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Közélet

2 2022. május – 5. szám 

Ked ves Nagy ma ro si ak! 
Hi szem, hogy amire le gin kább szük ség van ma kö zös sé ge ink ben, az a sta bi li tás és a ki szá mít ha tó ság. Ennek je gyé ben dol -
go zunk itt Nagy ma ro son és öröm mel tu da tom, hogy si ke res akadályokat küzdöttünk le az el múlt idő szak ban.
A múlt hét től mun ká ba állt a hi va tal ban Eőry né dr. Mezei Or so lya jegy ző asszony és dr. Mol nár-Fá bi án Ágnes al jegy ző asszony.
Közös mun ká juk sokat tesz hozzá ahhoz, hogy ki szá mít ha tó és pon tos le gyen az ön kor mány za ti dön tés ho za tal.
Sok si kert és jó egész sé get kí vá nok nekik!
Másik jó hír, hogy Dr. Fe rencz Esz ter az 1. há zi or vo si kör zet ben május 15-től hi va ta lo san is szer ző dés re lép az ön kor mány zat tal,
így a hónap kö ze pé től he lyet te sí tés sel, jú li us el se jé től pedig tel jes kö rű en át ve szi az 1-es kör zet be teg el lá tá sát.
Neki is jó egész sé get, hi va tá sá hoz erőt és ki tar tást kí vá nunk!

HEINCZINGER BALÁZS
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Közélet

Április 25-én, hétfőn adott tájékoztatást Mihály Gábor, a
Nagymaros Védelméért Egyesület elnöke a környék polgármestere-
inek,  a vízirendőrségnek, a Váci Rendőrkapitányságnak, a
vízműnek, a vízügyi szakembereknek, a katasztrófavédelemnek, a
kormányhivatalnak arról a három napja zajló gátépítési próbáról,
ahol felépítették annak a mobil gátrendszernek a jelentős részét,
mely hivatott megvédeni Nagymarost árvíz esetén. Először volt
lehetőségünk ezt a lakossággal, szervezett formában megtenni. Ez
a lakosság hozzáállásának próbája volt.

„Ez egy történelmi hétvége volt, ami mögöttünk van, meg még az
előttünk álló napok is azok – kezdte a tájékoztatót Mihály Gábor.
Nagymaros városa nyert egy fejlesztési pályázatot sok évvel ezelőtt,
megépült egy árvízvédelmi gát. A hétvégén a gát próbaépítése van
mögöttünk. Rengeteg kérdésre kerestük a választ, melyekre csak a
gyakorlat tudott valódi, jó, megbízható információt adni.

Az első kérdés az, hogy sikeres volt-e ez a próbaépítés,
amit három nap alatt lebonyolítottunk? Igen, sikeres volt a
védekezés, annak ellenére, hogy a kapukat, utca bejárókat még nem
építettük be, de a teljes nagy felületeket igen. Kivétel a rév, a Magyar
utca, a Főtér közötti rész, melyet még nem építettünk meg, ezen dol-
goznak most. A három nap tapasztalata azt mutatja, hogy csúcsárvíz
esetén a teljes védekezési költség 15-20 millió forintba fog kerülni. 

A második kérdés a lakosság aktivitása volt, mivel az
egész védekezésnek ez a kulcsa és a legnagyobb kockázata. A lakosság-
ból körülbelül 150 ember volt most jelen, szerencsére minden
korosztályból és örömömre sok fiatal, huszonévesek, akik komoly
felelősségtudattal álltak hozzá. Csak egy napon, szombaton tudtuk a
teljes kapacitáshoz közeli helyzetet kipróbálni. Amire kíváncsiak
voltunk, hogy hol fog kiütközni az egész védekezési rendszernek a szűk
keresztmetszete. Azt örömmel látjuk, hogy ez nem a raktárban volt,
ahonnan csak egy ajtón keresztül tudjuk  kihordani az összes
gátelemet. Sokkal inkább a kinti szervezésben adódtak problémák,
amiket sikerült orvosolnunk. A lakosság aktivitása példás és felemelő
volt, bár nem voltak annyian, mint amennyire számítottunk. Most taní-
tottuk be a lakosságot, ki akartuk választani a pozíciókra a legalka-
lmasabbakat. Hatalmas kérdés volt, hogy a lakossággal hogyan tudunk
egy fegyelmezett rendszerben együttműködni. (A hatóságok pozitívan
álltak hozzánk, de volt bennük némi kétkedés a rendszer sikeres
működését illetően.) Mindenkit sikerült meggyőznünk arról,
hogy az elképzelt árvízvédelmi terv működőképes.

Azt tudni kell, hogy árvíz esetén 7 nap áll rendelkezésünkre a
sikeres védekezéshez. Az első nap, a polgármester a vízállásjelentés
és a szakemberek véleménye alapján eldönti, hogy milyen szintig
kell felépíteni a gátat. Megbízza az NVE-t, hogy bonyolítsa le a
védekezést. Az egyesületnek innentől kezdve 3 napja van, hogy a
lakossággal felvegye a kapcsolatot, és a visszajelzések alapján

beossza az embereket. (Ez rendkívül komoly feladat, mert kb. 400
emberre van szükség.) Mindösszesen az utolsó három napon tud
védekezni a lakosság. Amit mi szerettünk volna megtudni, hogy
csúcsárvíznél a védekezést három nap alatt képes-e a lakosság teljes
mértékben lebonyolítani? Ez jelen állás szerint úgy néz ki, hogy az
építés naponta két műszakban, 8-8 órában (rendkívüli esetben 11-
11 órában) történik. Sajnos nem jelentkeztek annyian, hogy ezt a
teljes létszámú védekezést ki tudjuk próbálni.

A következő nagy feladatunk lesz az elkövetkezendő hetekben
az elbontás. A gát elbontása lehetetlen küldetésnek látszik, hiszen
a lakosság az árvizek esetén nem aktivizálható már az elbontásra.
Ugyanez a jelenség várható a próbavédekezésnél felépített mobil
elemek elbontásakor is. Úgy terveztük, hogy az elbontást a Büntetés
Végrehajtó Intézet segítségével oldjuk meg. Sajnos a covid miatt
fennálló veszélyhelyzet következtében a rabok nem hagyhatják el
az intézet területét. A társadalmi felelősségtudat addig aktív,
ameddig az építés zajlik. Sokáig nem állhat a gát a városban. Ezzel
nekünk, a lakosoknak kell majd valahogy megbirkóznunk.

Mi az egyesület feladata békeidőben? Békeidőben ezt soha
többet így föl nem fogjuk állítani próbaként. Annyi információt le
tudtunk venni és annyi embert bele tudtunk szippantani a rend-
szerbe, hogy megnyugodhassunk, hogy a kiépített rendszer
működőképes. Jó lenne természetesen élesben is kipróbálni, de ne
kívánjunk magunknak csúcsárvizet, ha jön, akkor fogjuk először
élesben kipróbálni. Most békeidőben az a feladatunk, hogy összegez-
zük a mostani tapasztalatokat, rögzítsük, hogy ne felejtsük el ezt a
tudást, amit ez alatt a pár nap alatt szereztünk. Azért jött létre az
egyesület, hogy ezt a tudást őrizze, és bárki lesz a polgármester, neki
át lehessen adni, hisz a mindenkori polgármester van döntésképes
pozícióban. Tisztáztunk minden kompetenciát, mert nem tehetjük
meg, hogy veszélyhelyzetben mi itt nem tudunk értelmesen egy cél
irányába menni. Békeidőben három dolgot tesz az egyesület. Életben
tartja az egyesületet, őrzi az információkat, egy évben egyszer felfris-
síti a tejes adatbázisát és egyszer elméleti oktatást tart a tapasztala-
tok alapján a teljes védekezési hierarchiának.

A védekezés lélektani oldala is rendkívül fontos. Hatalmas
megtiszteltetés, hogy spontán szerveződött több száz ember képes
elfogadni az irányításomat. Felemelő érzés látni, hogy ez a rengeteg
ember képes együttműködni egy közös cél érdekében, köszönet érte.
Gát nélkül a lakosság nem tudja megvédeni a várost. A gát
önmagában a lakosság nélkül nem ér semmit!

Ez a pár nap - mindenkinek, aki részt vett a védekezésben -
valószínűleg hatott a személyiségére, de úgy gondolom, hogy én vál-
toztam a legtöbbet pozitív irányba” – zárta a tájékoztatót Mihály
Gábor, majd a felépített gát megtekintésére invitálta a jelenlévő
szakembereket.

Si ke res volt a próba gát épí tés
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„Mi le szel, ha nagy le szel?” - hang zik el oly sok szor a kér dés
szin te attól a nap tól kezd ve, hogy egy gye rek elő ször ját ssza
el a ját szó té ren, hogy moz dony ve ze tő, tanár néni vagy tűz ol -
tó. De hon nan is tud hat ná egy gyer mek, hogy mivel tölti
majd fel nőtt nap ja it, neki játék az élet, és ez így is van jól. 

Az is ko lai pá lya o ri en tá ci ós nap öt le te éppen 3 évvel ez előtt fo gal -
ma zó dott meg ben nünk, de a meg va ló sí tás mostanig váratott magára.
A korai pá lya o ri en tá ció min den ed di gi nél na gyobb hang súlyt kap az ál -
ta lá nos is ko lák éle té ben. Ahogy min den is ko lát érin tő ügy ben, a szü -
lők re ez al ka lom mal is ma xi má li san szá mít hat tunk. Az elő a dá sok és
works ho pok je len tős része az ő köz re mű kö dé sük kel jött létre. 

Az alsó ta go za tos di á kok két álomfog lal ko zás sal in dí tot ták a nap -
ju kat. Álomfog lal ko zás szá muk ra, hi szen ha egy kicsi gye rek től meg -
kér de zik, mi lesz ha nagy lesz, nagy va ló szí nű ség gel ál la tor vos, tűz ol -
tó, moz dony ve ze tő vagy tanár néni lesz a fe le let. 

Pse nák Ági a szü lői mun ka kö zös ség ve ze tő je és a Nagy ma ro si
Önkén tes Tűz ol tók min dig ott van nak, ahol a leg na gyobb szük ség van
rájuk. Jelen eset ben az alsó is ko la ud va rán, tel jes harci dísz ben, ren ge -
teg csil lo gó gyer mek te kin tet ke reszt tü zé ben. Min den kér dés re vá la -
szol tak, min dent be mu tat tak, ami ehhez a bátor hi va tás hoz köt he tő. 

A kö vet ke ző órá ban ki csik és na gyok örö mé re Dr. Oro dán
Tamás és kis ku tyá ja, a cso dá la tos Lali tar tott egy iz gal mas elő a dást a
fe le lős ál lat tar tás ról, az ál lat or vo si hi va tás szép sé ge i ről, nem rejt ve
véka alá annak ne héz sé ge it sem. 

Míg a ki csik a mű ve lő dé si ház ban és az alsó is ko lá ban vol tak, addig
a fel ső sök napja a szo kott he lyen, a felső is ko la épü le té ben, de nem a
szo kott módon in dult. A reg gel fo lya mán a tan ter me ket kü lön bö ző szak -
mák kép vi se lői töl töt ték meg a mun ká juk elen ged he tet len kel lé ke i vel. 

A fod rász szak mát Deme Hajni mu tat ta meg a gye re kek nek.
Hajni sze re tet tel jes te rel ge té sé vel a gye re kek még fri zu ra ké szí té si
trük kö ket is el sa já tít hat tak. 

A smin ke lés ku lisszatit ka i ba Csaj ka And rea ve ze tett be ben nün ket.
Érde kes elő a dást hal lot tunk a bőr tí pu sok ról, a kü lön bö ző szem és haj szín -
hez illő szín kom bi ná ci ó ról és az egyé ni ség, a belső szép ség fon tos sá gá ról. 

A sü te mé nyek édes vi lá gá val Ba logh Nóra, a Sa ku ra cuk rász da
me gál mo dó ja is mer te tett meg ben nün ket. Nóri az ala pok tól kezd te az
okí tást és elő ször min den esz közt pa tyo lat tisz tá ra mo so gat tak a gye re -
kek. Majd gyü mölcs sze le te lés és egy de ko ra tív, finom va ní li ás ko sár ka
el ké szí té se kö vet ke zett. Míg a gye re kek szebb nél szebb sü te mé nye ket
gyár tot tak, addig Nóri a szak kép zés új rend sze ré be is be te kin tést en ge -
dett a di á kok szá má ra. Szak ok ta tó ként pon to san is me ri ezek nek az új
szak kép zé si stra té gi ák nak min den csín ját, bín ját. Be szélt a tech ni ku si
kép zés ről, a sza kis ko lá ról, az ösz tön díj és a gya kor no ki prog ram ról. 

Egy autó gör dül az is ko la udvar kö ze pé re, kö rü löt te gye re kek és egy
ked ves elő a dó. Zol ler Laci a mo dern au tó sze re lés mű hely tit ka it fedte
fel a gye re kek előtt. Nap ja ink ban az au tó sze re lés, ahogy sok más szak ma
is áta la kult. Di gi ta li zá ló dott sok funk ció, így a jó mű sza ki ér zé ken túl az

ide gen nyel vtudás is na gyon fon tos a szak ma mind ma ga sabb szin tű  mű -
ve lé sé hez. Az autó sok gye re ket ér de kel, még sincs elég szak em ber, így
Laci min den kit arra biz tat, akit ér de kel ez a te rü let, vág jon bele, le gyen
au tó sze re lő, mert mun ka le he tő sé get és biz tos me gél he tést je lent.

Tresó Vik tor nem csak a szo ba fes tés ről me sélt az ér dek lő dők -
nek, de a tel jes ki vi te le ző pa let tá ba is be te kin tést en ge dett. Szó esett
arról, hány év az is ko la, hogy mennyi re fon tos, hogy ko mo lyan ve gyék
a gye re kek a szak mai gya kor la tot. Mi lyen fon tos a jó aján ló le vél, ahhoz,
hogy ké sőbb jó meg bí zá sok hoz jus sa nak. 

Az ér de kes reg gelt a dél előtt fo lya mán to váb bi iz gal mak kö vet ték.
A nap to váb bi ré szét a mű ve lő dé si ház ban töl töt tük, ahol a Last Pass
Kft. fel hasz ná lói él mény ter ve ző csa pa ta tar tott egy ér de kes elő a dást
és egy iz gal mas works ho pot be te kin tést en ged ve a mun ká juk egy ré -
szé be. Szó volt itt min den na pi app ja ink ról, a lá nyok prog ra mo zó ként
el fog lalt fon tos sze re pé ről, te le no vel lák for ga tó köny ve i ről, szá mí tó gé -
pes já té kok ról, tik tok ról, vi rág kö té szet ről, mun ká ról és hob bi ról egya -
ránt. Elő a dá suk ban ki e mel ték az ide gen nyel vi is me re tek fon tos sá gát
és a me gú ju lás ké pes sé gé nek je len tő sé gét abban az út ke re sés ben, ami
végül el ve zet a vá gyott célig, egy olyan fog lal ko zás hoz, amit szí ve sen
vé gez nek majd. A gye re kek az elő a dás után egy works ho pon vet tek
részt, ahol egy hét köz na pi nak tűnő prob lé má ra kel lett me gol dást ta lál -
ni uk. A di á kok a fog lal ko zás során a saját bő rü kön ta pasz tal ták, hogy
kér dez ni min dig jó és fon tos dolog, és a csa pat mun ka új me gol dá sok -
hoz ve zet het. Az ese mény vé gé re azt is si ke rült me gér te nünk, mi is az
a fel hasz ná lói él mény, és az éle tünk nek mi lyen sok te rü le tét öleli fel.
Iga zán él mény dús napot zár hat tunk. A nap si ke rét mi sem bi zo nyít hat -
ná job ban annál, hogy a gye re kek az ese mény után me sél tek ott hon
szü le ik nek az él mé nye ik ről, és ennek ha tá sá ra a jövő évi pá lya o ri en tá -
ci ós napra már most több szülő je lez te, hogy ő is szí ve sen be mu tat ná a
szak má ját.  Min den elő a dó nak kö szön jük a rész vé telt, a gye re kek nek a
lel kes együtt mű kö dést és én sze mély sze rint külön kö szö nöm min den
kol lé gám nak a le bo nyo lí tás ban nyúj tott ren ge teg se gít sé get. 

HOF FER-SZABÓ PETRA

Mi le szek, ha nagy le szek ? - pá lya o ri en tá ci ó
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Hús vé ti vízszentelés

Két év után újra együtt le het tünk a szé pen fel dí szí tett kút
körül és meg ren dez het tük a na gyon ked ves ha gyo má nyőr ző
prog ra mot, a víz szen te lést. 

A gye re kek nek min den évben el mond juk a ha gyo mány ere de tét. A
hús vé ti víz nek az elődeink kü lö nö sen nagy je len tő sé get tu laj do ní tot -
tak. Úgy tar tot ták, aki hús vét kor a kö ze li pa tak ban, fo lyó ban mo sak szik,
szép és egész sé ges lesz. A gaz dák még az ál la ta i kat is ki te rel ték a har ma -
tos le ge lők re. A rövid is mer te tő után Zsolt atya meg szen tel te a vizet,
majd kö zö sen éne kel tünk, és így kí ván tunk egy más nak bol dog ün ne pe -
ket. Kö szön jük Ivor And rás né nak, a Német Nem ze ti sé gi Önkor mány -
zat el nö ké nek, hogy meg tisz tel te ren dez vé nyün ket. Kö szön jük Zsolt
atyá nak a víz szen te lést. Kü lö nö sen örü lünk annak is, hogy az óvo dá sok
min den al ka lom mal részt vesz nek ha gyo má nyőr ző prog ram ja in kon. Az
el múlt két évben na gyon sok prog ra mot kel lett le mon da nunk, így idén
még na gyobb öröm mel lát tuk együtt a sok vidám kis gye re ket.

HE INCZ NÉ CSER NI KA TA LIN

Mú ze um pe da gó gi ai fog lal ko zás a
szen tend rei Skan zen ben

Ápri lis 12-én, a Lázár Ervin-prog ram nak kö szön he tő en, a ne gye -
dik és a he te dik év fo lyam ta nu lói be pil lan tást nyer het tek a ma -
gyar or szá gi népi épí té szet szép sé ge i be, elő de ink hét köz nap ja i ba.
Míg a ki seb bek já té kos mú ze um pe da gó gi ai fog lal ko zá son vet tek
részt, addig a két he te dik osz tály di ák jai az észak-ma gyar or szá gi fal -
vak be ren de zett por tá in ke resz tül ku tat tak a rég múlt em be rei után.
Ezen az in te rak tív fog lal ko zá son a tár gyak me sél tek. A gye re kek -
nek a gaz da gon be ren de zett házak bú to ra it, hasz ná la ti esz kö ze it
meg vizs gál va kel lett kö vet kez tet ni az adott ház la kó i nak val lá sá -
ra, nem ze ti sé gé re, fog lal ko zá sá ra, anya gi hely ze té re.
A fog lal ko zást kö ve tő en, a gyö nyö rű ta va szi időt ki hasz nál va,
meg te kin tet tük még a szél mal mot, a gaz da sá got, a kü lön bö ző táj -
egy sé gek épü le te it.  Kü lön le ges él mény volt fel gyor sult, pör gős
nap ja in kat hát ra hagy va egy em ber lép té kű és bé ké sebb vi lág ban
sé tál ni. S ezért nem is kel lett messzi re men nünk…

DE ME TER NÉ VITÉZ KA TA LIN

Fi a tal Mu zsi ku sok Ta lál ko zó ja
2022. áp ri lis 8-án ismét meg ren de ztük a nagy ma ro si is ko -
la zenei ta go za tá nak nagy sza bá sú fesz ti vál ját, a Fi a tal Mu -
zsi ku sok Nagy ma ro si Ta lál ko zó ját. 

Hu szonnyolc évvel ez előtt in dult út já ra ez a ta lál ko zó Hét szín vi -
rág néven, és bár az el ne ve zés vál to zott, a célja ugya naz ma radt: min -
den évben a hús vé tot me ge lő ző héten azért ta lál ko zunk, hogy meg -
hall gas suk egy mást és a tan ke rü let ze ne ta ná rai me gis mer jék egy mást.

A vi lág jár vány mi at ti 2 év ki ha gyás azt hozta ma gá val, hogy – nagy
örö münk re –, min den ed di gi nél töb ben küld tek ne ve zé si lapot a kör nyék
hét te le pü lé sé ről. Vá mos mi ko la, Szob, Ze be gény, Nagy ma ros, Ve rő -
ce és Vi seg rád mel lett idén Du na bog dány is je lent ke zett, így több, mint
száz húsz részt ve vő ér ke zett a mű ve lő dé si házba, hogy meg tölt se mu zsi ká -
val.  A Du na ka nyar If jú sá gi Ze ne kar, va la mint a nagy ma ro si is ko la
ütő-együt te sé nek mű so ra ke re tez te a két és fél órás prog ra mot, kö zöt te
igé nyes szóló, va la mint ka ma ra ze ne da ra bok vál tot ták egy mást. A hang -
sze rek szé les pa let tá ját fel vo nul tat ták a fel lé pő ze ne is ko lá sok. 

A műsor végén em lékla pot kap tak a részt ve vők, va la mint a
No ked li ven dég lő íz le tes piz zá i nak örül het tek a gye re kek. A ta -
ná rok kö tet len be szél ge tés for má já ban ki ér té kel ték a dél utánt, és
abban a re mény ben bú csúz tak el, hogy jö vő re újra meg ren de zzük
ezt a rend kí vül nép sze rű ta lál ko zót.

SZI GE TI-BE NE DEK GAB RI EL LA
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Az áp ri li si Nagy ma ros új ság ban meg je lent rejt vény meg fej té se: ÁPRILISI TRÉFA.
A he lyes meg fej tők közül ki sor so ltuk a sze ren csés nyer test: BRÜCKLER FERENC.  Az Édes ke Alíz Cuk rász Mű -
he lyé nek 5000 Ft-os vá sár lá si utal vá nyát nyer te. Gra tu lá lunk!
A má ju si rejt vény hez a No ked li ét te rem fe la ján lá sá ból 5000 Ft-os vá sár lá si utal ványt  sor so lunk ki. A meg fej -
té se ket május 25-ig vár juk be dob ni a Pol gár mes te ri Hi va tal pos ta lá dá já ba név vel, elér he tő ség gel.

Véradás 

A ta va szi vé ra dá son 2022. áp ri lis 14-én 68 fő je lent meg, ami

igen szép lét szám az el múlt évek létszámát össze ha son lít va. Há lá -

san kö szön jük min den vé ra dó nak, aki ide jét és ener gi á ját erre a

nemes célra tudta ál doz ni nagy csü tör tö kön. Min dig nagy öröm az

is, ami kor új vé ra dó kat üd vö zöl he tünk. Ez úton is sze ret ném biz -

tat ni a 18. éle té vü ket be töl tött fi a ta lo kat, hogy csat la koz za nak a

vé ra dók tá bo rá hoz!

Ne fe led jük, 3 hónap múlva, jú li us ele jén lesz a kö vet ke ző al -

ka lom, mely nek pon tos idő pont ját ké sőbb tesszük közzé.

Jó egész sé get kí vá nok min den ki nek: 

DR. HAJ NAL KA TA LIN GYER MEK OR VOS

A Tánc Vi lág nap ja al kal -
má ból egy han gu la tos
tánc be mu ta tót szer ve zett a
mű ve lő dé si ház áp ri lis 30-
án dél előtt a Fő tér re. A piaci
for ga tag ból ki te kint ve 1-1,5
órá ban lát hat tak az ér dek -
lő dők kü lön bö ző tán co kat.
Aki ked vet ér zett, maga is
tánc ra kel he tett a pro fik kal. 

A ren dez vény re pá lyá -
za tot nyúj tott be a mű ve lő -
dé si ház, de ezi dá ig nem

tör tént meg az ered mény hir de tés, csak re mény ked ni tud nak
abban, hogy si ke res lesz a pá lyá zat sokak örö mé re.
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Bár mi nem va gyunk a határ kö ze lé ben, ennek el le né re Nagy -
ma ros első pil la nat tól kezd ve szá mos szer ve ze ten ke resz tül és
ci vi lek ön ként is a baj ba ju tot tak se gít sé gé re si et tek. 
A ma gyar köz mon dás azt mond ja, hogy két szer ad, ki gyor san ad.
Már a há bo rú hí ré re az első héten sok nagy ma ro si be kap cso ló dott a
ve rő cei re for má tu sok kez de mé nye zé sé ből elin dult gyűj tés be, több
fur gon nal szál lí tot tak a ha tár men ti re for má tus pa ró ki ák ra tar tós
élel mi szert, tisz tí tó sze re ket, ba ba á po lá si cik ke ket. Test vér vá ro sunk -
ba Pet ro vics Lász ló ék szál lí tot tak két ge ne rá tort és tar tós élel mi -
szert szin tén na gyon korán. Egy nevét el hall gat ni akaró ma ro si férfi
na po kon ke resz tül szál lí tott me ne kül te ket az ukrán határ és Bu da -
pest kö zött, hogy mi ha ma rabb a ro ko nok nál le hes se nek, vagy a csa -
lád tag mun kásszál lá sán la kást és mun kát kap ja nak az akkor me gér -
ke zet tek.

Ma raf kó Márk és ön kén tes tűz ol tó ba rá tai hár man men tek Ló -
nyá ra a jegy ző meg hí vá sá ra, aki vel ko ráb ban fel vet ték a kap cso la tot.
„Szo mo rú és fe le me lő volt ott lenni. Ta pasz tal ni a ci vi lek össze fo gá sát,
látni a sok ön kén tes em ber fe let ti mun ká ját. Azt, hogy a helyi ön kor -
mány za tok messze ere jü kön felül tel je sí te nek. Látni, ahogy zokog min -
den ki, ami kor meg ta lál ja végre az anyu ka a fé lé ves gye re két, akit in -
kább át kül dött a ha tá ron is me ret le nek re bízva, csak hogy ő le ga lább át -
jus son a ha tá ron a biz ton ság ba. Az anyát  pedig még órá kig nem en ged -
te át az ukrán ha tár ren dé szet. Ta pasz tal tunk sok ha son ló ese tet, amit
itt el kép zel ni sem tu dunk.

Elnök asszo nyunk se gí tett az éte losz tás ban, az ér ke zők el lá tá sá -
ban. Mi pedig a fa lu ban jár ő röz tünk. In gáz tunk a határ és a falu kö zött,
il let ve nem en ged tük be a ri por te re ket a pi he nés re biz to sí tott mű ve lő -
dé si ház épü le té be. Ne künk al vás ra idő nem na gyon ju tott, de a he lyi -
ek is 2-3 óra al vá si dő vel dol goz tak már akkor las san egy hete. Fo lya ma -
to san ér kez tek a me ne kül tek ki sebb-na gyobb cso por tok ban. Volt, aki
azon nal to vább tu dott menni, de akadt olyan is, aki több napot töl tött
a mű ve lő dé si ház ban és várta, hogy ro ko na ik me gér kez ze nek és be fo -
gad ják őket” – szá molt be Ma raf kó Márk.

Kiss Ká roly kép vi se lő úr kül föl di szer ve ze tek kel kö zö sen 1152
LEGO kész le tet tar tal ma zó ado mányt jut ta tott el az Uk raj ná ból ér ke ző
gye re ke ket be fo ga dó köz pont ba.  Szá mo san fo gad tak be át me ne ti leg
csa lá do kat és egyé ni leg me ne kü lő ket itt Nagy ma ro son, vál lal va az

ide ig le nes kel le met len sé ge ket, el lát ták őket és hoz zá se gí tet ték ahhoz,
hogy nyelv tu dás nél kül me gér kez ze nek oda, ahova sze ret né nek. Ezek
kö zött vol tak, akik to vább utaz tak Né met or szág ba, Fran cia or szág ba,
Ang li á ba, de olyan is van, aki Ka na dá ba sze ret né foly tat ni az útját, ők
jól be szél nek an go lul. Egy e lő re az ira ta i kat in té zik, már hetek óta itt
lak nak Ma ro son. Olyan is volt kö zöt tük, aki a fér jét és ágy ban fek vő
éde sap ját hagy ta Uk raj ná ban, ő min den kép pen haza akar menni,
amint a har cok véget érnek. Mivel töb bük nem be szélt csak uk rá nul, a
helyi Karitász meg szer vez te a tol má cso kat is.

A nagy ma ro si Szent Rókus Ka ri tász cso port is azon nal fel hí vás -
sal for dult a la kos ság hoz és a kö zös sé gi ház ban gyűj tést szer ve zett, me -
lyet a váci Ca ri ta son ke resz tül jut tat tak el rész ben a ha tár men ti ön kor -
mány za tok be fo ga dó köz pont ja i ba, rész ben ka mi o nok kal a határ túlsó
ol da lá ra, kár pá tal jai te le pü lé sek re, ahol zöm mel idő sek ma rad tak,
rész ben a har cok dúlta ke le ti ré gi ók ból ér ke zet tek vár ják a há bo rú
végét. Szá mos ön kén te sünk se géd ke zett a Nyu ga ti- és Ke le ti-pá lya ud va -
ro kon, volt, aki több napon ke resz tül Ba ra bá son se gí tett a helyi ön -
kén te sek nek.

A már ci u si Nagy ma ros szám ban meg je lent fel hí vá sunk ra na gyon
sok fe la ján lás ér ke zett, mond ta el la punk nak Sik ló si né Bur ger me is -
ter Judit, sokan utal tak pénzt, amit köz vet le nül a Kár pá tal jai Csa lá do -
kért Egye sü let nek, köz vet le nül Pa loj tay Már tá nak küld tünk, őket
már 2014 óta rend sze re sen tá mo gat juk. Eddig fél mil lió fo rin tot utal -
tunk át két rész let ben. Érkez tek kész pénz ado má nyok is, amit né gyen
gyűj töt tünk, ebből a Nagy ma ros ra ér ke ző ket tá mo gat tuk, il let ve vá sá -
rol tunk tisz ta sá gi sze re ket és azt el jut tat tuk Vácra, amit ka mi o nok kal
szál lí tot tak el a ha tár men ti Ba ra bás ra, illetve át vit tek a ha tá ron túlra.
Fo lya ma to san gyűj tünk to vább ra is, lehet kész pénzt adni, lehet utal ni
is, tár gyi ado má nyo kat is gyűj tünk. Ter mé sze te sen a Karitász to vább ra
is se gí ti a helyi rá szo ru ló kat is.

Hány csa lád il let ve hány sze mély el szál lá so lá sá ról gon -
dos ko dott a Ka ri tász?

Csak arról tu dunk be szá mol ni, akik nek a sor sát át me ne ti leg mi in -
téz tük, vagy tő lünk kér tek se gít sé get. Ez ki lenc csa lád volt, aki ket el he -
lyez tünk, volt egy 17 fős, akik csak egy éj sza kát töl töt tek itt, de vol tak
3, 5, 6, 7 fős csa lá dok is, le gin kább anyák és gye re kek. Vol tak tel jes csa -
lá dok is, mert az apa nem ukrán volt, de a nagy csa lá do sok, három vagy
annál na gyobb lét szá mú gye rek mel lett az ukrán apá kat is ki en ged ték,
így össze sen 41 fő el szál lá so lá sá ról gon do sod tunk. Több in for má ci óm
is van arról, hogy a Ka ri tász tól füg get le nül sokak be fo gad tak még
hosszabb rö vi debb időre me ne kül te ket.
Mi lyen egyéb se gít sé get tu dott nyúj ta ni a Ka ri tász?

Gyer mek or vo si el lá tás ban, tol má cso lás ban, lelki se gít ség nyúj tás -
ban is ré sze sí tet tük azo kat, akik erre igényt tar tot tak az anya gi és pénz -
be li ado má nyo kon kívül. Na gyon há lá sak va gyunk a szál lás adók nak,
kü lö nö sen azok nak, akik a saját la ká suk ba fo gad tak be, de a ven dég há -
zak egy része is meg telt. A ne héz sé get az je len tet te sok szor, hogy nem
le he tett tudni előre, hogy az ér ke zet tek mennyi időt kí ván nak itt töl te -

Nagy ma ros az uk raj nai me ne kül te kért
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ni. A tel jes csa lá dok nyi tot tab bak vol tak, ahol anya gye rek kel ér ke zett
apa nél kül, ők sok kal bi zal mat la nab bak, zár kó zot tak vol tak, velük ne -
he zebb volt han got ta lál ni.  Mivel el hú zó dik a há bo rú, saj nos mos tan-
ra alább ha gyott az ado má nyo zá si kedv, ezért to vább ra is na gyon kér -
jük, hogy aki meg te he ti, pénz zel (átu ta lás, kész pénz) szám la -
szám: 66000114-13403276 tá mo gas sa a nagy ma ro si Szent Rókus
Ka ri tász cso por tot, de tár gyi ado má nyok ra is szük ség van a to váb bi ak -
ban is (tar tós élel mi szer, bébi étel, baba és egyéb tisz tál ko dá si sze rek).

A váci kol lé gi u mok ban is so ka kat szál lá sol tak el, ha hoz zánk ér ke zik
tár gyi ado mány, akkor abból vi szünk oda is, meg Szob ra is, oda is tud -
tunk se gí te ni. 

Büsz ke va gyok Nagy ma ros ra, mert az a ta pasz ta la tom, hogy
ami kor fel hí vás sal for du lunk se gít sé get kérve bár mi lyen gond ese -
tén, nagy az össze fo gás, nagy a se gí tő kés zség, most is meg ha tó an
sokan és jó szív vel ado má nyoz tak – zárta a be szél ge tést Sik ló si né
Bur ger me is ter Judit, a helyi Ka ri tász ön kén te se. SZE.

A gödi újHÁZ Cent rum Pi ra mis Épí tő ház Kft. ügy ve ze tő jé nek,
Ju hász At ti lá nak a se gé lye zé si kez de mé nye zé se pár nap alatt –
az újHÁZ Cent rum révén – immár or szá gos ak ci ó vá nőtt.

A Pi ra mis Pesti úti te le pé re azóta is fo lya ma to san ér kez nek a la -
kos ság ado má nyai és rend sze re sen in dul nak a meg pa kolt te her au -
tók Kár pá tal já ra. A se gély ak ció rész le te i ről most egy gyors in ter jú
ke re té ben tud hat tunk meg töb bet.
Kinek a kez de mé nye zé sé re és mikor in dult el az ado mány -
gyűj té si akció?

A fél vi lág gal együtt néz tem a hí re ket az Uk raj ná ban ki ala kult
hely zet ről. Már az első nap tól úgy érez tem, hogy kö te les sé gem va la -
mi lyen módon se gí te ni a bajba ju tott em be re ken, így már ci us má so -
di kán elin dí tot tam a Pi ra mis ban (Göd, Pesti út 131.) azt az ado mány -
gyűj tő pon tot, ahová azóta fo lya ma to san áram la nak a fe la ján lá sok –
mondta Juhász Attila.
Miért érez te úgy, hogy ten nie kell va la mit?

Én min dig is úgy gon dol tam, hogy ha az ember meg te he ti és
mód já ban áll, akkor kö te les sé ge se gí te ni bár ki nek, aki arra rá szo rul.
Az el múlt 25 évben szám ta lan tár sa dal mi kez de mé nye zés mellé áll -
tam és áll tunk oda cég szin ten is. Ami kor Uk raj ná ban ki tört a há bo -
rú, nem volt kér dés, hogy va la mi lyen for má ban se gí te ni fogok, se gí -
te ni fo gunk a ret te ne te sen nehéz hely zet be ke rült em ber tár sa in kon.
Ho gyan szer ve ző dött meg a se gít ség nyúj tás?

Az ado má nyok be gyűj té se volt az egy sze rűbb fe la dat. A Pesti úti
rak tá runk ba a fel hí vá sunk óta áram la nak a fe la ján lá sok, ami ket a kol -
lé gá im ból és helyi ön kén te sek ből álló csa pat fo lya ma to san szor tí roz
és ké szít elő a szál lí tás ra. Az ado má nyok célba jut ta tá sá nak me gol dá -
sa vi szont már ko mo lyabb fe la dat volt. Azt sze ret tük volna, hogy az
ado má nyok va ló ban és biz to san oda jus sa nak, ahová szán juk őket,
és ta lál tunk me gol dást.  Göd test vér te le pü lé se a kár pá tal jai Mak -
kos já no si. Az ot ta ni gö rög ka to li kus pa ró kus sal, Eg ressy Mik -
lóssal sok éves ba rát sá ga van a vá ro sunk nak. Mik ló sék nak si ke rült
ta lál ni egy olyan me gol dást, mi sze rint: amennyi ben egy ka to li kus
ka ri tász nak van ma gyar or szá gi és uk raj nai kép vi se le te is, akkor a
két szer ve zet egy más kö zött egy bo nyo lult ado má nyo zá si el já rás
során köz vet le nül is vihet hu ma ni tá ri us se gélyt egy más nak. Ezt ki -

hasz nál va el ké szí tet tük az ado má nyo zá si do ku men tu mo kat, és a té -
te les szál lí tó le ve let, amit mind két nyelv re le kel lett for dí ta ni. A pa -
pír mun ka me gol dá sá val már sza bad volt az út Kár pá tal já ra.
Kik és mi lyen módon vi szik el az ado má nyo kat a ma gya rok
lakta te rü le tek re?

El ső sor ban a Pi ra mis saját 3,5 ton nás te her au tó ját hasz nál juk,
de leg utóbb már egy négy teherautóból álló kon voj jal in dul tunk
útnak, me lye ket part ne rek és helyi cégek biz to sí tot tak, so főr rel. Az
akció elin du lá sa óta rá a dá sul már há ló za tunk, az újHÁZ Cent rum
több tagja is je lez te, hogy csat la koz ni sze ret ne a se gít ség nyúj tás hoz,
így ha ma ro san még na gyobb flot tá val és még több áru val tu dunk
ne ki vág ni a mint egy 800 ki lo mé te res útnak. A média is hírt adott a
kez de mé nye zés ről, így hála Is ten nek, egyre töb ben ta lál nak meg
minket.
Mit ta pasz talt, mi lyen a han gu lat Kár pá tal ján?

Az olyan ha tár men ti ma gyar te le pü lé sek re, mint Nagy pa lánk
(ide vit tük ez első szál lít mányt), nem hal lat szik el a csa ta zaj, de rend -
kí vü l nagy a bi zony ta lan ság. Nagy pa lánk 2000 fős la kos sá ga pél dá ul
meg fe le ző dött, job bá ra csak az idő sek ma rad tak ott hon, min den ki
más Ma gyar or szág felé me ne kült. Aka do zik az ellátás alap ve tő élel -
mi sze rekkel, az üz le tek nagy ré sze is áru hi ánnyal küzd. Gya kor la ti -
lag nincs az élet nek olyan te rü le te, ahol ne le het ne érez ni a há bo rú
okoz ta ret te netet. Tény leg na gyon két ség be ej tő a hely zet, mert
nem tudni, hogy mit hoz a hol nap. Minél to vább tart a há bo rú,
annál va ló szí nűbb, hogy az alap ve tő el lá tás aka do zni fog– talán
meg is szű nhet.
El ső sor ban mi lyen ado má nyok ra van a leg na gyobb szük ség?

Tar tós élel mi sze r re, konzervekre, vény nél kül kap ha tó gyógy -
sze rre, vi ta mi nra, gyer mek gyó gyá sza ti esz kö zök re, ivó víz re, gyü -
mölcs le vek re és akár kész pénz re. Talán a ru ha ne mű az, ami ből
nincs hiány.
Ho gyan fo gad ták az érin tet tek az ado má nyo kat?

Szív szo rí tó an há lá sak vol tak. Nem kí vá nom sen ki nek, hogy
ilyen hely zet be kény sze rül jön. Az, hogy mi, ma gyar ként se gí tet tük
őket, és érez ték, hogy van kire szá mí ta ni uk és nin cse nek el fe lejt ve,
az talán éppen ak ko ra se gít ség, mint maga az ado mány.        SZE.

A PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ AZ UKRAJNAI
MAGYAROK SZOLGÁLATÁBAN
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Si ker re vitt civil kez de mé nye zés 
Bi zo nyá ra már min den ki meg ta pasz tal ta, hogy a te me tői
közút men tén lévő 130 m hosszú ke rí tés el ké szült és van
ered mé nye, mert a va da kat vissza tart ja.

Sok pa nasz, ész re vé tel ju tott el hoz zám és magam is meg ta pasz -
tal tam a vadak kár té kony ha tá sát a te me tő ben. El ha tá roz tam, hogy
nem nézem tét le nül, ezért civil kez de mé nye zés be fog tam. Mivel
sem mi lyen anyagi for rás nem állt ren del ke zés re, ezért a la kos ság és
szak em be rek se gít sé gét kér tem, már ci us 16-án va dá sza ti, er dé sze ti

és a te me tőt fenn tar tó szak em be rek kel, 7 fő rész vé te lé vel meg ta -
nács koz tuk a ki ala kult hely ze tet. Az op ci ót, hogy vad ri asz tót ál lít ta -
tunk fel, a szak em be rek nem tar tot ták elég ha tá sos nak, ezért el ve -
tet tük. Az Ipoly Erdő Zrt. ve ze tő je, Gáncs Vik tor kész sé ge sen fe la -
ján lot ta se gít sé gét. Álta la ju tot tunk hozzá a le ke zelt akác fa osz lo -
pok hoz, me lyeket aján dék ba aján lott fel a ki vi te le zés hez. Ezek után
sor szá mo zott tá mo ga tói kár tyá kat ké szí tet tünk Fisc her Er zsé bet

együtt mű kö dé sé vel és meg hir det tem a tá mo ga tói le he tő sé get a la -
kos ság kö ré ben. Azon nal és ön ként je lent kez tek a se gí tő ter jesz tők.
Vörös Lász ló né Mária, 15 fő, 32.000 Ft, Far kas Já nos né Ma tild,
43 fő 74.000 Ft, Lé nárt Kitti, 22 fő 99.000 Ft, Kurcz bac her Dávid
Rév büfé, 12 fő 54.000 Ft, He té nyi And rea, kép vi se lő, 25 fő
106,000 Ft, Csadó Er zsé bet, Hesz tia, 15 fő, 45.000 Ft, Hol ló si
Gé zá né Adi pa pír bolt, 16 fő 42.000 Ft, Könyv tár, 9 fő 24.000 Ft,
Ali mán né Fa ze kas Gab ri el la fod rá szat, 34 fő 63.000 Ft, Zol tai
Ve ro ni ka Ka vics bár 12 fő, 22.000 Ft, Ivor And rás né 50 fő,
233.000 Ft. tá mo ga tást, egyé ni ado má nyo kat gyűj töt tek össze.  Sor -
szá mo zott lis tá val tör tént az össze gek át vé te le az ado má nyo zó ne vé -
vel és be fi ze té sé vel át vé te li elis mer vény el le né ben. Mind össze sen
253 fő tá mo ga tá sá val civil ado mány ként 794.000 Ft volt a be vé tel,
mely ből a munka és anyag díj (drót há ló, sza lag, az ol dal ke rí tés és a
vasút fe lö li ré szé nek ja ví tá sa, tol dá sa va ló sult meg) 550.000 Ft
költ sé get tet tek ki.

Már ci us 29-én a mun ká la tok be fe je zé sé vel a ki vi te le zőnek az
550.000 Ft-ot iga zol tan ki fi zet tem. A meg ma radt 244.000 Ft-ból a
kö szö nő táb lát ren de lem meg, ami kb. 10.000 Ft, a to váb bi össze get
át vé te li elis mer vény el le né ben a Maros Kft. ügy ve ze tő jé nek áta -
dom. Egyez te tést kö ve tő en arra ju tot tunk, hogy hibás út sza kaszokat
rend be ho zunk a te me tőn belül ebből az összeg ből.

Na gyon nagy kö szö net min den ado má nyo zó nak, hogy fel mér -
ték a közös cél fon tos sá gát és tá mo gat ták azt – ki 1.000 Ft, ki 25.000
Ft összeg gel. Elő re mu ta tó az is, és be bi zo nyo so dott, hogy a már nem
nagy ma ro si lakos is részt kí vánt venni a közös cél me gol dá sá ban, hi -
szen fel me női a te me tő ben nyug sza nak. Az össze fo gás ereje, az
elin dí tott cél fon tos sá gá nak fe lis me ré se Nagy ma ros la kos sá ga kö ré -
ben ismét be bi zo nyo so dott. Kö szö net mind azok nak, akik tá mo gat ták
a kez de mé nye zé se met és kö zö sen meg is va ló sí tot tuk. Re mél jük, hogy
si ke rül a va da kat a te me tő től távol tar ta ni.

IVOR AND RÁS NÉ OS VÁTH ANIKÓ

keresztszentelés
Az NNNÖ pályázatot nyújtott be
két kereszt teljes felújítására.
Az első már el is készült a Rókus
kápolna mellett, melyet katolikus
atyáink fel is szenteltek a Rókus
kápolnában tartott szentmise után,
szent Márk napján. A teljesen új
kereszt a régi hasonmása,
Csengery Árpád kőszobrász mes-
ter munkája. Ivor Andrásné
köszöntőjében elmondta, hogy
hamarosan a temető kerítésénél
lévő kereszt fog teljesen megújulni. 
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Lámpás
Volt egy cso dá la tos 40 éves ju bi le u mi kép ző mű vé sze ti ki ál lí tá -
sunk, majd foly ta tó dott a Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes ta va szi
hang ver se nyé vel, ter mé sze te sen, mint min dig, telt ház előtt,
áp ri lis 23-án szom ba ton.

Mándl Kati a fel ve ze tés ben me gí gér te, hogy nem fo gunk csa lód ni,
és igaza lett. Kez dő dött az If jú sá gi fú vós ze ne kar igen profi elő a dá sá val,
VIII. Hen rik ud va rát idéz ték meg, ked ves re ne szánsz han gu la tot te -
remt ve. A fel nőt tek ze ne ka ra szép lét szám mal kép vi sel te a Du na ka -
nyar fú vó sa it. A két kar mes ter, Újvá ri Gábor és Féja Géza az elő a dott
szá mok szé les ská lá ját ve zé nyel te. Volt svéd film ze ne, mai hol land ze -
ne szer ző, 20. szá zad eleji ka to na ze ne és in du ló, vá lo ga tás Kál mán Imre
leg nép sze rűbb dal la ma i ból, 1935-ből szár ma zó, több film ből is mert
tangó, Ko dály Kál lai ket tő se – min den szám dal la mos, pergő rit mu sú
volt, jó han gu la tot árasz tott. Igazi öröm ze ne nem csak a hall ga tó ság
szá má ra, hanem a ze né szek is lát ha tó an szí ve sen fúj ták. Már rá néz ni is
gyö nyö rű ség egy ilyen ze ne kar ra, a sok csil lo gó, arany ra gyo gá sú hang -
szer re. Az utol só szám Fé nyes Sza bol csot idéz te meg, aki ma 110 éves
lenne. If jú sá gun kat vé gig kí sér te sok szer ze mé nye: ope rett, mu si cal,
film ze ne, ze nés já ték, a könnyű ze ne sok mű fa ja a tánc dal tól a san zo nig.
A hang ver seny utol só száma az ő dala volt: „Szer dán ta vasz lesz” – na -
gyon vár juk már, jöj jön végre a ta vasz bár mely szer dán!

Le gyen a zene min den kié!
Ez a Ko dály-idé zet a címe Vác Ci vi tas Szim fo ni kus Ze ne kar vo nó sze -
ne ka ra prog ram so ro za tá nak, ami vel a kör nyék be li te le pü lé se ket
aján dé koz zák meg. Cél juk Vác és a régió kul tu rá lis éle té nek fel len dí -

té se ko moly ze nei kon cer te ken ke resz tül.  Nem elő ször jár tak Nagy -
ma ro son kü lön fé le for má ci ók kal. 24-én este a ka to li kus temp -
lom ban lé pett fel 30 vonós, rend kí vül igé nyes elő a dás sal. Saj nos
ezen az estén a mottó nem jött be: a zene csak azé a kisszá mú kö zön -
sé gé lett, akik nek volt olyan sze ren csé jük, hogy ér te sül tek az ese -
mény ről. Se egy pla kát, se egy in for má ció, senki nem tu dott sem mit,
csoda, hogy vagy 20 ember mégis el jött.

Pe tő fi Klub
Több he lyen ta lál ko zunk ezzel a rej té lyes el ne ve zés sel, de nem
tud juk, mit takar.

Az Or szág gyű lés, Pe tő fi Sán dor szü le té sé nek 200. év for du ló ja
al kal má ból a 2022-es és 2023-as esz ten dőt Pe tő fi-em lé kév vé nyil vá -
ní tot ta és a bi cen te ná ri u mi prog ra mok ra nagy össze get kü lö ní tett
el. Ennek ke re té ben szer ve ződ nek a Pe tő fi-klu bok is. A mű ve lő dé si
házak az előre össze ál lí tott me nü lis tá ban ke res het nek prog ram le -
he tő sé get, ame lye ket aztán a te le pü lé sen be mu tat nak. A Pe tő fi-klub
há ló zat a kul tú rá hoz való hoz zá fé rést szol gál ja. 2022-ben 100 te le -
pü lé sen, jö vő re pedig 200 te le pü lé sen lesz ilyen klub.               TTM.

el kez dőd ött va la mi ezen a tavaszon…
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Ha ma ro san 85. szü le tés nap ját ün nep li az ezer mes ter mű vész, Béki
Már ton, aki nek ak va rell jei na gyon sok la kást dí szí te nek, ked velt és
sze re tett mű vész nem csak a Du na ka nyar ban, hanem szer te az or -
szág ban . Május 7-én, 16 óra kor nyí lik a mű ve lő dé si ház ban az a
tár la ta, me lyen leg szebb ak va rell je it ál lít ja ki. A ki ál lí tást május 24-
ig lehet meg te kin te ni a ház nyit va tar tá si rend jé ben.

Az 1973-as szü le té sű író hi va tás sze rű en iro da lom mal 2001. óta
fog lal ko zik. Azóta je len nek meg no vel lái, esszéi, pub li cisz ti kái a
Kár pát-me den cei ma gyar fo lyó ira tok ban, a Kor társ, a Hitel, a Ma -
gyar Napló, a Vi gi lia, a Ti sza táj, a Szé kely föld és egyéb fo lyó ira tok
rend sze res szer ző je. Iro dal mi pá lyá za tok ra rend sze re sen ír, azok
nívós ki tün te tett je. Je len leg a Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia Mű vé -
sze ti Ösztön díj Prog ram já nak ösz tön dí ja sa.
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12 2022. május – 5. szám 

Lámpás
Állatvédő sorok

E mot tó val hir de tett ala pít vá nyunk a gye re kek szá má ra egy
kis vá sár ral, kéz mű ves fog lal ko zás sal össze kö tött „nyu szis"
prog ra mot. 

Ven dé günk Nyúl Péter volt, a Fe ke te csa lád ked ven ce, akit a gye re -
kek nagy öröm mel cso dál tak. Nagy örö münk re sokan ér kez tek, és min -
den olyan ren dez vé nyen, ahol élő állat is jelen van, me gál la pít juk,

hogy min den gye rek ra jong az ál la to kért. Mikor és mi rom lik el ké sőbb,
hogy nap mint nap ta lál ko zunk ször nyű kö rül mé nyek kö zött tar tott, ki -
do bott ál la tok kal? Ala pít vá nyunk a jö vő ben rend sze re sen ter vez prog -
ra mo kat a gye re kek, fi a ta lok szá má ra, és bí zunk benne, mi is hoz zá já -
rul ha tunk ahhoz, hogy gye re ke ink ből a jö vő ben igazi fe le lős ség tel jes
gazdi vál jon. A vá sár ra az is ko lá sok ké szí tet tek ta risz nyá kat és kulcs tar -
tó kat. Na gyon kö szön jük min den ki nek a rész vé telt, az ado má nyo kat.
Igazi vidám dél előt töt töl töt tünk együtt.

Az élő állat nem já ték szer

Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni a ken nel re szánt ado má -
nyo kat.

Ezzel ala pít vá nyunk nak egy na gyon régi vágya tel je sült. Évek
óta me gol dat lan prob lé ma a gaz dát lan vagy el kó bo rolt ku tyák el he -
lye zé se. Ter mé sze te sen iga zán akkor örül nénk, ha nem lenne gyak -
ran la kó ja, de szám ta lan eset ben a ken nel hi á nyá ban nem tud tunk
se gí te ni. Min den tá mo ga tást na gyon kö szö nünk.

MÁTÉ ALA PÍT VÁNY

Ked ves Nagy ma ro si ak!

A minap késő dél után a dám és a Főtér kö zött egy saját ku -
tyá ját sza bá lyo san pó rá zon sé tál ta tó gaz dit és ku tyá ját
három ki sebb ter me tű, ám nem pó rá zon tar tott kutya „tá ma dott"
meg, hogy föld re ke rült, vél he tő en meg is sé rült.
A sza bály ta lan ko dók nem tudom le von ták-e a kö vet kez te tést, ám
tény hogy aznap futás köz ben  más is ta lál ko zott velük a sé tá nyon
és akkor sem volt póráz a ku tyá kon (tud ni il lik a futó is „zsák -
mány"). Tisz te let tel és nyo ma ték kal meg ké rünk min den ku tyát
sé tál ta tót, hogy tart sa be a já ték sza bá lyo kat, la kott te rü le ten csak
pó rá zon ve zet ve sé tál tas son ku tyát!

Ke re sem a ci cá mat,
aki Mici névre hall gat

Ti zen ki lenc éves, hoz zánk nőtt, ko moly
be teg sé ge ket tú lélt, na gyon en ge del mes,
min den rez dü lé sün ket értő Mici ci cánk
áp ri lis 7-én el tűnt. Ven dé gek vol tak
aznap este ná lunk, na gyon furán vi sel ke -
dett, mint ha el kö szönt volna, több ször
fel ké redsz ke dett, hoz zám bújt, sze mem -
be né zett, majd a nyi tott ab la kon ki ug rott
a sö tét be, azóta nem jött haza. Éde sa -
nyám éppen ezen a napon halt meg, az ő
ked ven ce is volt. Azért for du lok a nyil vá -
nos ság hoz, hogy ha va la ki eset leg ma gá -
hoz vette, na gyon kérem, hozza vissza a

Bör zsö nyop ti ka üz let be, mert vissza vá rom. 
LEND VA I NÉ PESTI EMESE
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Las san itt a szú nyog sze zon 
Ro va tunk előző szá má ban be szá mol tunk egye sü le tünk 2022-
es fe la da tá ról, mi sze rint az egész Du na ka nyar ré gi ót átál lít juk
a bi o ló gi ai szú nyo gir tás mód sze ré re. Szó volt a ké mi ai és bi o -
ló gi ai szú nyo gir tás elő nye i ről és hát rá nya i ról. Sze ret nénk
most a la kos sá got is be von ni a té má ba és meg vizs gál ni, mit te -
het nek a Du na ka nyar la ko sai a szú nyo gok ellen? 

Is merd el len sé ged!
A szú nyog re pü lő rovar, több mint 3500 kü lön bö ző fajt is me rünk, ami -

ből csak pár száz faj nős tény egye dei szív nak vért, vagy is csíp nek. Álta lá ban
hű vö sebb, ár nyé ko sabb, szél csen des he lyen érzik jól ma gu kat. Víz ben sza -
po rod nak, ezért a víz par tok gya ko ri lakói, de gyak ran elő for dul nak la kó -
kör nye ze tünk ben ki ala kult vizes he lye ken, pl.: kerti tó, eső víz gyűj tő, ta ka -
ró fó lia mé lye dé sei, nem hasz nált au tó gu mi, stb. Na gyon gyor san fej lőd nek,
víz hő mér sék let től füg gő en akár 7-10 nap alatt tel je sen ki fej lő dik egy szú -
nyog. Sokan van nak, egy nős tény akár 50-300 petét is lerak. 

Egy zi va ta ros nyári héten egy vödör víz ben akár több száz csí pő szú -
nyo got is ki ne vel he tünk saját ud va runk ban (ne te gyük!).

Mennyi gond van a szú nyo gok kal?! 
A leg na gyobb és egy ben leg ke vés bé is mert prob lé ma az, hogy ha zánk -

ban is meg je lent több in va zív szú nyog faj, ami ve szé lyes be teg sé ge ket is ter -
jeszt het. Ezek a fajok fő ként a glo ba li zá ció és a klí ma vál to zás miatt je len tek
meg ná lunk. Ezek közül a leg ve szé lye seb bek a japán bo zót szú nyog, az ázsi ai
tig risszú nyog és a ko re ai szú nyog. Ezek a fajok ter jeszt het nek több em ber -
re és ál lat ra ve szé lyes ví rust vagy pa ra zi tát. Ilye nek pél dá ul: sár ga láz ví ru -
sa, Den gue vírus, Nyu gat-ní lu si vírus, japán en cep ha li tis. Ezek a szú nyo gok
a fo nál fér gek vek to ra ként is is mer tek, így ké pe sek ter jesz te ni a ku tyák nál
és macs kák nál je lent ke ző szív- és bőr fér ges sé get. Ezek az in va zív fajok fő -
ként nem a ter mé sze tes élő he lye ken, hanem a ház tá ji pan gó vi zes te rü le te -
ken érzik jól ma gu kat, ami to vább nö ve li a ve szély fak tort.  A má so dik leg -
na gyobb gond a csí pé sük, ami kel le met len, visz ke tő du dor ral jár. A szú nyo -
gok em be rek re gya ko rolt gyöt rő ha tá sa vi tat ha tat lan. Vi szont el kell gon -
dol kod ni azon, hogy vajon mennyi vel van több szú nyog, mint 20 éve és mi
mennyi vel tud juk ke vés bé el vi sel ni a csí pé sü ket. Egyé nen ként vál to zik, ki
mennyi re tudja el vi sel ni a csí pé sü ket, ki mennyi re ér zé keny rájuk, vagy
mennyi re tud el le náll ni. Van nak hor gá szok, akik egy be füg gő szú nyog fel -
hő ben is kom for to san ül dö gél nek a fo lyó par ton, bot ju kat fi gyel ve.  Má so -
kon vi szont már 2 szú nyog csí pés után kitör a frász, és min den fé le spray-vel
te le fúj va a he lyi sé get ro han gál nak fel-alá. Hol van a határ, ami már egész -
ség ü gyi koc ká za tot je lent, és hol van a határ a fe jünk ben, ami kor már nem
tud juk to vább to le rál ni a szú nyo gok csí pé sét? 

Azt sem sza bad el fe lej te ni, hogy a szú nyo gok a ter mé szet szer ves ré -
szei és fon tos al ko tó e le mei az öko szisz té má nak, ren ge teg élő lény táp lá -
lé ká ul szol gál nak. A szú nyo gok részt vesz nek a nö vé nyek be por zá sá ban
is, ezért vi tat ha tat la nul hasz no sak és szük sé ge sek is. 

Mit te he tünk? 
Szá mos mód szer van arra, ho gyan sza ba dul ha tunk meg a szú nyo -

gok gyöt ré sé től. A leg fon to sabb, hogy akar juk és hogy fi gyel jünk rá.  Cso -
kor ba szed tünk párat se gít ség kép pen:

Me ge lő zés: A leg fon to sabb fe la dat, hi szen azzal a szú nyog gal van a
leg ke ve sebb baj, ami ki sem kel. Ta kar juk le az eső víz gyűj tő edé nye in ket
szú nyog há ló val. Szün tes sük meg a kert ben ki ala ku ló funk ció nél kü li eső -
víz gyűj tő ket: ta ka ró fó li ák gyű rő dé sei, hasz nált gu mi ab ron csok, mo tor -
csó nak pony va, min den olyan dolog ami ben me gáll az eső víz. 

Be a vat ko zás: Ha szú nyog lár vák kal ta lál ko zunk, egy hálós me rí tő vel
szed jük ki őket a víz ből. Eset leg bo rít suk ki a vizet, ami ben te nyész nek. Sok -
kal egy sze rűbb egy vö dör ben vagy egy hor dó ban pár moz du lat tal tö me gé -
vel me göl ni a szú nyo go kat, mint rep ke dő for má ban ha do nász ni utá nuk. 

Ter mé sze tes mód sze rek: Az el len sé gem el len sé ge a ba rá tom, szok ták
mon da ni. Ren ge teg olyan ra ga do zó van, ami a szú nyog ter mé sze tes el len -
sé ge, ne za var juk, ijesszük vagy kor lá toz zuk eze ket az ál la to kat, és ők is be -
se gí te nek a szú nyo gok gyé rí té sé be. Egy de ne vér na pon ta 1000 szú nyo got
is el tud fo gyasz ta ni. Ter mé sze tes el len sé gei to váb bá: pókok, békák, fecs -
kék és szám ta lan kis tes tű madár. Nö vé nyek közül a szú nyo gok ra ri asz tó
ha tás sal van a menta, cit rom fű, roz ma ring, kö röm vi rág, ba zsa li kom. 

Esz köz hasz ná lat: Az em be ri le le mé nyes ség ha tár ta lan, és ennek kö -
szön he tő en szám ta lan olyan be ren de zést és esz közt fej lesz tett ki, amik
se gí tik a szú nyo gok gyöt ré sé nek el vi se lé sét. A leg ha té ko nyabb a nyí lá -
szá rók ra sze relt szú nyog há ló, UV-s ro var csap da, füs tö lők.  

Köz pon ti irtás: 
Je len leg ha zánk ban ké mi ai irtás mód sze rét hasz nál ja a ka taszt -

ró fa vé de lem, ami nem ha té kony, mivel a ki fej lett, rep ke dő ro vart cé -
loz za. A meleg ködös per met egy ideg mé reg, ami min den vele érint -
ke zés be lépő élő lény re ki fej ti a ha tá sát. Megöl min den ro vart, ha lá -
los a ha lak ra, hül lők re ké tél tű ek re. Ve szé lyes a ma da rak ra és a ma -
dár fi ó kák ra. Nem utol só sor ban az em ber re is ki fej ti a ha tá sát. Egye -
sü le tünk szor gal maz za a bi o ló gi ai irtás du na ka nya ri be ve ze té sét,
ami egy ha té kony, kör nye zet ba rát tech no ló gia. A bi o ló gi ai irtás egy
ter mé szet ben is fel lel he tő bak té ri um kul tú rát hasz nál, ami csak a
szú nyo gok ra ve szé lyes. Ezt fo lya dék for má já ban a szú nyo gok te -
nyész he lyé re jut tat ja, és még lárva for má ban ár tal mat la nít ja őket.
Re mél jük kez de mé nye zé sünk si ke res lesz és jö vő re a Du na ka nyar -
ban is el kez dik hasz nál ni a bi o ló gi ai irtás mód sze rét. 

Sok szép, sza bad ban töl tött, szú nyo gok gyöt ré sé től men tes
estét kí vá nunk nek tek! 

A Du na ka nyar Kör nye zet vé del mi 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. 
DUNAKANYAR KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
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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

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 
május 7-én és 21-én 9-12 óráig.

Kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, 14-17-ig,
Péntek 10-12. Szombatokon csak a szemvizsgálat

idején van nyitva.

Anyakönyvi hírek – Április hó
Születtek: 
Schült Csaba és Ivánka Krisztina fia: Zsombor Csaba
Vorák Krisztián és Radics Dalma fia: Krisztián
Sereg András és Mályi Ildikó lánya: Viktória
Pribély Tamás és Alföldi Éva lánya: Emma
Házasságot kötöttek:
Bodor Roland és Kiss Zsófia
Gombos Zalán és Báthori Zsófia
Dr. Miháltz Márton és Bojti Margit Stefánia
Elhaláloztak:
Horák Ferencné sz. Hidasi Margit (1939)
Neumann Józsefné sz. Bergmann Emma (1935)
Kalmár Józsefné sz. Felvégi Etelka Terézia (1938)
Szabó Györgyné sz. Oláh Ágnes (1966)
Zoller Andorné sz. Schlögl Gabriella (1948)

Nagymaros, 2022. április 29.
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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 1.650Ft/m2,SZŐNYEGTISZTÍTÁS 1.650Ft/m2,
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

Májusi programok

május 2. hétfő 17 óra: Filmvetítés: A Hídember /Petőfi

klub. A program a Nagymarosi Nyugdíjas Klub

foglalkozásának keretén belül valósul meg. 

A belépés díjtalan!

május 7. szombat 16 óra: Béki Márton akvarellfestő

kiállítása 85 éves születésnapja alkalmából

május 12. csütörtök 18 óra: Bene Zoltán: Historikus

idők. Történelem az irodalomban irodalmi est

/Petőfi klub. A belépés díjtalan!

május 14. szombat 19 órától Polarys nosztalgia est

Belépőjegyek ára 1400 Ft, az előadás napján 1600 Ft. Asz-

talfoglalás a művelődési házban (27)354 243

május 28. szombat Iskolai alapítványi bál

Bővebb információ a Nagymarosi AMI Iskolában

május 29. vasárnap 10 órától Gyereknap

10:30 óra Iszkiri zenekar koncertje

A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda közös szervezésben

Júniusi programok
június 2. csütörtök 17 óra Béke: Trianon után

Szűcs Ildikó előadóművész irodalmi műsora/

Petőfi klub. Bánffy Miklóssal Sopron népszavazásától az

Erdélyi Helikonig. A belépés díjtalan!

június 11.szombat Willany Leó Improvizációs Tánc-

színház előadása / Petőfi klub. A belépés díjtalan!

június 18. szombat Fúvószenekari találkozó

km: Szentgotthárd Város Fúvószenekara, 

Dunakanyar Fúvósegyüttes

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

 
 

  
Tel: (27) 354  243; (27)594 106; konyvtar@nagymaros.hu; muvelodesihaz@nagymaros.hu  

https://hu-hu.facebook.com/nagymarosikonyvtar 
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