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A víz, víz, víz csak jött, jött, jött
és egyre feljebb kúszott

FOTÓ: HEINCZ ANDRÁS

Ahol a víz az úr! Vasárnap 751 centiméteren tetőzött a Duna Nagymarosnál. Ez jócskán meghaladta a 2006-ban mért 714 centimétert. A város példamutatóan összefogott és közös erővel,
külső segítőkkel győztük le ismét a vizet. Nagymaros-Duna: 4-0 (Összeállításunkat lapunk 2-3.
oldalán olvashatják)
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Az árvíz képekben
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A víz, víz, víz csak jött, jött, jött
és egyre feljebb kúszott
Vasárnap délután 751 centiméteren tetőzött a Duna Nagymarosnál, amely 37 centiméterrel meghaladta az eddig mért legmagasabb
vízszintet. Ez a magasság több problémát is okozott településünkön, hiszen kétszer is – szombat és vasárnap virradóra – gátszakadás
történt. A Váci út – Magyar utca és Váci út – Csillag utca kereszteződésében lakókat ki kellett telepíteni, de még így is voltak családok, akik a vízzel körülvett házakban maradtak.

A zsákok megtöltése, a megfeszített munka még kedden kezdődött, a helyiek segítségével. A város példamutatóan fogott
össze, de a veszély közeledtével nagyon sok segítség érkezett. A védekezésben tűzoltók, rendőr-szakközépiskolások, katasztrófavédelmi szakemberek is részt vettek. Munkaerőben nem volt hiány. Érkezett segítség Balassagyarmattól Gödöllőig, de Szegedről és Békéscsabáról is jöttek részt venni a munkálatokban, továbbá a Bükk Mentőcsoport is a városban dolgozott.
A Duna apadása hétfőn hajnalban kezdődött meg, kedden már a korábban mért legmagasabb vízszint közelében volt. A
károk felmérése még csak most kezdődik.

Petrovics László: Nagymaros – Duna: 4-0
Szerdán, már jóval a Duna tetőzése
után
beszélgettem
Petrovics László polgármesterrel az árvízi tapasztalatokról.
Látszott rajta, hogy még mindig nagyon fáradt. Kérdésemre
elárulta, hogy az elmúlt napokban nem sokat aludt, csak úgy
2-3 órát.

- Tegnap előtt, amikor a víz
már 20-30 centit apadt, akkor
aludtam hat és fél órát, isteni volt
– árulja el.
- Hogyan értékeli a város öszszefogását az árvíz ideje alatt?
- Hát egyszerűen fantasztikus volt – mondja. – Emberfeletti volt, ahogy összefogtak az
emberek: a gáton dolgozó vezetők, a zsákolók, a háttérben segítők, az élelmezésben résztvevők, a szakmai vezetés, a fuvarozók, egyszerűen mindenki. Most

már nyugodtan ki merem jelenteni, hogy segítségükkel sikerült a legnagyobb árvizet elhárítani úgy, hogy komoly veszteség
nincsen. Akinek bement a házába a víz, annak nyilván van vesztesége, de a település szempontjából nagyon pici kárral megvédtük Nagymarost.
- Volt-e olyan pont, amikor
úgy érezte, hogy elvesztette a település a harcot a Duna ellen?
- Nem, ezt soha nem éreztem. Én abban bíztam, hogy jó
a tervezés, hogy jó a vezetés, jó
a szervezés, és nagyon jó a háttérerő. Tehát minden szinten nagyon jók az emberek, akik részt
vesznek a védekezési munkában.
Mindezeket együttvéve én végig
nyugodt voltam.
- Hány embert kellett végül kitelepíteni lakhelyéről?
- Hetvenhárom fő kitelepíté-

sére került sor. A Panoráma alatti szakaszról 41 főt, a többieket
pedig a Király utcától a Magyar
utcáig eső szakaszról kellett más
helyre küldenünk. Többségük
rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél szállt meg átmenetileg,
három főt kellett elhelyeznünk
az iskolában és gondoskodni ellátásukról. Most a vízszint csökkenésével kezdenek visszatérni a
lakók otthonaikba, kezdik a takarítást, fertőtlenítést. Utóbbira
kaptunk egy felajánlást: Szabó
János nagymarosi lakosunktól,
aki ingyenes belső fertőtlenítéssel járul hozzá a védekezés utómunkáihoz, ő ennek a szakértője.
- Többször elhangzott a híradásokban, hogy a készülő mobilgát nem segítette, hanem hátráltatta a védekezést. Ez mennyire állja meg a helyét?
- Mind a kettő igaz, csak kü-

lönböző szakaszokon. Például a
Panoráma parkolótól a csónakházig ott segítette, hiszen a meglévő alépítményt tudtuk használni. A felsőrészeken, ahol még
nem épült meg a beton védvonal, ott pedig hátráltatta, mert rá
kellett segíteni homokzsákkal és
a csatlakozásokat nem volt könynyű összehozni.
- Lehet-e tudni, hogy mennyi
lesz az anyagi kár?
- Bontsuk ketté. Az egyik a
védekezési költség, ezt az erre
szánt vis maior keretből finanszírozza meg az állam. A másik
az épületekben, utakban keletkezett kár, vagyis a kárrendezési költség, ezt most fogjuk csak
felmérni, amint vissza ment a folyó a medrébe. A magáningatlanokban esett kár kártalanítása állami pénzből, az eddigi ismereteink szerint várhatóan nem
lesz lehetséges, mert nincsen rá
keret, hiszen nagyon sok pénz
ment el a védekezésre. Akinek
van biztosítása, ott a biztosító fizet, akinek pedig nincsen, azoknak azt ajánlom, hogy mindenképpen adják be a kárigényt, de
nem sok esélyt látok rá, hogy kifizeti az állam.
- Mennyi zsák fogyott a védvonal kiépítésénél?
- Összesen 325 ezer zsákot
használtunk fel – mondja végezetül Petrovics László polgármester. (Furucz Anita)

Az árvíz utáni teendőkkel
kapcsolatos minden információt megtalál a város
honlapján:
FOTÓ: IVOR ANDREA

www.nagymaros.hu
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Eredménytelen lett az
óvodavezetői pályázat
Május 27-én ülésezett a képviselő-testület, melyen többek között
beszámolót hallgattak meg a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrsének munkájáról, valamint döntöttek az óvodavezetői pályázatról is. Az ülésen nem volt jelen
Grécs László, aki betegség miatt
maradt távol.
Beszámolt a májusi ülésen a
vízirendészeti őrs parancsnoka,
Hangyási Sándor is, az előző évi
történésekről. Elmondta: hét bűncselekmény történt a területükön.
- Három esetben víziközlekedés veszélyeztetése, négy esetben pedig lopás bűncselekménye
történt . A tavalyi év folyamán három hajózási baleset történt, ami a
2011-es évhez képest, - amikor hat
ilyen eset volt -, jelentős csökkenés. Vízbefulladás, halálos baleset
nem történt, de két esetben öngyilkosság áldozatait találtuk meg –
mondta.
Szimon Attila képviselő kérte a parancsnokot, hogy ha lehet,
több alkalommal jelenjenek meg
a vízirendőrök a város közterületein is. Hangyási Sándor válaszolva a kérésre elmondta ezeknek az óráknak a száma fix, ettől nem térhetnek el, de próbálnak segíteni.
A vízirendészet beszámolóját
Szimon Attila kivételével mindenki elfogadta.
A verőcei rendőrőrs vezetője
nem jelent meg az ülésen, így nem
tudták a képviselők feltenni kérdéseiket sem. Ezért végül 3 igen
(Petrovics László, Burgermeister
László és Szomráky Pál) és 3 nem
(Rudolf Józsefné, Szimon Attila és
Fekete Zsolt) szavazatot kapott az
előterjesztés.
Elfogadták kisebb módosításokkal a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi szervezeti és működési szabályzatát, valamint módosították a házirendet és jóváhagyták a családi napközi szakmai programját.

Döntöttek arról, hogy módosítják a háziorvosok ügyeletének
finanszírozását. Eddig mindkét
háziorvos kevesebb pénzt kapott
ezért a feladatért, most az ő díjukat is a külsősöknek fizetett mértékre emeli fel az önkormányzat.
Elfogadták a költségvetés első
negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót és módosították is
a büdzsét.
A Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázatára az eddigi igazgató, Harangozó Károlyné adott be egyedül pályázatot, akit a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatott. Végül három
nem (Szimon Attila, Fekete Zsolt
és Petrovics László), két igen
(Szomráky Pál, Burgermeister
László) és egy tartózkodással
(Rudolf Józsefné) nem támogatták kinevezését. Ezért a pályázatot eredménytelennek nyilvánították és később újra kiírják. A
következő ülésen döntenek arról
a képviselők, hogy kit bízzanak
meg az intézmény vezetésével a
kinevezésig.
Az egyebekben Fekete Zsolt
arról beszélt, hogy katasztrófá-lis
állapotban vannak a szelektívhulladék gyűjtők. Felhívta a figyelmet, hogy a Panoráma parkolóba
kihelyezettbe sokszor más szemét is bele kerül. Petrovics László polgármester elmondta: hamarosan áthelyezik a Kossuth sor
– Tégla utca kereszteződésébe.
Ivor Andrásné, a Nagymarosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérte, hogy ha elkészül a
volt Blaskovics ház, ők is kaphassanak helyet egy helytörténeti kiállításra. A polgármester elmondta:
hamarosan pályázatot írnak ki a helyiségekre, mert hasonló elképzelése van a városnak is.
Az ülés zárt ajtók mögött ért
véget: a városi kitüntetésekről, a
Pest Megyei Önkormányzat által
adományozott kitüntetések javaslatairól és szociális kérelmekről
döntöttek.

Új járási vezető a szobi hivatal élén
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes június 11-től visszavonta vezetői megbízását dr. Paksi Ilonának, a Váci Járási Hivatal eddigi vezetőjének. Egyúttal kinevezte a Váci Járási Hivatal
vezetőjének dr. Maruszki Gábort, a Szobi Járási Hivatal eddigi
vezetőjét. A közigazgatási és igazságügyi miniszter június 11-től
a Szobi Járási Hivatal vezetőjének Kempfné dr. Dudás Hildát nevezte ki, aki eddig vezető-helyettes tisztséget töltött be.

Veszélyes fakidőlés, téves
riasztás, szemétszedés
Veszélyes fakidőléshez riasztották május 3-án koradélután a Nagymarosi Önkéntes
Tűzoltóegyesület tagjait, Cserni
Tamást és David Balazicot a
Gesztenye sorra. A helyiek a hivatásosok munkáját segítették és
biztosították a terepet.

lakókörnyezetünk megtisztítására irányuló program. Az akció
lebonyolításában történő részvételre a szervezők felkérték a Magyar Tűzoltó Szövetséget, egyben számítottak az önkéntes tűzoltó egyesületek meghatározó
közreműködésére is.

Ismét téves riasztást kaptak a
nagymarosiak május 8-án: a Mihály hegyre hívták őket erdőtűzhöz. A helyszínre ismét Cserni
Tamás és David Balazic vonult
ki, de nem találtak semmit.
Május 25-én, szombaton 14
órakor a Nagymarosi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjai a vízi
rendőrség előtt gyülekeztek. Az
akció keretében 16 óráig öszszeszedtek annyi szemetet a városban, amennyit találtak.
Az idei évben ismételten
megrendezte a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség a „TeSzedd!” környezetvédelmi célú akciót. Az említett
akció már évek óta több, mint a

Május 28. és 31. között önkéntes
tűzoltóink
autójukkal és személyesen is részt
vettek a Hungexpon megszervezett MACH-TECH és
I N DUST R I AU T OM AT ION
kiállításon,
ahol
Nagymaros mellett, Zebegényt és Szobot is népszerűsítették. A Váci
Tűzoltóparancsnokság munkatársa, Medve Bea tűzoltóőrnagy
a nagymarosiakkal közös standon előadást tartott a szénmonoxid mérgezések megelőzéséről és az erdőtüzek kialakulásáról. A helyiek közül Cserni Tamás, Marsi Miklós, Grexa Norbert és David Balazic és Flamich
Andrásné is részt vett a rendezvényen.

Takarítottunk, virágosítottunk!
Idén is megszerveztük a tavaszi
nagytakarításunkat május 24-én
péntek délután. Az iskola nagy
segítségünkre volt, köszönjük az
igazgató úrnak és a pedagógusoknak, hogy több osztállyal is lejöttek a Duna-partra segíteni. Úgy
láttuk, a gyerekeknek leginkább
a virágültetés tetszett, de nagyon
szépen söpörtek is.
Kicsit később a NagymarosVisegrád állomásra mentünk,
„bár nem a mi kötelességünk, de
mi nézzük… „ - jelszóval. A tavalyi akciónk kevés létszáma után
még bizakodtunk, de ismét csak
9-en voltunk. Ez a 9 fő viszont an-

nál szorgosabb volt, így sikerült a
rézsűt lenyírni, a peront és a lépcsőket is letakarítani. A virágosítás idén a MÁV-nak köszönhető.
A végén a résztvevők - fáradságos munkájukért- egy finom
fagylaltot kaptak!
Törekvésünknek sokan örültek,
reméljük, legközelebb ők is csatlakoznak! Ezúton kérjük a dohányzókat, legyenek szívesek, ha már rágyújtanak a lépcső tetején, legalább
a csikket ne a lépcsőn dobják el!
Ezúton köszönjük a résztvevőknek a segítséget!

PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER
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A Trianonra
emlékezett a Jobbik
Rendhagyó Trianon megemlékezést tartottunk június 4-én az
Ereklyés Országzászlónál. Nem
bocskaiban, szép ruhában voltunk
ott, hanem munkásruhában, gumicsizmában. Ugyanis a megemlékezés után azonnal a gátra mentünk homokzsákot tölteni. Bertha
Szilvia képviselő asszony is úgy
készült, hogy beáll velünk a sorba, de Sződligetről kapta a hívást, hogy ott nagyon nagy szükség van minden segítő kézre. Mi
mondtuk, hogy menjen át nyugodtan, Maroson elegen vagyunk.
Melisek Máté ismét elvarázsolt
mindenkit a profi versmondásával. Köszönjük, Máté!
Az elcsatolt területekről elszármazott családok gyermekeit is meghívtuk, Juhász Adrienn,
Marosi Fanni a felvidéki, Szalai
Zselyke az erdélyi földet tartalmazó urnához tettek virágot.
Két hívatlan vendégünk is

volt, két jámbor kutya, akik végig
ott ültek közöttünk a legnagyobb
békességben.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy megtisztelte a rendezvényünket a jelenlétével, minden segítőnknek, akik részt vettek a megemlékezés szervezésében, megtartásában, köszönjük
Bertha Szilvia képviselő asszonynak, hogy ismét megtisztelt minket, és eljött Nagymarosra.
És köszönjük István atyának,
Heinczinger Lacinak a pontosan
16.32 perckor felzengő harangzúgást.

Plakát ragasztás
„A városunkban elhelyezett hirdetőtáblákon uralkodó káoszt
sokan úgy hidalják át, hogy egy laza mozdulattal ráteszik
a még aktuális egyéb hirdetésre a sajátjukat. Pedig ott van
mellette jó néhány idejét múlt hirdetés. Kérjük, hogy a jövőben ne takarják le a még időszerű hirdetéseket, lehet, hogy az
éppen olyan fontos, mint az Öné.”
JOBBIK NAGYMAROSI SZERVEZTE

ÖLTÖZZ GESZTENYÉNEK!
A Gesztenyvirág Fesztiválon
mutatkozz be, mint gesztenye!

FŐZZ AZ ARANYFAKANÁLÉRT!
A család rajong a főztödért?
Kinyalják a lábast is?
Mutasd meg Benke Laci bácsinak mit tudsz
2013. június 23-án, vasárnap a Fő téren
a Gesztenyevirág Fesztivál főzőversenyén!
A főzőversenyen való részvételi szándékot
Jórász - Nagy Eszter szervezőnél
(27/595-114) kérjük jelezni június 19-ig.
Várunk minden gesztenyés
finomságot zsűrizésre bemutatni
2013. június 23-án, vasárnap
a Fő téren a Gesztenyevirág Fesztivál
sütisütő versenyére!

Várunk szeretettel jelmezben 2013. június
22-én délelőtt a nagymarosi piacra 9:30-ra!
A zsűri értékelése alapján
a legjobbak ajándékot kapnak!

A sütiket (minimum 10 szelet) helyszínen
kérjük leadni 11 óráig!
Légy a sütik királya/ királynője!
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Kányádi Sándor és a Mesemúzeum
2013. május 10-én
egy szép pénteki napon Budapestre utazott a nagymarosi
első osztályos gyereksereg.
A Mesemúzeumba látogattunk el,
amely
felejthetetlen élmény volt számunkra. Másfél órára belecsöppentünk
a mesék világába. A
gyerekeknek hét próbát kellett kiállniuk a
foglalkozás alatt. A
végén a jutalom egy
mesehős-igazolvány
volt. Játékosan elevenítették fel a meséket. Közben mozoghattak, beszélhettek, nevethettek,
játszhattak, mégis nagyon fegyelmezettek voltak. Ámulatba ejtette őket ez a mesevilág. Nagyon gyorsan eltelt
a 90 perc, amit ott töltöttünk.
Kolléganőnk, Csörsz Katalin vezette a foglalkozást, ő a
múzeumban is dolgozik. Ezúton is köszönjük ezt a csodálatos élményt.
A Mesemúzeum Kányádi
Sándor, Kossuth-díjas költő
ötlete alapján jött létre tavaly

könyvvel is meglepett minket, melyben természetesen
saját verseit olvashatjuk. Különös alkalom volt találkozni
egy igazi költővel. Köszönjük Sándor bácsinak a kedves
fogadtatást.
Ezen a napon még a Szitakötő játszótéren is jártunk,
ami szintén nagyon tetszett
mindenkinek.
El ne felejtsük a fagyizást
sem, melyből természetesen
senki nem akart kimaradni.
Kicsit fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva értünk
haza.
ELSŐ OSZTÁLYOS TANÍTÓ NÉNIK

Kányádi Sándor a gyerekekkel. Énekkel és verssel köszöntötték a költőt a születésnapján

októberben. Abban a szerencsében volt részünk, hogy
pont a költő születésnapján
jártunk ott, és mivel ott lakik
a szomszédban, természetesen találkoztunk vele. Köszöntöttük Őt énekkel, verssel, és a gyerekek által készített ajándékokkal. Ezután
kellemesen elbeszélgettünk
Vele, dedikált néhány könyvet, és tanított a gyerekeknek
egy Petőfi verset. Még két

Felhívás!
A 2013-as árvíz során több
nagymarosi család súlyos
károkat szenvedett. Van, aki
mindenét elvesztette! Több család nem rendelkezik olyan erőforrásokkal, melyek az
élet újraindításához szükségesek.
Pénzadományokat az egyházközségi karitász pénztárosa, GYARMATINÉ
KANYÓ ÁGNES nevén lévő karitász
számlára lehet utalni a név és a cél („árvíz”) megjelölésével.
Számlaszám: 66000114-15210748
Készpénzben a nagymarosi karitász önkénteseinél is leadhatja támogatását!
Az adományok kizárólag nagymarosi árvízkárosult magánszemélyek érdekében kerülnek felhasználásra, helyi civil döntéshozók
közvetítésével
A szervezés a http://www.facebook.com/pages/
Szövetségben-Nagymaros-árvízkárosultjaié
rt/538910346165069 - facebook oldalon történik.
Telefon elérhetőség: 06-30/5004-392
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A Kittenberger Kálmán Általános
és Művészeti Iskola hírei
Elsődlegesen köszönetet szeretnék
mondani Dankai László és Horváth Zoltán úrnak, akik lehetővé
tették, hogy a felső iskola udvarán is legyen homokozó a kisdiákoknak, valamint Horváth Sándor
úrnak, aki az iskolai veteményeskerthez termőföldet szállított.
A tanév vége felé közeledve
egyre több iskolán kívüli programot szerveznek tanítóink, tanáraink.
A 2. a osztály Anyák napi műsort adott a Nyugdíjas klubnak.
Szinte minden alsós osztály látogatást tett Budapesten a Mesemúzeumba, illetve a Parlamentbe,
ahol Harrach Péter, országgyűlési
képviselő fogadta a tanulókat. Az
5. a és az 5. b osztály a Budapest
Grundon tartott rendhagyó magyar órát. Május 9-én megrendezett Boronkay matematika versenyen Nagy Márton 6. osztályos tanuló a 4. helyezést érte el. Gratulálunk a szép eredményhez.
Május 12-én Százhalombattán
léptek fel a 2. osztályos táncosok.
Köszönjük volt diákunknak,
Gyöngyösi Gyulának - a Pest megyei Esélyegyenlőségi Iroda munkatársának -, hogy a más kultúrájú emberek könnyebb elfogadása, megismerése érdekében esélyegyenlőségi órát tartott a 7. és 8.
osztályos tanulóknak.
Május 24-én a „Tedd szebbé
Nagymaros” keretében a tanulók
virágot ültettek a Duna parton, illetve takarították a sétány egy részét.
Gyermeknap alkalmából május 31-én a Mistrál együttes ajándékozta meg iskolánk tanulóit, valamint a felső tagozatos diákoknak a váci Waldorf iskola 8. osztályos tanulói előadásában A néma
Levente c. színdarabot tekinthették meg. Ezúton köszönjük az előadást. A felső tagozatos diákoknak
e nap alkalmából vetélkedőt szervezett Tóthné Kovács Krisztina és
Csörsz Katalin tanárnő. Köszönjük munkájukat.
Május 23-án tantestületünk Pedagógusnapi ünnepségen vett részt
Szobon. Verebélyi Ákos Tankerület igazgató úr és Harrach Péter országgyűlési képviselő úr köszöntötte a nyugdíjba vonuló pedagógusokat, illetve a tankerület pedagógusait. Az ünnepi műsort iskolánk művészeti tanulói szolgáltatták.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a 2012/2013. tanévben április
3. és május 28. között minden iskolának fel kellett mérnie a tanulók fizikai állapotát, edzettségét.
Elsőként az alap-állóképességet

mértük. Az első és második osztályos tanulók 1609 m-t, a harmadik és negyedik osztályos tanulók
2000 m-t futottak sík terepen. A
felső tagozatosoknak minél hoszszabb távot kellett futniuk 12 perc
alatt. Ezután következett a helyből
távolugrás (az alsó végtag dinamikus erejének mérése), a hanyatt
fekvésből felülés (a hasizom erőállóképességének mérése), hason
fekvésből törzsemelés (a hátizmok
erő-állóképességének mérése), valamint fekvőtámaszban karhajlítás
és nyújtás (a vállövi és a karizmok
dinamikus erő-állóképességének
mérése). Az összesített pontszámok adják meg, hogy a tanuló mely
kategóriába tartozik. (igen gyenge, gyenge, elfogadható, közepes,
jó, kiváló). A szülők az osztályfőnököktől, illetve a testnevelőktől
kaphatnak tájékoztatást gyermekük fizikai állapotáról.
A hatodik és a nyolcadik évfolyamos tanulók országos kompetenciamérésen vettek részt május
29-én. Ez a mérés a tanulók olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését vizsgálja.
Május utolsó napjaiban elkezdődtek a művészeti vizsgák. Május 30-31-én szolfézsból vizsgáztak tanulóink. Június 1-jén a művelődési ház adott otthont a táncvizsgának. A piciktől a legnagyobbakig mindenki megmutathatta,
hogy mennyit fejlődött tánctudása
az év folyamán. Nagyon sok szülő,
nagyszülő, testvér tekinthette meg
a produkciókat. Köszönjük a szervezést Horváth Dávidnak.
Júniusi előzetes:
Június 7-ig folytatódnak a zenei
vizsgák. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Egészséghetet szervez
iskolánk. Az egészséges táplálkozástól kezdve a mindennapos testmozgásig mindenfajta témát magába foglal ez a hét.
Az év végi osztálykirándulások
időpontja: június 12-13.
Utolsó tanítási nap: június 14.
péntek.
Ballagás: június 15. 10 óra a
felső iskolában.
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás: június 19-én, szerdán,
18 órai kezdettel a felső iskolában.
Nyári tábor: június 17-21-ig,
június 24-28-ig tart.
A következő idézetet a ballagó
nyolcadik
osztályosoknak ajánlom útravalóként: „Minden nap megszűnik valami, /
Amiért az ember szomorkodik, /
De mindig születik valami új, /
Amiért érdemes élni és küzdeni.”
(Hérakleitosz)
HEINCZ TAMÁSNÉ

A Bamako Rally
után a Nagymarosi Óvodába
Ahol és amiben tudnak, továbbra is segítenek
Az önzetlen segítség igaz nem
Afrikából érkezett, de az ötlet
ott született meg – ismeri be
Laczkó Árpád és Schült Csaba. A Bamako Rally-ra is már
adományokkal indultak el, és
akkor gondoltak egyet: Nagymaroson is vannak gyerekek,
akiknek segíthetnének. Így indult tavaly a történet.
- A verseny után tartottunk
egy élménybeszámolót a nagymarosi művelődési házban,
ahol tombolát sorsoltunk. Sajnos én sosem nyerek ilyeneken.
Ekkor döntöttünk úgy, a javaslatomra,- meg a Csabira nézve, mert ő marosi, bár már én
is ide járok 37 éve -, hogy támogatni szeretnénk a Nagymarosi Óvodát. Tudom, hogy nem
a legjobb a helyzetük – mondja
Laczkó Árpád, majd hozzá teszi, először egy bojler javításában nyújtottak segítséget.
Mindig olyan dolgokat, eszközöket igyekeznek felajánlani, ami hasznos az intézmény
számára. Legutóbb csapokat,
mosdókat, gyerekvécéket építettek be a Magyar utcai óvodába, vagy irodaszerekkel és
egyéb, a gyerekek foglalkozásához szükséges eszközökkel
látták el őket.
Harangozó Károlyné, a
Nagymarosi Óvoda vezető-

je köszönetét fejezte ki, a felajánlott adományokért. Elmondta: úgy tervezték, hogy a
mosdókat a Dózsa György úti
óvodába építik be, de mivel az
Elsővölgy utcai intézmény átalakítása miatt várhatóan átmenetileg Váci útra költöznek, ott kerülnek beszerelésre.
Természetesen később a Dózsa György utcai oviba kerülnek majd.
A felajánlások sora itt nem
ér véget – tudtam meg Laczkó
Árpádtól és Schült Csabától. Amikor és amiben tudnak, szívesen segítenek majd.
A Bamako Rally-ról sem tettek le, ha minden jól megy jövőre ismét rajthoz állnak majd.
(F. A.)
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Egy szóösszetétel,
ami sokat jelent: VINA
Naményi Péter nem adta fel,
9 év után is keresi a megfelelő alkalmat a projekt folytatáshoz, (kezdéshez?!) - tárgyalt
Visegrádon a polgármesterrel,
meghívták Visegrádon a Városfejlesztési Bizottság ülésére, s felajánlották, hogy írjon
cikket az újságba, hogy széles
körben megismerhessék az elképzelést és megismerhessék a lakosság véleményét. Az
alábbi cikk a visegrádi lap júniusi számában jelent meg.

VINA - ezt a szóösszetételt találtam ki megálmodott projektem megnevezésének. Négy
betű, kettő VIsegrádból, kettő
NAgymarosból. Egybeírva. Ez a
projekt, mely nem híd, nem alagút, csak egy vékony fonal, mely turisztikai célból, de tájba illően öszszekötheti a két várost. Ez a képletesen mondott fonal nem más,
mint egy drótkötél,
Visegrád és Nagymaros öszszekötése függővasúttal - az álmom. Hitem, hogy megvalósulása
nemcsak szűkebb hazámat a Dunakanyart szolgálná, hanem újabb
lehetőséget biztosítana, mutathassunk minél többet az ide látogatóknak mindabból a természeti csodából, látványból és történelmi kultúrából - mellyel elhalmozott minket itt a teremtő.
Egy évtizede, hogy megálmodtam. Sokan kérdezik ma is, hogy
áll a VINA-projekt? Hogy a kérdésre választ adjak, ezért is fogtam
neki az írásnak, meg azért is, mert
úgy gondolom, ne adja fel az ember az álmát, s köszönet az újságnak és mindenkinek, aki fogadókészségét biztosította gondolataim
megjelentetéséhez!
2004-ben támadt az ötletem.
Ültem otthon Nagymaroson szokott kis helyemen, a teraszunkon,
szemben gyönyörű Visegrádommal, a Dunával, a várral és bevillant.
Az idegenforgalmat szolgáló
eszközrendszernek fontos eleme a
közlekedési infrastruktúra, melynek fejlettsége, vagy akár a fejlesztés lehetősége egyik városnak
sem adatott meg.
Híd? - dehogy! - építésére ebben a térségben egyhamar biztosan nem kerül sor. Lehet, hogy van

olyan közlekedési eszköz, amelyik nemcsak kiszolgálója, de célja is lehet az idegenforgalomnak?
Igen, - hát a függővasút, Visegrád
és Nagymaros összekötése függővasúttal. Ez is híd, de csak a két
város együttműködésének szellemi hídja. Úgy gondoltam és gondolom ma is, hogy megvalósítható
és működtetése a két város, Visegrád és Nagymaros világszínvonalú
ismertségéhez, idegenforgalmi fejlődéséhez is nagyságrendű léptékkel hozzájárulhat, hiszen egy ilyen
környezet-, táj-, és örökségvédelmi szempontból is ideális idegenforgalmi célt szolgáló közlekedési eszköz önmagában is turisztikai
látványosság lenne. Nos, itt kezdődött az álom.
Azt hittem, hogy majd mindenki rácsap az ötletre, mindenki látja benne az érdekének megfelelő további járulékos fejlesztési lehetőségeket, mindenkinek tetszik, s akkor kollektív akaratból
az álom, az ötlettől a megvalósulásig ripsz-ropsz beteljesül. Persze
lehet, hogy egy évtized egy ilyen
nagy projekt szempontjából nem is
nagy idő, ahogyan akkoriban is írtam; hogy álom-e ez, vagy a jóslat valósággá válik, majd meglátják unokáink, vagy azok unokái.
Nekem nagy idő, akkor még nem
volt, ma már van unokám, s kérdés látni fogja-e ezt a függővasutat, vagy csak az ő unokái? Egyszer biztosan megvalósul. Lehet,
hogy még én is megélem?
Ötletemet a két város polgármestereinek támogatásával, módomban állt előadni 2004 máju-

sában Nagymaroson, a két város
együttműködését is célzó, szervezésemben megvalósult Visegrád és
Nagymaros együttes képviselőtestületi ülésen.
Ma úgy látom két hibát is elkövettem.
Az egyik az volt, hogy arra
gondoltam maguk a városok is vegyenek részt a projekt beruházásában, üzemeltetésében, hiszen
ezen keresztül több csatornán is
bevételekre tehetnek szert. Mivel én nem vagyok multimilliomos befektető, csak egy ötletszerző, így ez a javaslat tűnt ésszerűnek. Az óta látom ezt nem szabadott volna erőltetni, csak a lehetőség kapuját kell nyitva hagyni, hiszen befektető számtalan akadna,
gondolom városainkból is gyorsan
összekovácsolód(hat)na itt helyben egy konzorcium, s ez lenne
szívem szerint az igazi megoldás.
A másik hiba az volt, hogy a
függővasutat a várba terveztem
érkeztetni, nem számolva azzal,
hogy ez már gondolati szinten is
mennyi bonyodalmat, ellenállást
jelenthet. Ma már ezt is másképpen látom, a legszebb útvonal és
a legkisebb ellenállás iránya az lehetne, ha a visegrádi MOL kúttal
szemben lévő nagymarosi parkolóból indulna, s a palotakert felett
haladva a hegyre érkezne, majd
onnan a fellegvár mögötti parkolóba. Ezzel ugyanis elkerülhető az is,
hogy a nyomvonal bárkinek az ingatlana, kertje, háza fölött menne.
Az eltel 9 év alatt sok minden
történt. Leveleztem, tárgyaltam
Ausztriában a Doppelmayr céggel,

mint az ilyen projektekben legismertebb kivitelezővel, majd kérésüknek megfelelően a tervezett
nyomvonalakról metszeteket készíttettem, melyek alapján megállapították, hogy a tervezett helyeken műszakilag megvalósítható a
projekt. Gazdaságossági, megtérülési számításokat végeztem. A
két város kezdőbetűiből kialakított
www.vina.hu domain nevet levédettem, fenntartottam, a honlapot
folyamatosan működtetem, bár a
rajta akkor elhelyezett köszöntőmet még nem aktualizáltam. Mint
a honlapon is látható az ötlet népszerűsítése érdekében és a jövő generációinak, gyerekeink és unokáink figyelemfelhívása érdekében
rajzversenyeket írtam ki és díjaztam a nagymarosi és visegrádi iskolában. Azóta néhány újságcikk
is megjelent e témával kapcsolatban, támogatók is akadtak. Folytatom a munkát a koncepció továbbfejlesztésével, a műszaki megvalósíthatóság igazolásával, tárgyalásokat folytatok potenciális kivitelezőkkel, lehetséges befektetőkkel, támogatókkal.
Bár már 2004-ben megszületett a gondolat, s évekig próbáltam megvalósítani, eddig nem sikerült realizálni az álmom. Idén
elhatároztam neki futok még egyszer, bízva Visegrádban, Nagymarosban, s Istenben! Ez lehetne Magyarország, sőt Európa legszebb,
legvonzóbb turisztikai látványossága, egy igazi Európa projekt.
Minden bíztatást, támogatást, segítséget köszönettel veszek.
Visegrád idén kaput nyitott,
meghallgatott, s lehetőséget adott
a projekt szakmai körben történő
ismertetésére és az újságban történő megjelentetésére, hogy Önök is
megismerhessék, véleményezhessék álmaim projektjét. A tárgyalások során én is megismerhettem a
visegrádi fejlesztési elképzeléseket. Az ötletek összekapcsolhatók.
Remélem én is meggyőző voltam,
hogy ez a projekt nem visz Visegrádtól, hanem ad Visegrádnak is,
többek között rábővülő turizmussal egyben tehermentesít is, pl. a
fellegvárba vezető út forgalomkímélésével.
Köszönettel venném, ha a
www.vina.hu fórum lehetőségén
és/vagy közvetlen elérhetőségeinken keresztül és/vagy az újság adta
lehetőségein keresztül megismerhetnénk egymás véleményét, megtalálnánk a kölcsönös előnyöket,
közösen fejlesztenénk az ötletet a
megvalósításig! Mert a hivatalokban kilincselni igazán akkor lenne
értelme, ha azt mondhatnánk, Visegrád és Nagymaros szeretnék.

NAMÉNYI PÉTER
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Tájékoztató a Gondozási Központban
(ÖNO) igénybevehető szolgáltatásokról
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a
településen működő Gondozási Központban segítséget kaphatnak problémáik megoldásában. Akár maguk részére,
akár
hozzátartozóik részére
szeretnének szolgáltatást igényelni, kérjük bizalommal keressenek minket az intézményben személyesen munkanapokon Nagymaros, Vasút u.6.
telefonon a 06-27-354-022 telefonszámon, illetve e-mailben
az ono@nagymaros.hu címen.
A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások célja, feladata. Nagymaros Város Önkormányzata integrált szociális intézmény
– Gondozási Központ - fenntartásával nyújt segítséget a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban, önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi vagy mentális állapotukból illetve más okból származó problémáik megoldásában.
Ellátottak köre. Ellátást
igényelhet minden 18. életévét
betöltött nagymarosi lakos, aki
a szolgáltatások igénybevételére a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult.
3. Szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége
a.) Alapellátások :
- Étkeztetést biztosítunk a
hét öt napján, kérésre házhozszállítással.
Az étkeztetés keretében
azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
Az egyéb jogosultsági feltételeket a Képviselő-testület
13/2004.(V. 25.) számú rendelete határozza meg.
-Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani
az önálló életvitel fenntartása

érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve
azok elhárításában való segítségnyújtást.
-A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy
idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
b) Szakosított ellátásások:
Idősek Otthona
- Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képes személyeket ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható
meg. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek
otthona, valamint a hajléktalanok otthona. Az idősek otthonában 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható
el. Az idősek otthonában a 18.
életévét betöltött, betegsége
vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú,
ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
4. Az ellátás igénybevételének módja
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes,
az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére

történik.
Szociális étkeztetés, Házi
segítségnyújtás és Nappali ellátás esetében az intézményi jogviszonyt az intézményvezető intézkedése alapozza meg. Idősek Otthona intézményi jogviszonyt a települési
önkormányzat Képviselő-testületének beutaló határozata
alapozza meg.
Az ellátást minden esetben
a Gondozási Központban kell
kérelmezni, a jogszabályban
meghatározott nyomtatványok
kitöltésével, az ellátást igénylő
saját kezű aláírásával.
5. Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai, szervezeti információk
Étkeztetés: Kiszállítással és
elvitellel is lehet igényelni étkezést.
Dolgozói létszám: 1 fő gépkocsivezető.
Házi segítségnyújtás: Ellátható létszám 9 fő (jelenleg
megtelt a kapacitás).
Dolgozói létszám: 1 fő ápoló.gondozó.
Idősek Nappali Ellátása: 25
fő ellátásra van lehetőség. Jelenlegi létszámunk 15 fő, tehát
bátorítjuk az érdeklődőket és
hozzátartozóikat, hogy vegyék
igénybe szolgáltatásunkat.
Dolgozói létszám:1 fő ápoló.gondozó
Az Idősek Otthonában 12
fő idős embert tudunk ellátni (
várólista van)
A dolgozói létszám:
5 fő
ápoló-gondozó 1 fő részlegvezető gondozónő 1 fő takarítónő.
Gondozási Központ vezető: 1 fő
Várjuk érdeklődésüket!

Májusi kajakos
eredmények
Május 4-én
Évadnyitó Maraton, Tolna
- MK1 II. kor csop. 4000 m
/ 27 induló / 1. Dobó Bálint, 6.
Gaszner Ádám,
- K1 V-VI. kor csop. 4000 m /
13 / 1. Jeszenszky Petra,
- K1 IV. k .cs. 4000 m / 26 / 3.
Szlávik Tamás, 9. Polgár Dániel
- MK1 I. k. cs. 4000 m / 21 /
12. Schwarcz Gergő,
- K1 VII-VIII. k. cs. 4000
m / 22 / 2. Halápi Gergely, 4.
Döbrössy Péter, 8. Guzsik Dániel
- K1 III. k. cs. 4000 m / 5 / 1.
Antal Márton, 2. Szántói Szabó
Tamás.
Május 17-19
GRABOPLAST Maraton
Magyar Bajnokságon , Győr
- K1 férfi IV. k. cs. 10 km / 32 /
2. Szlávik Tamás,
- K2 férfi IV: k. cs. 10 km / 21 /
2. Polgár Péter és Polgár Dániel,
- K1 férfi ifi 21 km / 29 / 3.
Döbrössy Péter,
- K1 női V. k. cs. 15 km / 32 /
3. Jeszenszky Petra,
- K1 férfi ifi 21 km Maraton /
32 / 4. Halápi Gergely, aki ezzel
megszerezte az indulási jogot az
Ifjúsági Európa Bajnokságra június 7.-én (Vila de Verdeben, Portugáliában),
- MK2 férfi II. k. cs. 5 km / 22 /
4. Dobó Bálint és Gaszner Ádám,
- K1 férfi kölyök III. k. cs. 10
km / 22 / 5. Szántói Szabó Tamás,
7. Antal Márton,
- K2 férfi ifi 21 Km / 25 induló
/ 10. Tar Bálint és Guzsik Dániel,
- K1 férfi Masters 10 km / 11 /
1. Heincz Sándor,
- K1 férfi Masters 10 km / 9 / 2.
Csécsei Sándor
- K2 férfi Masters 10 km / 12 / 2.
Csécsei Sándor és Heincz Sándor.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnék mondani Illésné Zoller Ritának és Varsányi Izabellának, hogy gyűjtést szerveztek lányomnak az 5 éves
Gyimesi Johannának, akit leukémiával kezelnek. A kezelés sikeres, és a kislányom is nagyon pozitívan viseli.
A befolyt összeget, mely eddig kb. 40.000 Ft, szeretném felajánlani a Madarász utcai kórház gyermek onkológiai osztálynak,
mert vannak olyan családok, akik nálunk sokkal reménytelenebb
helyzetben vannak, a kezeléshez szükséges gyógyszereket sem
tudják megfizetni.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett a véradáson, vagy pénzt
dobott a dobozokba.
GYIMESI SZILVIA

10

Nagymaros

Nagymarosi borász portrék:
Flamich István
„Egy idő után otthonosan
mozogtunk Bock Jóskánál,
Gerénél, Tiffánéknál, a drága jó
Wunderlich Loizinál, és megtanultuk ebben az autentikus környezetben, mi a jó bor, mire kell
odafigyelnünk.”
Flamich Pistivel – noha ő is
tősgyökeres falunkbéli – nem
sok közös dolgunk akadt az életben. Az összes emlékem vele
kapcsolatban jó 40 évvel korábbról datálódik, amikor kora
reggelenként iskolába járva,
zöldfülű kis elsősként a pesti vonaton félistenként néztük az akkori harmadik-negyedikeseket.
Ő is közöttük volt. Csoda e hát,
ha Pince utcai pincéjét is csak
telefonos egyeztetés után találom meg?
- Gyere beljebb – invitál hangos szóval hosszú pincéje legmélyéről, mikor megpillant, - éppen
kóstolásban vagyunk, jókor jöttél. Könnyű vörösborral tölti hirtelen került poharamat, koccintunk hármasban, de a „vallató
asztalhoz”már csak ketten ültünk
le, néhány sokat ígérő hosszúnyakú flaska társaságában.
- Tősgyökeres nagymarosi
gyerek vagyok én is, itt nőttem
fel a Kacsa-ligeti grundon. Nekünk is volt egy kisebb szőlőnk
a „Zwespegrundon” ( az elő sorompó fölött), de mit tagadjam,
nagyon utáltam azt a kevéske kis
munkát is, amit a szőlő körül egyáltalán rám lehetett bízni. Az öszszes emlékem az egészről annyi,
hogy valami erősen ihatatlan, savanyú borunk volt mindig, és az
egyetemen külön versenyt rendeztek, mikor bevittem, hogy ki bírja
meginni. A legbátrabb az egyetemi barátnőm volt, aki ma – természetesen nem ezért - a feleségem.
A „Villany kar” a Műegyetemen,
a Várban lévő kolesszal életem
legszebb öt éve volt, a barátnőm
ráadásként soproni, kinek édesapja – oh, a végzet! – komoly borász
hátérrel rendelkezett. Ez volt megtérésem első stációja. Én, aki a vörösbort addig csak Colával tudtam
elképzelni, megláttam a fantáziát a kiváló soproni borokban. Miután megházasodtunk, a fővárosba költöztünk, „pestiek” lettünk,
hiszen saját alapítású informatikai cégünk, amely ma is a munkahelyem, és megélhetésem, Budapesthez kötött. Baráti körünk is

innen verbuválódott, de ténylegesen sohasem szakadtam el Nagymarostól, mint ahogy a feleségem
se Soprontól. Apósom művelte a
szőlőt, évente négyszer-ötször lementünk segíteni, természetesen
a szüreteken is mindig részt vettünk, és nagyon elégedettek voltunk a borok minőségével. De főként pesti kollégáim szemnyitogatása révén úgy 95-96 körül elkezdtem odafigyelni más borokra
is. A budapesti társasággal mind
többet jártunk le Villányba, és a
villányi bor hamarosan más minőséget mutatott, mint a soproni. Egy idő után otthonosan mozogtunk Bock Jóskánál, Gerénél,
Tiffánéknál, a drága jó Wunderlich
Loizinál (még nem voltak akkora nevek, mint manapság), királyként éreztük magunkat. Vittem magammal Kiss Pisti barátomat is, mindketten villányi borlovagok lettünk, megtanultuk ebben
az autentikus környezetben, mi a
jó bor, mire kell odafigyelnünk, és
azt hittük, ez minden, ez a csúcs.
2000-2002-ig igaz is volt mindez,
utána bárhová mentél ebben az országban, minden borvidéken meg
tudtak lepni valami csodával, elkezdtek kinőni a földből a jobbnál
jobb pincészetek. 2000-ben, apósom halála miatt hirtelen ránk szakadt a soproni szőlőbirtok. Hihe-

tetlen jó termés volt abban az évben, és noha a szőlő nagyját eladtuk, egy kisebb részét hazahoztuk
Marosra, és megcsináltam életem első borát a család régi házában. Nem fogod elhinni: sikerült,
jó lett! Persze, hogy rögtön beindult az agyam: nekem mostantól
saját bor kell. Ekkor vettem meg
ezt a pincét itt a Pince utcában, és
Kiss Pistivel gyönyörű, máig tartó kalandra indultunk a borkészítés világában. Noha a Kékfrankos
minőségén, mint etalon, ekkor
már túl voltam, pár évig küzdöttünk a soproni birtok életben tartásával. Pestről nem tudtunk lejárni
művelni, ezért kiadtuk felesbe, de
mindez elég nehézkesen működött. Véletlenül vetődtünk el egy
„osztrák soproni” borász kóstolójára, ahol egy helyi termelésű
Shiraz bor is terítékre került. Szerelem első ízlelésre: egy rendkívül
izgalmas ízvilágú, nagy tanin tartalmú, vastag, testes bort kóstoltunk. Alapos mérlegelés után feleségemmel, Beával úgy döntöttünk: vágjunk bele, nekünk soproni Shirazzal beültetett szőlőbirtok kell. Kivágás, telepítés ennek
minden nyűgével, bajával. Többéves várakozás után tavalyelőtt
volt az első szűz termésem, és
az ebből készült bor csodás, csokoládés ízvilágától mindenki el

volt ájulva. Egy baj volt mindöszsze: összesen 100 liter borom lett
az 500 tőke terméséből. Majd jött
a tavalyi év. Kiadtam művelésre a
szőlőt, metszés, permetezés, terméskorlátozás, ahogy kell. Mivel fiatal az ültetvény, nem vártam
többet 3-4 mázsa termésnél. Ehelyett lett 10 hektó borom! Új borfajt fedeztem fel: ez a „3 S” (Soproni Shiraz Siller). A viccet félretéve: a nem várt döbbenetes menynyiségű termés, és a nem elégséges terméskorlátozás egy meglehetősen vékony, ugyanakkor ízletes bort eredményezett. Ettől nem
kell ugyan a Dunának mennem,
de ez a bor még nem az, amibe
annak idején beleszerettünk. De
semmi baj, idén majd résen leszünk!!!
- Gyakran használsz többes
számot. Ezek szerint a feleséged is
csendestárs a törekvéseidben?
- Több mint csendestárs. A
soproni birtok ügyeit kellő erélylyel többnyire ő intézi, emellett fantasztikus érzéke van a
borhoz, rendkívüli az ízlelése,
a szaglása. Nem véletlenül lett
kitűnő a minősítése a borbíráló vizsgán. A legbüszkébb mégis arra vagyok, hogy szeretik őt
itt Maroson. Ez mindkettőnknek
fontos, hisz tavasztól őszig szinte minden hétvégénket itt töltjük
a városban, helyesebben a Dunán, fiainkkal és motorcsónakos
barátainkkal.
- A mai estén magam is megtapasztalhattam, hogy a 2011-es
Shiraz-Cabernet Franc küvéd –
amely létrejöttének külön története van – az ínyencek ízlését is kielégíti. Mi az, amit másképp csinálsz, mint a többiek, amit jobban
tudsz, mint mások?
- Azt kérded, mi a titkom? Miután a szőlőt ledaráljuk, kádba
tesszük, és ki milyen bátor közülünk, annál tovább hagyja a héján. Ha sokáig hagyod, annak is
megvannak a hátulütői, ha előbb
leveszed, annak is. Szóval ledaráljuk, kádba tesszük, és várjuk a csodát. Csömöszöljük nappal, csömöszöljük éjszaka heteken keresztül, és várjuk a csodát. Várjuk, mikor jön el a pillanat, amikor betehetjük valami jó minőségű hordóba, és továbbra is várjuk a csodát. Ízlelgetjük, babusgatjuk, fejtjük, kénezzük, beszélünk hozzá, és várjuk a csodát. Pedig a csoda már
megtörtént. Tudod, mi a legnagyobb csoda itt Nagymaroson?
Az, hogy itt vagyunk, mi borászok, és készítjük a BORT. Ez az
én titkom. Ez a mi titkunk!
HEININGER FERENC
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Angliai otthonában meghalt Köszönet a sok támogatásért
kítani, hogy közösségi térKedves Marosiak!
Horthy István özvegye
Néhány sorban szeretném ként funkcionáljon. Az Embe2013. május 2-án a Horthy család mauzóleumában
örök nyugalomba helyezték
96. életévében elhunyt özvegy Horthy Istvánné gróf
Edelsheim Gyulai Ilonát.
A gyászszertartáson Lezsák
Sándor, az Országgyűlés alelnöke azt mondta: Horthy
Istvánné élete és magatartása példázata annak a szerény,

lamint Petrovics László és
Grécs László a Szent Olga
Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai.
A Szent Olga Alapítvány
támogatásával lett felkutatva Horthy István lezuhant repülőgépének maradványai és
eljutatva magyarországi hadtörténeti gyűjteménybe.
Gróf Horthy Istvánné aján-

de annál állhatatosabban képviselt asszonyi áldozat- és feladatvállalásnak, amely nélkül
üresebb lenne az élet és a történelem.
Kenderesen százak kísérték el utolsó útjára a köztiszteletben álló főméltóságú aszszonyt.
A gyászszertartáson részt
vett és koszorút helyezett el
Natalija Nyikityina írónő a
Szent Olga Alapítvány alapítója, Grécs Gábor, a Szent
Olga Kft-é ügyvezetője, va-

lásával jelent meg Natalija
Nyikityina írónő „Hazatérek
hozzád” - Egy magyar pilóta,
aki legyőzte a háborút - című
könyve.
„Szeretném
kifejezni,
mennyire meghat ennek a
könyvnek a létezése, ami egymagában kimutatja az együttérzést oroszok és magyarok
között.
Férjem repülőgépével egy
alig ismert kis orosz falu mellett zuhant le és vesztette életét. Katonaként, kötelességét teljesítve, egy olyan háborúban maradt ott örökre,
amelyben ugyanolyan fiatalok harcoltak a másik oldalon
is, akik férjek, apák lehettek
volna, meghódíthatták volna
a végtelen eget, ha nem egymást gyilkolni küldik őket.
Adja a Mindenható, hogy
ez a könyv hozzájáruljon
nemzeteink összefogásához
és egy igazságos jövő kialakulásához. Nem lehetünk
ezért elég hálásak.” - írta a
könyv előszavában özv. Horthy Istvánné

megköszönni mindazok nagylelkű támogatását, akik a nagymarosi templomot és plébániát
immár hosszú évek óta támogatják.
Röviden szeretném elmondani mire is fordítjuk ezeket az
adományokat:
- a templom és plébánia rezsi költségeinek fedezésére, a
templom virágdíszítésére
- a szentmiséinken és más liturgiákon használatos eszközök
beszerzésére és karban tartására
- a templom, a plébánia és
napközi épületegyüttesének az
állagmegóvására
- a karitász céljaira, valamint
a cserkészet és a hittanosok
programjainak támogatására
Köszönöm hogy segítségére
vannak az egyházi hozzájárulást szedő híveinknek, akik ezt
a munkát ellenszolgáltatás nélkül, évek óta nagylelkűen végzik.
Szeretném tájékoztatni Önöket a következő évben megvalósítandó terveinkről:
- idén elkészül a templom
elektromos felújítása, mely 6
millió forintba kerül. Pályázaton 5 millió forintot nyertünk,
viszont a hiányzó 1 millió forintot nekünk kell előteremtenünk.
- idén szeretnénk elvégezni
a plébánia épület hőszigetelését és a csaknem száz éves ablakok cseréjét. Erre 8,2 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást pályázunk. Viszont ezt további 40 % önrésszel kell kiegészítenünk
- a napközi ez év szeptemberétől visszakerül a plébánia üzemeltetésébe, ennek következtében szeretnénk átala-

ri Erőforrások Minisztériumánál a szükséges munkálatokra,
3 millió Ft-os támogatásra pályázunk.
- jövőre szeretnénk a templom belső felújítását folytatni.
Ennek következő lépése a statikai megerősítés, nagyságrendjét csak a kiviteli tervek elkészülte után látjuk. Ezután kerül sor a freskók restaurálása,
amelynek költsége előreláthatólag több mint 10 millió forint. Amint írtam, a munkálatokra uniós és nemzeti pályázatokat fogunk benyújtani, de
mindenütt szükséges a saját önrész vállalása is, melyben szeretnénk kérni az Önök segítségét is.
Az egyházi hozzájárulás befizetésére továbbra is lehetőség van az Önöket meglátogató hozzájárulást beszedőknél,
lehetőség van a plébánián befizetni, illetve egyre többen élnek a bankszámlaszámról havonta történő fizetés lehetőségével.
A
Római
Katolikus Plébánia számla száma:11742094-20157874
A Városunkban élő 4500 katolikus rendszeresen kéri plébánia közösségünk jelenlétét, hogy legyen mellette örömében, kísérje el fájdalmában
is. Segítse gyermekeit a hitoktatásban, szentségek felvételében, táborozásban. Mindezeknek az elvárásoknak akkor tudunk megfelelni, ha a hozzánk
tartozók anyagilag is segítenek
bennünket és ehhez az Önök
nagylelkű adománya sokat jelent a számunkra.
Megköszönve eddigi segítségüket és nagylelkűségüket:
GÁSPÁR ISTVÁN ATYA

Búcsú Csermely Ferenctől
Csermely Ferenc 1962-ben, mint geodéta, földmérő technikus került Nagymarosra. Amikor Róna
Béla bácsi művelődési ház igazgató meghirdette a
színjátszókört, közel ötszázan jelentkeztek, köztük
ő is. Végül tízen kerültek a körbe: Csermely Feri
is. Mi „svábok” szeretettel befogadtuk őt.
Emlékezünk rá, amíg élünk és tudunk: Sukerek
János, Bergmanné Búzás Katalin, Schlöglné Szabó
Ilona és Mosonyi Ferenc
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OLVASÓI LEVELEK

Abortusz
A néma sikoly (The Silent
Scream) c. film egy olyan magzatról szól, akit szülei nem engedtek megszületni. Áldozatul esett egy barbár beavatkozásnak, amelynek a neve abortusz, terhesség megszakítás,
hétköznapiasan kaparás. Vizsgálva a statisztikai adatokat:
-*1950 : 1.707, -*1956 ,a forradalom évében: 82.463 - * 1980
80.882 - *2010 : 40.449 abortusz volt. 1957-1966 között évente átlagosa 140-180.000 abortusz, 1967-1976 években pedig
1.642.417 gyermeket veszítettek
el az anyák és a nemzet Magyarországon. Amerikában Manhattan városában külön iparág fejlődött ki az abortusz elvégzésére, ennek vezető professzora volt
Bernard N. Nathenson aki klinikáján 75.000 műtétet végzett,
más szóval ennyi magzatot gyilkoltak meg. Megjegyzem,hogy
az egészséggel, az erőszakkal, a
fejlődési rendellenességgel kapcsolatos ilyen műtétek nem minősülnek gyilkosságnak.
A professzor miután saját
gyermekét, saját klinikáján kollegájával megölette, az abortusz elleni küzdelem élharcosa
lett. Amikor az ultrahang technika elterjedt és a magzatot is látni lehetett, ekkor készült az említett film. Napjainkban felgyorsult a fiatalok testi fejlődése, ezzel magyarázható, hogy 12-15
éves gyerekek életet adhatnak
egy másik gyermeknek. A szexualitás előtérbe kerülésével, a bulik drogos és alkoholgőzös világában az alkalmi partnerek megtalálásának nincsenek akadályai.
Ennek eredménye az a nem
várt és nem tervezett terhesség,
amivel sok könnyelmű fiatalnak

számolnia kell. Az okosan gondolkodó családok ilyen esetben
a leendő unokájuk megszületését támogatják, ha ennek nincsen
semmilyen jogi, egészségügyi
vagy egyéb akadálya. Az egészséges testben kifejlődött érett és
egészséges szaporítósejtek biztosítják a gyermek megszületését.
Az ultrahang technika alkalmazása előtt az orvosnak kevés lehetősége volt tájékozódni a magzat
fejlődéséről. A terhesség 5. hetében jelentkező szívhangok jelezték, a magzat életben van. A 7.
héten a magzat mozgásával küld
jeleket. A 15. héten már a magzat érzékeli a hangokat , az anyja szívverését és a környezetéből
jövő hangokat is. (zene/veszekedés). Ezt a parányi kis embert az
ultrahang alkalmazása előtt - szó
szerint értendő,- kikaparták az
anya méhéből. Alkalmazva ezt az
új módszert, az anya könnyebben
dönthet leendő gyermeke sorsáról. Az abortusz nem veszélytelen beavatkozás.
A műtétet végző orvos, módszeresen végigtapogatja a méh
nyálkahártyáját addig, amíg rátalál a méhfalába beágyazódott
magzatra. Az ultrahang technika bevezetésével az abortusz rizikója csökken, de az anyaméh lehetséges károsodása nem szűnik
meg. Tapasztalatból tudom, hogy
az a gyermek, aki olyan családban nőtt fel, ahol mindennaposak
a veszekedések, verekedések, ennek nyomai észlelhetők a tanuló
iskolai viselkedésében is.
Viselkedésük visszahúzódó,
félénk vagy nagyon is agresszív.
Mindentől félnek, de a szép, barátságos hangú tanácsokat hálásan fogadják. Szerencsére ezt
a pedagógusok tudják és ennek

EGÉSZSÉGNAP
Június 15-én, szombaton 9-16 óráig a rendelőben.
Ingyenes szűrővizsgálatok a délelőtt folyamán:
vérnyomás, vércukor, vérzsír mérés, urológiai szűrés, gégészeti szűrés, légzésfunkció (elsősorban dohányzóknak),
pánik-szűrés és tanácsadás.
Egész nap térítéses vizsgálatok: kardiológiai, szakvizsgálat
és ultrahang 8000 forint. UH vizsgálat: hasi, vénás és lágyrész
vizsgálat, vizsgálatonként 2500 forint, antioxidáns mérés.
A szakvizsgálatokra előjegyzés kell! Tel.: 27/594-391
PAX CORPORIS ALAPÍTVÁNY

A cigányzenészek
megfelelően bánnak az ilyen gyerekkel. A felelőtlen és meggondolatlan kapcsolatok veszélyeztetik
a magzat életét. Meg kell várni
azt az életkort, amikor a szervezet érése befejeződik, és a petefészekben, egészséges petesejtek, a
herékben pedig egészséges ondósejtek termelődnek. Nem ártana a
budapesti Anatómiai Múzeumot
(Semmelweis Egyetem, Tűzoltó
utca) meglátogatni. Középiskolásoknak nyugodtan ajánlhatom.
Az első látogatás után olyan nagy
lett diákjaim érdeklődése, hogy
több éven át, több száz diákomat kellett elvinnem, és érdeklődő kollegák és szülők is néha velünk tartottak.
A Dunakanyarban és Nagymaroson élő egykori tanítványaim a megmondhatói ennek. Többen gondolhatják most, hogy a
látnivaló nem diákoknak való.
Nekik szükséges, hogy megértsék, mit miért nem szabad elkövetni!
A múzeumot csak előzetes
egyeztetés után lehet látogatni!
Akinek szerencséje van egyénileg is megnézheti. Vizsgaidőszak
alatt zárva! Komolyan kell készülni a családalapításra, kikérni
és megfogadni a szülők és a háziorvos tanácsait. Egészséges táplálkozással, sportolással, káros
szenvedélyektől mentesen, lelkiekben is felkészülve kell fogadni az érkező gyermeket. Az egymást szerető nem csak testi, de a
lelki kapcsolatukat is ápoló szülők gyermeke, magzati fejlődése
során megismeri szülei hangját és
születése után már ismerősként,
mosolyogva üdvözli őket. Remélhetőleg ez a kapcsolat életük
során hosszú ideig megmarad.
SCHMIDT SÁNDOR TANÁR

Mostanában érdekes igaz történetről beszélgettem valakivel.
Megpróbálom részben megosztani az olvasóközösséggel.
Nagymaroson a cigányzenészek akármilyen hangszeren
tanultak muzsikálni, más hangszer sem volt idegen tőlük. A
cimbalmos és a klarinétos volt
a kivétel. A prímás nagybőgőn is tudott játszani és fordítva. Nagymaroson öt-hat banda volt, ha nem több. Bizony
megéltek a zenészek a muzsikálásból. Általában nagycsaládosok voltak, de azért nagyon
nagy problémák ritkán fordultak elő. 1943-ban úgy éltek
Nagymaroson a zenész cigányok, hogy minden ismerőst,
barátot névnapján (István, János, András, Sándor, József) és
még sok mást is, például születésnapon, keresztelőn, esküvőn, karácsonykor, újévkor, temetésen, ha még nem volt lefoglalva az összes banda, elmentek muzsikálni.
1943 húsvétján Jehotek Józsefet temették. Nagy gondban
volt az egész zenész banda,
mert már egy sem volt szabad.
Így Józsi barátjukat cigányzene nélkül kísérték utolsó útjára.
Másnap, átzenélt éjszaka után
mind a 35-40 zenész kiment a
temetőbe és sírva, hosszan elbúcsúztatták barátjukat utólag,
önhibájukon kívül. Általában
volt egy-két banda, akik kikísérték az elhunytakat.
Nagymaroson a Kék Duna,
Csitári, Mátyás Király, Korona, Grécs, Vasút, Iszák vendéglőkben minden este cigányzene
szólt. Sajnos lassan fogyott a
banda. Őket is elragadta a kaszás. Utánpótlás nem lévén ez
a szép szokás sajnos megszűnt.
RÓNA RUDOLF ’56-OS BAJTÁRS

ÉRTESÍTÉS
Dr. Zoller József értesítette szerkesztőségünket,
hogy a „Nagymarosról a nagyvliágba, avagy az
utazó nagykövet” című könyvét Június 29-én,
szombaton 10-11 között dedikálja a Főtéren a
Bethlen sörözőnél. Barátai, ismerősei és tisztelői
a 60 példányból érkezési sorrendben vásárolhatnak kedvezményesen, névrokonai térítésmentesen.
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Boldog Kert - A Leleményes veteményes

A kert „kidobó emberei”
Vegyszerek nélkül, számos
biológiai fegyver áll rendelkezésünkre, hogy megvédjük veteményesünket a
nem kívánt betolakodókkal
szemben. Már a középkori
kolostor kertekben is ültettek erősen aromás növényeket, melyek megzavarták,
vagy elriasztották a kertbe berepülő ellenséges pilótákat. Más növények olyan
hatóanyagokat
tartalmaznak, melyek biológiai módszerrel fektetik két vállra, a
haszonnövényeinkre támadókat. Szándékosan kerülöm a „kártevők” kifejezést,
hiszen a természetben minden elemre szükség van. Veteményesünkben azonban
szortíroznunk kell. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy
a nem kívánt betolakodók,
csak a termesztés szempontjából „kártevők”, a természetben rájuk éppúgy szükség van, mint a számunkra hasznos elemekre. Ezért
ne pusztítsuk, hanem szelíd
növényvédelemmel, csupán
űzzük el őket. Erre jók a kert
„kidobó emberei”, azaz védőnövényeink.
Az egyik legfontosabb
közülük a Bársonyvirág,
vagy ismertebb nevén Büdöske. Amerikából származó gyógyhatású növény,
mely gyökerében lévő hatóanyagaival elűzi a gyökérpusztító fonalférgeket.
Gyökérzöldségek mellé ültetessük, retek, répa, zeller
mellé. Minden évben érdemes vetni a veteményes
szélére, mert a káros rovarokat riasztja, a hasznos rovarokat (vadméhek, lebegőlegyek, darazsak) azonban csalogatja. A szulák,
a tarackbúza terjedését is
akadályozza.
Másik kerti védőszentünk, kedvencem, a bazsalikom. Meleg kedvelő növény, tehát május után érdemes csak kiültetni, a

Csombor. A babbal felváltva sorba vessük. A babot
megvédi a fekete levéltetűtől, a levesben fűszerként
pedig ellensúlyozza a bab
puffasztó hatását.
A Nagy sárfű gyökérváladéka a lótetűt és a vakondot is elűzi. A Sarkantyúka
gyümölcsfáknál véd a vértetvek ellen, de paradicsomot, krumplit is megvédi a
nem kívánt elemektől.
Legtöbb védőnövényünk
palántaként könnyen beszerezhető, vagy magról otthon is szaporítható. Használjuk ki előnyös tulajdonságaikat, szépítsük veteményesünket velük.
Ha valaki ismer, vagy alkalmaz még a felsoroltakon
kívül, akár nagyszülőktől
hallott természetes védőnövényeket, kérem, írja meg
nekem. Közzé tesszük a következő számban.
Eredményes kertészkedést kívánok, ebben a változékony időjárásban!
További információk, érdekességek, felhasznált és
ajánlott irodalom: boldogkert.blogspot.com
MÉSZÁROS PÉTER MOHA,
BIOKERTÉSZ

paprika és a paradicsom
sorába. Én minden két paradicsom palánta közé teszek egy Bazsalikomot. Elűzi a betolakodókat, csalogatja a hasznos rovarokat,
és általa jobb ízű lesz a termés. Szép nagyra nő a nyár
folyamán a palánták enyhe
árnyékában, gyakran lehet
szedni hajtásait nyári leveseinkbe, szószainkba, párolt zöldségbe, csirke, vagy
halételekhez.
A paradicsom számára
egy másik véderő a Körömvirág. A mellet, hogy narancssárga virágaival feldobja a veteményest, ő is
véd a kártevőkkel szemben.
Esőjelző. Eső előtt becsukja virágait.
Szirmait salátánkba is tehetjük, emésztést segítő hatása van.
Erdélyben
különösen
kedvelt, egynyári fűszernövényünk a Borsikafű, vagy

Ház eladó
Mátraalján, gyönyörű helyen eladó egy 120 m2-es
összkomfortos családi ház 1485 m2- es gyümölcsös
kerttel. Alacsony ár, alacsony rezsi,azonnal beköltözhető, tehermentes.
Jó levegő,nyugodt környezet, horgásztavak.
Gyógyfürdők a közelben. Budapesttől közvetlen buszjárat (100km).
Érdeklődni egész nap a:06-30/527-1423 és a 0630/376-6242 telefonszámon lehet.

Köszönet
Olyan fura érzés..nagy hely lett és világos,
kibővült, megújult az én kis világom
a ledőlt támfal helyén cserjék, virágok
Itt már lehet bulikat rendezni és ücsörögni
egyedül írogatva, vagy éppen
barátokkal limonádét szürcsölgetni.
Az a pár írásjel csak betű, ha leírom
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK AKI MA
ITT DOLGOZOTT, ujjong a lelkem
ha kinézek békeszigetem új kertjére...:)

MARGAI ÁGI

WWW.NAGYMAROS.HU
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Kriszta jegyzetel

ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Nagymarosi állatvédők a
Patronus Canis nemzetközi konferencián
A május 18-án, a Rex Kutyaotthon és a svájci Susy
Utzinger Alapítvány által Gödöllőn megrendezett nemzetközi állatvédelmi konferencia
témája a kóbor kutyák kezelése volt. A nagymarosi Máté
Állatvédelmi Alapítvány két
fővel képviseltette magát a
neves eseményen. A remek,
gondolatébresztő magyar és
angol nyelvű előadások után
alkalmunk nyílt a gondolatcserére, nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és sok hasznos
tanáccsal is gyarapodtunk. A
teljesség igénye nélkül egy kis
ízelítő a konferencián elhangzott előadásokból:
Az előadásokat dr. Király
Péter, a Rex Kutyaotthon vezetője nyitotta meg. Az ember állatok iránti felelősségéről beszélt.
Farkas Tamás (Misina
Egyesület, Pécs) a kóborráválás problémakörét járta körül. Véleménye szerint el kell
különíteni egymástól kóbor
(folyamatosan a közterületen
tartózkodó) és kóborló állatokat (időszakosan az utcán
, közterületen tartózkodó állatok). Hazánkban az utóbbiaknak kiugróan magas a számuk és rengeteg gondot, közlekedési baleseteket okoznak,
emberéleteket veszélyeztetnek. Kóbor kutyák problémamegoldása jelenleg rö-

vid távon gyepmesteri telepek,
menhelyek által történik. Velük
együtt a nem kóbor, csak kóborló kutyát is (azonosító hiányában) gyakran elviszik arról a településről, ahol megtalálták és
elveszik tőle azt az esélyt, hogy
hazataláljon vagy, hogy a gazdája megtalálja. Hosszútávon itt
is a megelőzés a megoldás: ivartalanítás, regisztrált nyilvántartás (microchip), a kutyák megjelölése a nyakörvön, korszerű állattartási szemlélet kialakítása.
A kutyák folyamatos elszökésének okára is felhívta a figyelmet. A kutyák azért szöknek el
a kertből, mert dolgozni akarnak. Ha ki van elégítve mind
szellemileg, mind fizikailag a

munkaigényük, akkor bent maradnak a kertben. Külön hangsúlyozta a rossz fajtaválasztást.
Például a hazánkban is igen divatos border collie, nagy munkaigényű terelő kutya. Gyakran tartják kertekben szép megjelenése, vidám természete miatt. Arra viszont nem figyelnek,
hogy ha nincs kielégítve a munkaigénye, akkor vagy elszökik a
kertből, vagy legrosszabb esetben a gyerekeket kezdi el terelni a kertben, ami akár harapással is járhat.
Dr. Péter Katalin, aki a kutyatartás jogi szabályozásáról
tartott előadást, szintén kiemelte a megfelelő fajtaválasztás jelentőségét. Többek között meg-

tudtuk tőle azt is, hogy nagyon komoly viták és lobbizás eredményeként nincsenek Magyarországon eleve
veszélyesnek ítélt kutya fajták. Az állatvédelmi hatóság
nem fajtát, hanem magát az
ebet veszélyessé minősítheti
szakértő bizottság által, ha fizikai sérülést okozott.
Nehéz témát választott dr.
Lorászkó László állatorvos,
aki az állatok euthanasiájáról
tartott megindító előadást.
Mind jogi, mind erkölcsi értelemben tárgyalta a problémát és felhívta a figyelmet az
aktív és a passzív euthanasia
közti különbségekre. Amenynyibe egy súlyosan sérült,
vagy halálosan beteg állatnál
az aktív euthanasiát választjuk, vagyis műtéti mélyaltatásban, a tudat teljes kikapcsolása után kioltjuk az életét, kevesebb szenvedést okozunk neki, mintha a passzív
euthanasia mellett döntünk,
vagyis hagyjuk, hogy a betegség bevégezze küldetését.
Végül, de nem utolsósorban
megismerkedhettünk három
remek külföldi előadóval is.
Köztük Adam Levyvel, aki bemutatta európa legelismertebb
kutya rehabilitációs központját, az angliai Dogs Trustot. Itt
nem csak a kutyák fizikai, de
pszichés állapotát is megfelelően helyre tudják állítani az
utcán töltött évek után.
A további részletes beszámolóért,
látogassák
meg honlapunkat: www.
matefoundation.hu
VÁRKONYI-NICKEL RÉKA

Részletek dr. Király Péter előadásából
A kutya szerepe régen és napjainkban
Vadállatból jóbaráttá vált a farkas. Visszavágyunk a természetbe ahonnan mi származunk, ez a visszavágyás kitölti az életünket. Az őskorban vadásztárs és a barlangban “élő fűtőtest” szerepét is betölthette. Startisztika 2011. Magyarországon a kutya szerepe: Házőrző 38%;
Családtag 36,2%; Kedvenc 13,4%; Barát 9,8%;Védelmező 1,8%; Játszótárs 0,5%. Ahogy a vadonból elhívtuk a házunkba a kutyát, ezzel
azt mondtuk ki, hogy levesszük a vállatokról a táplálékszerzés terhét, cserébe szolgálataitokért. Magyarországon kb. 2 millió macska és
2,5 millió kutya él társállatként. A kóbor macskák létszáma legalább duplája az európai országok statisztikájában, a kóbor kutyáké nem
ilyen rossz. Ha egy macskapár ősszel és tavasszal is 4 kismacskát hoz csupán világra és az utódok is hasonló potenciállal szaporodnak,
akkor 9 éven belül 11 MILLIÓ macska lesz belőlük!!!

ÉRTESÜLJÖN MUNKÁSSÁGUNKRÓL A HONLAPUNKON: WWW.MATEFOUNDATION.HU
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Hozd magadat
formába velünk!

Anyakönyvi hírek
Születés nem volt.
Házasságot kötöttek: Heincz Balázs és Érlaki Erika, Donka
Attila és Plentner Katalin, Bartos Zsolt József és Ferencz
Margit Katalin.
Elhaláloztak: Bessenbacher István, Dr. Pártos Csaba.

A művelődési ház programjai
Június-július
Június 14. 9.30-tól

Termékbemutató

Június 17. 10-12

Vásár - vegyes

JÚNIUSBAN 30% kedvezmény
minden bérlet árából! Szeretettel várjuk minden régi és új vendégünket a Szépségkuckóba!
(Magyar utca 27.)

Június 17. 17 óra:
Művészeti iskola - zenetagozat évzáró hangverseny
Június 20. de.:

Vásár - vegyes

Június 24. 14-16

Vásár - vegyes

Június 27. 12-18

Véradás

Június 29. 17 óra:

Fúvószenekari fesztivál

Július 04. de.:

Vásár - vegyes

Július 10. 19 óra:
Komolyzenei hangverseny a
zenei tábor résztvevőnek közreműködésével
Július 11. de.:

Vásár - használt ruha

Bejelentkezés:
06-20/346-1701
Városközpontban üzlethelyiség kiadó!
Tel.: 06-30/962-3302

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
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

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
(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 305-581
HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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