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Közélet

2 2022. június – 6. szám 

El ké szült a mű ve lő dé si ház 
vi zesb lokk já nak fe lú jí tá sa

A pá lyá za ti pénz ből meg va ló sult be ru há zás után szin tén pá -
lyá za ti for rás ból to vább szé pül a kö zös ség háza, ez úttal a tető tel -
jes cse ré je va ló sul meg, me lyet már év ti ze dek kel ez előtt ve szé -
lyes nek mi nő sí tet tek, a régi pala pedig kör nye zet szennye ző is. A
vá ros ve ze tés bízik abban, hogy újabb pá lyá zat ból me gú jul hat nak
a falak és a hom lok zat is, így je len leg a város leg na gyobb kö zön -
sé get be fo gad ni képes in téz mé nye tel je sen meg szé pül het, hi szen
a nyí lá szá rókat évek kel ez előtt kicserélték.
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Ked ves Nagy ma ro si ak! 
Az el múlt hó nap ban a DMRV meg kezd te a ma ro si ku tak nak a
tisz tí tá sát/fej lesz té sét, eza latt az idő alatt a ve rő cei kutak biz to sí -
tot ták a ví zel lá tást vá ro sunk ban.
Szá mos la kos sá gi be je len tés ér ke zett, hogy az el múlt idő szak ban
rossz a ve ze té kes víz mi nő sé ge, barna, rozs dás, iha tat lan.
A fej lesz tést a DMRV be fe jez te és vissza állt min den a régi ke rék -
vá gás ba. Ám le het nek olyan sza ka szok, ahol még ér zé kel he tő
lehet a tisz tí tá si fo lya mat ve le já ró ja, azaz a víz tisz ta sá gá nak mi -
nő sé gi rom lá sa.
Egyez tet tünk a DMRV ve ze tő sé gé vel és azt kér ték tő lünk, hogy
az a lakos, aki még to vább ra is rossz mi nő sé get ta pasz tal, a kö -
vet ke ző szá mon köz vet len te gyen be je len tést, mert a víz mű nek
is az az ér de ke, hogy mi ha ma rabb ki tisz tul jon a tel jes rend szer.
A panaszosok vegyék fel a kapcsolatot a DMRV központi ügyfél-
szolgálatával, ami elérhető a www.dmrvzrt.hu oldalon,
06 (27) 999 688, valamint a 06 (80) 224-488 számon,
kvo@dmrvzrt.hu email címen.

***
Öröm mel ér te sí tem Önö ket, hogy a Mi nisz ter el nök sé get ve -
ze tő mi nisz ter dön té se alap ján a Vá ro si Civil Alap ke re té ben
„civil kö zös sé gi te vé keny sé gek és fel té te le i nek tá mo ga tá sa”
2022. című pá lyá za ti ki írás ra be nyúj tott pá lyá za ta ink az aláb bi
ka te gó ri ák ban vissza nem té rí ten dő tá mo ga tás ban ré sze sül tek:
– Nagy ma ros Város Pol gár őr Egye sü let: 2 000 000 Ft gép -
jár mű be szer zés re; valamint
- Nagy ma ros Város Fej lesz té sé ért Köz hasz nú Ala pít -
vány: 4 000 000 Ft te le pü lés mar ke ting stra té gia meg va ló sí tá sá ra.
– A Nem ze ti Mű ve lő dé si In té zet Nonp ro fit Köz hasz nú Kft.-től
„Kul tu rá lis tá mo ga tás” címen szin tén nyer tünk 3 mil lió Ft-ot,
amit a Szent Ist ván Napi Bo rün nep ki adá sa i ra fo gunk fel hasz nál ni.

***

Ez úton kérek bo csá na tot és meg kö ve tem Ritzl Fe renc
dísz pol gá run kat, ami ért ad mi niszt ra tív hiba miatt ki ma radt a
25 éves ün ne pi szá munk ban abból a fel so ro lás ból, ahol a város
által ki tün te tet te ket kö szön töt tük. Ez a lap szám a 25 éves
múlt ról és a jö vő nek is szólt, és őszin tén saj ná lom, hogy
ebből ki ma radt. Jó egészséget és egészségben eltöltött
nyugdíjas éveket kívánok szeretettel.

Heinczinger Balázs

polgármester
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Közélet
FELHÍVÁS

Tisz telt La kos ság!

Nagy ma ros Város Jegy ző je, mint I. fokon el já ró adó ha tó ság meg kez di az épít mé nya dó be val lá si kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek
el le nőr zé sét.
Nagy ma ro son a helyi adók ról szóló 1990. évi C. tör vény és Nagy ma ros Város Pol gár mes te ré nek a helyi adók ról szóló
15/2020. (XII. 1.) pol gár mes te ri ren de le te alap ján kell adót fi zet ni a lakás/la kó ház, va la mint a nem lakás cél já ra szol gá ló épü let,
épü let ré szek után. Az adó kö te le zett ség a hasz ná lat ba vé te li, il le tő leg a fenn ma ra dá si en ge dély jo ge rő re emel ke dé sét vagy a hasz ná lat ba -
vé tel tu do má sul vé te lét kö ve tő év első nap ján ke let ke zik. Az en ge dély nél kül épült, vagy anél kül hasz ná lat ba vett épít mény ese tén az
adó kö te le zett ség a tény le ges hasz ná lat ba vé telt kö ve tő év első nap ján ke let ke zik.

Amennyi ben az in gat lan tu laj do no sa a be val lá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az adó ha tó ság jo go sult bír sá got ki szab ni.
Az adó zás rend jé ről szóló 2017. évi CL. tör vény (Art.) 221. § (1) c) pont ja sze rint a be je len té si, vál to zás be je len té si, adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gé nek va lót lan adat tar ta lom mal tör té nő tel je sí té se ese tén - a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re tör té nő fi gyel mez te tés mel lett -
ti zen öt napos ha tár idő kitű zé sé vel fel hív ja az adó zót az adó kö te le zett ség jog sze rű tel je sí té sé re, to váb bá a (2) be kez dé se alap ján, adó kö -
te le zett ség ha tár időn be lü li nem, il let ve nem jog sze rű tel je sí té se ese tén az adó ha tó ság a ter mé sze tes sze mély adó zót öt ven ezer fo rint, a
nem ter mé sze tes sze mély adó zót száz ezer fo rint mu lasz tá si bír ság gal sújt ja és - a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re tör té nő fi gyel mez te tés
mel lett - ti zen öt napos ha tár idő kitű zé sé vel is mé tel ten fel hív ja az adó kö te le zett ség jog sze rű tel je sí té sé re. A kö te le zett ség ha tár idő ben
tör té nő tel je sí té se ese tén az e be kez dés alap ján ki sza bott bír ság mér sé kel he tő vagy elen ged he tő.
Jelen át fo gó el le nőr zés al kal má val az adó ha tó ság el te kint a bír sá gok ki sza bá sá tól azon in gat lan tu laj do no sok nál, akik az el ma radt, vagy
mó do sí ta ni kí vánt be val lá so kat 2022. au gusz tus 31. nap já ig pó tol ják.
Aki az épít mé nya dó be val lá si kö te le zett sé gé nek ko ráb ban már ele get tett, és vál to zás nem kö vet ke zett be, újabb be val lást
nem kell be nyúj ta nia!
Az adat be je len tő lap Nagy ma ros Város hon lap já ról (www.nagy ma ros.hu) is elér he tő. Az „ön kor mány za ti elekt ro ni kus ügyin té zés” táb -
lá ra kat tint va, ügy fél ka pus be je lent ke zés sel, ügyin dí tást kö ve tő en, - ága zat: adó ügy, ügy tí pus: épít mé nya dó ki vá lasz tá sá val, az adat -
be je len tés az épü let, épü let rész utáni épít mé nya dó ról meg ne ve zé sű nyom tat vány ki töl té sé vel tudja meg ten ni.
Tá jé koz ta tom to váb bá, hogy a be je len tés ben fel tűn te tett hasz nos alap te rü let nagy sá gát adó ha tó sá gunk az épí tés ha tó ság gal egyez te ti.
Amennyi ben a ki töl tés sel kap cso lat ban to váb bi kér dé sük me rül ne fel, Nagy ma ros Város Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak adó cso port ja ügy fél -
fo ga dá si idő ben te le fo non, e-ma il ben áll szí ves ren del ke zé sé re a 27/595-108 te le fon szá mon és az ado@nagy ma ros.hu e-mail címen.

Ügyfél fo ga dá si idő: 
Hétfő – 13.00-16.30, 

Szer da – 8.00-12.00 és 13.00-15.30, 
Pén tek – 8.00-12.00.

eőry né dr. mezei or so lya
jegy ző sk

Árvízvédelmi gátrendszer bontása

Ha tal mas össze fo gás sal fe lé pí tet tük a vá rost védő, mobil ár víz vé del mi gát rend szert, és most a si ke res pró bát kö ve tő en
elér ke zett a bon tás ideje. 
A mun ká la tok ban a Má ri a noszt rai Fegy ház és Bör tön elí télt jei vesz nek részt hét köz na pon ként 7:30-13:30 kö zött, fe lü gye let mel lett. Bí -
zunk benne, hogy jú ni us fo lya mán a bon tá si munka be fe je ző dik, és min den a he lyé re kerül. 
A Pa no rá ma par ko lót a bon tás ideje alatt mun ka te rü let ként hasz nál juk, ezért ké rünk min den kit, hogy a mun ká la tok be fe je zé sé ig ne par -
kol ja nak ide! Kö szön jük együtt mű kö dé sü ket és tü rel mü ket!
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Meg ke res tem He té nyi And rea óvo da ve ze tőt, kép vi se lőn ket,
hogy mi az iga zság a szó be széd ben ter je dő óvoda be zá rás
ügyé ben?

Szó sincs erről. Nem tar tom sze ren csés nek, hogy fé lin for má ci ók-
ból olyan ál hí rek ter jed nek, amik nek nincs va ló sá ga lap juk. Az
óvoda gaz da sá go sabb mű köd te té sé nek kér dé se va ló ban rég óta fel-
fel ve tő dő kér dés. Ennek oka, hogy már az előző ne ve lé si évben is
vissza e sett az óvo dás ko rú ak lét szá ma, s ez a ten den cia az idei évben
is foly ta tó dott. A kö vet ke ző ne ve lé si évben az egyik óvo dá ban van
olyan cso port, ahol a gyer me kek lét szá ma 12 fő lenne. A köz ne ve lé -
si tör vény a mi ni má lis lét szá mot 13 főben ha tá roz za meg.

Ezért május 31-ig a tes tü let nek dön te nie kell, hogy vagy egy cso -
port tal ke ve seb bet in dí tunk az adott óvo dá ban, vagy másik me gol -
dás ként átál lunk a he te ro gén élet ko rú, ve gyes cso por tok ban való
mű kö dés re.

Ez utób bi me gol dás sal „három le gyet is üt nénk egy csa pás ra”:
1. Az át szer ve zés le he tő vé tenné, hogy hosszú távon biz to sít suk a
tör vény által meg ha tá ro zott mi ni mum lét szá mo kat cso por ton ként.
2. A cso por tok ru gal ma sabb szer ve zé sé vel a mű köd te tés gaz da sá go -
sab bá válna. 3.  Szak mai szem pon tok is a ve gyes élet ko rú cso por tok -
ra való át té rés mel lett szól nak, mivel ku ta tá sok és ta pasz ta la tok sze -
rint a kü lön bö ző szük ség le tű gyer me kek együtt ne ve lé se, a velük
való dif fe ren ci ált fog lal ko zás a cso por ton belül ebben a for má ban
sok kal könnyeb ben va ló sul meg. Rö vid tá von, tehát idén ősz től biz -
to san e két vál to zat va la me lyi ke va ló sul meg.

A gaz da sá go sabb mű kö dés kér dé sé nek kap csán a város tes -
tü le te kérte az óvoda ve ze té sét olyan hosszú tá vú stra té gia ki -
dol go zá sá ra is, amely szá mol a gyer mek lét szám vál to zá sa i ból
eredő prob lé mák kal.

In téz mé nyünk hosszú tá vú stra té gi á ja a többi te le pü lés hez ha -
son ló an az élet kor ban „le fe lé nyi tás”: Már je len leg is több 2,5 éves
gyer me künk van ta gin téz mé nye ink ben. Ta pasz tal juk, hogy a böl -
cső de-óvoda át me net több ok miatt is ne he zí tett lehet, hir te len
vál to zást je lent a gyer me kek éle té ben. Két böl cső dés cso port ki a -
la kí tá sa az óvo dák ban több előt tünk álló ki hí vás ra is jó vá laszt
adhat: szak mai szem pont ból meg könnyí ti a böl cső de-óvoda át me -
ne tet a szol gál ta tást igény be vevő csa lá dok és gyer me kek szá má -
ra. A ru gal ma sabb szer ve zés miatt az óvoda és böl cső de mű kö dé si
költ sé ge ala cso nyabb lenne. Va la mint a hul lám zó gyer mek lét szá -
mo kat is ru gal ma sab ban tud nánk ke zel ni egy in téz mé nyen belül.

Összes sé gé ben in téz mé nyünk célja, hogy magas szin tű szak mai
el lá tást tud junk biz to sí ta ni a hoz zánk for du ló csa lá dok gyer me kei
szá má ra. Ehhez ru gal mas gon dol ko dás, az érin tett sze rep lők kel, a
kol lé gák kal, szü lők kel, kép vi se lők kel való köl csö nös kom mu ni ká ció
és együtt-gon dol ko dás elen ged he tet len. 

Rö vi den a kér dés re adott vá lasz: min den óvo dás ko rú gyer -
me ket sze re tet tel vá runk in téz mé nyünk be, min den ki nek
lesz helye és egyet len in téz ményt sem fo gunk be zár ni.” –
zárta a tá jé koz ta tást He té nyi And rea óvo da ve ze tő.

sze.

Mi a va ló ság az óvo dá val kap cso lat ban?

A var ró szak kö rünk 4 éve mű kö dik. Kez det ben a fel sős kor osz tály ré szé re in dult,
két éve pedig má so di ko sok tól nyol ca di kos lá nyo kig jön nek az al kot ni vá gyók. 

El sa já tí tot ták mind a kézi, mind a gépi var rás alap ja it, min den al ka lom mal le he tő ség van
egy ál ta lam be mu ta tott tár gyat el ké szí te ni, de teret kap nak, hogy a saját el kép ze lé sük sze rint
vál toz tas sa nak rajta, il let ve egyé ni öt le te ket is meg va ló sí ta nak. Egyre ügye seb bek, és bát rab -
bak a ta nult tech ni kák és fo gá sok kom bi ná lá sá ban, hasz ná la tá ban. Azon túl, hogy sok gya kor -

la ti hasz na van a szak kör -
nek,  cso dá la tos, ahogy a lá -
nyok kö zö sen dol goz nak, se -
gí tik egy mást hol me gol da ni
egy fel me rült prob lé mát, hol
jó ta nác csal, hol csak egy-két szó bá to rí tás sal. Ren ge teg tü re lem gya kor -
lá sá ra és ki tar tás ra is szük ség van, nem csak azért, mert je len leg egy
var ró gép áll ren del ke zé sünk re, hanem mert ha va la mi nem úgy si ke rül,
addig bont juk és varr juk, míg tö ké le tes nem lesz. Jó látni, hogy most
már me gé rett ben nük az igény erre, és tö rek sze nek is a szép me gol dá -
sok ra. 

su ke rek gyön gyi

Varrószakkör
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Ját szó szo ba nyílt a könyvtárban 

Többek öt let éből in dult a nagy ma ro si könyv tár eme le tén a
2022. tavaszán meg nyi tott az if jú sá gi ját szó szo ba, ahol mos -
tan tól ki pró bál ha tó az XBOX, LEGO és kü lön fé le tár sas já té kok,
szü lő vel vagy kor tár sak kal együtt. 

Cé lunk volt a ter ve zés kor a ti zen tú li if jú ság szá má ra olyan ter met
ki a la kí ta ni, ami egy faj ta kö zös sé gi térré vál hat, ahol vi szony lag sza ba -
don, de kul tu rált módon játsz hat nak, be szél get het nek is ko la után a gye -
re kek. A meg va ló sí tás ban tá mo ga tó és öt le ta dó part ner re lelt az in téz -
mény Kiss Ká roly kép vi se lő gye rek ba rát város prog ram já ban.

A kép vi se lő a könyv tár nak ado má nyo zott egy XBOX-ot já té kok kal,
va la mint LEGO-t és tár sas já té ko kat. Az XBOX-hoz te le ví ziót ifj. Varga
Zol tán tól ka pott az in téz mény. A fe la ján lás hí ré re egyre több ado má -
nyo zó aján lott fel ki sebb-na gyobb ap ró sá go kat, így a Gyű szű nyi Var ro -

dá nak kö szön he tő en ke rül tek pár nák a te rem be és most is fo lya mat ban
van pár „be szer zés”. A meg nyi tó nap ján a Nagy ma ro si Nap kö zi ott ho nos
Óvoda pe da gó gu sa i nak kö szön he tő en kéz mű ves fog lal ko zás sal is vár -
tuk a lá to ga tó kat. Elő for dult, hogy a szü lők ké szí tet tek könyv jel zőt,
amíg az if jab bak ját szot tak az eme le ten.

Kö szön jük min den ki nek, aki öt le té vel, ado má nyá val vagy mun ká -
já val hoz zá já rult a játszószoba mű kö dés hez.

A terem a könyv tár köl csön zé si ide jé ben min den ki szá má ra nyit va
áll, vá runk ki csi ket és na gyo kat egya ránt.

Köl csön zé si idő: kedd, szer da, pén tek 9-12 13-18; 
csü tör tök 13-16; szom bat 8-12.

nagy ma rosVá ro sikönyV tárésmű Ve lő dé siHáz

Mo zogj, hogy ne vess, nem életkor függő
Az én ko rom ban, már .... ugye is me rős. Pedig nem is szük sé ges
csoda ahhoz, hogy élet kor tól füg get le nül job ban érez zük ma -
gun kat. Bi zo nyí ték erre a Német Nem ze ti sé gi Önkor mány zat
szer ve zé sé ben ta valy ősszel in dí tott rend ha gyó se ni or torna,
amely Ivor And rás né, Anikó öt le te alap ján in dult. 

Ked den ként 9 óra kor meg te lik a Táj ház ud va ra sod ró fá val fel -
sze relt 50+-os höl gyek kel. Nem sütés-főzés a téma; moz gás, lég zés és jobb
köz ér zet. A pan dé mia után egyre in kább je lent ke ző han gu la tin ga do zást,
moz gásszer vi prob lé má kat és egyéb kel le met len ér ze te ket ho zott a
bezártság. Né hány egy sze rű moz du lat tal, gyer mek kort idéző mo soly gós
cset tin tés sel sokat lehet ja ví ta ni az ak tu á lis ál la po ton. A szer ve zet mű kö -
dé se egy cél irá nyos rend szer sze rint dol go zik; minél kö ze lebb va gyunk
az ide á lis ál la pot hoz, annál job ban érez zük ma gun kat a bő rünk ben.

Ami kor a tes tünk ben fel hal mo zód nak a prob lé mák, akkor a
rend szer igyek szik min dig ki kö szö rül ni a csor bát. Egy idő után azon -
ban annyi min dent kell el len sú lyoz nia, hogy az már a mű kö dés ká -
rá ra válik. Ilyen kor egyre több fáj da lom, be teg ség ér zé kel he tő. Ezek
a test által le a dott „pi ros lám pás jel zé sek” azt je len tik, hogy va la mit
vál toz tat ni kell. Ez az ál la pot le gin kább ahhoz ha son lít, ami kor egy
ren det len szo bát lá tunk, ahol fer dén áll a szék, sza na szét van nak a
hol mik. Ahhoz, hogy lás suk, hogy ven nünk kell-e egy új szé ket, elő -
ször ren det kell ten nünk a szo bá ban. 

Könnyen lehet ugyan is, hogy csak egy köny vet tet tek a szék alá,
azért ferde. Ami kor az em ber nek magát kell rend be tenni, egye dül a

leg ne he zebb vég hez vinni, ér de mes tár sa sá got ta lál ni, akik át len dí tik
az em bert a holt pon ton. A Táj ház ban, ked den reg ge len te egy fan tasz -
ti kus tár sa ság tá mo gat ja egy mást Ba racsy Gabi MEd, funk ci o ná lis lo -
go pé dus se gít sé gé vel. Szo kat lan gya kor la tok kal, sok ne ve tés sel ala kul
hét ről-hétre a csa pat fi zi kai ál la po ta. Gyak ran vic ces gya kor lat so ro kat
vé gez nek, amely jó té kony ha tás sal van a lég zés re, test tar tás ra. 

A sod ró fa új funk ci ót ka pott: a höl gyek egyre pro fib ban tud ják
hasz nál ni a kö tő szö ve ti pó lya rend szer (fas cia) masszázs hét köz na -
pok ban is al kal maz ha tó mód sze rét, és a torna végén sosem ma rad -
hat nak el az elmét is pal lé ro zó kon cent rá ci ós já té kok, ame lyek től
gyak ran nem csak mo soly ra de rül nek a részt ve vők, hanem őszin te
ka ca gá suk tól lesz han gos az udvar. A ne ve tés és jó kedv pedig, főleg
ma nap ság az egyik le gér té ke sebb gyógy ír.                                     sze.  

Az 1.a osz tá lyo sok áp ri lis 12-én Bu da pest re lá to gat tak a Ma gyar
Me ző gaz da sá gi Mú ze um ba, ahol egy igazi hús vét-váró fog lal ko zá son
vet tek részt: Mé zes ka lács sütés, kéz mű ves ke dés után kör be jár tuk a
mú ze u mot, és na gyon ér de kes dol go kat lát tunk-hal lot tunk a hús vé ti
szo ká sok kal, ha gyo má nyok kal kap cso lat ban.
Az idő já rás ked ve zett ne künk, a Vá ros li get nagy ját szó te rén is tud -
tunk egy na gyot ját sza ni. Sok él ménnyel tér tünk haza.

pol da uf né amB rus Judit
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A májusi Nagymaros újságban megjelent rejtvény megfejtése: MÁJUSI ESŐ ARANYAT ÉR.
A helyes megfejtők közül kisorsoltuk a szerencsés nyertest: TRIEBNÉ BERKESI GABRIELLA. A Nokedli étterem
5000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!
A júniusi rejtvény nyertesét a Sigil Galéria és Kávézó 5000 Ft-os vásárlási utalvánnyal jutalmazza.
A meg fej té se ket június 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.

Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind a zon nagy ma ro si több száz
la kó nak, akik pél da ér té kű hoz zá ál lá suk kal, anya gi tá mo ga tá suk kal,
tár sa dal mi mun ká juk kal hoz zá já rul tak a vá ro si köz te me tő (Rá kóc zi úti
sza kasz) ke rí tés új já é pí té sé hez.

Külön kö szö net tel tar to zom Ivor And rás né Ani kó nak, aki is mer ve a prob -
lé mát, prob lé mán kat, azon nal se gít sé günk re si et ve meg szer vez te és le bo nyo lí tot -
ta a fe lú jí tá st.

Azon sze mé lyek nek is sze ret nék kö szö ne tet mon da ni, akik Ani kó nak köz vet -
le nül il let ve köz vet ve se gí tet tek.

Kö szö net az Ipoly Erdő Zrt. nagy ma ro si er dé sze té nek, Gáncs Vik tor nak az er -
dé szet ve ze tő jé nek, aki fe la ján lá sá val biz to sí tot ta az aká cosz lo po kat és aján lott kor -
rekt ki vi te le zőt is. Bízom benne, hogy az új ke rí tés el lát ja sze re pét és meg szűn nek a
ko ráb bi kel le met len sé gek, ami ért is mé tel ten el né zést kérek min den ki től.

tisz te let tel: 
marsc Hall márk mi Hály maros kft.

Kö szö net az össze fo gá sért!
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Nem ze ti sé gi nap az is ko lá ban
A mai napon régi vá gyunk tel je sült, végre szer vez het tünk egy közös

prog ra mot a német nem ze ti sé gi cso port ja ink nak. A dél előt töt a táj ház ba
ter vez tük, kis mű sor ral, já té kos fe la da tok kal, tánc ház zal, ám az égiek
köz be szól tak, így saj nos né hány ter ve zett kinti játék el ma radt. Reg gel a
táj ház ban gyü le kez tünk, ahol Ivor And rás né, a Nagy ma ro si Német Nem -
ze ti sé gi Önkor mány zat el nö ke üd vö zöl te a gye re ke ket. Ez után a 4/b osz -
tá lyos ta nu lók régi nagy ma ro si sváb mon dó ká kon ke resz tül mu tat ták be,
mi lyen volt régen a gye re kek élete. A dél előt töt az is ko lá ban foly tat tuk. A
ki seb bek sváb sza vak kal is mer ked tek, a na gyob bak kvíz kér dé se ket kap -
tak. A dél előt töt egy tánc ház zal zár tuk, meg ta nul tunk egy régi sváb tán -
cot. Az idő gyor san és na gyon vidám han gu lat ban telt. Bí zunk benne,
hogy ha ma ro san pó tol hat juk azo kat a régi sváb já té ko kat, mint snú ro -
zás, ka ri ka haj tás, amik ma a rossz idő miatt el ma rad tak. Na gyon fon tos -
nak tart juk, hogy a gye re kek, még ha nem is ren del kez nek sváb gyö ke -
rek kel, is mer jék la kó he lyük ha gyo má nya it. Öröm mel lát juk, hogy sok

kis gye rek büsz ke a szár ma zá sá ra, volt, aki szá má ra az összes mon dó ka is -
mert volt, déd nagy ma má já tól ta nul ta. 

Kö szön jük Ivor And rás né nak a hoz zá já ru lást, a finom sváb le pényt
és az üdí tőt. Kö szön jük Lé nárd Kit ti nek, hogy el vál lal ta a tánc há zat.

Re mél jük, a jö vő ben gyak rab ban szer vez he tünk ha son ló prog ra mo -
kat a gye re kek nek!

He incz né cser ni ka ta lin

Öröm mel tá jé koz tat juk a nagy ér de mű kö zön sé get, hogy
Nagy ma ros Város Fej lesz té sé ért Ala pít vány és Nagy ma ros
Város Önkor mány za tá nak ha té kony köz re mű kö dé sé nek
kö szön he tő en a mű ve lő dé si ház szín pad ja május utol só
nap ja i ban „új fényt ka pott", nem is akár mi lyet!

A szín pad fe lett mos tan tól lám pa sor kí sé ri szí nes „fi gye lem mel”
az elő a dá so kat és egy kb. 8 négy zet mé te res szín pa de lem is ren del -
ke zés re áll.

Ezt a nem kevés be ru há zást (több mint 3 mil lió Ft, amely ből 1.9
mil lió a tá mo ga tott rész) öröm mel fo gad ta az in téz mény és kö szö ni
min den ki nek, aki részt vett a meg va ló sí tás ban. A Nagy ma ro si Kit -

ten ber ger Kál mán AMI Is ko lát külön kö szö -
net il le ti, hi szen nagy sze rű pro jekt zá ró ese -
ményt va rá zsol tak a Nagy ma ro si Ütő e gyüt -
tes sel május 24-én Oláh Nor bert mű vé sze ti
ve ze té sé vel. Így a lám pák fénye el ső ként a
helyi if jak ra ve tült, s méltó be a va tá sa meg -
tör tént a szé les kö rű pub li kum előtt, azaz is -
ko lá sok és óvo dá sok előtt.

A mű sort és taps vi hart lát ván fel me rült
a szer ve ző ben egy gon do lat, mi sze rint ütős -
nek lenni igen csak „ütős” sze rep lehet
Nagy ma ro son.

A szín pad tech ni kai fé nyek ke ze lé sét ha -
ma ro san ki ta nul ja az in téz mény stáb ja. Ez -
úton kö szön jük a város min den ked ves tag já -
nak, aki nek sze re pe volt a be ru há zás meg va -
ló sí tá sá ban.  

nagy ma ros Vá ro si könyV -
tár és mű Ve lő dé si Ház

Fényt ka pott a mű ve lő dé si ház 
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Lámpás
A világ leg szebb he lyén élünk, a Du na ka nyar ban. Cso dá la tos
nap fel kel ték, nap le men ték, csil lag fé nyes éj sza kák, Duna-parti
nap pa lok vál ta koz nak. Remek adott sá gú er dők kel és me ző gaz -
da sá gi te rü le tek kel ren del ke zünk. Pár perc alatt ki ju tunk va la -
mi lyen erdei tú ra út vo nal ra vagy a Duna-part ra. Ren ge te gen lá to -
gat nak hoz zánk, hogy le ga lább pár napra él vez zék eze ket az
elő nyö ket, a stran do kat, a ki rán du ló he lye ket, a tisz ta le ve gőt, a
folyó és a he gyek lát vá nyát, a helyi ter me lők áruit. Olyan, mint -
ha ki csit me gállt volna az idő egy tisz tább, érin tet le nebb kor ban.
Pedig sok min den vál to zik és két ség kí vül van nak jó és ke vés bé
elő nyös vál to zá sok.

Érde mes vissza te kin te ni, ho gyan éltek elő de ink a kör nyé ken.
Együtt éltek a ter mé szet tel, az ál la tok kal. A leg több he lyen volt ál lat tar -
tás, gyü mölcs ter mesz tés; a fű szer kert, a ve te mé nyes is biz ton sá got
adott; a te le pü lé sen min den ki be fő zött, el ra kott, sa va nyí tott, a kis kö -
zös sé ge ken belül pedig bár mit le he tett cse rél ni. Nem vá sá rol tak fe les -
le ges dol go kat az em be rek, nem hasz nál tak ten ger nyi mű anya got, és
ki do bás he lyett min dent meg ja ví tot tak, új ra hasz no sí tot tak.

Ehhez ké pest mára na gyon meg vál to zott a ter mé szet tel való békés
kap cso la tunk. Gyor san élünk, gyor san fo gyasz tunk, ki vág juk a fákat,
ki ha lásszuk a ha la kat, nagy há za kat és gyá ra kat épí tünk, re pü lő vel ruc -
ca nunk el hét vé géz ni. Le be to noz zuk a ker te ket, pa ta ko kat és ki ve zet -
jük az ér té kes vizet az or szág ból – pedig egyre rit káb ban, vi szont egyre
na gyobb mennyi ség ben esik. Tü ze ket gyúj tunk, mert nincs tü rel münk
ki vár ni, amíg a ter mé szet föld dé ala kít ja a fa le ve le ket. El do bál juk a ci -
gi csik ket, ami mér ge zi a ta lajt és a vi ze in ket, aztán mű anyag pa lack ban
hord juk haza a vizet, ami vel sok sze me tet ter me lünk és mik ro mű a nya -
go kat vi szünk a szer ve ze tünk be. Másik kon ti nens ről való, mű anyag ba
cso ma golt, vegy sze re zett gyü möl csö ket eszünk.

Au tó val já runk dol goz ni, és el fe lej tünk ki száll ni, hogy meg cso dál -
juk a nap le men tét…

Pedig el ké pesz tő en sze ren csé sek va gyunk, mert itt él he tünk, és ez
a ki vé te le zett hely zet azt is je len ti, hogy le gin kább mi te he tünk azért,
hogy ez a régió ilyen ér té kes ma rad jon. A mi fe la da tunk, hogy vi gyáz -
zunk a Föld re, a ter mé szet re. Tart suk tisz tán, se gít sünk neki re ge ne rá -
lód ni! Ve gyünk fel kör nye zet tu da tos szo ká so kat! Hogy hol kezd jük?
Ehhez adunk az aláb bi ak ban né hány egy sze rű tip pet.

- Nem mind egy, mivel köz le ke dünk a hét köz na pok ban. A kör nyék
ide á lis a ke rék pár ral és vo nat tal tör té nő köz le ke dés hez, de meg fon to lan -
dó a te le ko csi hasz ná lat is, hogy ne egye dül üljön min den ki az au tó ban.

- Ha utaz ni vá gyunk, in kább ke ve sebb szer, de hosszabb időre re -
pül jünk, de iz gal mas bel föl di al ter na tí vák is van nak.

- A hét vé gi ki rán du lá sok ra vi gyünk ma gunk kal sze me tes zsá kot,
kesz tyűt és tisz tít sunk meg egy sza kaszt. A gye re ke ink még szí ve seb ben
jön nek leg kö ze lebb!

- Az is szá mít, hogy mivel és mennyit fű tünk. Sze me tet, ned ves fát
sem mi képp se hasz nál junk, ren ge teg rák kel tő anyag kerül ilyen kor a

le ve gő be. Érde mes néha meg néz ni, mi jön ki a saját ké mé nyün kön.
A rossz mi nő sé gű füst az egész kör nyé ket él he tet len né teszi. Aki te -
he ti, hasz nál jon me gú ju lót, vagy fűt sön ener gi a ta ka ré ko san, de
sem mi képp ne te gyen rossz fát a tűzre (az a cso dá la tos ma gyar
nyelv!).

- Ker tész ked jünk, és főz zünk sze zo ná li san! Pár óra a kert ben jót
tesz az egész sé günk nek, a saját zöld ség pedig min den nél íz le te sebb!
Főz zünk be té li re! Ha az össze gyűj tött eső víz zel ön tö zünk, jót te -
szünk a pénz tár cánk nak és a kör nye zet nek is.

- Igye kez zünk helyi ter me lők től vá sá rol ni, hogy az el lá tá si lán -
cot minél in kább le rö vi dít sük, így nincs szük ség üzem anya gi gé nyes
szál lí tás ra. Ezeknek az élel mi sze rek nek nincs ide jük meg rom la ni,
ma xi má lis a táp anyag tar tal muk, és nem ke ze lik fe les le ges vegy sze -
rek kel őket, hogy ki bír ják a szál lí tást. De ha hely ben vá sá ro lunk, a
pén zünk a kör nyé ken marad, ami segít fenn tar ta ni a ter me lő ket és
mun ka he lye ket te rem te ni. Ez lét fon tos sá gú a hosszú távú élel mi -
szer biz ton sá gunk szem pont já ból is, amire a je len le gi há bo rús hely -
zet is rá vi lá gí tott. A leg több te le pü lés nek van je len leg ki hasz ná lat -
lan me ző gaz da sá gi te rü le te, eze ket is ér de mes lenne hasz no sí ta ni.

- Ha vissza fog juk a vö rös hús-fo gyasz tá sun kat, az min den kép -
pen jót tesz a Föld nek: min den más hoz ké pest el ké pesz tő en nagy a
he lyi gé nye, a víz-, és ta kar má nyi gé nye, rá a dá sul az ehhez kap cso ló -
dó me tán gáz-ki bo csá tás is.

- Végül pedig: ne vá sá rol juk túl ma gun kat, aján dé koz zuk el a fe -
les le ges tár gya in kat! Ren de zet tebb lesz a kör nye ze tünk, ke ve sebb a
sze mét, nyu god tabb az éle tünk.
A Du na ka nyar Kör nye zet vé del mi Egye sü let elér he tő Fa -
cebo 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!

A világ leg sze ren csé sebb em be rei
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Ka ja kos ered mé nyek
Meg jött a ta vasz, be in dult a vízi élet. A hosszú téli ala po zó ed zé sek
ered mé nyét ki lehet pró bál ni a vízen. A ren ge teg futó, úszó, kon di -
ter mi edzés után ho gyan si ke rül a bil le gő ha jó kat me gül ni, az eve -
zé si tech ni ká kat meg va ló sí ta ni. Az első ver seny szo kás sze rint az
új pes ti öböl ben zaj lott. A be teg sé gek ki ha tá sa ként még csak arány -
lag kis lét szám mal tud tunk részt venni. Leg jobb ered mé nye ink:
A-Híd Kupa, Öböl kör Baj nok ság 2022.04.30
MK1 Férfi Gyer mek U10 2000 m 3. Bur ger me is ter Bence,
7. Döb rössy Tamás
A kö vet ke ző ver se nyen a fel nőt tek in dul tak. Az em berp ró bá ló 45
km-es távon a kö vet ke ző ered mé nye ket érték el:
Mo so ni-Duna 75 River Down hill - Ma rat hon Chal len ge
2022.05.07 Mo son ma gya ró vár
Kajak egyes ve gyes 45 km 14. Bur ger me is ter Jó zsef, 16. Döb -
rössy Gábor, 19. Berg mann Dá ni el
Ez után az egyik leg fon to sabb ver seny kö vet ke zett, a Ma ra ton Ma gyar
Baj nok ság. Saj nos a vírus hely zet és az egyéb be teg sé gek ha tá sa it még
nem si ke rült tel je sen le győz ni. A leg na gyobb si kert Kar dos Or so lya érte
el, aki ezzel egy újabb Ma gyar Baj no ki ara nyér met tud hat ma gá é nak.

Érde mes még me gem lí te ni küz de ni tu -
dá sá ért Kar dos Oli vért, aki úgy lett tí -
ze dik, hogy be bo rult, az egész me zőny
el ha ladt mel let te, de vissza ült a ka jak -
ba és be e ve zett a célba. A baj nok sá gon
elért leg jobb ered mé nyek:
Kad ler Gusz táv Ma ra ton Ma gyar
Baj nok ság 2022.05.20 2022.05.22
Győr
MK1 Női Kö lyök U13 10 km 1. Kar dos Or so lya
MK2 Férfi Gyer mek U10 5 km 4. Bur ger me is ter Bence, Döb rössy
Tamás
K2 Női Ser dü lő U16 15 km 9. Be rez vai Laura, Pé te ri Ro zi na
K1 Férfi Kö lyök U13 10 km 10. Kar dos Oli vér
C2 Női Kö lyök U13-U14 5 km 3. Mozga Do rottya, Sza bad Flóra
4. Ré vész Jáz min, Lé nárt Gab ri el la
C2 Női Ser dü lő U15-U16 10 km 7. Kruj Fru zsi na, Bog nár Flóra
MC1 Férfi Gyer mek U12 5 km 10. Ba lázs Gergő
MC1 Férfi Gyer mek U11 5 km 11. Solti Gergő, 12. Czoch Bo tond

A mas ters ver seny ző ink is ki tet tek ma gu kért a baj nok sá gon. Ők is
szép ered mé nye ket értek el:
K2 Férfi Mas ters 10 km 55-59 1. He incz Sán dor, Föld há zi Tibor
K1 Férfi Mas ters 10 km 50-54 3. He incz Sán dor
K1 Férfi Mas ters 10 km 45-49 4. Bur ger me is ter Jó zsef
K2 Férfi Sza bad idős és Egye te mi 10 km. 4. Berg mann Dá ni el, Döb -
rössy Gábor
K1 Férfi Sza bad idős és Egye te mi 10 km 4. Berg mann Dá ni el,
7. Döb rössy Gábor. 
Gra tu lá lunk az ered mé nyek hez! 

az egye sü let Ve ze tő sé ge

Ve te rán ka ja ko sok III. ta lál ko zó ja
Ismét ba rá ti ta lál ko zó ra gyűl tek össze a ma ro si ka ja kos
öreg fi úk. Ez úttal Gyi me si László hívta össze egy ko ri sport -
tár sa it, ta nít vá nya it és ba rá ta it a bo ros pin cé jé be. 

A ren dez vé nyen részt vet tek a 64 éves egye sü let ala pí tó ver seny zői
és Va ra gya Gyuri, a szak osz tály első el nö ke. A meg hí vot tak hosszú név so -
ra az 1959-ben szü le tet tek kel zá rult. Ez volt az a kor osz tály, akik te vő le -
ge sen já rul tak hozzá a régi fa vá zas csó nak ház he lyén álló mai csó nak ház
me gé pí té sé hez. Ők vol tak azok, akik az ed zé sek vé gez té vel a ha jók ból ki -
száll va tény le ges la pát ra cse rél ték a ka jak la pá to kat és ke ver ték a ren ge -
teg be tont az ala pok hoz és a tan me den cé hez. És emel lett szá mos vi dé ki
és or szá gos baj no ki címet sze rez tek az egye sü let nek. Ami ben nagy sze re -
pe volt a ven dég lá tó há zi gaz dá nak is, hi szen a ne vé hez fű ző dik a ka -
jaks port foly to nos sá gá nak fenn tar tá sa a Du na ka nyar ban. Neve or szág -
szer te egy be forrt a nagy ma ro si ka ja kos kö zös ség gel. Ed ző tár sa i val
együtt sok fi a tal nak adtak tá mo ga tást az egész sé ges fi zi kai és er köl csi

fej lő dés hez. És meg te rem tet ték a fel té te le ket a mai napig si ke re sen mű -
kö dő szak osz tály nak. Kö szö net érte!  
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Mennyi ilyen volt a régi szép idők ben, és mek ko ra kö zön ség
előtt! De ne kí ván junk túl sokat, a bol dog ke ve sek itt is nagy
él ményt kap tak. A Pe tő fi Klub nak hála, el jött hoz zánk Bene
Zol tán, a his to ri kus iro da lom jeles kép vi se lő je.

Ta nul sá gos elő a dást hal lot tunk a mű faj ról, ame lyet úgy is jel le -
mez he tünk, hogy tör té ne lem alul né zet ből. Bene Zol tán re gé nye i -
ben tör té nel mi korok ki sem be re it, kö zön sé ges ha lan dó it je le ní ti
meg, de ehhez a mun ká hoz is sok ku ta tás szük sé ges, hogy a kor kel -
lő kép pen hi te le sen, az egész re gény pedig ko he ren sen je len jen meg
tör té nel mi el lent mon dá sok nél kül. Érde kes el kép zel ni, hogy ho -
gyan élte meg a mezei ember a nagy tör té nel mi ese mé nye ket. Mit
érez he tett, mit gon dol ha tott? A nagy hősök, fő sze rep lők tet te it le je -
gyez ték, de a csen des több ség ről kevés szó esett. Min den re gény tör -
té nel mi, mert mind nyá jan tör té ne lem be va gyunk ágyaz va, hi szen a
jelen is tör té ne lem, és pár év múlva fel tét le nül azzá válik.

A görög mi to ló gi át ol vas va ész re vesszük, hogy nin cse nek egy sé -
ges me se fo lya mok, hanem az epi zó do kat több fé le kép pen me sé lik,
vál toz tat ják. Ami él, az vál to zik. Ami kor a nép me sét le ír ják, rög zül,
nem vál to zik, akkor már nem élő tör té net. Ezért min dig újra kell
me sél ni, és így lehet ez a tör té ne lem epi zód ja i val is.

El lehet ját sza ni a gon do lat tal, hogy mi lett volna, ha… per sze,
vál toz tat ni nem lehet, de ta nul ni talán ér de mes lenne a múlt hi bá i -
ból. Aki sokat fog lal ko zik régi ko rok kal, rájön, hogy az ember máig
sem mit nem ta nult a ré gi ek hi bá i ból. Sem a nép, sem az egyén. Be
kell látni, jó ha tud juk, hogy akik előt tünk éltek, ugya no lyan prob lé -
mák kal küz döt tek, mint mi. Az ember nem vál to zik, ugya na zok va -
gyunk, mint sok száz éve, de más a ho za dék… A ré gi ek által em le ge -
tett bölcs elő re lá tás ma hi ány cikk. Arra sar kall ják a ma em be rét,
hogy elég 2-3 évre előbb re látni. A his to ri kus iro da lom segít me gér -
te ni a régi ko ro kat és ezál tal a mi ko run kat, ma gun kat is.

Aki csak fil met néz – le gyen akár iro da lom fil mes fel dol go zá sa
– ké szen kap min dent, szel le mi erő fe szí tés nél kül fo gyaszt, és fan tá -
zi á ja csö ke vé nyes marad. Aki vi szont olvas, az maga ké szí ti a fil met:
ő a ren de ző, az ope ra tőr, a dísz let ter ve ző, min den; fan tá zi á ja mű kö -
dés be lép és a vi lág ban is job ban tá jé ko zó dik.

Re mél jük, az ol va sás nem megy ki a di vat ból, bár sok jel utal erre a
for ga tó könyv re. Bene Zol tán ha gyott a könyv tár ban né há nyat eddig
meg je lent köny ve i ből, na gyon ajánl juk ol va sás ra. Nem csak iz gal mas, ka -
lan dos tör té né sek, hanem szép nyel ven, gaz dag szó kinc csel el mon dott
le í rá sok és pár be szé dek szol gál nak min den ki épü lé sé re.            ttm

Író-ol va só ta lál ko zó bene zoltánnal
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Itt élünk mind a Duna mel lett, annyit lát juk a Du na ka nyart, ameny-
nyit akar juk. És mégis na gyon sok ház ban lóg egy kép a Du na ka nyar -
ról ilyen-olyan „szög ben” áb rá zol va. A képek fes tő je Béki Már ton,
aki nek május 7-én volt szó ló ki ál lí tá sa a mű ve lő dé si ház ban.

A meg nyi tó ked ves volt és egye di. Béki Már ton maga mond ta el éle tét
sok hu mor ral és rí mek kel fű sze rez ve. Újpest ről szár ma zik, há zas sá ga
révén ke rült Nagy ma ros ra, ahol hamar meg kap ta a gyütt ment jel zőt – Hef -
fenträge rek től, Zol le rek től, és egyéb ma gyar nevű egyé nek től. De nem baj,
azért ő jól érez te magát. Osz lo pos tagja lett a fér fi kó rus nak, be u taz ták fél
Eu ró pát. A fér fi kó rus ka ma ra kó ru sa vidám régi nó ták kal kö szön töt te az
ün ne pel tet, aki maga is lel ke sen éne kelt velük. Mivel annak ide jén be vá -
lasz tot ták az OKISZ szö vet ke zet kul tu rá lis bi zott sá gá ba – bi zony, a régi
idők ben volt ilyen – sokat tu dott tenni a kó ru sért. Nem csak fel lé pé se ket
szer ve zett, de az anya gi hát tér is biz to sít ta tott. Sok kó rus ta lál ko zón és ver -
se nyen vet tek részt, szé pen kap tak dí ja kat is.

De most a fes tő ről szól a tör té net. A fes tés sel ka to na ko rá ban kez dett kar -
ri ert csi nál ni. A tisz tek az es kü vő jük re ka pott szent ké pe ket át fest tet ték… A vá -
szon adva volt, a témát ők adták, a fes té ket a had se reg. És még ke re sett is vele.
Egy szer a vas ú ti híd nagy fe lü le té re meg fes tet te Nagy ma ros han gu la tos lát -
vány tér ké pét. Ami kor még nem volt GPS, igen hasz nos volt az ide gen nek a tá -
jé ko zó dás ban. Aztán dön tés szü le tett, hogy le gyen más. Ilyen lett.

Hogy ho gyan látja a vi lá got? Nagy iga zság van abban, amit mon dott:
„Ha rom la na az élet, me gint lenne kö zös ség.” Ezen lehet gon dol kod ni,
messzi re vezet a téma.

A ki ál lí tá son vevő is akadt, Béki Már ton pedig a szo ká sos hu mo rá val
„tár gyalt”:

- Me lyik kép eladó? – kér dez te a vevő. „Ame lyi ket meg ve szik” – volt a
vá laszt.

A mű vész nek még na gyon sok évet kí vá nunk al ko tás sal, jó egész ség -
ben és ilyen derűs élet fel fo gás sal. ttm

isten éltesse a 85 éves Béki Már tont!

Művelődés ház: június 9. csütörtök 17 óra: A szakkör: nemezelés, kézműves foglalkozás Puskás Róbertné Csuty népi ját-
szóház vezetővel. A részvétel díjtalan. Július 2: Nagymarosi Női Kórus hangversenye; karnagy: Patrik Judit
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Lámpás
Állatvédő sorok

Nem vé let len ez a ki fe je zés. Ku tyá in kat na gyobb mér ték ben ve -
szé lyez te ti a túl me le ge dés, hő gu ta, mint min ket. Tes tük sok kal
rö vi debb idő alatt képes fel he vül ni, és ne he zen hűtik le ma gu kat. 

Ezért na gyon fon tos, hogy biz to sí ta ni kell szá muk ra ár nyé kot,
hűvös he lyet és ele gen dő vizet. Mivel nem izzad és oly kor vas tag
bun dá ja van, könnyen kap hő gu tát: ki szá rad, a vére be sű rű söd het
és ki ala kul hat nak vér rö gök. Ha az állat nem kap idő ben se gít sé get,
le áll hat nak a szer vei.
A hő gu ta tü ne tei: gyors li he gés, sűrű nyál, vörös, sötét nyelv és íny,  há -
nyás, has me nés, szé del gés, ko or di ná lat lan il let ve bi zony ta lan moz gás,
össze csuk lás, sza po ra szív ve rés, tágra nyílt pu pil lák.

Ilyen kor fon tos, hogy az ál la tot fo ko za to san hűt sük le! Vi gyük ár nyé -
kos, hűvős hely re, ad junk neki friss vizet, de ne le gyen jég hi deg. Ha nem
akar inni, ne eről tes sük, ned ve sít sük a nyel vét, szá ját. Ned ves szi vac csal,
vagy ru há val tö röl ges sük a hasát, ágyé kát, eset leg ned ves tö rül kö zőt te -
gyünk a fe jé re, nya ká ra, vagy ha sá ra. És sür gő sen vi gyük ál la tor vos hoz.
Fon tos a me ge lő zés. Saj nos a hő gu ta leggya ko ribb oka, hogy a tűző napon

par ko ló au tó ban még akár le te kert ab la kok mel lett is ott hagy ják a ku tyát.
Pedig ilyen eset ben pár perc is ele gen dő a tra gé di á hoz. Gon dol junk csak
bele, még min ket is meg vi sel egy ilyen kör nye zet, hiába van nak le te ker ve
az ab la kok. De ugyan így, ha lán con tart ják vagy ken nel ben, ami kor nem
tud a tűző nap elől el me ne kül ni. És jó sze ri vel, már vize sincs…

Dél ben ne sé tál tas sunk ku tyát, főleg ne a napon és ne a 70 fokos asz -
fal ton! Nem csak a tal pát égeti, de még jó me le get is su gá roz a bun dá ra.
Nem árt eset leg vizet is vinni a sé tá ra.

A rövid orrú faj ták, főleg a sze ren csét len túl te nyész tett „faj ku tyák”
még töb bet szen ved nek, hi szen sok kal ne he zeb ben lé le gez nek, így a li he -
gés sel sem tud ják hű te ni ma gu kat, mint tár sa ik.

Ha au tó ban zárt ku tyát lá tunk, vagy eset leg olyan ál la tot, ame -
lyik nem tud ár nyé kos hűvös hely re hú zód ni, hív junk se gít sé get, le -
gyen ben nünk több együtt ér zés, mint a gaz dá já ban.

Hogy hol a se gít ség? Pl. az ön kor mány zat küld he ti a köz te rü let
fe lü gye lőt: 27/595-100, avagy a rend őr ség: 112 szá mon hív ha tó, ők
kül dik ki akkor az il le té kes helyi rend őr sé get.

Kutya meleg van!

A Kós pal la gi úton ta lál tak egy pin csi jel le gű ku tyust. Ki de rült,

hogy tár sá val együtt nemrég új hely re köl töz tek, így elin dult fel fe -

de ző útra. Saj nos chip nem volt a ku tyus ban, de a helyi la ko sok se -

gít sé gé vel nap vé gé re ér te sí te ni tud tuk a gaz dit. Mivel a ke rí tés

több he lyen hi á nyos volt, fe la ján lot tuk se gít sé gün ket. Egyik va sár -

nap el is men tünk és amit le he tett, ki ja ví tot tunk. Úgy tűnik si ke -

rült, mert azóta nem kap tunk hírt újabb szö kés ről. Ala pít vá nyunk

tá mo ga tá sá val az ál la tor vos chip pel fogja el lát ni a ku tyu so kat,

hogy ha még is meg lép né nek, ér te sí te ni le hes sen a gaz dit.

máté ala pít Vány

MÁTÉ hírek

Kan dal ló (Wams ler pluto 6.5 kW-os) na gyon ked ve ző

áron: 40 ezer Ft-ért kb. 4 méter kály ha cső vel együtt

eladó a Hat ló pa tak ut cá ban. 

To váb bi in for má ció és ér dek lő dés: 06/70/ 66-66-11
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Lámpás

V4 fesztivál programajánlója
Négy napon ke resz tül négy szín pa don, több mint 50 zenei
prog ram mal várja a fesz ti vá lo zó kat jú ni us 23. és 26. kö zött a
Vé Négy Fesz ti vál és Szín há zi Ta lál ko zó. 

Nagy ma ro son a Duna-par ton az eddig be je len tett fel lé pők mel -
lett töb bek kö zött a Halott Pénz, Tank csap da, a Road, a Russ ka ja, a
Vad Frut tik, az Ele fánt, az Irie Maf fia és Saya Noé is szín pad ra lép,
míg a Vé Négy Par ton DJ-k és akusz ti kus pro duk ci ók vált ják egy mást.  

Önfe ledt 4 nap a mesés Du na ka nyar ban. Ezt ígéri az idei Vé Négy
Fesz ti vál és Szín há zi Ta lál ko zó, ahol a rock tól, a popon át, az elekt ro ni -
kus pro duk ci ó kon ke resz tül a nép ze né ig, min den ki meg ta lál hat ja a szá -
má ra leg ked ve sebb zenei él ményt és hely színt a Duna-par ton bu liz va.

A fesz ti vál nyi tó nap ján szín pad ra lép a hi per kar ma, Oh nody, Mörk,
Beton Hofi és a Bo ni le vi ne is. Pén te ken a rocké és né pi e sebb dal la mo ké
lesz a fő sze rep: ér ke zik Nagy ma ros ra ha zánk leg nép sze rűbb rock ze ne ka -
ra, a Tank csap da, ugyan csak zúzós bulit ígér a Road, de tánc ra per dít a Fe -
renc zi György és a Rac ka jam és a Bo he mi an Be tyars kon cert je is, míg a
le ve ze tő üte me te ket Spi gi boy szol gál tat ja.

A szer ve zők ki e mel ten fon tos nak tart ják, hogy a vi seg rá di né -
gyek or szá ga i ból ér ke ző fi a tal te het sé ge ket is be mu tas sák, Len gyel -
or szá got a Cheap To bac co fogja kép vi sel ni. A ma gyar Hang fog la ló
Prog ram tá mo ga tott együt te sei közül töb bek kö zött fel lép a Luca, a
Csa jod, a Hocus Pony, a Hűvös és a Za e kar. Az élő kon cer tek mel lett
az elekt ro ni kus zene is he lyet kap a fesz ti vá lon a Sátor szín pa don és
a Duna hul lá mai mel lett, a Vé Négy par ton. 

A Vé Négy prog ram já ban ter mé sze te sen a zenén túl a szín ház és
a kö zös sé gé pí tés is ki e melt sze re pet kap. Lát vá nyos ut ca szín há zi
elő a dá sok és sza bad té ri per for man szok mel lett a ha tal mas szín há zi
sá tor ban a vi seg rá di né gyek or szá ga i ból ér ke ző tár su la tok be mu ta -
tói te kint he tők meg. A Du na ka nyar leg na gyobb fesz ti vál ja az el múlt
évek ben a V4 or szá gok egyik leg ran go sabb közös kul tu rá lis ese mé -
nyé vé nőtte ki magát. 

To váb bi in for má ció: https://ve negy fesz ti val.hu/ 
A nagymarosi lakcímkártyával a megvásárolt belépőjegy

mellé ingyen egy másodikat is kap!

Petőfi klub
A szer ve zők ko moly- és könnyű ze nei kon cer tek kel, szín há zi és iro dal mi elő a dá sok kal, könyv- és fo lyó irat-be mu ta tók -
kal, ki ál lí tá sok kal, ve tí té sek kel te szik gaz da gab bá, ele ve neb bé a helyi kul tu rá lis éle tet. Mi köz ben a részt ve vők ki kap cso -
lód nak, nem ze ti ér té ke in ket is me gis me rik, tör té nel mi, mű -
ve lő dés tör té ne ti tu dás mor zsák kal is gaz da god nak, igé nyes
mű vé sze ti él mé nye ket is gyűjt het nek.

A mű ve lő dé si házak ilyen köny ves pol cot is kap nak, itt so ra koz -
nak az új kor társ ma gyar re gé nyek, ver ses kö te tek és ol vas ha tók a
Ma gyar Kul tú ra c. szín vo na las te ma ti kus ma ga zin eddig meg je lent
pél dá nyai. Né hány példa: a csa lád, a Duna, a hu szá rok – in ter júk kal,
vissza em lé ke zé sek kel, régi és új ver sek kel, kor társ fest mé nyek kel,
no vel lák kal jár nak körül egy-egy témát. Érde mes né hány órát el töl te -
ni a bön gé szés sel, szel le mi leg töl te kez ve fo gunk fe láll ni. 

ttm.
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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 alka-
lmazottat 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 
június 11-én és 25-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 – május hó
Születtek: 
Pribély Tamás és Alföldi Éva lánya: Ella
Kecskés Sándor és Szobonya Ágnes fia: Mátyás Sándor
Juhász Gábor és Kemper Enikő fia: Dominik
Nagy Máté és Maul Zsófia lánya: Heidi
Házasságot kötöttek:
Moór Márk és Kurucz Barbara
Oláh Tibor és Németh Ilona
Balázs Kálmán Ákos és Kárpáti Henriett
Nagy Gergely és Bartos Bianka Dóra
Jagicza Ádám és Surányi Gréta
Henyei Gábor és Mányi Tünde
Heffenräger János és Sipos Kinga
Kovács Sándor és Horváth Andrea
Elhaláloztak:
Polonyi Antal Gábor (1960)
Szvoboda Péter (1977)
Palotai Richárd Antal (1963)
Török István (1940)

Nagymaros, 2022. május 30.
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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
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Tisz telt Szü lők!
Nagy ma ros Város Önkor mány za ta fel mé rést végez a böl cső dés korú kis gyer me kek szü lei kö ré ben, hogy ki igé nyel ne böl cső dei el lá tást az
Önkor mány zat böl cső de in téz mé nyé ben. Kér jük, az alábbi igény fel mé rő kér dő í vet  leg ké sőbb 2022. au gusz tus 20-ig jut tas sák el ki tölt-
ve a vé dő nők höz, az óvoda ve ze tő jé hez il let ve a Pol gár mes te ri Hi va tal ba!

Kö szö net tel, nagy ma rosVárosönkor mány za ta

Kérdőív bölcsődei igényfelmérés céljából
Az ön neme:

Nő:
Férfi:
Melyik korosztályba tartozik?
18-20
21-29
30-39
40-49
50-59
Hány gyermek él az ön háztartásában?
1
2
3
több, mint 3
Hány évesek a gyermekek?
Amennyiben működne normál bölcsőde Nagymaroson, véleménye
szerint igénybe venné-e az ellátást?
Igen ………. fő gyermek
Nem

Ha a bölcsődei ellátás 2023. év januárjában indulna, igény-
be venné-e az ellátást?
Igen ………. fő gyermek
Nem
Ha igénybe venné a bölcsődei ellátást, elsősorban, milyen
okból tenné?
Munkavállalás
Munkahely keresés
Szociális helyzet
Egyéb ok: ………………………………………………………………………………………
Milyen értéktartományba esik a háztartásában az 1 főre eső
nettó havi bevétel?
0-40 ezer forint
41-80 ezer forint
81-120 ezer forint
121-160 ezer forint
161-200 ezer forint
201 -ezer forint felett
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