett az igazgatója a 
Mikroszkóp színpadnak 1985-
ben, akkor leszerződtetett fő-
dramaturgnak. A Rádióka-
baré 1982-es humorfesztivál-
ját is megnyertem, aztán pe-
dig 1989-ben beindult a Hóci-
pő, amelynek kezdettől fogva a 
munkatársa és az egyik résztu-
lajdonosa vagyok. 

A Mikroszkóp színpa-
dot két évvel ezelőtt bezárták, 
most a Fészek klubban játsza-
nak – mesélte Trunkó Bar-
nabás, aki most is ír darabo-
kat Sas Józsefnek. Véleménye 
szerint nagyon hiányzik Bu-
dapestről a kabaré. Úgy látja, 
hogy ez a mostani már nem az 
a kabaré, sok minden megvál-
tozott.

- A magyar kabarénak 
olyan hagyományai voltak, 
amiket tovább kellett volna 
vinni. Hiába jön be ez a nyu-
gati stand up, nekem sem-
mi kifogásom ellene, csak ne 
nyomja le teljesen a kabarét. 
Így a magyar klasszikus kaba-
ré el fog halni. Sajnos sokszor 
nem szólnak semmiről a stand 
up-ok. Egyet nem tudok meg-
bocsátani: sokan azt mondják, 
hogy Kellér Dezső és Hofi  Géza 
is stand up-os volt, de ez nem 
igaz. Meg kell hallgatni őket, 
s kiderül, hogy ők építkeztek, 
olyan volt az előadásuk, mint 
egy görög dráma. A stand up-
ban a végén elhangzó “köszö-
nöm a fi gyelmet” bosszant a 
legjobban. Régi szakmai sza-
bály, hogy slusszpoénnal fe-
jezzük be az előadást. Szil-
ágyi Gyuri bácsi mondta ne-
kem: apukám, először írd meg 
a slusszpoént, az elé már köny-
nyű írni egy darabot. 

Ma azonban van egy gene-
ráció, akiknek már nem mond 
semmit az, hogy “Lepsénynél 
még megvolt”, vagy “A fi úk a 
bányában dolgoznak”.  Sokan 
talán azt sem tudják, hogy volt 
egy Szeszélyes évszakok, me-
lyet Antal Imre vezetett.

- Maradandó barátságot 
kötöttem Antal Imrével, nagy-
szerű élmény volt vele dolgoz-
ni. Egyszer az történt, hogy 
a 3-as stúdióban – ami ko-
rábban egy óbudai zsinagó-
ga volt és ott forgattuk mindig 
a Szeszélyes évszakokat – fel-
vették Imre összekötő szöve-
geit, majd a végén a bohóza-
tot, melyből tizenhetet én ír-
tam. Amikor végzett, ment is 
ki a büfébe unicumozni, meg 
cigarettázni. Kezdődött vol-
na a bohózatomnak a felvétele, 
melyben Mikó István játszotta 
volna a főszerepet. Már min-
denki beöltözve, statiszták ki-
sminkelve, bevilágítva, Mikó 
Pisti sehol, pedig minden-
ki tudta róla, hogy pontos és 
megbízható. Felhívták Mikót 
mobilon, aki nagyon vidáman 
jelentkezett egy görögorszá-
gi tavernából. Gondolkodunk, 
hogy mi a fenét csináljunk, hi-
szen a forgatást nem tudtuk el-
halasztani. És akkor valakinek 
eszébe jutott az Imre, aki a bü-
fében ült. Antal Imre elvállal-

Rajongója lett Nagymarosnak: Trunkó 
Barnabás a helyieket is megnevetteti
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ta a szerepet, beöltöztették, 
kisminkelték és a kezébe ad-
ták a szövegkönyvet. Imrében 
az volt a csodálatos, hogy ke-
zébe fogta a kéziratot és szin-
te “lefényképezte” a szemével 
úgy, hogy hibátlanul elmond-
ta a szerepet.  Így lett ő a Hotel 
Trófea főszereplője. 

A bohózatok ötleteit 
Trunkó Barnabás a két hábo-
rú közötti időszak kabaréjá-
ból merítette, meríti. Szerin-
te azok pont azért voltak nép-
szerűek, mert szó sem volt 
bennük politikáról. Mindig 
ezt a műfajt szerette volna új-
raéleszteni. 

 - Nagyon jó, ha egy szer-
ző tudja, hogy kire írja a da-
rabot. Egyébként a méltányta-
lanul nagy sikert aratott Óv-
szert is Kabos Lászlónak ír-
tam. Akkoriban Bodrogi Gyu-
la volt az igazgató már a Vi-
dámszínpadon, és Kabos La-
cinak voltak olyan időszakai, 
hogy megharagudott a szín-

házra és ilyenkor visszavo-
nult. Idős volt már, de a kö-
zönségnek nagyon hiányzott, 
a Vidámszínpad tartozéká-
nak tartották. Bodrogi elhatá-
rozta, hogy legalább egy elő-
adás erejéig visszacsalogatja. 
Kabos azt mondta, csak akkor 
jön vissza, ha olyan jelene-
tet írnak neki, amiben kevés 
a szöveg, mert már nehezen 
tanult. Bodrogi Gyula engem 
kért fel, mondta, hogy hely-
zetkomikumot írjak. Köz-
ben megint összevesztek, de 
a Bodroginak annyira meg-
tetszett a szerep, hogy végül ő 
játszotta el. Mindig mondom 
is neki, hogy ezért a szerepért 
kapta meg a Kossuth-díjat. 

Bár 2010 óta nyugdíjas 
Trunkó Barnabás, azért még 
tevékenykedik a humor ipa-
rában. Legközelebb a Fészek 
klubban lesz az új bemuta-
tó, melyet szeptemberben lát-
hat majd a közönség. Jelen-
leg gyakran élvezi Nagymaros 

Augusztus 21-én péntek este 
lázas készülődés folyt a csó-
nakházban. A másnapi ver-
senyre készültek a szervezők. 
A gyerekek felmostak és az ab-
lakokat tisztították, a felnőttek 
a húst és a zöldséget készítették 
elő a másnapi ebédhez, megint 
mások a sátrak, padok, díjak 
elrendezésével foglalatoskod-
tak, hogy a felújított csónak-
ház megfelelő helyszín legyen 
versenynek. Ez már sorrend-
ben a 48. Dunakanyar Kupa 
volt és mindenki azon igyeke-
zett, hogy maradandó élmény 
legyen a versenyzők számára.

Ez a Kupa nagy népszerű-
ségnek örvend, mert itt a kez-
dők is két számban is megmu-
tathatják, hogy meddig jutot-
tak a felkészülésben. Itt nagy 
szerepe van az ügyességnek és 
a taktikának, mivel az országos 
versenyektől eltérően a küzde-
lem a nagy Dunán, folyó vízen 
zajlik. A pályán három fordu-
ló van, és aki kihagyja az egyi-
ket, azt vagy kizárják, vagy 
nagy hátrányba kerül a többi-
ekhez képest, ha visszamegy 
újra megkerülni a bóját. A táv 
kétezer méter, kivéve a törpék-
nek, akik csak ezer métert, egy 
kört teljesítenek.

A verseny reggelén felcsen-
dült a zene, a bemondó folya-
matosan tájékoztatta a résztve-
vőket a teendőkről, ki az aki-
nek fel kell készülni, kinek kell 
éppen szurkolni vagy mely ver-
senyzők futnak be éppen a cél-
ba. 

Nagy volt az izgalom, mert 
tíz egyesület több mint száz-
ötven versenyzője jelentke-
zett, köztük számos országos 
bajnok és válogatott verseny-
ző, akik rendkívül színvonalas 
és izgalmas futamokat produ-
káltak. 

A futamok végével minden-
ki várta az eredményhirdetést, 
de amíg a jegyzőkönyvek ké-
szültek, még az ebédre is ju-
tok egy kis idő. A szakácsok 
megint nagyot alakítottak, a 
résztvevők szerint nekik is ki-
jár az aranyérem.

Az izgalom a tetőfokára há-
gott, amikor megkezdődött az 
eredményhirdetés és izgatottan 
várták a helyezettek a támoga-
tók állal felajánlott értékes dí-
jakat, a megérdemelt tapsot és 
ünneplést.

A nagymarosiak összetett-
ben a második helyet szerez-
ték meg.

Az időjárás nagyon kegyes 

vendégszeretetét, ahol szíve-
sen tesz-vesz a kertben is, bár 
ezt kollégái nem nagyon hiszik 
el neki. 

Három fi a van és négy uno-
kája. Legidősebb fi a, Ben-
ce producer, korábban humo-
reszkeket és könyveket is írt. 
Nevéhez fűződik az Argo 1 és 
az Argo 2 is, melyet Árpa At-
tilával közösen írt. Közép-
ső fi a Barnabás informatikus, 
jelenleg animációs reklámo-
kat, televíziós főcímeket ké-
szít. A legkisebb, Bálint pedig 
jó nevű divatfotós lett. Uno-
kái a hagyományoknál marad-
va, mind B betűs neveket visel-
nek: Bojtorján, Boldizsár, Boris 
és Borisz. 

Trunkó Barnabás megígér-
te, hogy még sokáig élvezhet-
jük írásait a Nagymaros újság-
ban, mint ahogy ő is sokáig 
szeretné még a város levegőjét, 
a teraszról elétáruló látványt és 
az itt élők társaságát élvezni. 

Furucz Anita

volt, szép időnk volt egész nap, 
jól sikerült a verseny, mindenki 
elégedetten tért haza.

Versenyzőink eredményei: 
Helyezés 0. korcso-

port: 3. Gyimesi Levente, 4. 
Gável Márton, 6. Schwarcz Dá-
vid, 11. Csajka Márton. 

III. korcsoport: 7. Havasi 
Petra, 11. Virág Vera, 12. Bálint 
Flóra. 

V. korcsoport: 1. Antal Már-
ton, 4. Dobó Bálint, 7. Gaszner 
Ádám, 17. Havasi Máté, 18. 
Edöcsény Ákos. 

I. korcsoport: 11. Gyimesi 
Levente, 13. Aradi Álmos, 14. 
Aradi Bátor, 18. Gável Márton,  
20. Schwarcz Dávid, 29. Csajka 
Márton.  

III. korcsoport: 2. Illés Pan-
na, 3. Döbrössy Orsolya, 

Törpe korcsoport: 3. Pehartz 
Réka, 4. Hegedűs Zita.

Fiúk: 2. Gaszner Ákos, 3. 
Hegyi Vencel, 6. Schaff er Gá-
bor, 7. Edöcsény Botond, 8. 
Molnár Bence, 10. Mátrai Ta-
más, 11. Czoch Levente.

VII. korcsoporttól:  2. 
Bergmann Dániel, 6. Heincz 
Sándor, 7. Polgár Péter, 9. Pol-
gár Dániel. 

II. korcsoport:  9. Havasi 
Petra, 13. Virág Vera, 14. Bálint 
Flóra. 

III. korcsoport: 7. Schwarcz 
Gergő, 8. Fiam Dávid, 11. He-

gyi Levente.  
IV. korcsoport:  6. Illés Pan-

na, 8. Döbrössy Orsolya. 
VI. korcsoport: 3.Polgár Pé-

ter, 5. Antal Márton, 9. Polgár 
Dániel. 

IV. korcsoport:  3. Dobó 
Bálint, 6. Gaszner Ádám, 14. 
Schwarcz Gergő, 15. Fiam Dá-
vid, 16. Havasi Máté, 17. Hegyi 
Levente. 

II. korcsoport:  18. Ara-
di Bátor, 21. Aradi Álmos, 28. 
Schaff er Bálint.

Támogatóink, akik nélkül 
ez a verseny nem jöhetett vol-
na létre: Maurer Gábor, Sza-
bó Miklós, Jung Károlyné, Roth 
Kft , Schült Ferenc, Spitz Pékes-
ség, Dunakanyar Utazási Iroda, 
Webszerszám, Házépítők boltja, 
Neubauer László, Vodicska há-
zaspár, Nagymaros Város Ön-
kormányzata, Tibesz Húsbolt, 
Stedra Zsolt, Batki Trans Kft ., 
Hód Kft ., Maros Útépítő Kft ., 
Horváth János, Horváth Péter, 
Csatári Endre, Madarász Ist-
ván, Honti Csaba, Varga Zol-
tán, Cserenyec és Társa Bt.

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani a támogatók-
nak, továbbá a hangosításért 
Svirinek, a verseny levezetésért 
Simák Attilának valamint a sok 
segítségért a szülőknek, nagy-
szülőknek, testvéreknek, bará-
toknak!

Az egyesület elnöksége

Dunakanyar Kupa 

Köszönjük a 
munkát!

A tanév során a karitász 
csoport önkéntesei és isko-
lai közösségi szolgálatot tel-
jesítő fi atalok korrepetálást 
vállaltak olyan diákok szá-
mára, akik erre az iskola és 
a szülők szerint rászorul-
tak. Intézményünk heten-
te háromszor a helyet adta, 
a karitász a segítőket. A nyár 
folyamán a munka a szü-
lők kérésére tovább folytató-
dott, aminek köszönhetően 
valamennyi tanulónak sike-
rült a pótvizsga követelmé-
nyeinek megfelelni.

A szülők nevében is kö-
szönjük valamennyi segítő 
munkáját és várjuk a továb-
bi segítők jelentkezését

A gyermekjóléti 
szolgálat munkatársai



10                                                                                                               Nagymaros

A Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület az Or-
szágos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság és a Magyar 
Tűzoltó Szövetség által ki-
írt pályázaton ez évben ki-
zárólag az önkormányzattól 
kapott laktanya épület fel-
újítására adta le támogatá-
si igényét, melyet 80 %-ban 
el is nyert.  Így a támoga-
tásból a szertár teljes tető-
szerkezetét-, valamint egy 
helyiséget fel tudunk újíta-
ni. Ezután az épületet hasz-
nálatba tudjuk venni! Vár-
hatóan még ebben az év-
ben így be tudunk költözni 
új helyünkre. A teljes felújí-
tás még további erőforrások 
bevonását igényeli annak 
érdekében, hogy az épület 
gépjárművek befogadására 
is alkalmas legyen. Ezt to-
vábbi pályázatok, vagy tá-
mogatók bevonásával tud-
juk elérni. Köszönettel tar-
tozunk Nagymaros Város 
Önkormányzatának az épü-
letért! Jó gazdái leszünk!

2015.08.07. 11.15-kor ér-

kezett bejelentés, hogy a 
12-es út Sóhegy alatti ré-
szén egy telek lángol. Egye-
sületünk 3 fővel érkezett a 
helyszínre, ahol a váci 1-es 

szer már oltotta a tüzet. Ké-
résüknek megfelelően tag-
jaink megkeresték a beje-
lentőt, mert az adatok alap-
ján a tűzeset pontos hely-
színe nem volt egyértel-
mű. A bejelentő környeze-
tében minden rendben volt, 
így visszaigazoltuk, hogy jó 
helyre vezette a füst a váci 
tűzoltókat. 12:00-kor vo-

nultunk vissza.
2015. 08.18. 11:47-kor 

érkezett a riasztás, hogy 
Zebegényben, az Ady E. 
utcában egy fűzfa méretes 
ága zuhant lakóépületre. 
A Nagymarosi ÖTE 2 tag-
ja vonult a helyszínre, ahol 
megkezdték a letört fa fel-

darabolását. A helyszín-
re megérkezett a váci 1-es 
szer, amely átvette a mun-
kát. Tűzoltóink ezért visz-
szavonultak. Személyi sérü-
lés nem történt.

2015.08.24. 12:52-kor 
érkezett a megyei ügye-
let riasztása. Zebegényben 
a Márianosztrai úton egy 
téglaház berendezése ég. A 

A NÖTE augusztusi hírei
Nagymarosi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület 4 fő tűzoltó-
ja érkezett elsőként a hely-
színre, ahol láthatóan a ház 
minden szintje lángolt. Fel-
derítettük a házban a villany 
és gáz/gázpapalck helyze-
tet, majd táplálás szerelést 
készítettünk elő földalatti 
tűzcsapról és felszereltünk 
az utcáról indítva egy osz-
tót a kertben. A helyszínre 
érkező váci I. és II-es egy-
ség a szereléseinkre csatla-
kozva azonnal munkába is 
állhatott és három sugárral 
megkezdték az épület oltá-
sát. Tagjaink az oltás köz-
ben segítették a váci tűz-
oltók munkáját. 14:10-kor 
vonultunk vissza. Személyi 
sérülés nem történt.

2015.08.28-án délután a 
megyei ügyelet kérésére tag-
jaink felderítést hajtottak vég-
re. A Duna visegrádi oldalá-
ról jelezték, hogy városunk 
zebegényi végén füst van. 
Szerencsére kiérkezésünkkor 
tűz már nem égett. Ismétel-
ten kérünk mindenkit a kerti 
hulladékok égetésére vonat-
kozó szabályok betartására! 

Marafkó Márk, fotó: 
Psenákné Katona Ágnes

Meghívó egy kiállításra
A nyugdíjasklub szeptember 26-27-én rendezi a ké-
zimunka kiállítását a nagymarosi művelődési ház-
ban, színesítve minden olyan anyaggal, ami „kézi 
munkával” készült. Régi és új klubtagok is hoztak 
anyagot, de várunk másoktól is, akik úgy érzik, az 
ő munkájuk is megérdemli, hogy bemutassa azokat. 
Főleg ha különleges, ritka anyagról van szó. Terveink 
között szerepel az iskolások anyagainak kiállítása is, 
visszaadva a „kölcsönt”, hogy a klub szerepelt a 100 
éves jubileumi műsorában.

A kiállítással egy időben 26-án Döbrössyné Valentin 
Kriszta bemutatja legújabb könyvét Nagymaros egész-
ségkultúrájáról, egészségi állapotáról. Ez csak látszó-
lag nem tartozik össze a kiállítás anyagával, de közvet-
ve igen, ugyanis az idősebb korosztály egészségi állapo-
tát nagymértékben befolyásolja, javítja, ha aktív életet 
él, lefoglalja magát valamilyen tevékenységgel. Márpe-
dig a kézimunka sok-sok tervezéssel, ügyességgel, egy-
más közti megbeszéléssel, tanáccsal jár.

A kiállítás megnyitása szeptember 26-án délután 15 
órakor lesz, Dudás János aranykoszorús nóta- és nép-
dalénekes közreműködésével, kíséri Lénárd István. A 
könyvbemutató a megnyitó után 16 órakor lesz szintén 
a nagyteremben. 

Minden látogatót szeretettel hívunk és várunk. 

Nyugdíjasklub
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Világutazásain valamint a 
Magyar-Svájci Tudományos 
Együttműködéskor társak vol-
tunk és az óta jó barátok va-
gyunk vele.

Július elsején volt 75 éves Dr 
Zoller József. Az ilyenkor szo-
kásos méltatása nem lenne tel-
jes, ha nem említjük műszaki 
doktori címe mellett az 50 éves 
mérnöki tevékenységét jutalma-
zó „Aranydiploma Oklevelet. 
Hisszük, hogy megkapja a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemtől a 
következő vas/gyémánt fokoza-
tot is.

2009. december hónapban 
bőkezű mecénásként támogat-
ta az iskola német nyelvű ok-
tatását. Írt öt újság cikket a he-
lyi lapba, egy elaborátumot a 
Zoller családokról, egy könyvet 
a Nagymarosról a Nagyvilágba 
címmel.

Köszöntésére az újabb köny-
véből idézünk (helyhiány miatt) 
csak egy rövid részleteket.

2015. augusztus hó 31. Ba-
rátaid: Villányi Aurél és 

Szűcs Mihály

„A Moseli bortúra
A marosi öregek és Róza 

néni, a német tanítóm sok-
szor beszélt a LORELEY szik-
láról, amely a kanyargó Rajna 
Oberweseli partján található. 
Heine, a romantikus német 
költő óriás bájos, Die Loreley 
című versét már tizenévesen 
kívülről fújtam és még ma 
is emlékszem rá. Így kezdő-
dik: Ich weiß nicht was soll es 
bedeuten, das ich so traurig 
bin, ein Märchen von uralten 
Zeiten stb.

A Mosel a Rajna Ti-
sza méretű mellékfolyó-
ja Koblenznél torkollik a 
Rajnába jelentős kanya-
rok után. A kemény, mély-
ségi kőzetű palahegysé-
get Bernkastel-Kues tele-
pülésnél pedig kettős 180 
fokos kanyarral. A Moselt 
kísérő hegységen termelt 
szőlőből készítik a világ-
híres rizling bort. Sajátos 
ízét itt a pala, Badacsony-
ban a bazalt, mint mélysé-
gi kőzetek adják. Egy tucat-
nyi palackot Jürgen Trossen 
Weinguttal haza postáztat-
tam. A „Bortúra” centru-
ma Trier az ie.16-ban alapí-
tott legrégebbi német város 
nem Karl Marxról a „prole-
tár pápáról” híres, hanem a 
római kori épületeiről, mint 
az Aula Palatina, a Porta 
Nigra (Világörökség része) 
vagy az Amfiteátrum. Egy-
koron a kereszténypártoló 
Constantin császár tartóz-
kodási helye volt.”

Olvasói levélGratulálunk: Zoller 
József 75 éves lett

Szeretettel hívok minden érdeklődőt
„Egészség és kórság Nagymaroson”

című könyvem bemutatójára
2015. szeptember 26-án, 

szombaton 16 órakor 
a Nagymarosi Művelődési Házba.

  Döbrössy Mihályné 
Valentin Kriszta

Hozzászólás az Attila-szoborhoz és egy olvasói levélhez

Minden tiszteletem a képviselő-testület tagjainak és a polgármes-
ter úrnak, hisz én magam is nagyjából őket tartottam méltónak arra, 
hogy Nagymaros ügyeit felelősségteljesen képviseljék és intézzék. De 
szabad legyen az Attila-szobor felállításához más szempontból is - ta-
lán - ellentmondani. Egyrészt a Duna-parton van már Maibaum, lesz 
Ulmi-skatulya, s úgy mellesleg van a magyarság eredetére utaló szo-
bor is (amit a T. Hivatal nem képes rendben tartani), valahogy ér-
zésem szerint ezekhez nem passzol Attila. Sokkal inkább - ha már 
lesz pénz és pályázat szoborra -, egy „hátyi” kosárral a hátán, kapá-
val a kezében, fejkendővel, köténnyel egy idős „sváb” asszony, ahogy 
a nagymarosi asszonyok jártak a határba dolgozni. És még mielőtt a 
nevem alapján rám fogná valaki, hogy persze, mert „sváb” vagyok, 
közlöm, hogy un. „telepes” vagyok. Rozsnyón, a Felvidéken szület-
tem, s dédszülőkig visszavezetve német nemzetiség nincs a család-
fámban. Egyébként is ez nem az én ötletem volt, csak mástól vettem 
kölcsön, igazat adva neki, s írtam meg.

Visszatérve e kitérő után Attilára, nem a hun fejedelem ellen va-
gyok. Én igenis azt vallom, a regéknek mondáknak hinni kell, azok-
nak van alapjuk. Igazolja ezt Ázsiától Amerikáig nagyon sok nemzet 
eredet-legendája. S hogy ezt vallom, a könyvtárosok is tudják bizo-
nyítani, talán az összes hun-magyar rokonságról szóló könyvet kiol-
vastam. S a régi nyugdíjasklub tagok is megmondhatják, ha olyan he-
lyen jártunk, ahol ez a téma szóba jöhetett, mindig utaltam az olvas-
mányaimra, hogy igenis van ebben a rokonságban sok igazság, fi gye-
lembe véve, hogy a ”magyarság” több különböző törzsből tevődött 
össze. (Zárójelben megjegyezve: a rozsnyói múzeumban van Paczka 
Ferenc Attila halála című festménye, ami eredetileg a városháza dísz-
termébe készült még 1910-ben. Hát ennyit Rozsnyóról és a magyar-
ságról.)

Rátérve az „olvasói levélre”, nagyon igazat adok dr. Magyar Zol-
tánnak. Valóban lenne már helye Nagymaroson egy helytörténe-
ti gyűjteménynek és kiállításnak, ha már a Dunakanyar fővárosának 
mondjuk magunkat. Hisz legalább 50 éve, ha nem több, komoly ja-
vaslatok születtek erre civil szervezetek és személyek részéről, s min-
dig elbukott a tanács majd az önkormányzat hozzáállásán. Mellesleg 
jó lenne tudni, mi lett és hol van az az anyag, amit Ida néni és Nieberl 
úr összegyűjtött. Aminek egy részét, mikor a nyugdíjasklub a Nagy-
marosról szóló kiállításait rendezte, rendbetettünk, majd visszavit-
tünk a raktárba. S hogy komoly anyagról van szó, bizonyítja egy is-
meretlen látogató. Magam beszéltem vele a falvédők és konyhai esz-
közök kiállításán, aki elmondta, egy barátja hívta fel, ha valami szé-
pet akar látni, rohanjon ki Pestről Marosra. Csoda, mi mindent gyűj-
töttek össze. S ő rohant, mert csak két napig volt nyitva. Csak annyit 
mondott, igaza volt a barátomnak. Gratulálok. 

Tisztelettel:  Burgermeister Ferencné

Elkészítem fotó alapján egyedi ter-
rakotta (patinázottan is) portréját 
gyermekről is. Akár exkluzív aján-

déknak is adhatja szeretteinek. 
Telefonszám: 0630/711-8771 
e-mail: boga68@gmail.com

www.ballaolga.hu 
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Telefon: 06-30-300-6073
www.silverstartarsulat.hu
facebook: Silverstar Társulat

Gasztronómia
Yvette, a feleségem francia barátnője tavaly néhány hóna-
pig Magyarországon dolgozott, gyakran ellátogatott hoz-
zánk Nagymarosra is.  Yvette egy molett csaj, vagyis in-
kább duci. Hamar megszerette hazánkat, mert itt olyan jó-
kat lehet enni. Borzongva emlegette, hogy egyszer három 
hónapig Svájcban  dolgozott, majdnem öt kilót fogyott, 
még a barátja is otthagyta.

Yvett nálunk hamarosan már kanállal ette a pörkölt-
szaft ot, és desszertként dupla adag hortobágyi húsos pa-
lacsintát rendelt. A Marosban az étterem séfj e megenged-
te neki, hogy a konyhában puha kenyérrel tunkoljon a pe-
csenyezsírból, egy holland turistacsoport pedig rosszul 
lett, amikor borjúvelővel ette a sült oldalast.

Yvette nem sanyargatta magát fogyókúrákkal, kar-
csú vonalait már régen feláldozta a gasztronómia oltárán. 
Könnyes szemmel és két mérettel nagyobb kosztümben 
búcsúzott Magyarországtól...

Idén tavasszal Párizsban jártam, meglátogattam Yvettet 
is, a nejem ikrás libazsírt küldött neki. Meghívott vacso-
rázni a parányi konyhájába, a bor már talán egy kicsit a 
fejébe is szállt:

- Tudod, a magyar konyhánál nincs jobb, csak egyet 
nem tudok nektek megbocsájtani! Amikor elvittél Verő-
cére, abba a disznótorba, a szemem előtt döft étek nyakon 
azt a szegény visító malacot, még ki sem hűlt, amikor már 
jóízűen ettétek a sült hagymás vért...! Ne haragudj, de ez 
olyan barbár dolog!

Mondotta Yvette, miközben jóízűen szürcsölte a fel-
bontott osztrigákat. Elmagyarázta, hogy akkor a legfi no-
mabb, ha még él, és a rácsöppentett citromtól összerándul.

FELHÍVÁS IDŐSEKNEK
MUTASSUK BE ÉLETÜNK ESEMÉNYEIT!

Október elején ismét megrendezzük az Időseik Hete 
programot. Ezen a héten az idős kor feladataival, meg-
élésével foglalkozunk többféle formában.

Nagy sikere volt tavaly a az "AMI AZ ÉLETEMBEN 
FONTOS" című kiállításnak. Ezen idős emberek mu-
tatták be életük "gyümölcseit", eseményeit képekben, 
tárgyakban.

Idén ismét meghívunk erre minden idős embert!
Hozzanak képeket, kitüntetéseket, fontos tárgya-

kat, emlékeket, amelyek másoknak is meg szeretnének 
mutatni! Összegyűjtjük, kiállításon bemutatjuk, majd 
gondosan megőrizve  visszaadjuk azokat!

Minden kérdéssel a Szent Rókus karitász tagjaihoz 
forduljanak, náluk jelentkezzenek! Szombatonként 
9-11-ig a karitász raktárban (Dózsa Gy.u.2.) és a szent-
misék előtt vagy után vagyunk elérhetők.

Szent Rókus Karitász

Újabb táncstílusokat tanul-
hatnak a gyerekek Nagyma-
roson a Silverstar Művész-
képző Iskola keretein belül. 
A beiratkozás és a bemuta-
tó óra szeptember 4-én volt, 
de még mindig várják a je-
lentkezőket. Legutóbbi lap-
számunkban a latintánc 
oktatójával beszélgettünk, 
most a hip-hop mesterét, 
Lukács Ádámot (képünkön 
jobbra fent) kérdeztük, mi-
ért is ezt a stílust válasszák 
a fi atalok.

- A hip-hop egy életérzés, 
nagyon sok benne a moz-
gástér, szemben más táncstí-
lussal. Itt nincsenek keretek, 

kiadhatok mindent magam-
ból a mozgással – mondta 
Ádám, aki már korábban is 
oktatott. Jelenleg Gödön és 
Pencen is tanít. 

A hip-hop talán az egyik 
legnehezebb stílus az ösz-
szes közül, mert itt minden 

megengedett, de 
a mozgásokat 
össze kell kötni, 
hogy egy igazán 
látványos ko-
reográfi át kap-
junk. 

- Fontos a jó 
erőnlét, de bele 
lehet jönni idő-
vel, hiszen na-

gyon jól fejleszti a testkoor-
dinációt is – árulta el Ádám. 

Már az időpontok és a 
helyszín is biztos Nagyma-
roson: a művelődési házban 
szerdán és pénteken 15-16 
óráig latin, 16-17 óráig pe-
dig hip-hop táncot tanul-

Latin és hip-hop: már beindult a táncoktatás, 
még várják a jelentkezőket

hatnak majd a gyerekek. 
A heti két foglalkozás díja 

1000 forint óránként, de ha-
vonta is lehet fi zetni kedvez-
ményesen, ennek összege 
6000 forint. 

Furucz Anita
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

A szarvasok nászát meglesni és 
meghallgatni az őszi szezon egyik 
legérdekesebb és legtartalmasabb 
programja. A természetbarátok 
gyakran szervezetten, kisebb cso-
porttal vágnak neki az erdőknek, 
de sokan egyedül is elindulnak. A 
bőgés idejét az időjárás nagyban 
befolyásolja, de általában augusz-
tus utolsó hetétől október végé-
ig tart. Mivel a koronás nagyva-
dak nem kedvelik a nyár végi hő-
séget, így a bőgés akkor kezd in-
tenzívebbé válni, amikor már hű-
vösebbek az esték. Tapasztalt va-
dászok és természetjárók szerint, 
normál időjárás mellett szeptem-
ber 5.  a bőgés kezdete és általá-
ban szeptember 20-22. a befejező 
szakasz. Miért bőgnek a bikák? A 
nász idején a kifejlett bikák jel-
legzetes bőgő hangjukkal hívják 
fel a nőstények fi gyelmét. A bő-
gés ereje, hangmélysége a többi 
bika számára is fontos informá-
ciókat közöl, ugyanis azok össze-
függésben vannak a hang tulaj-
donosának fi zikai erejével, korá-

val, sőt vérmérsékletével is. A bi-
kák párbajoznak a nőstényekért, 
agancsukkal csapnak össze, a csa-
ta végén pedig a vesztes fél kime-
rülten eloldalog, a győztes pedig 
elnyeri méltó jutalmát, vagyis a 
párzási jogot a tehenekkel és csa-
ládot alapíthat.

Nem csak a szarvasbikabőgés, 
de a bikavadászat is megkezdődik 
szeptember elején. Mivel a vadá-
szatok jellemzően a kora reggeli 
és késő délutáni, esti órákban zaj-
lanak, ezekben a napszakokban 
fokozott veszélynek vannak kité-

ve az erdőlátogatók és a velük sé-
táló kutyák, akik jobbára nem is 
tudják, hogy fegyveres emberek 
járnak a közelükben. Az erdő lá-
togatói – turisták, gombát szedők, 
kutyasétáltatók – számára legbiz-
tonságosabb, ha délelőtt kilenc és 
délután négy óra között járják az 
erdőket, nem térnek le a kijelölt 
turista utakról és lehetőleg kerü-
lik a félreeső helyeket, a kutyákat 
pedig rövid pórázon tartják. Ha 
mégis vadászó emberek közelébe 
kerülnek, célszerű minél előbb és 
feltűnő módon (pl. hangosan be-
szélve) elhagyni a területet, hogy 
a vadászok számára egyértelmű 
legyen: ember mozog a környé-
ken. Az is szerencsés, ha az erdő-
járók ebben az időszakban feltű-
nő – citromsárga, piros – színű 
ruházatot viselnek. A vadászatok 
során sebzett vad, különösen a 
vaddisznó, nagyon veszélyes lehet 
az őt megzavaró turistára. Óvato-
san, tisztelettel és körültekintően 
kell az őszi erdőt járni, hogy a bal-
eseteket elkerülhessük.

Amikor eljön a szarvasbőgés ideje

Web: http://matealapitvany.blogspot.hu/ - E-mail címünk: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Telefonszámunk: 06-30-434-8481.

2015. SZEPTEMBERÉBEN

Újra kampányt hirdetünk nagyma-
rosi macskák és kutyák  ivartalaní-
tására, valamint macskák veszettség 
elleni oltására. A kampány során az 
alapítvány átvállalja a műtétek költ-
ségeinek nagy részét, így a rászoru-
ló gazdák az alábbi összegekért vé-

geztethetik el a műtéteket/beoltásokat. Az akcióban való 
részvétel feltétele a nagymarosi lakcím és kutyák esetében a 
kötelező veszettség elleni védőoltás megléte.

MŰTÉT:
Nőstény macska - 6 000 Ft
Kandúr  macska - 3 000 Ft

Szuka kutya - 12 000 Ft
Kan     kutya - 8 500 Ft

OLTÁS: Macska veszettség - 2 000 Ft
CHIP BEÜLTETÉS: 

Csak a műtétre jelentkezőknél - 2 500 Ft

A műtéteket dr. Drobilich János végzi, Nagymaros, Rad-
nóti u. 1. alatt található rendelőjében.

Jelentkezési lapok találhatók: Horgászbolt, Könyvtár,  
Polgármesteri Hivatal. A jelentkezések leadhatók ugyanott, 
szeptember 18-ig.

Az alapítvány a műtéteket meghatározott keretösszeg-
ből tudja támogatni, az alapítvány kuratóriuma bírálja el 
a jelentkezéseket  és annak eredményéről értesítést küld az 
érintetteknek. 

 
A MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú 

Alapítvány Kuratóriuma
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Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete

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

fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői 

munkák: 
Dunapress Multimédia Bt 

2626 Nagymaros, 
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím: 

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

fax: 27/305-581
HIRDETÉSEK 

ÉS KÉZIRATOK 
LEADÁSA A HIVATAL 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
AZ ANYAGOKAT CSAK 

A HÓNAP ELEJÉIG 
TUDUNK ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
szeptember - október

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

Börzsönyoptika Nagymaros - Börzsönyoptika Kismaros 
Tel.: 06-30/916-0889

Nagymaros, Fő tér 9.

Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 13-17-ig KISMAROS

Szerda: 13-17-ig NAGYMAROS
Csütörtök: 13-17-ig KISMAROS
Péntek: 13-17-ig NAGYMAROS

Szombaton változó az orvosi látásvizsgálat miatt!

Kismaros, Szokolyai út 10/B

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

A látásvizsgálat időpontját az üzleten, és az orvosi 
rendelőben elhelyezett plakátokon olvashatják!

Születtek: Horváth Zsolt Péter és Vinczellér Hajnalka lá-
nya Liza, Strell Gyula Dávid és Haniberger Erika lánya 
Eszter, Tim Haferl és Palásti Gabriella Hajnalka fi a Anton.

Házasságot kötöttek: Marsic László és Radics Éva Erika, 
Koszev Péter és Pirik Ágnes.

Elhaláloztak: Mózner János Antal (1958), Madarász Ist-
ván (1945), Makrai Judit (1961), Varju Gyuláné sz.n.: Ba-
lázs Klára (1935), Kemper Józsefné sz.n.: Rosenberger 
Anna (1931).

Szept. 14. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Szept. 15. de: Vásár
Szept. 17. 9-12 - Vásár/angol használt ruha
Szept. 24. de: Vásár
Szept. 26. 15 óra - Kézzel készített munkák - a Városi Nyugdíjasklub  kiállítása
Szept. 26. 16 óra  Döbrössy Mihályné könyvének bemutatója
Szept. 27. 17 óra  "Hajnali részegség" címmel Szűcs Ildikó előadómű-
vész estje. Közreműködik: Faragó Laura énekművész 
Szept. 28. 17 óra  Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Szept. 29. de:  Vásár
Okt. 01. 9-12  - Vásár/angol használt ruha
Okt. 03. - Keresztény Ifj úsági Találkozó
Okt. 04. 15 óra - Idősek Világnapja
Okt. 06. 18 óra - Megemlékezés az Aradi vértanúkról
Okt. 07. de: Vásár
Okt. 08. de: Vásár
Okt. 10. "Őszi tárlat" a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület megnyitója

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik felejthetetlen szerettünk Madarász István 
gyászmiséjén megjelentek, s egy szál virággal meg-
tisztelték.

Köszönet a házi ápoló személyzetnek, az odaadó 
munkájáért. 

A gyászoló család
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KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
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Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás

P , , -
,  

20 százalék kedvezménnyel,
megrendelés esetén 

 2% !

Akciós  ágyak, 
gyógymatracok rendelhetők. 

Ú     
 !

Szőnyeg  sz  tás akciós áron 1.100 Ft/m2!

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

E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Cipőápolási szerek, cipőfűzők, 
talpbetétek, hátitáskák, pénztárcák, 

csizma és cipő sámfák kaphatók!
SZEPTEMBERBEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!SZEPTEMBERBEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!

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

vasárnap zárva

Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu, 
Nagymaros, Vasút u. 3.
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