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Közélet

2 2022. március – 3. szám 

Ja nu ár ban meg kez dő dött a Mű ve lő dé si ház vi zesb lokk já nak
fe lú jí tá sa. A fő é pü let hez ké sőbb hoz zá é pí tett épít mény szer ke -
ze ti leg sta bil, azon ban belső el ren de zé sét és ki a la kí tá sát te -
kint ve már rég fe lú jí tás ra szo rult. Most új el ren de zé sű férfi és
női blokkot, va la mint egy aka dály men tes mosdó-he lyi séget
alakítunk ki.

A bon tá si mun kák a szer ző dés kö tést kö ve tő en meg kez dőd tek, az
alj za tok bon tá sa, az ala pok fel tá rá sa, vagy a va ko la tok le ve ré se során
nem buk kant fel olyan szer ke ze ti visszás ság, ami az épí té si kor adta kö -
rül mé nyek hez ké pest meg le pő lett volna.

Az alj zat- és fal bon tá sok el ké szül tek, a te her hor dó fal ban az új nyí -
lás ki a la kí tá sa, és át hi da lá sa a ter ve zett acél ge ren dák kal meg tör tént.
Az új te her hor dó vas be ton alj zat ra épülő vá lasz fa lak már épül nek, fa -
la zá suk fo lya mat ban van. Az ab la kok ki a la kí tá sát ki sebb nyí lás-pon tat -
lan sá gok aka dá lyoz ták, de me gol dá suk és a nyí lá szá rók el he lye zé se
már zaj lik. A hom lok za ti ás vá nyi anya gú hő szi ge te lés ra gasz tá sa a fal -

fe lü let je len tős ré szén már meg tör tént, vár ha tó an két héten belül, a
nyí lá szá rók be é pí té se után be fe je ző dik.

A szer ke ze ti ré szek me gé pí té sét kö ve tő en a sza ki pa ri, épü let gé pé -
sze ti, a bur ko lá si fe la da tok kö vet kez nek, majd a végső sze rel vé nye zést
kö ve tő en, a szer ző dé ses ha tár idő ben jú ni us hónap ele jén átad ha tó az
épü let. A pro jekt az SKHU/1802/3.1/05 azo no sí tá si számú „De ve lop -
ment of sales inf rast ruc tu re of local pro ducts” (Helyi ter mé kek ér té ke -
sí té si inf rast ruk tú rá já nak fej lesz té se) el ne ve zé sű pro jekt ke re té ben va -
ló sul meg.

Szintén egyedi támogatást kapott a önkormányzat a kormánytól a
művelődési ház tetőcseréjére, így a korábbi pályázati forrásból megújuló vizes-
blokk után folytatódhat a ház tetőhéjazatának felújítása, cseréje is. A tető
szerkezetét megerősítjük, a környezetszennyező palát betoncserépre cseréjük
és emellett a felújított tető természetesen új bádogozást is kap. Ha ezekkel a
munkálatokkal készen leszünk, terveink között szerepel, hogy folytatni
szeretnénk a teljes homlokzat és külső falak felújítását, mert kívülről a házat
szinte a felépítése óta nem renoválták.

A 2023-ra felépülő új tornaterem látványterve

Művelődési ház
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Közélet
Ado mányt ka pott a könyv tár

A nagy ma ro si könyv tár eme le te évek óta rak tár nak adott he -
lyet, ám a tár sa dal mi és ol va sá si szo ká sok vál to zá sa i ra re a gál va
öröm mel tá jé koz tat juk a lá to ga tó kat, hogy egy if jú sá gi ter met
nyi tunk meg ha ma ro san.
Az ötlet meg va ló sí tá sá ban te vé ke nyen részt vett Kiss Ká roly
kép vi se lő, aki né hány hó nap ja fel vet te a kap cso la tot a könyv -
tár ral, hogy miben tud nánk a gyer me kek ér de ké ben együtt mű -
köd ni. Szá mos ötlet me rült fel, ezek közül az első az if jú sá gi kö -
zös sé gi tér ki a la kí tá sa volt. A kép vi se lő ja nu ár ban ajánlott fel
egy X-box-ot a könyv tár ré szé re, Varga Zol tán pedig egy tv-t
egyéb esz kö zök kel.
Sze ret nénk meg kö szön ni nagy lel kű tá mo ga tá su kat és min den ki ét,
aki bár mi lyen ap ró ság gal se gí ti in téz mé nyünk mű kö dé sét.
A fe la ján lott esz kö zök nek és a pénz ü gyi ado má nyok nak kö szön -
he tő en az eme le ten az if jú sá gi kö zös sé gi teret x-box-al, ol vas má -
nyok kal ki a la kí tot tuk.
Ha ma ro san vár juk a könyv tár eme le té re is az if ja kat!
Bő vebb in for má ci ó ért ke res sék Fa ce bo ok ol da lun kat:
https://www.fa ce bo ok.com/nagy ma ro si konyv tar/

Újra tel jes lesz az egész ség ü gyi 
ala pel lá tás Nagy ma ro son

Újabb jó hír: Nagy ma rost vá lasz tot ta hi va tá sá nak új hely szí né ül
Dr. Fe rencz Esz ter, aki ezi dá ig csa lád já val együtt Né met or szág -
ban élt és dol go zott. A dok tor nő anesz te zi o ló gus, in ten zív te -
rá pi ás szak or vos, és ta vasszal tel jes ál lás ban át ve szi a nagy ma -
ro si 1-es kör zet há zi or vo si szol gá la tát. Je len leg he ten te két-
három napot tölt a vá ros ban és Dr. Ren dessy An na má ria dok -
tor nő se gít sé gé vel is mer ke dik a kör zet tel. Kö zös sé günk ne vé ben
üd vöz löm őt Nagy ma ro son, kí vá nunk neki jó egész sé get, hi va tá -
sá ban való ki tel je se dést!
Fo gad juk őt sze re tet tel és se gít sük mun ká ját!

Régi álom, önkormányzati ciklusokon átívelő fejlesztés valósul meg.
Minden akadály elhárult ahhoz, hogy megépülhessen egy tornaterem
az iskola mellé. A több mint százéves, szecessziós stílusban épült isko-
la annak idején sajnos nem kapott tornatermet. Később az alsó iskola
mellé épült meg egy tornaszoba, amely már építésének idejében is
kicsi volt, de jobb híján ide kellett bezsúfolni 400 gyerek testnevelés
óráját. Érthető, hogy a mindenkori iskola vezetés folyamatosan kéri,
hogy épüljön végre egy korszerű, többfunkciós tornaterem. Nos,
végre épül! Nehezítették a munkát a különleges terepviszonyok,
hiszen ide típusterv alapján nem lehet építeni. Az önkormányzatnak
két telket is meg kell vásárolnia, hiszen a rendelkezésre álló hely nem
elég egy tornateremnek. Hosszú tárgyalási sorozaton vagyunk túl, de
az egyezség végül megszületett a tulajdonosokkal.

Köszönet Burgermeister Erzsi néninek és lányának Nikolettnek,
illetve Zsombok Zsoltnak, hogy meg tudtunk egyezni az ingatlan-
jaik megvásárlásáról. NAGYBETŰS KÖSZÖNET, hogy hozzáállásuk-
kal segítik és támogatják a gyerekek méltó tanulási, sportolási lehe-
tőségének megvalósulását. E két ingatlan megvásárlásához egyedi
támogatást kaptunk a kormánytól, Rétvári Bence országgyűlési
képviselőnknek köszönet ezért, így nem a helyi adóbevételeket kell
a megvásárláshoz igénybe vennünk, hanem ennek fedezete a meg-
ítélt egyedi támogatás lesz.
A fejlesztés kivitelezésének felelőse az előttünk álló hónapban írja
ki a közbeszerzési pályázatot a kivitelező kiválasztására és remé-
nyeink szerint még idén elindulhat az építkezés is.

Tornaterem

Egészségház
Mint ahogy azt hónapokkal ezelőtt megírtuk, szintén a kor-
mánytól kértünk egyedi támogatást arra, hogy a megújult egész-
ségházba teljesen új, beépített bútorokat vásárolhasson az önkor-
mányzat. Mielőtt ezt a döntést meghoztuk, minden érintett orvos-
sal egyeztettünk, hogy maradnak-e még az ideiglenes helyükön,
vagy decemberben beköltöznek a régi bútorokkal. Egyértelmű
volt a válasz, hogy inkább megvárják, míg a teljes bútorzat elké-
szül, és akkor szeretnének csak költözni. Jelenleg a bútorokat a
közbeszerzés útján kiválasztott helyi vállalkozó folyamatosan
készíti. Márciuban az orvosok, nővérek reményeink szerint
beköltözhetnek a teljesen megújult rendelőbe. Köszönjük megér-
tésüket, és minden itt élő nagymarosi lakos türelmét!
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Farsangi íjász exatlon
A tél bú csúz ta -
tó far san gi idő -
szak az íjá -
szok nál is a vi -
dám ság ról, tré -
fás fe la da tok ról
szól. Idén megp -
ró bál tuk öt vöz ni
a ha gyo má nyá -
po lást a sport te -
vé keny ség űzé -
sé vel, így a fe la dat a totem lö vé szet volt, mely nek során 3 bábut kel lett
le lő ni íjaik se gít sé gé vel a gye re kek nek. Ter mé sze te sen lel kes taps volt a
ju tal ma annak, aki te li ta lá la tá val lát vá nyos re pü lés re kész tet te a to te -
me ket. A jó ked vű dél után in kább szó ra ko zás volt, mint ver seny, de
azért büsz kék va gyunk a leg si ke re sebb íjá sza ink ra! Vár ko nyi-Nic kel
Róza, Orr Endre, Ham vas Lő rinc, Bur ger me is ter Oli vér, Ri mely
Ábel, Kon csol And rás vol tak most a leg jobb cél lö vők. Íjá sza ink már
na gyon vár ják a ta vaszt, hogy a pince hely ség téli ed zé sei után újra a
Plé bá nia kert jé ben, nap sü tés ben gya ko rol has sák e nemes sport alap fo -
gá sa it! SUTUS-JU HÁSZ TÜNDE íjá szok ta tó

Alsós far sang
Nagy iz ga lom mal vár ták a gye re kek a far san gi dél előt töt. Több he -
lyen igazi be mu tat ko zás sal, vers sel, kis elő a dás sal, ta lá lós kér dé sek -
kel ké szül tek, így já té kos for má ban gya ko rol ták a sze rep lést. Tré fás
ver se nyek, já té kok tet ték szí ne seb bé a napot. Tár sas já té kok is elő ke -
rül tek né hány osz tály ban. A jó osz tály kö zös ség ki ala ku lá sát jól se gí -
tik ezek a prog ra mok. A gye re kek és a pe da gó gu sok más hely zet ben
lát ják egy mást és ezál tal job ban me gis me rik egy mást, ez jó té kony
ha tás sal van a szür ke hét köz na pok ra is. Most nem me het tünk át be -
mu tat koz ni a többi osz tály ba a jár vány miatt, de ennek el le né re na -
gyon vidám, em lé ke ze tes dél előtt volt min den ki szá má ra.

ZOL LER CSA BÁ NÉ

Fel sős far sang
A sí szü net előt ti utol só dél előtt na gyon vi dá man zaj lott a felső ta go -
za ton is. Ha már a szo ká sos dél utá ni közös far san gi su li bu lit  nem
tart hat tuk meg, a fel ső sök nagy lel ke se dés sel, igen kre a tív módon
ol dot ták meg, hogy a dél előtt vidám le gyen. Öröm mel ta pasz tal tuk,
hogy az osz tá lyok kö zö sen gon dol kod tak, együtt ké szül tek a dél -
előtt re. Ta lál koz hat tunk szel le mek kel, zom bik kal, sőt egy át me ne ti
idő sek ott ho ná val is. Kol lé gá ink is ké szül tek, hogy részt ve gye nek a
já té kok ban. Jó volt látni a gye re kek lel ke se dé sét, de azért na gyon bí -
zunk benne, hogy jö vő re igazi far san gi mu lat sá got szer vez he tünk!

HE INCZ NÉ CSER NI KA TA LIN

Farsang

Pá lya o ri en tá ci ós nap Vácon
Feb ru ár 15-én ha to di kos ta nu lók kal pá lya o ri en tá ci ós prog ra mon
vet tünk részt Vácon, a Di gi tá lis Kö zös sé gi Al ko tó mű hely ben.
A nap in te rak tív ön is me re ti fog lal ko zás sal in dult. A le giz gal ma sabb
rész ez után kö vet ke zett, ami kor a gye re kek csa pa tok ban lego ro bo -
to kat épí tet tek, majd be is prog ra moz ták azo kat. A di á kok na gyon
kre a tí vak, ügye sek vol tak, így jobb nál jobb al ko tá sok szü let tek. Jó
volt látni, ahogy min den ki lel ke sen csi nál ta a fe la da tát. A napot a ro -
bo tok ver se nye zárta, me lyet ter mé sze te sen több ször is meg kel lett
is mé tel ni. Min den ki na gyon jól érez te magát, re mél jük jö vő re is
részt ve he tünk ezen a prog ra mon! CSIL LAG ZSÓ FIA

***Német nem ze ti sé gi sza va ló ver seny
Az utób bi két évben saj nos szin te min den ha gyo má nyos ren dez vé -
nyün ket rend ha gyó módon kell meg szer vez ni. Az el múlt évben el is
ma radt az ÉMNÖSZ által szer ve zett német nyel vi sza va ló ver seny.
Idén on li ne küld tük a ver seny ző ket a kör ze ti for du ló ra Szen de hely -
re. Három lel kes ta nu lónk, Ha lup ka Sári, Bur ger me is ter Bence
és Szed lák Bence ké szül tek nagy lel ke se dés sel. Gra tu lá lunk nekik,
mind a hár man na gyon szé pen sza val tak, még ha szűk kö zön ség
előtt is.  Iz ga tot tan vár juk az ered ményt, és re mél jük, jö vő re már ta -
lál koz ha tunk is a kör nye ző is ko lák kal!

HE INCZ NÉ CSER NI KA TA LIN
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Közélet

Építő hírek, kö zö sen si ke rül ni fog
Bi zo nyá ra töb bek nek tu do más ra ju tott, hogy civil szer ve ző -
dés ben és kez de mé nye zé sem re te me tői vad kár el há rí tá si tá -
mo ga tói je gye ket lehet több he lyen vá sá rol ni a tart ha tat lan
ál la po tok me gol dá sá ra.

Ennek oka az a ren ge teg szo mo rú ság és bosszú ság, amit a te me -
tő ben ga ráz dál ko dó vadak, el ső sor ban szar va sok, őzek okoz nak. A
te me té se ket kö ve tő en más nap ra ször nyű lát vány fo gad ja a hoz zá tar -
to zó kat. A sír hantokat, ko szo rúkat fel dúl ják, a vi rá gokat le rágják.
Töb ben je lez ték felém ke se rű sé gü ket, se gít sé get, me gol dást re mél ve.

Több opció vizs gá la ta után arra ju tot tunk, hogy a leg jár ha tóbb út
vad ri asz tó fel sze re lé se, ami egy olyan magas hangf rek ven ci á jú szer ke -
zet, amely el ri aszt ja a va da kat, már Dö mö sön jól be vált. Ennek is je -
len tős költ sé gei van nak, ezért kérem a se gít sé get és az össze fo gást.
Tisz telt Nagy ma ro si ak!

Kérek min den kit, hogy a ma gunk ér de ké ben, kö zös sé gi össze fo -
gás sal ja vít sunk a te me tői hely ze ten, mert csak együtt és együtt mű -
köd ve tu dunk job bí ta ni.

A tá mo ga tói je gyek 1000 Ft/ db a kö vet ke ző he lye ken sze rez he -

tő ek be: Hesz tia,- Adi pa pír bolt, - Rév büfé, - Könyv tár, - Ka vics
bár, - Lé nárt Kitti, Far kas né Ma tild,- Vö rös né Mária, - Ali mán -
né Gabi fod rá szat, - Ivor And rás né Anikó.

Töb ben kér ték, je lez ték az átu ta lás le he tő sé gét is, de egy e lő re a
vá ro si ön kor mány zat ke re si a me gol dást, mely hez tü rel met kér ünk.

A tá mo ga tá si je gyek re fo lya ma to san van ke res let, amit min den
együtt mű kö dő la kos nak na gyon szé pen kö szö nök.

Csak is együtt, ma gun kért, a tet tek bi zo nyí tá sá val és kö zös sé gi
erő vel ju tunk előbb re, amit már több ször be bi zo nyítottunk.

IVOR ANDRÁSNÉ OS VÁTH ANIKÓ

Német Önkor mány za tunk be szá mo ló ja
(Schwäben kun de)

Önkor mány za tunk az előző év végén be a dott három pá lyá -
za tát po zi tí van bí rál ta el a Mi nisz ter el nök ség Egy há zi és
Nem ze ti sé gi Kap cso la to kért Fe le lős Állam tit kár sá ga.

Be ru há zás ra, kar -
ban tar tás ra: 1.950.000,
nyári gyer mek tá bo roz ta -
tás ra a nem ze ti sé gi osz tá -
lyok nak: 900.000, kul tu -
rá lis te vé keny ség re
500.000 Ft ki u ta lá sát
kez de mé nyez ték, amit
na gyon kö szö nünk.

A to váb bi ak ban
már ké szül Csen gery
Árpád keze mun ká ja
által a Szent Rókus ká -
pol ná nál lévő ke reszt
fe lú jí tá sa, új já é pí té se,

hús vét kor sze ret nénk átad ni.
2022. feb ru ár. 27-én a be kö szön tő táb lák ál la pot fel mé ré sé t

Moser Ernő sváb fa fa ra gó végezte el. Ígé re te sze rint hús vét ra azok
is me gú jul nak. 

Az Ulmi ska tu lya rend be té te lét Le gény Péter vál lal ta, feb ru ár
26-án meg tör tént, ez után az is ko la ta nu lói fog ják le fes te ni.

A Pa no rá ma par ko ló -
ban Ma iba um-Má jus fát
2022. feb ru ár 24-25-én
szin tén fe lú jít tat tuk, mivel
a nem szak sze rű en rög zí -
tett fi gu rák vé sze sen dőlni
kezd tek, azon felül hogy a
szél já rás sem ja ví tott a
hely ze ten. Trieb Sán dor,
Kovács Dani és Ivor And -
rás vol tak a ki vi te le zők,
rög zí tet ték a fi gu rá kat.

A Táj ház kar ban tar tá sa
is fo lya ma tos. Je len leg ke rí -
tés, fé szer épí té sén dol goz -
nak, mert a jó idő ese tén
több prog ra mot is szer ve zünk a Táj ház kert jé ben.

Már ci us 22-én indul a Se ni or torna, ta vasz tól több szín há zi elő -
a dás lesz Xan tus Bar ba rá val és az igé nyek sze rint már ala kul a
nyári prog ram is.

Azon dol go zunk, hogy a la kos ság szé les kö ré ben ér té kel he tő le -
gyen város és kö zös sé gé pí tő mun kánk, hasz nos szer ve zet ként mű -
köd jünk Nagy ma ro son.

IVOR AND RÁS NÉ NNNÖ ELNÖK
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Lámpás

A februári Nagy ma ros új ság ban meg je lent rejt vény meg fej té se: FARSANGI MULATSÁG.
A helyes megfejtők közül kisorsoltuk a szerencsés nyertest: Lénárt Kitti. Gratulálunk, a Sakura Cukrászda
5000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte. 
A márciusi nyertes a La fleur virágüzlet 5.000 forintos vásárlási utalványát nyeri. A megfejtéseket március 
25-ig várjuk a Polgármesteri Hivatal postaládájába névvel, elérhetőséggel.

Min den kit ag go da lom mal tölt el köz vet len szom szé dunk ban, Uk raj ná ban folyó há bo rú. A há bo rús vál ság ban a
nagy ma ro si Szent Rókus Ka ri tász be kap cso ló dik a Ka to li kus Ka ri tász or szá gos, terv sze rű se gély ak ci ó já ba. 
Je len leg az aláb bi tá mo ga tá si le he tő sé gek van nak:

1. Pén za do mánnyal se gí te ni a há bo rús
öve zet ben élő ket.
Átu ta lás sal:
--- A Be reg szá szi Egy ház me gyei Ka ri tász a Kár -
pá tal ji Csa lá do kért Egye sü le ten ke resz tül tá -
mo gat ha tó köz vet le nül 
11742348-21455979 (OTP bank)
--- A nagy ma ro si Szent Rókus Ka ri tász szám la -
szá mán 66000114-13403276 (Ta ka rék
Bank). A köz le mény ben fel kell tün tet ni: „Há -
bo rús se gély”.
Kész pénz ado mány le ad ha tó: a szent mi sék
után a ka ri tász ta gok nál, az is ko lá ban (Zol ler
Csa bá né), a Ma gyar utcai óvo dá ban (Sik -

ló si Judit), az or vo si ren de lők ben, a plé -
bá nia iro dán (Kanyó Ágnes), va la mint
Antal Márta és Matuk-Zel ler Anett-nél.
2. A Ma gyar or szág ra me ne kü lők el lá tá -
sá hoz tar tós élel mi szert gyűj tünk. Ez le ad -
ha tó szent mi sék után a Ka ri tász KUCKÓ-ban
(Dózsa Gy.u.2). a Ma gyar utcai óvo dá ban ( 8-16
óráig), a Juli zöld sé ges nél, a Manyi bolt ban.
3. Me ne kül tek be fo ga dá sa
Vá ro sunk messze esik a ha tár vi dék től, emi att
egy e lő re még kevés igény mu tat ko zik . A gyor -
san vál to zó hely zet ben erre azon ban bár mi -
kor sor ke rül het. Emi att össze gyűjt jük azok -
nak a név so rát, akik tud ná nak me ne kül te ket

el szál lá sol ni. Mivel a me ne kül tek be fo ga dá sa
egy na gyon össze tett fe la dat, ka ri tász cso por -
tunk se gít sé get tud nyúj ta ni az élel me zés ben,
ügyin té zés ben, szol gál ta tá sok hoz való hoz zá -
fé rés ben, lel ki gon do zás ban.
Akik ilyen fel té te lek mel lett tud nak szál lást fe -
la ján la ni, az aláb bi te le fon szá mo kon je lent kez -
het nek:  06/30 9 257 438 (Dr.Ren dessy A.)
06-20-450 -2070 (Sik ló si né Bur ger me is ter
Judit)
Kér jük je lent kez ze nek azok is, akik az Uk raj ná -
ban hasz nált nyel ve ken be szél nek, il let ve nyu -
ga ti nyel ve ken tol má cso lást vál lal ná nak!

DR. REN DESSY AN NA MÁ RIA, 
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Ví zön tő

Ne té to váz zon, ho rosz kóp ja me gad ja az irányt! Öntse a
vizet! Tudat alatt min dig tűz ol tó sze re tett volna

lenni! Szü le té se ki je löl te szá má ra az utat, nem tehet
róla. Fo gad ja el! Je lent kez zen az Önhöz leg kö ze leb -
bi Önkén tes Tűz ol tó Egye sü let be!

Halak
Pi hen jen! Nehéz év áll Ön előtt! Ke res se a víz kö ze li he -

lye ket és a jó tár sa sá got! A Halak él te tő eleme a víz, ezért
gyak ran keres olyan fog lal ko zást, ahol a kö ze lé ben
lehet. De fon tos, hogy már ci us hó nap ban pi hen jen,
mert ha végre eléri cél ját, meg ta lál ja a ke re sett fog lal ko -

zást és belép a tűz ol tók közé, sokat lehet majd víz kö zel ben, jó tár sa -
ság ban és akkor úgyis meg vál to zik majd a pi he nés ről eddig al ko tott

képe.
Kos

A ta vasz első hó nap ja arra ösz tön zi, hogy te gyen ren -
det köz vet len és tá gabb kör nye ze té ben is. Vá rat la nul
fel tű nik Ön előtt egy fel hí vás! Szed jünk együtt sze me -

tet! Erre várt és tüs tént csat la ko zik! A közös munka öröme so ká ig
meg ma rad em lé ke ze té ben és szép pé teszi a kö vet ke ző idő sza kot.

Bika
Ebben az évben egy vá ro si civil szer ve zet ré szé re
fogja fe la ján la ni adója 1 %-át! Lesz rá idő, hogy utá na -

néz zen, ki vá lassza a tá mo ga tás ra ér de mes egye sü le -
tet. De a gon do lat tal is el ját szik, hogy tag le gyen a tánc -

kar ban, vagy spor tol jon, de ha elég erőt érez ma gá ban, még tűz ol tó
is lehet!

Ikrek
Nagy ter vei van nak és már ko ráb ban el ha tá roz ta,
hogy mód sze re sen hajt ja végre. A fe la da to kat fon -

tos sá gi sor rend sze rint, egye sé vel küzdi le. Nyár ele -
jén már mások is lát ják ke mény mun ká já nak ered mé nyét és

han got is adnak elis me ré sük nek, ami öröm mel tölti majd el.
Rák

Apró örö mök dob ják fel nap ja it. Meg tud ja, hogy nem
kell mások háza elé le ten ni a sze me tes zsá kot, mert a
Zöld Híd ki sa u tó ja fel megy a hegyi ut cák ba is és

onnan is össze gyűj ti a kapu elé ki tett sze -
me tet. Ennek annyi ra örül, hogy a szom szé dok fi gyel -
mét is fel hív ja rá!

Orosz lán
Ereje tel jé ben van. A ta va szi nap su ga rak

meg sok szo roz zák ener gi á ját. De ne hajt -
sa túl magát. Fon tos, hogy sza kít son időt

pi he nés re is és még fon to sabb, hogy ke rül -
je el a hü lyé ket. Kon cent rál jon in kább a csa lád já ra.

Szűz
Örö met fog sze rez ni má sok nak és ez Önnek is örö met okoz. Néz -
zen körül kör nye ze té ben. A me gol dás a lábai előtt hever. Elég,
ha fog egy fény ké pe zőt és meg lát ja a szé pet egy esti fény ben, a

fűzfa ágai kö zött csil lo gó dunai kék ség ben, vagy a temp lom ár -
nyé ká ban. Fo tóz zon és tölt se fel egy vá ro si fe lü let re. Csak mert szép!

Mér leg
Össze sze det tebb és tisz táb ban látja a kör nye ze tét, mint eddig

bár mi kor éle té ben! Elő for dul hat nak per sze prob lé mák,
de eze ket az aka dá lyo kat könnyen át lé pi! Ilyen lehet

pél dá ul, hogy nem kap sze lek tív zsá kot. De ötö dik ként
nem írja ki a Fa ce bo ok ra! Hanem be megy a kam rá ba,

majd ki vesz a bes paj zolt kész let ből, vagy kér egyet a szom széd tól,
mert neki tuti van még negy ven darab és azt hasz nál ja.

Skor pió
Rossz hírem van az Ön szá má ra. Semmi új nem jut az eszem -

be. Unal mas az élete? Le gyen tűz ol tó! Vagy ol vas sa el bár me -
lyik előző ho rosz kó pot. Ame lyik a leg szim pa ti ku sabb azt tart -

sa ész ben. A gon do lat te rem tő ereje úgy is iga zol ja majd a le ír ta -
kat. Fel a fej jel!

Nyi las
Örök op ti mis ta! Ne hagy ja, hogy bármi a ked vét szeg je! Már ci -
us van! Tűzze fel a ko kár dát, húzza fel a zász lót az ud var ban

és éne kel je el han go san a Gábor Áron ré zá gyú ját! Szép a hang -
ja és ne ér de kel je mit szól nak hozzá a szom szé dok. Aki jó fej, az

úgy is Önnel fog éne kel ni, a többi meg akkor is morog, han go san en ge di
le a re dőnyt. Úgyhogy ma rad jon csak Nyi las. Úgysem tehet mást.

Bak
A hely zet a kö vet ke ző. Ha ön Bak és ezt az új sá got ol vas sa, akkor

már rég az asz cen den se ural ko dik a jel lem vo ná sa in. Tel je sen
fe les le ge sen íro ga tok itt bár mit, úgy sem lesz iga zam. Szó -
val most utána kell nézni, hogy szü le té si idő pont ja sze rint
mi is az Ön asz cen den se és vissza ke res ni az elő ző ek ben le -

ír tak kö zött. Baj ban akkor va gyok, ha az asz cen dens is Bak. De annyi ra
nem értek hozzá, hogy még azt sem tudom, hogy ez le het sé ges-e! Mind -
egy is… Úgysem ol vas sa el senki idáig ezt az agy me nést.
Szép ta vaszt kí vá nok min den nagy ma ro si nak!

MA RAF KÓ MÁRK

Nagy ma ro si ho rosz kóp

Nagymarosi Könyvtár és Művelődési Ház
(2626 Nagymaros, Váci út 11 és Fő tér 14.)

2022. március 14. 17 óra Városi ünnepség

március 19. 9-13 óráig Tavaszi börze: használt ruhák, játékok 

értékesítése előzetes asztalfoglalással (Tel: 27/354 243)
2022. március 19. 16 óra DUKE tavaszi tárlat megnyitó

2022. április 1. Ki Mit tud általános iskolai program
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Lámpás
Be mu tat ko zik a Du na ka nyar 
Kör nye zet vé del mi Egye sü let

Ked ves Du na ka nyar ban Lakók!
A jö vő ben rend sze re sen köz lünk a lap ban kör nye zet vé del mi,

fenn tart ha tó sá gi cik ke ket. Ez közös ér de künk, hi szen a kör nye zet
vé del me va ló já ban az itt élő em be rek vé del mé ről is szól.

Az egye sü le tet 2021-ben hely bé li fi a ta lok egy cso port ja ala pí tot -
ta azzal a cél lal, hogy ak tí van te gye nek a Du na ka nyar ter mé sze ti ér -
té ke i nek, él he tő sé gé nek me gőr zé sé ért. 

Hi szünk a ter mé szet tel való har mo ni kus együtt élés ben, annak
ki zsák má nyo lá sa he lyett. 
Cél ja ink:
A Du na ka nyar ter mé sze ti kin cse i nek vé del me és gya ra pí tá sa.
Se gí te ni az em be re ket, hogy a ter mé szet tel össz hang ban él je nek.
Min den Du na ka nyar ban élő egész sé ges, vegy szer men tes, hely ben
ter melt élel mi szer hez jut has son. 
Te vé keny sé gek:
- Kör nye zet tisz tí tá sa, vé del me és re ha bi li tá ció ja.
- Kör nye ze ti ne ve lés és ok ta tás.
- Kör nye zet ba rát tech no ló gi ák ki dol go zá sa, ta ná csa dás.
- Kör nye zet ba rát ma ga tar tás se gí té se ön kor mány za tok, vál la la tok
és ál lam pol gá rok szá má ra.
- Helyi vegy szer men tes nö vény ter mesz tés és ál lat tar tás ösz tön zé se,
tá mo ga tá sa.
Ed di gi pro jekt je ink: 
Több al ka lom mal szer vez tünk sze mét sze dést, az ön kor mány za tok kal
együtt mű köd ve hív juk fel a dön tés ho zók fi gyel met a Du na ka nyar ter -
mé sze ti kin cse i re. Je len leg két nagy sza bá sú pro jek tünk is fut. Sze ret -
nénk átál lí ta ni az egész Du na ka nyart a bi o ló gi ai szú nyo gir tás mód sze -
ré re, az ideg mé reg alapú ké mi ai ir tást ki vált va. Va la mint elő ké szí té si
fá zis ban van a Du na ka nyar Élés kam rá ja pro jekt, ami a helyi ter me lő -
ket és ház tá ji ter me lő ket tá mo ga tó me ző gaz da sá gi pro jekt. 
Kö zö sen ve le tek: 
Együtt tu dunk csak je len tős vál to zást elér ni, ezért kér jük a se gít sé -
ge te ket. Min den Du na ka nyar ban élő lakos vé le mé nyét sze ret nénk
fi gye lem be venni jö vő be ni ak ti vi tá sok ter ve zé sé nél. Ezért lét re hoz -
tunk egy kér dő í vet, ahol min den ki el mond hat ja a vé le mé nyét fenn -
tart ha tó sá gi, kör nye zet vé del mi té mák ban. Arra ké rünk, tölt sé tek ki
ti is a kér dő í vün ket már ci us 20-ig, amit az aláb bi lin ken és QR-
kódon ta lál tok: https://bit.ly/Du na ker do iv

Kér jük, hogy ti is szán já tok rá az időt a ki töl tés -
re, ezzel be fo lyá sol hat já tok a Du na ka nyar jö -
vő jét! Hív já tok fel is me rő se i tek fi gyel mét is
erre a le he tő ség re. Az egye sü let elér he tő Fa ce bo -
ok-on, Ins tag ra mon és a du nakk ve@gmail.com

email-címen. 
Ha sze ret né tek csat la koz ni, kér dé se tek van, ke res se tek ben nün ket!

Az Ultra Trail Nagy ma ros te rep fu tó ver senyt 2022. május
7-én szom ba ti napon immár 3. al ka lom mal rendezzük
meg. A nagy nép sze rő ség nek ör ven dő ver senyt 2018.-ban ren -
dez ték meg első al ka lom mal, a Covid jár vány miatt azon ban
2020, 2021 évek ben tö röl ni kel lett a ren dez vényt. A ver senyt a
Kiss Mik lós te re pult ra fu tó által ala pí tott Hegy fu tás.hu plat -
form szer ve zi, amely szá mos te rep fu tó ver senyt ho zott létre (Ve -
rő ce Éjsza kai Trail, Li be gő-Trail, Ultra Trail Szil vás vá rad,
Lipót-Trail) A ver seny részt ve vői a nagy ma ro si főtér Duna fe lö -
li ol da lá ról in dul nak és ide is érnek majd célba.  Az út vo nal több -
nyi re te re pen, a Bör zsöny-hegy ség erdei út ja in halad, ennek el -
le né re a rész vé tel nem igé nyel he lyis me re tet, mivel a ren de zők a
tel jes út vo na lat egye di sza la go zás sal je lö lik ki. Négy táv közül vá -
laszt hat nak a futók, fel ké szült ség től füg gő en: 24 km, 24 km
váltó (12+12 km), 55 km, 90 km. Kezdő fu tók nak ja va solt a 24
km táv vál tó ban való tel je sí té se: a futó páros mind két tagja
ekkor 12 km fut. A ver se nyen in dul ni csak on li ne elő ne ve zés sel
lehet. Ne vez ni a ver seny hon lap ján: www.hegy fu tas.hu Ugyan -
itt ér he tő el a ver seny út vo na la és to váb bi in for má ci ók a ren dez -
vény ről. A ne ve zé si díj tar tal maz egy tál me le gé telt, fris sí tés a
ver seny út vo na lán, egye di be fu tó érmet és névre szóló rajt szá -
mot, elekt ro ni kus idő mé rést. A do bo gós he lye zet tek külön dí ja -
zás ban ré sze sül nek.

Nagymaros_2022_03_Layout 1  2022. 03. 02.  11:55  Page 9



10

Lámpás

2022. március – 3. szám 

A ke rék pá ro zás sze rel me se, 
Bur ger me is ter Ba lázs

Ott ho ná ba hí vott meg Bur ger me is ter Ba lázs és fe le sé ge
Klam ba u er Ági, aki éppen a leg ki sebb, ne gye dik, 9 hó na pos
gyer me kü ket etet te. Fes tői kör nye zet ben élnek, rá lát ni az
egész Du na ka nyar ra, gyer mek ko ri álma volt, hogy itt épít -
hes sen ott hont. A ga rázs mel let ti mű hely ben pél dás rend -
ben so ra koz nak a ke rék pá rok.

30 éve kez dő dött a sze re lem, ami kor be jött a mo un ta in bike, –
kezd te a be szél ge tést Ba lázs. 11 éves vol tam akkor, Zol ler Csaba in -
dí tott el az úton. Ami azóta is vonz a ke rék pá ro zás ban, az a sza bad -
ság ér zé se. Ak ko ri ban gyak ran egye dül in dul tam el, se mo bil te le fon,

se elér he tő ség nem volt, meg jár tam a Csó vá nyost, Nagy-Hideg-he -
gyet, a szü le im azt sem tud ták, merre járok. A ke rék pár ver seny zés,
il let ve a fel ké szü lés ki fe je zet ten sok időt igé nyel, „bele kell tenni a
ki lo mé te re ket". Egy sze zon ban nem ritka, hogy 20.000 ki lo mé ter fe -
lett, közel 1000 órát töl tünk nye reg ben.

Végül a BME-n in for ma ti kus mér nök ként vé gez tem, de a ke rék -
pár – sok szor több év ki ha gyás sal is – mind vé gig az éle tem része
ma radt. 2004-ben hegyi ke rék pár ban or szá gos baj nok let tem, de az
egye tem vé gez té vel más irány ba in dul tam el, ma úgy látom, hogy jól
dön töt tem.

Me gis mer ked tem Ági val, a fe le sé gem mel, vele 12 éven ke resz tül
Sydney-ben él tünk, ott épí tet tem szak mai kar ri ert il let ve sze rez tünk

ál  lam pol  gár  sá  -
got. 4 gyer me -
künk szü le tett,
három Auszt rá li á -
ban, ők ott is jár -
tak óvo dá ba és is -
ko lá ba, a leg ki -
sebb már itt hon.
Most ha to dik osz -
tá lyos a leg na -
gyobb, aztán a ne -
gye di kes, van egy
né gyé ves kis lány és 9 hó na pos a leg ki sebb. Négy kicsi gye rek mel lett
nem könnyű az időt be osz ta ni. Saját vál lal ko zást ve ze tek, ami azért
na gyon jó, mert magam tudom az idő met be osz ta ni, az ügy fe lek is
al kal maz kod nak ehhez, így tudok újra heti húsz órát a hob bim nak,
a ke rék pá ro zás nak élni. 2016 kör nyé kén érett meg ben nem az az el -
ha tá ro zás, hogy újra ver se nyez zek, egyre hang sú lyo sabb lett a brin -
ga, ehhez most már a meg fe le lő fel sze re lést is be tudom sze rez ni.

Heti 20 óra na gyon sok idő, ter mé sze te sen ez me gint ál do za -
tot kö ve tel el ső sor ban Ági tól, de ez most már élet for mám má vált.

Ahhoz, hogy egész ség ben, jó kon di ban ma rad jak, ed ze ni kell terv -
sze rű en, és azt ta pasz ta lom, hogy ez hoz zá já rul ahhoz, hogy si ke -
res le gyek a spor ton kívül az élet ben is, job ban be tud jam osz ta ni
az idő met, jó pél dát mu tas sak a gye re ke im nek. Azóta nőtt az ön bi -
zal mam, na gyobb a te her bí rá som. Ez egy ad dik ció, füg gő ség lett,
vá gyom arra most, hogy negy ven éves let tem, hogy meg tud jam
őriz ni, vagy akár ja ví ta ni az ed di gi erőn lé te met. Most már a tech -
ni ka is segít ebben, se bes ség, pul zus, tel je sít mé nyek egy-egy sza ka -
szon, ez már mind mér he tő, össze ha son lít ha tó és van nak olyan
plat for mok, ahol sok ezer ama tőr spor to ló, rend sze re sen össze -
mé ri a tel je sít mé nyét, kö ve ti egy más ed zé se it. Meggyő ző dé sem,
hogy tenni kell min den em ber nek azért, hogy egész sé ges ma rad -
jon, ami bi zony ál do za tot is kíván, nem adják in gyen, de pél dát
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sze ret nék mu tat ni a saját gyer me ke i men kívül má sok nak is. Az
úszás és a ke rék pár az a két sport ág, amit idő sebb kor ban is képes
az ember elég magas szín vo na lon űzni.

Kicsi gyer mek kor ban kell ezt a szem lé le tet ki a la kí ta ni, a test ne -
ve lés órá kon, a csa lád ban, hogy az egész ség na gyon drága kincs,

hogy mi lyen fon tos a táp lál ko zás, a rend sze res moz gás, az idő he -
lyes be osz tá sa. Ami kor mi a csa lád dal tú rá ra men tünk, csa pód tak
hoz zánk a gye re ke ink ba rá tai is, így jött az ötlet, hogy fog juk őket
össze. Ági kezd te el a fel ső me zői brin ga pá lyát épí te ni, ren del te a föl -
det, vizet, a gye re kek la pá tol ták, aztán pá lyáz tunk is, és meg szü le -
tett a Nagy ma ro si Brin ga park. Ebben az a jó, hogy a gye re kek a szü -
lők kel együtt tud nak ed ze ni, tech ni ka i lag fej lőd het nek. Idén re már
két nyári brin ga tá bort ter ve zünk, ez 20-30 gye re ket je lent tá bo ron -
ként, akik kö zött tu dás bé li, kor bé li kü lönb sé gek van nak, a 9-14 éves
kor osz tályt érin ti le gin kább, a pi cik kel Ági megy, 9 hó na pos gye re -
künk kel a hátán, a na gyob bak kal én már me ré szebb, na gyobb tú rá -
kat te szek meg, na gyobb tech ni kai ki hí vá sok kal. Pá lyáz tunk most
egy kö vet ke ző körre, sze ret nénk egy vá ci hoz ha son ló pum pa pá lyát
épí te ni, gör desz ká sok nak, brin gá sok nak, ez az ál munk. A ta valy el -
ké szült pálya kicsi gye re kek nek ide á lis, de még fel nőtt nek is al kal -
mas ta nu ló pá lya, együtt lehet a szülő a gye rek kel, tech ni kát ta nul -
hat nak kö zö sen, a gye rek fe lü gye let mel lett fej leszt he ti tu dá sát.
Amennyi ben ott me gé pül majd a ké zi lab da csar nok, azzal meg szü -
let ne az in fra struk tú ra is. Most in kább nagy ma ro si ak hasz nál ják a
pá lyát, de jön nek Szob ról, Ve rő cé ről és a kör nyék ről is egyre gyak -
rab ban, min dig gye rek zsi vaj tól han gos. Nagy ma ro son min den
adott ság meg van a ke rék pá ro zás ra, hi szen van bi cik li út, csa lá dok
so ka sá ga pat tan hat ke rék pár ra, na gyon jó csa lá di prog ram, aki
eddig fu tott, most szí ve sen ke rék pá ro zik. Me ré szeb bek nek és tech -
ni ká sab bak nak itt van a Bör zsöny.

Az or szág ú ti ke rék pá ro zás nak saj nos ná lunk még nincs kul tú rá -
ja, ha 50 km-es se bes ség gel ha la dok, va la ki elém lép, ko moly bal eset
tör tén het, az au tó sok gyak ran le szo rí ta nak, a ke rék pá rú ton sé tál -
gat nak az em be rek, szó val ezt is ta nul nunk kell, hogy egy más ra oda
tud junk fi gyel ni. A hegyi ke rék pá ro zás nak itt nyu god tabb a terep,

de gye re kek nek ve szé lyes lehet, hi szen, ha még nem tech ni kás,
akkor egy me re dek lej tőn ko moly sé rü lést sze rez het. Az or szág ú ti
ke rék pár most a na gyobb sze re lem, bár az első ver se nye men 2020-
ban benne vol tam abban a közel 70 fős bal eset ben, amely ben 60-70
km-es se bes ség mel lett össze a kad tunk, szegy cson tom, 7 bor dám,
csí pő cson tom el tört, de 1 hét tel ké sőbb már az első brin ga tá bor
miatt újra brin gán ültem.

Ta valy Sza ra je vó ban volt az ama tőr és mas ter vi lág baj nok -
ság, he gyes vi dé ken kö röz tünk egy dim bes-dom bos pá lyán, végül
fel kel lett menni Ja ho ri ná ba, ahol az 1984-es Téli Olim pia is volt,
1800 m ma gas ra. Ez az ága a brin gá zás nak fek szik nekem a leg job -
ban, a he gyen szét sza kad a me zőny. Három sza kág ban si ke rült or -
szá gos baj no ki címet sze rez nem ta valy, ez alap ján me het tem a VB-
re, egy 5. és egy 10. he lyet értem el, 5. let tem az egyé ni fu tam ban,
10. a me zőny ver seny ben. Sze ret tem volna érmet sze rez ni, de nem

akar tam ri zi kót vál lal ni, nem vol tak egy sze rű ek a kö rül mé nyek,
ki fog tunk fagy pont kö ze li hő mér sék le tet és a he gyen ha va zott is.
A me zőny ver seny ben a győz tes egy hol land exp ro fi volt, aki a
Tour de Fran ce-on is több ször in dult, és vi sel te a leg jobb he gyi -
me nő nek járó tri kót, tehát na gyobb ru tin nal, gya kor lat tal ren del -
ke zett. Ne ki fu tok még az idén, ha Ági is en ge di, most Olasz or szág -
ban lesz, tán össze jön az érem.

A saját, egyé ni tel je sít mény mel lett a gye re kek kel való fog lal ko -
zás ér de kel most a leg job ban. Miért a szlo vé nek a leg job bak ebben a
sport ág ban? Hát azért, mert az után pót lás ra na gyon oda fi gyel nek,
az ama tő rök is ko mo lyan ve szik a tö megs por tot. Jó lenne ta nul nunk
tőlük, ná lunk is meg van min den adott ság ehhez, még a ne ve lés
terén kel le ne új irány ba in dul ni – zárta a be szél ge tést Ba lázs.

SZILÁGYI ERZSÉBET
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Lámpás
Állatvédő sorok

Az új tör vény ben az il le gá lis sza po rí tás bűn cse lek mény nek
mi nő sül és egy től öt évig ter je dő bör tön nel sújt ha tó. 

Egyéb ként is, aki az ál la tot sze re ti, az nem a lel ket len, gyak ran ke -
gyet len sza po rí tót tá mo gat ja, hanem egy ked vé re való kis ál la tot hoz el
a men hely ről. Lehet, hogy nem felel meg a presz tízs nek, de ked ves tár -
sat kap évek re – és nem mé regd rá gán, ami vel az anya ál la tot sok szor

em ber te len kö rül mé nyek kö zött tartó

sza po rí tót gaz da gít ja. Tehát ez egy hu má nos, ál lat sze re tő szem pont.
Idén civil ál lat vé dő szer ve ze tek pá lyáz hat nak: ivar ta la ní tás ra, bő ví tés -
re, mű kö dé si költ sé gek re hasz nál hat ják a tá mo ga tást. A fe le lős ál lat tar -
tást elő se gí tő tá mo ga tá son 479 te le pü lés nyert és 14 000 ku tyát és
macs kát ivar ta la ní tot tak. Jön a ta vasz, ne vár junk pá lyá za tok ra, hanem
vi gyük el ku tyán kat-macs kán kat a mű tét re. Em ber sé ge sebb me gol dás,
mint a me gunt köly kö ket ki lök ni az or szág út ra.

Új ál lat vé del mi tör vény

Ala pít vá nyunk hoz rend sze re sen for dul nak azzal a ké rés sel,
hogy se gít sünk gaz dit ke res ni ki do bott, elár vult ál la tok nak.
Volt már szám ta lan si ke res ak ci ónk, de nem min dig egy sze -
rű a ké ré se ket tel je sí te ni. 

Ja nu ár első he té ben be ér ke zett hoz zánk egy hívás a köz te rü let
fe lü gye lő től, mi sze rint egy sé rült ku tyát ta lál tak a temp lom nál. A
ku tyus na gyon ba rát sá gos volt, így a chip le ol va sást kö ve tő en si ke -
rült ha za vin ni. Az idős há zas pár öröm mel fo gad ta Rozi ha za té rést,
azon ban más nap újra meg szö kött. Ismét ér te sí tet tek min ket és ki ér -
ke zé sün kig vi gyáz tak rá, hogy ne kó bo rol jon to vább. Újfent ha za vit -
tük és je lez tük a gazdi felé, hogy rend sze re sen el vin nénk Rozit sé tál -
ni és fog lal koz nánk vele, hogy a mér he tet len ener gi á ját va la hogy le -
ve zes sük és ele jét ve gyük a rend sze res szö ké sek nek. Ala pít vá nyunk
egyik tagja kép zett ku tya ok ta tó ként szá mos hasz nos ta nác csal lá tott
el min ket és a rend sze res séták mellé immár az alap ve tő pa rancssza -
vak el sa já tí tá sa is a fe la da tok közé ke rült.

Azon ban hamar ki de rült, hogy a saját idős ku tyánk már nem
volt képes ke zel ni Rozi fi a ta los ener gi á ját és kí ván csi sá gát, il let ve mi
ma gunk sem ren del ke zünk annyi sza bad idő vel, amennyit Rozi kí -
ván na. Az idős há zas pár nak nincs le he tő sé ge a ku tyust rend sze re -
sen sé tál tat ni ezért me gol dást kel lett ta lál nunk. Biz tos lát tá tok a fa -
ce bo ok ol da lun kon meg je le nő gazdi ke re ső posz tot. Első kör ben fel -
vet tük a kap cso la tot a rend őr ség ku tyás rész le gé vel, akik na gyon
gyor san re a gál tak meg ke re sé sünk re és rövid időn belül szem re vé te -
lez ték a ku tyát. Rozi meg le he tő sen nagy hát ránnyal in dult az el várt

fe la da tok terén, hi szen ko ráb ban sem mi lyen kép zést nem ka pott.
Így saj nos nem ke rül he tett be a rend őri kö te lék be. A ki írá sunk nyo -
mán is ér kez tek je lent ke zők, de végül egyik gaz di je lölt sem szá mí -
tott ek ko ra ki hí vás ra, amit egy ilyen aktív kutya je lent.

Az ala pít vá nyunk már ko ráb ban is si ke re sen együtt mű kö dött a
REX Állat szi get Ala pít vánnyal és most is szá mít hat tunk a se gít sé gük -
re. Rozi ku tyust fo gad ták
feb ru ár kö ze pén, napi
szin ten sé tál tat ják, és
szo ci a li zá ci ós tré nin ge -
ken vesz részt. A sor sát fi -
gye lem mel kí sér jük, heti
kap cso lat ban va gyunk a
REX gon do zó i val, akik
be szá mol nak Rozi fej lő -
dé sé ről. A visszajel zé sek
alap ján na gyon ta nu lé -
kony, ke zel he tő ku tyus,
így nagy re mé nye ket fű -
zünk ahhoz, hogy rövid
időn belül sze re tő csa -
lád hoz kerül.

MÁTÉ 
ALA PIT VÁNY

Rozi tör té ne te

A NYÚL ÉLŐLÉNY. NE AJÁNDÉKOZZUNK KISNYUSZIT HÚSVÉTRA SENKINEK,

MERT SIRALMAS SORS VÁR RÁ. A GYEREK HAMAR MEGUNJA. 

AJÁNDÉKOZZON INKÁBB CSOKINYUSZIT!
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Közélet

Polgármesteri Hivatal
Polgármester és jegyző fogadóórái: szerda
14-16-ig időpont egyeztetéssel a 
06/27-595-118-as  telefonszámon
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
H 13-16.30-ig
SZ 8-12-ig és 13-15.30-ig
P 8-12-ig     
HáZiorvosoK         Ügyelet 06/27/354-180
1. körzet dr. rendessy annamária 06/27/355-305
Hétfő: 8-12 dr. Rendessy Annamária
Kedd: 8-12 dr. Zombory Klára
Szerda 14-17 dr. Zombory Klára
Csütörtök 14-18 dr. Rendessy Annamária
Naptári páros péntek 8-12 dr. Rendessy
Annamária
Naptári páratlan péntek 13-16 dr. Zombory
Klára
2. körzet dr. Zombory Klára 06/27/639-601
Hétfő 14-18 dr. Zombory Klára
Kedd 8-12 dr. Zombory Klára
Szerda 14-17 dr. Zombory Klára
Csütörtök 8-12 dr. Zombory Klára
Péntek 13-16 dr. Zombory Klára
gYÓgYsZertár 06/27/594-340
Hétfőtől péntekig  8-18-ig 
Szombat 8-12-ig

KÖNYvtár
H ZÁRVA
K 900-1200 és 1300-1800

SZ 900-1200 és 1300-1800

CS 1300-1600

P 900-1200 és 1300-1800 

SZO 800-1200

KomP iNdulása NagYmarosrÓl 
minden reggel 6.30, majd a következő 8 órakor
és után minden kerek órában, az utolsó 20
órakor indul. 
Éjszakai különjáratot lehet rendelni 
a 06/26 398-344-es számon.
BioBolt magYar utca
Hétfőtől péntekig 8-12, és 13-17-ig
Szombat 8-12 ig
Prima
Hétfőtől péntekig reggel 6-20 óráig
Szombat 7-17-ig, májustól 7-18.30
Vasárnap 8-12
maNYi Boltja Fő tér
Hétfőtől péntekig 6.30-15 
Szombat 6.30-13
Vasárnap 7-12
marosi aBc milleNNium sor
Hétfőtől szombatig 5-21 óráig
Vasárnap 6-20 óráig
Minden ünnepnapon nyitva.
juli ZÖldséges Boltja magYar utca
Hétfőtől péntekig 7-19 óráig
Szombat 7-15 óráig
Vasárnap 8-12 óráig
saKura
Hétfőtől vasárnapig, minden nap 8-20 óráig
édesKe 
Minden nap 8-18-ig

Közérdekű tudnivalók

1982-ben – 40 évvel ez előtt – Varga Zol tán kez de mé nye zé sé re Tóth
Nán dor fes tő mű vész ve ze té sé vel a nagy ma ro si mű ve lő dé si ház -
ban kép ző mű vé sze ti al ko tó kör szer ve ző dött hat fővel. Ez volt az el -
ve tett mag, amely mára szé pen lom bo so dó fává te re bé lye se dett.

Lét szá munk egyre gya ra po dott és már szá mon tar tott a vá ro sunk, fel fi -
gyelt ránk az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um is, aki től kö zös sé gi díjat
nyer tünk. 1999-ben egye sü let té ala kul tunk. Tag lét szá munk egyre gya ra po -
dott és nem csak Nagy ma ro son és a kör nye ző te le pü lé se ken mu tat ko zott be
rend sze res ki ál lí tá so kon, hanem ha tá ra in kon túlra is vit tük (Ipoly ság, Zse -
lic, Pár kány, Szé ke lyud var hely) egye sü le tünk és Nagy ma ros jó hírét.
Hogy mi a titka ennek a kö zös ség nek, mely szin te egye dül ál ló kép ző mű vé -

sze ti cso port a maga 40 évé vel ha zánk ban? A békés, ba rá ti kap cso lat tar tás,
a ha son ló ér ték ren dek, az egy más irán ti sze re tet és to le ran cia, a szép ség re,
a har mó ni á ra való tö rek vés, a szá mos közös prog ram. A negy ven év alatt
busz ki rán du lá sok kal be jár tuk ha zánk is mert és ke vés bé is mert tá ja it, együtt
töl tött ün ne pe ink szin tén mé lyí tet ték az össze tar to zást. Ki é pí tett to vább kép -
zé si rend sze rünk pedig a fej lő dést biz to sí tot ta. Szí ves fi gyel mé be aján lom
min den is me rő sünk nek, ér dek lő dő nek és min den ki nek, hogy már ci us
19-én 16 óra kor ki ál lí tá sunk nyí lik a nagy ma ro si mű ve lő dé si ház ban „A
leg ked ve seb bek” cím mel az ed di gi mű ve ink ből. 

Ba rá ti sze re tet tel vár min den ér dek lő dőt a Du na ka nyar Kép ző mű -
vé sze ti Egye sü let tag jai nevében Garami Mária.

Ju bi le u mi vissza te kin tés

Nagymaros_2022_03_Layout 1  2022. 03. 02.  11:55  Page 13



14 2022. március – 3. szám  

Piac hirdetés

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

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

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt. 
2600 Vác, Lemez u. 2.

A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 
MINDEN HÓNAP 20.

Impresszum

Anyakönyvi hírek – február hó
Születtek: 
Peregovics Zoltán és Dubniczky Adrienn fia: Zoltán
Szűcs Géza és Antal Eszter lánya: Blanka
Házasságkötés nem volt. 
Elhaláloztak:
Valentin Józsefné sz. Heinisch Irén (1929)
Schlögl Vilmos (1931)
Müller József (1928)
Papp Béla József (1944)
Bezeczky Árpád (1933)
Ribai Mihályné sz. Raszler Ilona (1943)  

Nagymaros, 2022. március 1.

A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással
tehergépjármű vezetőt keres.

Feltételek:
- érvényes C kategóriás jogosítvány;

- gépkezelői vizsga;
-valamint GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány).

2. A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással keres
alkalmazottat zöldfelület karbantartásra (fűkaszálás).

Feltételek: - gyakorlat

Jelentkezni a MAROS NONPROFIT KFT. telephelyén 
(Nagymaros, Rákóczi út 37.), vagy előre egyeztetett időpontban

és a helyszínen lehetséges.
Mobil telefon: +3630/222-44-83 - Marschal Márk

Vezetékes telefon: 27/354-313 - Iroda

A ta valy vál tott par ko ló bér le tek már

nem ér vé nye sek. 

Az új bér le tek ára nem vál to zott, 

2.500 Ft, meg vált ha tó 

az ön kor mány zat nál a 

hi va ta los mun ka i dő ben.
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Piac

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

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

rendelőben, Kismaroson a gyógyszertárban 
meghirdetett időpontban.

Az üzletben rövidáru is kapható a tűtől a kötő- és
himzőfonalig.

A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni 
telefonon: 30/9160889

Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal 
dr. Kispéter Éva szemész főorvos és Lendvainé
Pesti Emese aranykoszorús látszerész mester.

Látásvizsgálat 
március 19-én 9-12 óráig.

KarsáN laKBereNdeZési ÜZlet
és tisZtÍtÓ

Nagymaros, Váci út 18, a 12-es főúton

26 éve a                    mintabolt
a lakosság szolgálatában

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

Memory termékek és matracvédők
SZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉSSZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉS

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSINGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

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

ágyneműmosás, ékszer javítás

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

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

Baráti szeretettel
várunk minden

érdeklődőt a 
Legkedvesebbek című 
kiállítás megnyitójára 

március 19-én, 16 órára
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Mond ják, a Du na ka nyar min dig von zot ta a mű vé sze ket. Meg -
kér dez tük a nem ré gi ben Nagy ma ros ra köl tö zött 32 éves
Uzsaly Már ton fes tő mű vészt, hogy igaz-e még ma is ez az ál lí -
tás? Sze rin te is na gyon ins pi rá ló a kör nyék, bár ő a fe le sé ge
ked vé ért köl tö zött ide né hány éve.

A most már nagy ma ro si vá vált Uzsaly Már ton Pé csett szü le tett, járt
is ko lá ba és az egye te met is ott vé gez te. Ké sőbb Bu da pes ten rajz ta ná ri
dip lo má t is szerzett. Egyi ke azon kevés fes tő mű vé szek nek, akik a szak -
má juk ból élnek, ugyan is ma nap ság sok fé le irány, is ko la, út mu ta tás, dí ja -
zás, ösz tön díj lé te zik és nehéz ebben meg ta lál ni azt, ame lyik tá mo ga tót,
vevőt is talál, és az egyé ni igé nyek kel, kész te té sek kel is ta lál ko zik.

Szá má ra ki tö ré si pont volt a fil mi par: nagy szük ség van ott dísz let -
fes tés re, bú to rok, ház fa lak át fes té sé re va la mi lyen célra. Innét vál tott az
Ope ra ház ba, ahol fő ál lá sú dísz let fes tő lett. El nem tud juk kép zel ni a mun -

kát: egy szoba nagy sá gú
vá szon ra, ha tal mas ecse -
tek kel, vö dör nyi fes ték kel
vi szik fel a kí vánt hát tér -
ké pet, ame lyet csak úgy
tud nak me gí tél ni munka
köz ben, ha fel men nek az
er kély re, vagy egy lét rá ra.

Nem csak nagy mé re -
tű ké pe ket fest, hanem a port ré i ban is meg je le nik sa já tos fi lo zó fi á ja. Egy
port ré ál ta lá ban az egyé ni sé get, a jel le met igyek szik meg ra gad ni. Uzsaly
Már ton in kább a pil la nat nyi ér zel mek meg je le ní té sé re kon cent rál. Innét
egy lépés, hogy az egész test ben is meg ra gad ja ugya nezt az ér zel mi ál la po -
tot, és ha már szin te moz gás, akkor a tánc je le ne tek is vá szon ra ke rül nek.

Gye rek ko rá ban sze ret te be jár ni a le zárt ipari „ro mo kat”. Ezek ben az
el ha gyott, va la ha em be ri munka szín he lyé ül szol gá ló te rek ben iz gal mas
té má ra lelt: min den épü let meg va ló sít egy célt – jelen eset ben a szo cia -
lista mun ka vég zés prak ti kus ke re tét – amely ki ü re sed ve, om la doz va
mégis a tér egy da rab ja. Besüt a nap, át jár ja a fény, a ve ge tá ció bir tok ba
veszi. Mit lát ebben egy 1989-ben szü le tett, 21. szá za di ember, aki az ak -
ko ri vi lá got csak hal lo más ból is me ri? A be lé pés til tott volt, a bá tor ság iz -
gal ma is be in dí tott egy gon do lat fo lya mot a fe nye ge tő kö zeg ben. Itt je le -
nik meg az ember a maga gesz tu sa i val, lassú fel sza ba du lá sá val, amíg ön -
fe ledt tánc ba kezd. Mert az élet élni akar… Mit érez a mai ember ebben a
kör nye zet ben? Nyil ván más szem mel néz rá, a tér meg te lik élet tel. Ebből
is ki tű nik, hogy Uzsaly Már ton a nagy for mák em be re, von zó dik a te át rá -
lis hoz. Leg utób bi nagy meg ren de lé se is er re fe lé mutat: a Comoi-tó part -
ján, a hegy te te jén fe lú jí ta nak egy régi, pa ti nás szál lo dát, ahol az ét te rem -
be egy 10 kép ből álló so ro za tot fes tett vá szon ra. A víz alat ti vi lá got je le ní -
tet te meg olyan lá tás mód dal, amit a dísz let fes tés ben sa já tí tott el.

Bu da pes ti mű ter me egy kis al ko tó kö zös ség, ahol ipar mű vé szek kel
dol go zik, a min den na pi együtt lét nem csak ins pi rá ló ha tás sal van, de
volt rá példa, hogy együtt ter vez tek és al kot tak meg ké pe ket, tár gya kat.
Hon lap ja: http://uzsaly.hu/

Kö zöt tünk él és alkot uzsaly márton
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