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1. szavazókör
RÉTVÁRI BENCE 373 (54,37%)
INOTAY GERGELY 212 (30,90%)
DR. PÁLI JENŐ 48    (7,00%)
2. szavazókör
RÉTVÁRI BENCE 485 (62,42%)
INOTAY GERGELY 209 (26,90%)
DR. PÁLI JENŐ 40    (5,15%)

3. szavazókör
RÉTVÁRI BENCE 376 (59,59%)
INOTAY GERGELY 199 (31,54%)
DR. PÁLI JENŐ 25   (3,96%)
4. szavazókör
RÉTVÁRI BENCE 467 (55,33%)
INOTAY GERGELY 255 (30,21%)
DR. PÁLI JENŐ 70    (8,29%)

Pest megye 4. választókerület
RÉTVÁRI BENCE FIDESZ-KDNP 29.790 56,13%
INOTAY GERGELY 17.585 33,14%
DR. PÁLI JENŐ MI HAZÁNK 3.133 5,90%

Nagymarosi választási eredmények
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Közélet

2 2022. április – 4. szám 

Nagy szá mú ér dek lő dő előtt vág ták át a sza la got a me gú jult
egész ség ház ban az itt dol go zók, Rét vá ri Bence (KDNP), a tér -
ség vá lasz tá so kon újra in du ló kor mány pár ti or szág gyű lé si
kép vi se lő je, Gaal Ger gely mi nisz te ri biz tos és He inc zin ger
Ba lázs pol gár mes ter a fe lú jí tott egész ség há zunk ün ne pé lyes
ava tá sán.

A ven dé ge ket a pol gár mes ter úr üd vö zöl te és kö szö ne tet mon dott
az előző vá ros ve ze tés nek, hogy a Ma gyar Falu Prog ram ke re té ben
si ke res pá lyá zat tal elin dul ha tott a munka. Végül egyéb kor mány za -
ti és ön kor mány za ti for rá sok ból 99 mil lió fo rint ból ma egy tel je sen
fe lú jí tott egész ség há zat ve het nek át a gyó gyí tók és a be te gek. Saj -
ná la tát fe jez te ki, hogy mivel Nagy ma ros la kó i nak a száma meg ha -
lad ja mára az 5.000 főt, ezért saj nos a Ma gyar Falu pá lyá za ta in a
város mos tan tól nem in dul hat.  

Rét vá ri Bence arról be szélt, hogy az el múlt négy évben a vá -
lasz tó ke rü le tet érin tő en 7 mil li árd fo rint ér té kű tá mo ga tás ról,
egész ség ü gyi fej lesz tés ről dön tött a kor mány.

Ebből 1,2 mil li árd fo rint 16 or vo si ren de lő nek és egész ség ház -
nak a fe lú jí tá sát szol gál ta, köz tük a nagy ma ro sit.

A po li ti kus ki tért arra is, hogy a há zi or vo si pra xi sok havi fi nan -
szí ro zá sa 2010-ben 867 ezer fo rint volt, az összeg ez évtől 2,9 mil lió
fo rint ra emel ke dett.

„Amíg 4-5 évvel ez előtt a Du na ka nyar ren de lő i nek, egész ség há -
za i nak nagy része fe lú jí tás ra szo rult, addig mára el mond ha tó, hogy
a több sé gük fe lú jí tott” – hang sú lyoz ta az EMMI ál lam tit ká ra.

Gaal Ger gely mi nisz te ri biz tos azt mondta, hogy a kor mány zat
ki e melt fe la da tá nak te kin ti az egész ség ügy fej lesz té sét, az el múlt
cik lus ban a vi dé ki egész ség há zak fe lú jí tá sá ra je len tős for rá so kat
biz to sí tot tak a Ma gyar Falu Prog ram ke re té ben. 

Az egész ség há zat végül dr. Csáki Tibor atya szen tel te fel és
Kéri Ákos re for má tus lel kész imája zárta az ün nep sé get. Bí zunk
abban, hogy az épü let ha ma ro san élet tel telik meg és a köl tö zés után
lé nye ge sen jobb kö rül mé nyek kö zött dol goz hat nak or vo sa ink, nő -
vé re ink, akik eddig is min den ál do za tot fel vál lal tak a sok szo ro san
ne he zí tett kö rül mé nyek kö zött. Kö szö net érte.

Min den me gú jult az egész ség há zunk ban

Újabb megnyert pályázat! 
Len dü le tes idő sza kot élünk Nagy ma ros tör té ne té ben. Egy -
mást érik a jó hírek, amire vall juk be, igen csak rá szo rul
ma min den kö zös ség. 
- Egész ség há zat átad tuk, las san vissza köl tö zünk,
- a Tor na te rem épí té sé nek egyes sza ka sza i val jól ha la dunk, ősszel
re mél he tő leg el kez dő dik, 
- A mű ve lő dé si ház mosdó fe lú jí tá sa után a tetőt cse rél jük/erő sít -
jük meg.
Most újabb fej lesz tés ről kap tunk in for má ci ót. A város 138 mil lió
fo rin tot nyert a felső is ko la ener ge ti kai kor sze rű sí té sé hez. Rész le -
tek ha ma ro san.  Addig is: Nagy ma ros közös ügyünk!
Vi gyáz zunk egy más ra!

HEINCZINGER BALÁZS
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Közélet

Művelődési ház tetőcsere
Egye di tá mo ga tást ka pott a ön kor mány zat a kor mány tól a
mű ve lő dé si ház te tő cse ré jé re, így a ko ráb bi pá lyá za ti for rás ból
me gú ju ló vi zesb lokk után foly ta tód hat a ház te tő hé ja za tá nak fe lú -
jí tá sa, cse ré je is. A tető szer ke ze tét me ge rő sít jük, a kör nye zet -
szennye ző palát be ton cse rép re cse rél jük és emel lett a fe lú jí tott
tető ter mé sze te sen új bá do go zást is kap. Ha ezek kel a mun ká la -
tok kal ké szen le szünk, ter ve ink kö zött sze re pel, hogy felújítsuk a
tel jes hom lok zatot és külső falakat, mert kí vül ről a házat szin te a
fe lé pí té se óta nem re no vál ták.

Zsú fo lá sig meg telt a mű ve lő dé si ház már ci us 14-én, ahol kö -
zö sen em lé kez tünk nem ze ti hő se ink re, a már ci u si if jak ra,
az 1848. már ci us 15-i for ra da lom ra. 

A Nagy ma ro si Fér fi kó rus 48-as for ra dal mi da lok kal han gol ta az
ün nep re a meg je len te ket.

He inc zin ger Ba lázs pol gár mes ter kö szön töt te az ün nep lő ket és
fel hív ta arra a fi gyel met, hogy min den olyan tör té nel mi ese mény,
amely jó irány ban  vál toz tat ta meg nem ze tünk sor sát, annak mai
napig ható üze ne te van, ebből a mos ta ni dön tés ho zók nak ta nul ni uk
kell és a je len le gi ese mé nyek sorai kö zött ol vas ni uk kell.

Rét vá ri Bence, a tér ség or szág gyű lé si kép vi se lő je ebben a szel -
lem ben foly tat ta, ki e mel te azo kat a ki vá ló ál lam fér fi a kat a sors for -
dí tó idő ben, akik bár kü lön bö ző ka rak te rek vol tak, mind a maguk
egyé ni sé gé nek meg fe le lő en vi sel ték a szí vü kön ha zánk sor sát. Volt,
akit fe le mész tett az ag gó dás és volt, aki még ki lenc ven éve sen is hitt
abban, hogy újra be kö vet kez het egy már ci us 15-hez ha son ló csoda
annyi év el múl tá val is. 

Két nem ze ti szim bó lu munk van: a ko kár da és a ke reszt. Sokan
pró bál ták eze ket le cse rél ni a múlt szá zad ban és ma is, pedig ez a két
szim bó lum tar tott meg min ket ezer esz ten dőn ke resz tül. Ma rad junk
a ko kár dá nál és ma rad junk a ke resz tünk nél, akkor tu dunk kom por -
szág ból önál ló dön tés ho zók ká válni. El kell hinni ma gunk ról, hogy
nem komp, hanem hajó va gyunk, olyan nem zet, aki nek cél jai van -
nak, tudja me lyek a nem ze ti ér de kei, és azt sem mi ért nem haj lan dó
fe lad ni.

Mit kíván a ma gyar nem zet? - kez dő dik a 12 pont ezzel a kér dés -
sel. Le gyen béke, sza bad ság és egyet ér tés! A mai ma gyar kor mány ál -
lás pont ja az, hogy az or szág ke rül je el a há bo rút, él jünk bé ké ben,
mert ami kor ki tűz zük a ko kár dát, akkor jel ké pe sen ki tűz zük a 12
pon tot is, le gyen béke, sza bad ság, egyet ér tés! - zárta gon do la ta it
Rét vá ri Bence.

Ez után a Kit ten ber ger Álta lá nos és Mű vé sze ti is ko la 4. osz tá lyos
ta nu lói elő a dá sát lát tuk. A nagy gond dal össze ál lí tott műsor fi a ta -
lok nak szólt fi a ta los len dü let tel, Pe tő fi szel le mé ben. Ver sei közül el -

hang zot tak rész le tek a Ma gyar va gyok, A ma gyar nem zet, Itt szü let -
tem én ezen a tájon cí mű ek ből, át sü tött a gye re kek elő a dá sán, hogy
me gér tet ték e ver sek üze ne tét és csak bízni tu dunk abban, hogy éle -
tük vé gé ig megőrzik. 

A Kiss Kata Ze ne kar, a Kor mo rán Együt tes és a Csík Ze ne kar ze -
né je még ne me seb bé va rá zsol ták a mű sort, a gye re kek ből ala kult
kórus éne ké vel zár tak. Átsü tött rajta a ha za sze re tet, a ko ra be li ek
üze ne te, mely a mának is szól va ló di ele ven ség gel. Kö szö net a fel ké -
szí tő pe da gó gu sok nak és köz re mű kö dők nek: Bor sos Erika, Szlép ká -
né Árvai Ágnes, Du dás né Sze ge di Zsu zsan na, Su ke rek Gyön gyi,
Borkó Bá lint, Rácz Tamás, Far kas Fe renc, Pén tek At ti la, Il léssy Mik -
lós, Zol tai Pál, Zol tai Tamás, Orr Endre, Ham vas Lő rinc. 

Zá rás ként A Du na ka nyar Szim fo ni kus Ze ne kar Réz fú vós Együt -
te sé nek elő a dá sát hall gat tuk meg, a végén a ze ne kar kí sé re té vel kö -
zö sen elé ne kel tük a Szó za tot.

Va ló di nem ze ti ünnep volt

Újabb lé pés sel kö ze lebb va gyunk! 
Régi terv, ön kor mány za ti cik lu so kon átí ve lő fej lesz tés
va ló sul meg rö vi de sen Nagy ma ro son. Min den aka dály el -
há rult, hogy me gé pül hes sen a várva várt tor na te rem a felső is -
ko la mellé.  Ehhez az ön kor mány zat nak két to váb bi in gat lant
kel lett meg vá sá rol nia, hogy ren del ke zés re áll jon a szük sé ges
te lek mé ret az épí tés hez. 
Hosszú tár gya lá si so ro za ton va gyunk túl, de az egyez ség végül
meg szü le tett!
E két in gat lan meg vá sár lá sá hoz egye di tá mo ga tást kap tunk a kor -
mány tól, Rét vá ri Bence or szág gyű lé si kép vi se lőnk nek kö szö net
ezért, így nem a helyi adó be vé te le ket kel lett a meg vá sár lás hoz
igény be ven nünk, hanem ennek fe de ze te a me gí télt egye di tá mo -
ga tás lett.
Március 28-án hi va ta lo san is ön kor mány za ti tu laj don ba került a
két in gat lan a testület döntése alapján.
Kö szö net min den ki nek az ed di gi e kért.
Nagy ma ros közös ügyünk!

HEINCZINGER BALÁZS

Nagymaros_2022_04_Layout 1  2022. 04. 05.  9:33  Page 3



Katedra

2022. április – 4. szám 4

RAJZPÁLYÁZAT

Ked ves Gye re kek!

A me gú jult gyer mek or vo si ren de lő belső fa la it a ti raj za i tok kal

sze ret nénk dí szí te ni. Ezért a 6-12 éves kor osz tály szá má ra je li gés

rajz pá lyá za tot hir de tünk  

„EGÉSZSÉG-BETEGSÉG” té ma kör ben.

- Bár mi lyen tech ni ká val ké szül het nek a raj zok, fest mé nyek, kér -

jük, hogy A4-es mé re tű, jó mi nő sé gű rajz la pot hasz nál ja tok!

- Az al ko tás há tol da lá ra a jel igét tün tes sé tek fel!

- Mel lé kel je tek egy bo rí té kot, mely nek külső ol da lá ra a jel igét ír já -

tok fel, a belső tar tal ma pedig a ne ve tek, elér he tő sé ge tek le gyen!

LEADÁSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 20., pén tek.

- Az al ko tá so kat a gyer mek or vo si ren de lő ben vagy a vé dő női ta -

nács adó ban ad hat já tok le ren de lé si idő ben. 

- A zsű ri zés ben Ga ra mi Mária lesz se gít sé günk re.

- A leg szebb pá lya mun kák méltó dí szei lesz nek a váró- és vé dő női

he lyi sé gek nek és az or vo si ren de lő nek.

Vár juk al ko tá sa i to kat, pró bál já tok le raj zol ni-le fes te ni, hogy mi az,

amit fon tos nak tar to tok egész sé ge tek me gőr zé se cél já ból, mi az,

ami egy be teg ség ből tör té nő gyó gyu lás hoz ve zet het. Téma lehet

az is, ami be teg ség kap csán nehéz, vagy rossz volt nek tek, vagy

ami egy vé dő női vagy or vo si vizs gá lat során tör tént ve le tek.

DR HAJ NAL KA TA LIN

gyer mek or vos

Nagy ma ro si Ütő sök
A vi lág jár vány 2020-as ki tö ré se után, az idén újra meg ren -
de zés ték a Ba lázs Osz kár ról el ne ve zett fesz ti vált Bu da pes -
ten. A le gen dás ze ne pe da gó gus, ze ne szer ző, hang szer ké szí tő mes -
ter, az alap fo kú ütős ok ta tás meg ha tá ro zó alak ja volt. A már ci us
19-i ese mény nek helyt adó An gyal föl di Jó zsef At ti la Mű ve lő dé si
Köz pont évek óta kü lön le ges at mosz fé rát biz to sít hozzá. A meg hí -
vott sze rep lők el ső sor ban fő vá ro si ze ne is ko lák ból, va la mint az or -
szág kü lön bö ző nagy vá ro sa i ból (Sze ged, Mis kolc, Deb re cen) ér ke -
ző ütő hang sze res ka ma ra for má ci ók. A Nagy ma ro si Ütő sök több,
mint 80 fel lé pés sel a hátuk mö gött ismét fer ge te ges han gu la tot te -
remt ve mél tó kép pen kép vi sel ték az is ko lát és a vá rost. Az esti kon -
cert utol só sza ka szá ban már csak fel nőt tek, ze ne mű vé sze ti egye te -
mis ták, to váb bá profi elő a dók lép tek szín pad ra. Min den részt ve vő
elis me rő en gra tu lált az NKKÁIAMI ütő e gyüt te sé nek.

OLÁH NOR BERT

FOTÓ: HA LUP KA GÁBOR

Bú csú zunk Mi lo szer ni Lász ló kol lé gánk tól
Mély meg ren dü lés sel kap tuk a hírt, hogy sze re tett kol lé -
gánk, is ko lánk ének és szol fézs ta ná ra fe lad ta küz del mes
har cát, és a Te rem tő höz köl tö zött.

Laci bácsi, aho gyan min dannyi an szó lí tot tuk, em lé ked örök ké a
szí vünk ben él. Em lé ke zünk fan tasz ti kus zon go ra elő a dá sa id ra, ami -
vel min dannyi un kat el káp ráz tat tál, sosem fe led jük a vidám ze ne tör -
té ne ti ve tél ke dő ket. Az ál ta lad lét re ho zott csen gő hangú kó rus ra
min dannyi an büsz kék vol tunk.

Vi dám sá god, hu mo rod színt ho zott mind a tan tes tü let be, mind
a ta nó rák ba. A gye re kek bol do gan me sél ték, hogy a tan anyag mel -
lett be ve zet ted őket a gaszt ro nó mia vi lá gá ba, él mé nye id a nagy vi -
lág ban min den kit le nyű göz tek. Álta lad kap tunk egy kis íze lí tőt Bach
szám misz ti ká já ról, mely témát em ber fe let ti erő vel ku tat tad dok to ri

disszer tá ci ód hoz. Gőz erő vel ta nul tad a német nyel vet, még fáj dal -
ma id kö ze pet te is a mon da to kat, sza va kat gya ko rol tad. Meg küz döt -
tél az on li ne ok ta tás sal is, pedig tud tuk, a tech ni ka nem a ba rá tod.
Mo so lyog va fi gyel tük fe le sé ged se gít sé gét a me gol dás ban. Soha,
sem mit nem adtál fel.

Sosem fe led jük vic ce i det, tör té ne te i det, úgy, aho gyan  a finom
mar ha pör köl te ket sem, amit év végén főz tél ne künk.

Már a be teg sé ged híre is na gyon meg ren dí tett min ket. Cso dál tuk
erő det, bi zo dal ma dat a gyó gyu lás ban. Hited ne künk is erőt adott,
hogy veled együtt re mény ked jünk fe lé pü lé sed ben. Soha nem pa nasz -
kod tál fáj dal ma id ra, pedig tud juk, na gyon nehéz év állt mö göt ted.

Laci bácsi, le gyen neked könnyű a föld, mi soha el nem fe le dünk!
HE INCZ NÉ CSER NI KA TA LIN
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Húsvét

Hús vé ti hit tel
A hó vi rá gok a hi deg gel da col va elő búj tak,

hogy hir des sék: kö ze leg a ta vasz. Nem fél -
tek, hogy meg fáz nak, mert tud ták, hogy
pró fé tai sze re pük van. De jó lenne ta nul ni

tőlük! Nem félni fagy tól, kö zöny től, be teg ség től,
há bo rú tól. Hús vét haj na lán bi zo nyos sá vált, hogy

a sze re tet erő sebb, mint a gyű lö let. A fel tá ma dás ban hinni azt je -
len ti, hogy hisszük: győz az élet. Kér jük Is tent, hogy ebben a rend -
kí vü li idő szak ban mun kál kod jon ben nünk és ál ta lunk! 
Mit je lent a fel tá ma dá sá ban hinni? (Carlo Ca ret to nyo mán)

Ha látod, ho gyan dönti le a vihar az er dő ket, ho gyan rom bol ja
le a föld ren gés a vá ro so kat, ho gyan falja föl a tűz a há za dat, mondd
ma gad nak: hi szem, hogy az erdő ismét kinő, a föld ismét meg nyug -
szik és a há za mat újra fe lé pí tem. Ha híre jár, hogy há bo rú lesz, és az
em be rek kö rü löt ted ha lá los ret te gés sel fél nek, „mert nem zet-nem -
zet ellen és or szág or szág ellen támad” (Mt 24,7), akkor el szánt bá -
tor ság gal mondd ma gad nak: Jézus mind ezt előre meg mond ta
nekem, és hoz zá tet te: „néz ze tek föl, és emel jé tek föl fe je te ket, mert
elér ke zett meg vál tá so tok ideje” (Lk 21,28). Ha tor kon ragad a bűn,
és úgy véled, hogy meg ful ladsz és a végét járod, mondd ma gad nak:
Krisz tus fel tá madt a ha lál ból és újjá al kot ta az eget és föl det. Ha
gyer me ked el csa tan gol és ka lan do kat keres ki tudja hol, és te mint

apa vagy anya úgy érzed, hogy szer te fosz la nak ál ma id, mondd ma -
gad nak: gyer me kem nem vész el Isten szeme elől, haza fog térni,
mert Isten sze re ti őt. Ha látod, hogy kö rü löt ted ho gyan al szik ki a
sze re tet, és olya nok az em be rek bű ne ik ben, mint akik nek el ment az
eszük, és el pos vá nyo sod nak áru lá suk ban, mondd ma gad nak: a sza -
ka dék fe ne ké re zu han nak, de meg fog nak térni, mert Is ten től távol
nem tud élni az ember. Ha a világ úgy je le nik meg előt ted, mint Isten
merő ve re sé ge, ha tor kig vagy a zül lés sel, a dur va ság gal, a ter ror ral,
a há bo rú val, s mind ez to vább sza po ro dik, és ha a világ ká osz nak
tűnik, mondd ma gad nak: Jézus meg halt és föl tá madt, hogy sza ba du -
lást hoz zon és üd vös sé ge már jelen van kö zöt tünk.

Min den szol gá lat, ame lyet el vál lalsz, a fel tá ma dás ba ve tett hit
tette. Ha meg bo csá tasz el len sé ged nek, ha enni adsz az éhe ző nek, ha
vé del me zed a gyön gét, hi szel a fel tá ma dás ban. Ha van bá tor sá god há -
zas sá got kötni, ha el fo ga dod a vi lág ra jövő gyer me ket, ha há za dat épí -
ted, hi szel a fel tá ma dás ban. Ha reg gel vi dá man kelsz föl, ha együtt
éne kelsz a fel ke lő nap pal, ha öröm mel in dulsz mun ká ba, hi szel a fel -
tá ma dás ban. A fel tá ma dás ban hinni annyit je lent, hogy bi za lom mal
öle led át az éle tet, azt je len ti, hogy jót té te le zel föl test vé re id ről, azt je -
len ti, hogy nem félsz sen ki től. Hinni a fel tá ma dás ban azt je len ti, hogy
gon dolsz arra, hogy Isten az édes jó Atyád, Jézus a test vé red.                

CSÁKI TIBOR ATYA

Nagypéntekre
Nagy pén tek kö zép pont já ban az Úr Jézus Krisz tus szen ve -
dés tör té ne te áll. Gon dol hat ná az ember első hal lás ra,
hogy ez olyan le han go ló. Jézus szen ve dé se. Egyál ta lán
nem így van, ha me gért jük miért tör tént ez a szen ve dés.
Mert ő azért szen ve dett, hogy meg sza ba dul junk a bű ne -
ink től, a füg gő sé ge ink től, a lelki rab sá gunk tól, hogy ne -
künk örö münk és bé kes sé günk le gyen Is ten ben és az éle -
tün ket biz tos he lyen tud has suk őben ne.

Ami rend kí vül meg döb ben tő tud lenni, hogy ott és akkor a
ta nít vá nyok ezt kez det ben nem lát ták. Nem tud tak mit kez de ni
a szen ve dő Krisz tus sal. Egy részt azért, mert azt gon dol hat ták,
hogy a szen ve dés a gyen ge ség jele. A se bez he tő ség, a me ga láz ta -
tás, a szen ve dés, az nem egy fe le me lő ál la pot. Az egy igaz em -
ber hez sem méltó, nem hogy egy Mes si ás hoz – gon dol hat ták. El -
kép zel he tet len volt szá muk ra Jézus szen ve dé se, mert ők nem
így lát ták a mes si á si te vé keny sé gé nek be tel je sü lé sét. Úgy kép -
zel ték el a Meg vál tó el jö ve te lét, hogy  majd eljön ha tal má val, di -
cső sé gé vel. Ennek el le né re Jézus egy haj lék ta lan ván dor rab bi -
ként leéli az éle tét, meg ve rik, le kö pik, meggya láz zák, lát szó la -
gos te he tet len ség ben és gyen ge ség ben vesz te gel ve ott van a ke -
reszt fán. Bár meg te het né, hogy le száll a ke reszt ről és meg mu -

tat ja is te ni di cső sé gét, még sem ezt teszi, mert nem ez sze re -
pelt az ő és az Atya ter vé ben. Ha a ha tal ma azon nal ott meg -
mu tat ko zott volna, akkor nem tör tén he tett volna meg az a
csoda, amit azóta is ér zé kel a hívő ember az éle té ben, hogy
Jézus ke reszt fán ki on ta tott szent vé ré nek ereje képes ma is új -
já te rem te ni éle te ket.

Gya lá zat és meg ve tés volt akkor a szen ve dé se, mégis a sebei
és az ő ki on tott vére hor doz ták a leg ha tal ma sabb erőt, a bűn ben
el ve szett ember meg men té sé nek ere jét, amit ké sőbb meg ta pasz -
tal ha tott a benne új já szü le tett ember és meg ta pasz tal hat több
mint két ezer év után ma is.

Ami kor el ve szett nek tűnő em be rek nek az élete cso dás
módon meg vál to zik és új élet re támad, ami kor az ember lel ki leg
meg ta pasz tal ja, hogy miért halt meg a mi drága Meg vál tónk.
Igen, neki szen ve dés volt.

Igen, neki gyöt re lem volt nagy pén tek, de ne künk öröm.
Meg sza ba dul tunk, meg me ne kül tünk. Isten új já szü le tett, meg -
vál tott gyer me kei le he tünk, ha hi szünk Őben ne.

Rész let egy nagy böj ti ige hir de tés ből.
KÉRI ÁKOS

lel ki pász tor

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a város minden lakójának.

Nagymaros_2022_04_Layout 1  2022. 04. 05.  9:33  Page 5



2022. április – 4. szám 6

Lámpás

A márciusi Nagymaros újságban megjelent rejtvény megfejtése: MÁRCIUSI IFJAK.
A helyes megfejtők közül kisorsoltuk a szerencsés nyertest: HANGRÁD JÚLIA. A La Fleur by Nora virágüzlet
5000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte, melyet a helyszínen levásárolhat.
Ebben a hónapban az Édeske Alíz Cukrász Műhelyének 5000 Ft-os vásárlási utalványát fogjuk kisorsolni. A
rejtvény megfejtéseket április 25-éig kérjük bedobni a hivatal postaládájába névvel, elérhetőséggel együtt.

Nagy ma ro son áp ri lis 14-én (Nagy csü tör tö kön)
VÉRADÁS lesz 13-tól 18 óráig a Mű ve lő dé si Ház -
ban.
Vé ra dó lehet min den 18 év fe let ti, 65 év alat ti
(első vé ra dás ese té ben 60 év alat ti), 50 kg test -
súlyt meg ha la dó, magát egész sé ges nek érző
ember.
A vé ra dást egész sé gi ál la pot ra vo -
nat ko zó kér dő ív ki töl té se, he -
mog lo bin szint mérés és or vo si
vizs gá lat előzi meg.
Két vé ra dás kö zött 56 nap nak kell
el tel nie, a nők egy évben 4-szer, a

fér fi ak 5-ször ad hat nak vért. 
A vé ra dás hoz szük sé ges: sze mé lyi iga zol vány, TAJ

és lak cím kár tya.
Vé ra dás előtt fon tos az ét ke zés és a bő sé ges fo -

lya dék fo gyasz tás.

Fon tos! COVID oltás után már egy nap -
pal lehet vért adni. COVID meg be te ge -

dés után 3 hét tel jes tü net men tes ség
szük sé ges.
Maszk hasz ná la ta kö te le ző (mert a
vé ra dás hely szí ne egész ség ü gyi in -

téz mény nek mi nő sül). 

véradás
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Ha ma ro san sor kerül a vá ro sun kat ár víz hely zet ben
védő mobil gát rend szer TELJES  össze sze re lé si 

PRÓBÁJÁRA és al kal ma zá si gya kor la tá ra.
A fe la dat ra 18 éves kor fe let ti je lent ke ző ket vá runk.

El ső sor ban fér fi a kat a fi zi kai ter he lés miatt.
NAGYON FONTOS, hogy kellő lét szám mal le gyünk,

mert ez a si ke res épí tés egyik leg fon to sabb kul csa.

NÉLKÜLED NEM MEGY! 
SZÁMÍTUNK RÁD!

2022. áp ri lis 22-től két ütem ben ki lenc napon át le he tő sé günk
lesz arra, hogy meg tud juk, mire va gyunk ké pe sek, ha jön az
ÁRVÍZ.

Első ütem ben három na punk lesz (áp ri lis 22-24.), hogy fe lé -
pít sük a vá rost védő gát rend szert. Három nap. Ennyit adna
ne künk a Duna is. Het ven két órát ka punk a gya kor lat során
éle tünk, ér té ke ink vé del mé nek pró bá já ra és a ta nu lás ra.
A má so dik ütem hat napot vesz majd igény be. Ez a gát le bon -
tá sát je len ti majd. Ezt a mun kát csak kö zö sen tud juk el vé gez -
ni. Ehhez szük ség van min den moz dul ni tudó kézre.

A fe la dat más, mint a meg szo kott:
- Nem lesz nek ho mok zsá kok, - csak az egye di ter ve zé sű mo bil -
gát ele mek,
- mind egyik csak oda jó, ahová ter vez ték.
- A mun kát éppen ezért ki zá ró lag egy mást tá mo gat va, a tech -
no ló gi ai ren det be tart va, a cso port ve ze tők uta sí tá sa it kö vet ve
tud juk el vé gez ni.

Közel három ki lo mé ter nyi gátat kell fe lé pí te ni 72 óra alatt.
Em bert pró bá ló lesz, ezért MINDENKIRE szük sé günk van, aki
ide jét, ener gi á ját ál doz ná a város vé del mé re akkor is, ha va ló -
ban baj lenne.

A fe la da to kat sze mély re sza bot tan ál lít juk össze kinek-kinek
ere jé hez, ide jé hez mér ten.
Aki nem tud végig jelen lenni, annak olyan mun kát osz tunk,
ami szá má ra meg fe le lő.

FONTOS!

A 72 óra folyamatos mun kát je lent:
- A csa pa tok fel vált va dol goz nak majd, pon tos be osz tás
sze rint.

- Mivel ez már szer ve zett mun ka vég zés nek mi nő sül, így
min den kit hi va ta lo san be je lent ve fo gunk al kal maz ni
ezek ben a na pok ban a „Nagy ma ros Vé del mé ért Egye sü -
le ten” ke resz tül és így az az na pi bérét meg té rít jük.
Szük sé günk van to váb bá:
- 15-20 pla tós gép jár mű re so főr rel, ame lyek költ sé gét szin tén
az Egye sü le ten ke resz tül meg té rít jük.
- Az autó és a plató mé re te is kar di ná lis. Ne le gyen na gyobb 3,5
ton nás nál és fon tos, hogy a plató hosszú sá ga mi ni mum 2m-es
le gyen.
- Ké rünk tehát min den vál lal ko zót/ma gán sze mélyt, hogy aki -
nek a bir to ká ban van ilyen autó, és tudna jönni se gí te ni, je lez -
ze azt az alább me ga dott elér he tő sé gek va la me lyi kén.

Az épí tés alatt a kö vet ke ző kor lá to zá sok lesz nek ér -
vény ben:
- Mivel a tel jes Duna-part munka alatt lesz, ezért az adott hét -
vé gén NEM LESZ meg kö ze lít he tő tu risz ti kai szem pont ból a
Duna-part.
- A város tel jes hosszá ban fél pá lyás út le zá rás ra kell szá mí ta ni
a 12-es fő ú ton, a mun ká la tok miatt,
- a város tel jes hosszá ban le lesz zárva a bi cik lis út is – el te re -
lés re kell szá mí ta ni.

JELENTKEZÉS:
Kérek tehát min den 18 év fe let ti, el ső sor ban férfi nagy ma ro si
pol gárt, hogy je lez ze, mikor és mennyi ideig tud be kap cso lód -
ni a mun ká ba! A ter ve zett mun ka vég zé sek az aláb bi idő sza -
kok ban lesz nek az első 3 nap, azaz az épí tés alatt: 6:00 – 12:30
-ig és 12:30 – 19:00 -ig.
- Kérem, hogy
- aki tud, minél ha ma rabb je lent kez zen,

- je löl je meg, hogy me lyik napon/na po kon, me lyik idő sza kasz -
ban tudna jönni, hogy a szer ve zést el tud juk kez de ni!

Az aláb bi elér he tő sé ge ken lehet je lent kez ni:
NAGY MA ROS VÉ DEL MÉ ÉRT EGYE SÜ LET
Sze mé lye sen: Nagy ma ros, Tégla utca 6.
Email-en: iroda@nmve.hu címen,
Te le fo non:
06 27 354 195 (hét köz nap 8:00-16:00 kö zött)
06 20 932 6593 (Mi hály Gábor, to váb bi kér dé sek ese tén)

Kö szö net tel: He inc zin ger Ba lázs pol gár mes ter

FELHÍVÁS
ÁRVÍZVÉDELMI GÁT ÉPÍTÉS PRÓBA – NÉLKÜLED NEM MEGY!

2022. április 22-24. (húsvét utáni hétvége)
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Sport
Nagy ma ro si foci

Erről a té má ról is régen hal lot tunk, pedig lenne mit mon da -
ni. Több mint 100 aktív já té ko sunk van az óvo dás tól az
„öreg fi ú kig”, akik rend sze re sen ed ze nek, ját sza nak. Meg -
kér dez tük Sze ke res Fe ren cet, a Nagy ma ro si Fut ball Club el -
nö két, aki 2009 óta áll a szer ve zet élén.
- Há nyan is hó dol nak ennek a nép sze rű sport nak a pá lyán?
A 17 fel nőtt já té kos mel lett van kb. 20 öreg fiú, a többi az után pót lás.
Kor osz tá lyok sze rint van nak be so rol va, óvó dás tól a 18 éve sig. Mivel
né me lyik kor osz tály ban nincs elég je lent ke ző, össze dol go zunk a szobi
és ze be gé nyi fi a ta lok kal. Min den hét vé gén van mec csünk, hét köz ben
pedig 2-3 edzés a tor na te rem ben, jó idő ben meg kint a pá lyán.

- Mi lyen cél lal fog lal koz nak a fi a ta lok kal, és mi lyen ered mé -
nye ket értek el?
Nem az az el sőd le ges cé lunk, hogy profi ver seny ző ket ne vel jünk ki,

hanem egy hasz no san szó ra koz ta tó, já té kos kö zös sé gi él mény be sze -
ret nénk a fi a ta lo kat be ve zet ni, me gis mer tet ni őket egy élet ér zés sel. A
fut ball min dig is nép sze rű volt a fiúk kö ré ben, ez nem titok. Ha van rá
le he tő ség, hogy ezt szer ve zett ke ret be te rel jük, már sokat tet tünk a
kö zös sé gé pí té sért. Min dig ta lá lunk te het sé ges gye re ket, őket Vác felé
in dít juk, majd innét to vább tud nak ki vál ni. A Vasas és a Fe renc vá ros
után pót lá sá ban most is ját szik három ma ro si fiú. Aki ben nincs ilyen
am bí ció, az ama tőr marad, de biz to san szép em lé ke ket fog me gő riz ni
az „együtt ját szott” idők ről.
- Mennyi időt je lent ez a já té ko sok nak, szer ve zők nek?
Olyan heti 8-10 óra munka, és sok va sár nap dél után. Most kez dőd -

nek a me gyei baj nok sá gok, ami azt je len ti, hogy egy va sár nap 4-5
he lyen is meg kell mér kőz ni. Ez egy több hó na pos ese mény so ro zat,
kb. jú ni us ban zárul le.
- Kik az edzők, mert gon do lom, ilyen nagy lét szám hoz több
ed ző re van szük ség.
Igen, négy edzőnk is van: Illés Panna, Kor bély At ti la, Tóth Tamás és

Zel ler Dávid. 
- Ők ön kén tes ként dol goz nak?
2010 óta sze ren csénk van, mert szép tá mo ga tást ka punk. Be ve zet -
ték a TAO rend szert, ami ből edzőt, te rem bér le tet, és egyéb költ sé ge -

ket tu dunk fe dez ni. Az előtt ilyen nem volt, és csak a lel ke se dés ből
tud tunk épít kez ni anya gi tá mo ga tás híján.
- Látom van egy szép kis bu szuk is, fe li rat tal…
Ezt is a TAO tá mo ga tás nak kö szön het jük, két éve kap tuk, 9 főt tu -
dunk szál lí ta ni vele. Elő nye, hogy B ka te gó ri ás jo go sít vánnyal is
lehet ve zet ni. Akkor tud juk jól ki hasz nál ni, ami kor a gye re ke ket kell
össze szed ni az ed zés re. Hét főn az óvó dá so kat szedi össze, csü tör tö -
kön a kü lön bö ző kor osz tá lyok 8-9 tag ját viszi el Ze be gény be, majd
hozza vissza, oly kor meg tesz 4-5 for du lót is. Ter mé sze te sen a 
mec csek re is el visz, ilyen kor, ha kell még egy-két autó is be száll a
szál lí tás ba. A busz nagy se gít sé günk re van, vi gyá zunk is rá.

- Van nak-e ter ve ik, re mé nye ik?
Álma ink meg va ló sí tá sa akkor lesz le het sé ges, ha el ké szült az új
sport csar nok. Akkor tud nánk az is ko lai ta ní tás ke re té ben egy spor -
tosz tályt in dí ta ni, ahol fo cis tá kat, ka ja ko so kat, stb. tud ná nak fel ké -
szí te ni a spor té let re, napi ed zé sek kel a tan terv ben. Ez az in téz mény
jó eséllyel kör nyék be li is ko lá so kat is ide von za na, de előbb az inf -
rast ruk tú rá nak kell fe lé pül ni hozzá. 
Sok si kert kí vá nunk a be in du ló baj nok sá gok hoz, és re mél jük, ha ma
ro san a jó ered mé nyek ről is be tu dunk szá mol ni.                     TTM

A TAO tá mo ga tás sal a tár sa sá gi adót fi ze tő cégek bi zo nyos szer -
ve ze te ket, vagy célok meg va ló su lá sát tá mo gat hat ják úgy, hogy
köz ben még anya gi elő nyük is ke let ke zik a tá mo ga tás nyúj tá sá -
ból. Le egy sze rű sít ve: a cégek ke ve sebb tár sa sá gi adót fi zet nek
az ál lam nak, amely összeg így a tá mo ga tott szer ve zet hez
kerül, amely azt bi zo nyos  célok  meg va ló su lá sa ér de ké ben fel -
hasz nál ja.
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A Mount Eve res ten is jár tak 
Mo so nyi Panni ba kan csai

Nem ré gi ben a ran gos FORBES ma ga zin ban je lent meg egy han -
gu la tos írás a Nagy ma ro son mű kö dő, tú ra ba kan cso kat ké szí tő
Mauna ma nu fak tú rá ról. Ennek a nem min den na pi ered mény -
nek kap csán ke res tük meg Mo so nyi An na má ri át, Pan nit, mert
Ma ro son min den ki csak így is me ri, a Mauna ma nu fak tú ra ve ze -
tő jét, hogy mi a titka, hol tart most a cége?

Nem ki sebb dol got ál lít hat ma gá ról a Mauna, mint azt, hogy itt
ké szül nek a legp ro fibb kéz zel ké szí tett, ma gyar tú ra ba kan csok, me -
lye ket nem csak a Kék tú rán, a Bör zsöny és a ma gyar hegy sé gek ba -
ran go lá sa in vi sel nek, hanem még a Mount Eve res ten is eze ket hord -
ják a ma gyar tú rá zók. A mil len ni u mi Mount Eve rest ex pe dí ció tag jai
is ma gyar gyárt má nyú Mauna ba kan csot vi sel tek.

Gyö nyö rű sze mé lyes tör té ne tek szí ne sí tik a mun ká ját, ha azt
néz zük, merre is jár tak az ál ta la ké szí tett ba kan csok. Erőss Zsolt,
Ne decz ki Júlia, Mécs Lász ló, a 2001-es mil len ni u mi Mount Eve -
rest ex pe dí ció tag jai tisz tel ték meg azzal, hogy az alap tá bo rig a
MAUNA ba kan csa it vi sel ték. Öröm szá má ra, ha ilyen tá vo li he lyek re
eljut az ál ta la gyár tott láb be li. A mai napig ki e melt he lyen őrzi Erőss
Zsolt által de di kált fény ké pét.

Panni na gyon sze rény, nem bő be szé dű, a ter mé sze tet na gyon
sze re tő, maga is rend sze re sen tú rá zó, ke rék pá ro zó vál lal ko zó, aki -
nek a kis vá ros ban való élet is za jos nak tűnt, ezért Nagy ma ros ha tá -
rá ban, szin te benn az er dő ben van az ott ho na. Nagy ma ro si szü le té -
sű, ál ta lá nos is ko lá it itt, a kö zé pis ko lát Vá cott vé gez te, majd a
Könnyű i pa ri Mű sza ki Fő is ko la bőr fel dol go zó i pa ri sza ká ra ment,
ahol gyárt mány fej lesz tő üzem mér nök ként dip lo má zott. Ki csit vis-
sza u ta zunk a rend szer vál tás előt ti évek be, ami kor össze om lott a
KGST piac, a gyá ra kat fel vá sá rol ták a nyu ga ti ak, majd rövid időn
belül be zár ták. Így az első perc ben el dön töt te, hogy önál ló vál lal ko -
zás ba kezd, ami ak ko ri ban sem volt egy sze rű fi a tal dip lo más ként.
Kez det ben női, fér fi ci pő ket gyár tott, majd ké sőbb vál tott a tú ra ba -
kan csok irá nyá ba, ami a mai napig nagy sze re lem szá má ra.

Mai vál lal ko zá sa hu szon öt éve mű kö dik, ahol a bőr be szer zé sé -
től a cipők meg ter ve zé sé ig, a le gyár tá sig majd az el adá sig min den
ma nu fak tu rá lis ke re tek kö zött tör té nik. Leg job ban a ter ve zést sze re -
ti mind a mai napig, ez a le gal ko tóbb része a mun ka fá zi sok nak. Ha
el ké szült a pro to tí pus, akkor kez dő dik a tesz te lés, majd a gyár tás,
melynek minden részlete kézzel készül. A fo lya ma tok ban Panni inst -
ruk ci ói alap ján rész mun ka i dős kol lé gák, ki sebb mű he lyek, al vál lal -
ko zók se gí tik a ter mé kek el ké szí té sét. A ba kancs ké szí tés szak tu dást
igény lő munka, amit a szak em ber hiány időn ként meg ne he zít, mely
vissza ve zet he tő a rend szer vál tás utáni idő szak ra, ami kor meg szűnt
a szak em ber kép zés is. Az utób bi idő ben egyre nyi tot tab bak a fi a ta -
lok a ha gyo má nyos nak mond ha tó kre a tív szak mák iránt, így sok te -
het sé ges fi a tal ele ve ní ti fel eze ket az ősi szak má kat.

A mű hely a gyár tá son túl ja ví tá sra is be ren dez ke dett, ki zá ró lag tú ra -
ci pő ket, ba kan cso kat, mo to ros csiz má kat ja ví ta nak. A mű hely be be lép ve
a régi idő ket idéző nagy, zöld re fes tett gépek fo gad nak, mint a hid ra u li -
kus sza bász gép, tal pa ló gép, csi szo ló gép. Az el nyű he tet len var ró gé pek
mel lett a pol co kon so ra ko zó kap ta fák, ja ví tás ra váró régi és új láb be lik
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va rá zsol ják el a lá to ga tót. Az üzlet és mű hely egy lég tér ben van, így vá sár -
ló ként is ré sze se le he tünk egy-egy pil la nat ra az al ko tás nak.

Panni el mon dá sa alap ján hosszú időn ke resz tül száj ha gyo mány
útján ter jedt a MAUNA híre, de az on li ne világ el ter je dé sé vel ő is fej lő -
dés mel lett dön tött, így él az on li ne so ci al media le he tő sé ge i vel és mű -
he lye jelen van több on li ne fe lü le ten is. Ezzel a dön tés sel szé le sebb re
tárta a mű hely vir tu á lis ka pu it is és az or szág, de akár a világ bár me lyik
ré szé ről ér kez het nek és ér kez nek is ren de lé sek, ja ví tan dó láb be lik. 

Arra a kér dés re, hogy mi lyen a ter mé szet já rás kul tú rá ja ná lunk,
azt vá la szol ta, hogy ész re ve he tő en fej lő dő ben van, az utób bi évek ben
egyre nő a nyi tott ság az em be rek ben a ter mé szet és ezál tal a ke res let is
a mi nő sé gi, hosszú élet tar ta mú ter mé kek iránt. Panni öröm mel se gí ti
a kezdő vagy ta pasz tal tabb tú rá zó kat a meg fe le lő láb be li és egyéb ki e -
gé szí tők ki vá lasz tá sá ban. Sok szor esik szó a tú ra út vo na lak ról, mely -
ben a mű hely pol ca in so ra ko zó tér ké pek is se gít sé gé re le het nek a ter -
mé szet fel fe de ző i nek.

Fon tos nak tart ja a ter mé szet me gis me ré sét és ezál tal a sze re te tét
is, ami hez hoz zá tar to zik, hogy ho gyan ér de mes a ter mé szet ben vi sel -
ked ni, mit sza bad és mit nem. Fi gye lem mel és tü re lem mel egy cso dá la -
tos világ tárul elénk, ami ki moz dít a napi stressz ből, ki kap csol és fel -

tölt. Va rázs la tos érzés ezt csa lá dunk kal átél ni és gyer me ke ink nek meg -
mu tat ni, átad ni a tu dást.

Ha van egy fél órája, azon nal a ter mé szet ben pihen, ha hosszabb
tú rá ra megy, akkor Tátra, Auszt ria, de a ma gyar hegy vi dé ke ket is gyak -
ran járja fel nőtt fi a i val. Panni már nem ti nédzser, de most szán ta rá
magát a szik la má szás ra, ami je len leg a leg job ban ki kap csol ja. A másik
sze re lem a ke rék pá ro zás, hi szen a moz gás gye rek ko ra óta lét ele me,
szü le i vel is gyak ran ki rán dul tak. Két fia is sze re ti a moz gást, a nagy -
ma ro si ka jak póló edzés lel kes tag jai, de emel lett szí ve sen tú ráz nak,
snow bo ar doz nak, ke rék pá roz nak, az egyi kük a cser ké szek kel is rend -
sze re sen járja a ter mé sze tet. Ha jó ta ná csot ad ha tok az ol va sók -
nak, akkor az az lenne, hogy a moz gást soha nem késő el kez -
de ni, ra gad jon min den ki két tú ra bo tot és in dul jon el elő ször
sé tál ni, majd na gyobb tú rák ra, jó tár sa ság gal a lé te ző leg jobb
ki kap cso ló dás, mel les leg az egész sé gét is me gőr zi. Sé tál ni és
ke rék pá roz ni, úszni még 90+osok nak is aján lott. S ha ezt va la ki egy -
szer el kez di, meg sze re ti, és az élete ter mé sze tes ré szé vé válik. 

Ol va só ink ne vé ben kí vá nunk Pan ni nak nem min den na pi mun ká -
já hoz sok si kert és az al ko tó munkában to váb bi örö mö ket. 

SZE.

Sem pénz zel, sem hír név vel, vagy „mű vé szet tel” nem ma gya -
ráz ha tó a mű vé szet. … A mű vész célja, hogy jó munka ké szül -
jön… Mű vé szet az, ami által dol go zik az ember, fel té ve, hogy
bírja és gya ko rol ja mes ter sé gét. (Anan da K. Co o ma ras wamy)

Az ered ményt nézve mind egy, hogy ama tőr nek vagy ta nult nak
mond juk a fes tőt, és ez lát szik a már ci us 19-én meg nyílt, a 40 évre
em lé ke ző ki ál lí tá son is. Ahogy Ga ra mi Mária, a fes tő kör ve ze tő je el -
mond ta, az 1982-ben ala kult kört Tóth Nán dor ve zet te öt évig. A
tagok ter mé sze te sen cse ré lőd tek az idők fo lya mán, ki el köl tö zött, ki
vég képp el köl tö zött, ki ab ba hagy ta, ma már csak ket ten van nak az
első tagok közül: Le gény né And rész Gréti és Ga ra mi Mária. Szá mol -
tak már 50 tagot is, most 29-en van nak. A tagok már nem csak nagy -
ma ro si ak, a kör nyék te le pü lé se it is kép vi se lik, innét a név: Du na ka -
nyar Kép ző mű vé sze ti Egye sü let.

Ki e mel te, hogy azért tud tak ilyen so ká ig fenn ma rad ni, mert
in kább ba rá ti tár sa ság ról van szó, aki ket a közös ér dek lő dé sen, a
ta nul ni vá gyá son túl a sok közös él mény is össze tart. Ki rán du lá -
sok, fes tő tá bo rok az or szág kü lön bö ző ré sze in, to vább kép zé sek
ha von ta egy szer egy (el)is mert fes tő vel, közös ka rá cso nyok, ma já -
li sok, sza lon na sü té sek. Mivel nem függ nek sen ki től, nem ren de lés -
re fes te nek, látni a ké pe ken is, hogy na gyon szé les spekt rum ban
al kot nak: a témák, a mód sze rek, az anya gok, a tech ni kák – mind
egyé nek és egyé ni sé gek ki fe je zé se, nem má so lás, nem után zás,
nem mo dern ke dés. Sok fé lék az al ko tá sok, mint a pa let tán a szí -
nek. Ezért is min dig na gyon ked ves a ma ro si ak nak az évi három al -
ka lom mal meg ren de zett ki ál lí tás. Min dig újat lá tunk, nyo mon kö -

vet het jük a fej lő dést, a vál to zást, ki hova ju tott, mi lyen új tag gal
bő vült a tár sa ság.

A kép zés most az is ko la rajz ter mé ben van he ten te egy szer, de itt
vál to zás lesz, és sze ret né nek ál lan dó he lyet ta lál ni mind a heti össze -
jö ve te lek nek, mint az esz kö zök tá ro lá sá nak. Sőt, egy ál lan dó ki ál lí -
tó he lyi ség is a vá gyak közé tar to zik.

Tel je sít mé nyü ket eddig két díj jal tün tet ték ki: az Ok ta tá si Mi -
nisz té ri um Al ko tó kö zös sé gi Dí já val és meg kap ták a Ki e mel ke dő kö -
zös ség díjat is.

Ahogy Ga ra mi Mária em lí tet te, a ki ál lí tás meg nyi tók ko ro ná ja
a zenei köz re mű kö dés. A hű sé ges társ, aki majd nem min den meg -
nyi tót emel ke det teb bé tesz, Há mo ri Esz ter zon go ra mű vész ez úttal
Cho pin asz-dúr po lo né zét ját szot ta.

A ki ál lí tás áp ri lis 22-ig lát ha tó, aki még nem látta, nézze meg,
mert nem tu dunk min den szép képet le kö zöl ni, bár sze ret nénk. A vá -
lo ga tás csak kedv csi ná ló, nem ér té ke lés, ezért a festő nevét sem
tesszük mellé, mert min den fest mény me gér de mel né a ki e melt fi gyel -
met. Egy al ko tást vi szont sze ret nék ki e mel ni, mert ilyet még ke ve set
lát tunk. Schlögl Zol tán nem csak nagy kéz ügyes ség gel van me gáld va,
de ha tal mas fan tá zi á val is. Jó más fél mé te res Lát ha tat lan kas té lya a
mesék vi lá gá ba röpít, úgy va rá zsol ja el a nézőt, ahogy a le í rás ban el -
me sélt tör té net sze rint a kas télyt is el va rá zsol ták. Már maga az ötlet, a
fur csa tor nyok kal, bás tyák kal, de a ki vi te le zés is fi gyel met ér de mel,
mert ez a lé gi es mű vas ból ké szül, és arany por ral van le fúj va.

Min den ki nek gra tu lá lunk a szép ered mé nyek hez és még sok
öröm te li al ko tó évet kí vá nunk. TTM

A 40 éves fes tő kör leg ked ve sebb jei
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Lámpás
Állatvédő sorok

Ked ves Gaz dik!
Ken nel kö hö gés

Már ci us hó nap ban idén is ked vez mé nye sen,  8000 Ft he lyett
7000 Ft-ért olt juk be ked ven ce i ket ken nel kö hö gés ellen. A vak ci na
a Bor de tel la bronc hi sep ti ca bak té ri um és a Pa ra inf lu en za vírus
ellen ad vé del met. Az im mu ni tás 3 hét alatt ala kul ki és 1 évig tart.

Mi a ken nel kö hö gés?  Ken nel kö hö gést okoz hat több fé le kór oko -
zó, me lyek a torok, lég cső, hör gők gyul la dá sát, rit káb ban tü dő gyul -
la dást okoz nak. A ken nel kö hö gés fő tü ne te a kö hö gés, ök len de zés,
rit kán láz, le vert ség tár sul hozzá.

Kit ér de mes ol ta ni? Min den ku tyust, aki érint ke zik más ebek kel,
mivel a ken nel kö hö gés fer tő ző be teg ség. (ku tya sé ta, ku tya o vi, ku -
tya su li)

Szív fér ges ség
Ugyan saj nos már télen is ta lál koz ha tunk pin cé ben stb. meg bú vó

szú nyo gok kal, ta vasz tól fo ko zot tan szá mí ta nunk kell a szív fér ges sé get
hor do zó szú nyo gok ra. A fer tő zött szú nyo gok ból a szív fé reg (Di ro fi la ria
im mi tis) mik ro fi lá ri ák a kutya vé re re i be ke rül nek, a tüdő nagy ere i ben
ki fej lőd nek, akár 40 cm hosszú fel nőtt fér gek ké vál hat nak, fo lya ma to -
san ká ro sít va a vé re rek falát, il let ve egyéb szer ve ket. Elő re ha la dott eset -
ben a szív be ke rül nek a fér gek, vég ze tes ke rin gé si elég te len sé get okoz -
va. A szív fér ges ség ha lá los be teg ség, te rá pi á ja ri zi kós, drága és hosszú
moz gás kor lá to zást igé nyel. Emi att ér de mes a me ge lő zés, me lyet havi
rend sze res ség gel al kal ma zott tab let ta vagy spot on se gít sé gé vel lehet
meg ten ni. A me ge lő zést gyors teszt el vég zé se után lehet meg kez de ni, ezt
a ren de lő ben el vé gez zük pár perc alatt.

Tavaszi aktualitások

Aján lom ezt a na gyon ta nul sá gos köny vet. Mert azon túl, hogy
rend kí vül szel le mes és szó ra koz ta tó, nagy lel kű en cse peg te ti a fi -
lo zó fi át, az el gon dol ko dás ra sar kal ló budd his ta esz mé ket. Amik -
nek ol va sá sá hoz amúgy ke ve sen fog ná nak, pedig nem a budd hiz -
mus lesz sze gé nyebb, ha nem tö me gek épít kez nek be lő le.

Ilyen rész let, ami kor a szent ember olyant mond a neves angol
pro fesszor nak, hogy az töb bet gon dol ko dik a meg jegy zé sen, mint a
ti be ti tör té ne lem ről fel vett in ter jún.

Tudja, pro fesszor, egy na gyon fon tos dolog közös önben, meg
ebben a kó bor macs ká ban.

- El nem tudom kép zel ni…
- Az ön szá má ra a leg fon to sabb a vi lá gon a saját élete. És ez így

van a macs ka ese té ben is… Ahogy mi mind élni aka runk, ahogy ra -
gasz ko dunk saját tu da ti ta pasz ta la tunk hoz – nos, ebben ember és
állat egy for ma.

Min den ki ko mo lyan el gon dol kod hat ezen a mon da ton.
TTM

Több mint ál la tos
könyv:

A Dalai Láma 
macs ká ja – David
Mic hie re gé nye
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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 27/594-340
Hétfőtől péntekig 8-18-ig,Szombat 8-12-ig
maros KFt. KÖZtemetŐ +36(30)276-1520
Sírmegváltás ügyében Bergmanné Menyhárt
Ildikót lehet keresni.

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 354-570
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

Anyakönyvi hírek – MÁRCIUS hó
Születtek: 
Váradi Bence György és Biró Orsolya lánya: Holli
Csécsei Gergő és Dani Viktória fia: Félix
Gáspár Gyula Erik és Gábri Krisztina fia: Erik
Házasságot kötöttek:
Farkas János és Bódi Ágnes
Elhaláloztak:
Szikriszt Sándor Jánosné sz. Himmer Erzsébet (1947)
Garamszegi Aladár József (1929)
Bugár Ferencné sz. Ritzl Erzsébet (1930)

Nagymaros, 2022. március 28.

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.

DTkH Duna-Tisza Közi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf.: 90

Elektronikus levelezési címe: ugyintezes@dtkh.hu

Központi fax: 06 28 561 201

https://w1.dtkh.hu/Pages/ugyfelszolgalatok-elerhetosege
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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

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

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.

Napfényre sötétedő lencsékből 20%, keretekből 50% ked-
vezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint

a tűtől a cérnáig, egyéb rövid áruk, kötő és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak. 

Megérkeztek az ELDORADO horgoló fonalak.
A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni 

telefonon: 30/9160889
Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal 

dr. Kispéter Éva szemész főorvos és Lendvainé
Pesti Emese

Látásvizsgálat 
április 9-én és 23-án 9-12 óráig.

Köszönjük, ha ránk gondol az 1%  felajánlásánál.  
Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány

számlaszám: 66000114-10101748 
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Piac
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

áprilisi programja:
Április 1. 17 óra Ki Mit Tud az iskola
szervezésében
Április 7. 19 óra Feleségek felesége - pódium
előadás Petőfi Klub
Április 9. 18 óra Négykezes zongora koncert
közreműködik: P. Várai Rita zongoraművész
Április 16. de Máté bazár és húsvéti nyuszi
bemutató a Máté Állatvédelmi Alapitvány
szervezésében
Április 23. 17 óra Tavaszi koncert a
Dunakanyar Fúvósegyüttes
közreműködésével
Április 30. délelőtt Tánc a piacon

Bővebb információt talál 
programjainkról a Facebook-on:

https://www.facebook.com/nagy-
marosikonyvtar/
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