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Közélet
Szent mi sé vel kez dő dött az au gusz tus 20-i me gem lé ke zés ál la -
ma la pí tó ki rá lyunk, Szent Ist ván ün ne pén. Dr. Csáki Tibor kö -
nyör gés sel kezd te a szer tar tást, erő ért, hogy le győz hes sük a
tes tet, alá za tos sá gért, hogy el vi sel jük, ha bán tá sok érnek, bá to -
rí tá sért, ha ma gá nyo sak va gyunk, és meg hall ga tá sért, ha ké -
rünk, hi szen a mély ség ből ki ál tunk fel. 

Meg kér dez te min dannyi unk tól, hogy vajon Szent Ist ván örül-e a
mos ta ni nem ze dék nek? A vá lasz egy értel mű: igen. István el ve tet te az
evan gé li um mag vát és az szár ba szök kent, hi szen áll nak a temp lo ma ink
és  re mé nye ink sze rint ben nünk is épül az a temp lom, me lyet ke resz -
tény ség nek ne ve zünk, mert az belül van! Imád koz zunk azért, hogy
mind az egy há zi, mind az ál la mi ve ze tő ink ha son ló mag ve tő mun kát vé -
gez ze nek, mint első szent ki rá lyunk.

A ko szo rú zás után a mű ve lő dé si ház ban foly ta tó dott az ün nep -
ség, ahol a Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes ze né je fo gad ta a ven dé ge -
ket. He inc zin ger Ba lázs pol gár mes ter kö szön tő jé ben ki e mel te, hogy
a ma gya rok szá má ra ez a nap a test és a lélek ün ne pe is egy ben. A tes tet
táp lá ló ke nyé ré, és a lel ket táp lá ló is te ni sze re te té. Az ál la mi ság, mely ről
szin tén me gem lé ke zünk, mind ehhez a ke re tet, a biz tos ala po kat nyújt-
ja. A valós ér té kek arról is mer sze nek meg, hogy idő tál ló ak. A csa lá dok
és füg get len nem ze tál la mok évez re dek óta lé tez nek.

Rét vá ri Bence, a régió or szág gyű lé si kép vi se lő je Szent Ist ván pél -
dá ját kö ve ten dő arra hívta fel a fi gyel met, hogy glo bá lis vál ság ban ne -
künk lo ká lis ki vé tel nek kell len nünk, és ezt akkor te het jük meg, ha nem
mások ér de ke i hez iga zo dunk, hanem a nem ze ti ér de ket kö vet jük; Szent
Ist ván is ezt az utat kö vet te, ezért em lé ke zünk rá ma is. A ma gyar tör té -
ne lem ben is vol tak „napos idő sza kok”, és volt, hogy „sötét fel le gek gyü -
le kez tek”. Azért ér de mes tör té nel met ta nul ni, hogy amit elő de ink jól
tet tek, azt te gyük mi is, és ami hibát el kö vet tek, azt ne hagy juk me gis -
mét lőd ni. Ma is ak tu á li sak Szent Ist ván ezer évvel ez előtt meg fo gal ma -
zott in tel mei. Ezek közül ki e mel te a bé ke sze re te tet, hang sú lyoz va: ez
kell, hogy le gyen a mai kor ma gyar ve ze tő i nek is a leg fon to sabb gon do -
la ta. Szent Ist ván nem félt meg vé de ni az or szá got sem ke let től, sem nyu -
gat tól, hanem lét re ho zott egy füg get len, önál ló Ma gyar or szá got. Ez egy
si ker tör té net: ezer évvel ké sőbb itt va gyunk, az ő nyel vét be szél jük, rá
em lé ke zünk, ke resz té nyek, ma gya rok va gyunk, a Kár pát-me den cé ben
élünk, mint ő, ezt a kö zös sé get fon tos nak tart juk és meg véd jük, mint ő.
Be szélt arról is, hogy nem át la gos évet élünk: a szom széd ban fegy ve rek
ro pog nak, 2015 óta sok száz ezer ember akart át tör ni a déli ha tá ron, túl
va gyunk több jár vány éven és ener gi a vál ság ala kult ki a vi lág ban. Az uk -
raj nai há bo rú ról azt mond ta, az egyik ol da lon orosz, a má si kon ukrán,
eu ró pai és ame ri kai fegy ve rek kel há bo rúz nak. Ez nem lo ká lis konf lik tus,
nem két or szág ha tár vi tá ja, hanem a világ szu per ha tal ma i nak ér de küt -
kö ző zó ná ja. Sajnos nem azt hall ja a hí rek ben, hogy a po li ti ku sok fegy -
ver szü ne tet és békét sür get né nek, hanem még több fegy vert kö ve tel nek
és kül de nek, már pe dig a több fegy ver nem békét hoz, hanem még több
ál do za tot. Ha zánk a mi ha ma rab bi bé ké ben ér de kelt. Fon tos, hogy a ko -

ráb bi nagy vál sá gok ide jén be tud tuk bi zo nyí ta ni, hogy van ma gyar me -
gol dá sunk, most is meg fog juk ta lál ni a le he tő leg jobb me gol dást – zárta
gon do la ta it a kép vi se lő.

Ez után a vá ro si ki tün te té se ket adta át a pol gár mes ter és a kép vi se lő úr.
Ebben az évben a Nagy ma ros Város Dísz pol gá ra címet Ivor

And rás né nak ítél te a kép vi se lő-tes tü let. A la u dá ci ó ban ki e mel ték azt a
töb bév ti ze des mun kát, me lyet a vá ro sért vég zett, ki e mel ten a német
nem ze ti sé gi ha gyo má nyok me gőr zé sét. De dol go zott az ön kor mány zat -
nál, a KIOSZ-nál, volt vá ro si kép vi se lő és al pol gár mes ter is. A város
2014-ben Pro Urbe díj jal tün tet te ki. Be fo ga dó, in teg rá ló sze mé lyi ség,
aki meg hall ja a la kos sá gi ké ré se ket, a jó ügye ket fel ka rol ja és meg is
oldja azo kat. Ki vá ló a kap cso la ta a város civil szer ve ze te i vel, lo kál pat ri -
ó ta ként szé pí ti a vá rost, pél da mu ta tó, ér ték te rem tő mun ká ja, a Táj ház
lét re ho zá sa, ha gyo má nyok te rem té se, német nem ze ti sé gi osz tá lyok tá -
mo ga tá sa, tá bo rok szer ve zé se mind a kö zös ség össze fo gá sát se gí ti. 

Pro Urbe díj ban ebben az évben a MISZTRÁL együt tes tag jai ré -
sze sül tek, Heigl Lász ló, He inc zin ger Mik lós, Pusz tai Gábor, Tó -
bisz-Ti nel li Tamás, Török Máté és Sza lai Zol tán. 

Mit je lent a zene? Élek-e vele, me rí tek-e be lő le vi dám sá got, erőt a
küz del mek ben? – tette fel a kér dést dr. Hadi Fe renc, a Miszt rál Ala pít -
vány ala pí tó ja. Az ad ven ti kon cer tek, a nyári fesz ti vá lok mind az el mé -
lyü lés re in dí ta nak, a meg ze né sí tett ver sek akár vál to zá so kat is hoz hat -
nak egy-egy ember éle té ben. 1997-től jár ják az or szá got, a Kár pát-me -
den cét, Eu ró pát és Ame ri ká ba is el ju tot tak, is ko lák ban nép sze rű sí tik a
meg ze né sí tett ma gyar köl tő in ket. Fényt kül de ni az em be rek szí vé nek
sö tét sé gé be, ez a MISZTRÁL kül de té se immár 25 esz ten de je. Tolcs vay
Béla meg kö szön te, hogy van a Miszt rál, mert a har mó nia csak ahhoz
csat la ko zik, aki méltó rá és össze kö ti az eget a föld del. 

Nagy ma ros If jú sá gá ért díjat idén Ha ran go zó Ká roly né
óvónő kapta. 1981-ben kezd te itt Nagy ma ro son a gyer mek ne ve lés
nehéz mun ká ját. Volt be osz tott óvónő, majd ve ze tő ként szá mos fe lú -
jí tás, bő ví tés kö tő dik a ne vé hez, az ő szer ve zé sé vel ün ne pel te az
óvoda a 100. szü le tés nap ját, szak mai prog ra mok ren de ző je, a nem ze -
ti sé gi ne ve lés mód szer ta ná nak ki dol go zó ja, óvo dai ala pít vány lét re -
ho zó ja. Vidám ter mé sze te, szó ki mon dá sa, lé nyeg lá tá sa, po zi tív gon -
dol ko dá sa sok kol lé ga szá má ra irány tű volt. Az el múlt 40 év alatt
több száz gyer me ket ké szí tett fel, in dí tott el az is ko la kez dés nehéz
útján, jó kap cso la tot ápolt a szü lők kel, is ko lai pe da gó gu sok kal. 

Nagy ma ros If jú sá gá ért díjat ka pott Phi lipp né Jung Rita,
bi o ló gia-kémia sza kos tanár. Sze mé lyes hang vé te lű mél ta tá sá ban
He incz né Cser ni Ka ta lin ki e mel te a dí ja zott őszin te sé gét, egye -
nes sé gét, a kol lé gák hoz és a di á kok hoz való ba rá ti vi szo nyát, hogy
meg ha tá ro zó egyé ni sé ge és eli ga zo dá si pont ja volt a tan tes tü let nek
nyug dí ja zá sá ig. A bi o ló gia és kémia mel lett ta ní tott éne ket ma gyar
és német nyel ven is, eti kát, lel ke sen ké szí tet te még az utol só órá i ra
is a pre zen tá ci ó kat és még arra is volt gond ja, hogy a negy ven évig
össze gyűj tött anya ga it átad ja az utód já nak, ezzel is se gít ve, meg -

Álla ma la pí tó Szent Ist ván ün ne pén
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Közélet

A 19-én, pén te ken a kora dél után a Nagy ma ro si Ütő sök nagy -
sze rű fel lé pé sé vel kez dő dött a borünnep.
Ezt kö vet te Ko vá cso vics Fru zsi na gyer mek mű so ra ki csik és na -
gyon örö mé re, a Wil den ro sen tánc együt tes pedig vidám han -
gu la tot te rem tett a kő szín pad nál. 
Helyi fi a ta lok mu tat ták meg te het sé gü ket, a Nap ko rong együt tes
ze nélt, a FISH! elő ze ne ka ra ként. Végül az  dő já rás bi zony ta lan sá -
ga el le né re a ha tó sá gok en ge dé lyez ték a tű zi já ték meg tar tá sát so -
kunk örö mé re.
Au gusz tus 20-án dél előtt a vá ro si ün nep ség gel foly ta tó dott a
Szent Ist ván napi ünnep. Dél után a Du na ka nyar Fú vó se gyüt -
tes, Ope rett műsor és Roy és Ádám trió szó ra koz tat ta az idelá -
to ga tó kat.  

Este ifj. Cso ó ri Sán dor ze ne ka ra, az Ötö dik év szak mu zsi kált,
me lyet a Derby együt tes zárt egy remek ut ca bál lal. Mind a két
nap neves ze né szek lép tek fel pár hu za mo san a Hé nig li szín pa -
dun kon a bo rut cá ban.
Jó volt látni a ki sebb-na gyobb tár sa sá go kat, be szél get ve, zenét
hall gat va, él vez ve a jobb nál-jobb ne dű ket, éte le ket, mű so ro kat.
Sok lá to ga tónk gra tu lált ahhoz, hogy mi lyen szín vo na las pin cé -
sze tek vet tek részt a ren dez vé nyen és mi lyen remek borok, pezs -
gők közül le he tett vá lasz ta ni. 
Kö szön jük, hogy a bi zony ta lan idő já rás el le né re ennyi en el jöt tek,
azok nak kü lö nö sen, akik eső ka bát ban is bol do gan is mer ked tek a
bo rok kal és részt vet tek a ren dez vé nyen, mind fel lé pők, mind ide -
lá to ga tók.

Borünnep

A kép vi se lő-tes tü let 2022. jú li us 28-án meg tar tott ren des,
nyílt ülé sén a kö vet ke ző dön té sek szü let tek:

A tes tü le ti ülé sen dön tés szü le tett a gyer me két kez te tés té rí té si•
dí já nak, va la mint a Mo soly Csa lá di Böl cső de és a Gon do zá si
Köz pont té rí té si dí ja i nak eme lé sé ről.
Me gal kot ta a tes tü let a há zas ság kö tés ese tén a több let szol gál ta -•
tás el len té te le zé se ként fi ze ten dő dí jak ról szóló ren de let mó do -
sí tá sá hoz kap cso ló dó ren de le tet.
El fo gad ta a tes tü let a Vé dő női Szol gá lat 2021. évi be szá mo ló ját.•
Dön tött arról, hogy 2022. szep tem ber 1-től 150 Ft-tal eme lik a•
kö zét kez te tés ada gon kén ti re zsi költ sé gét.
Nagy ma ros Város Önkor mány za ta Kép vi se lő-tes tü le te 5 666•
000,- Ft pót be fi ze tés ről dön tött a Má tyás Nonp ro fit Kft. szá má -
ra, saját tőke hely re ál lí tá sa ér de ké ben. Az össze get átu tal ja a
Má tyás Nonp ro fit Kft. szám lá já ra a tar ta lék ke ret ter hé re.
Gát-pró ba é pí tés el szá mo lá sá nak el fo ga dá sa - Nagy ma ros Város•
Önkor mány za tá nak Kép vi se lő-tes tü le te a Nagy ma ros Duna
menti ár ví zi próba-vé de ke zé si mun ká la tok ta pasz ta la ta i ról

szóló költ ség el szá mo lá sa alap ján to váb bi 5 mil lió fo rint elő le -
get biz to sít az Egye sü let nek, az együtt mű kö dé si me gál la po dás -
ban fog lal tak alap ján. Leg ké sőbb idén ősszel ké szül jön egy tel -
jes el szá mo lás és áta dás-át vé tel, ami a ki e gé szí tő költ sé ge ket is
tar tal maz za (rabok, egyéb). A jelen ha tá ro zat ban sze rep lő 5
mil lió fo rin tos ki e gé szí tő tá mo ga tást az Önkor mány zat a 2022.
éves költ ség ve té sé nek tar ta lék alap ja ter hé re biz to sít ja.
A be szer zés re ke rült – a munka el vég zé sé hez szük sé ges - esz kö -•
zök, gépek, be ren de zé sek jegy zé ke a me gál la po dás 2. számú
mel lék le tét ké pe zi, mind e ze ket 6,2 mil lió fo rint összeg ben az
Önkor mány zat az Egye sü let től be ke rü lé si ér té ken át ve szi, ami a
tel jes 8+6+5 M Ft, azaz össze sen 19 mil lió fo rin tos elő leg keret
ter hé re kerül át vé tel re.
Nagy ma ros Város Önkor mány za tá nak Kép vi se lő-tes tü le te úgy•
dön tött, hogy a Nagy ma ros 2602/07, 2602/10 és 2602/17 hrsz.
ABC és Szál lo da in gat la nok te kin te té ben az in gat la nok el adá sá -
ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó an nyil vá nos pá lyá za tot ír ki.

könnyít ve az ő mun ká ját. Az is ko lá ban szá mos ha gyo mány kö tő dik
a ne vé hez, mint a kör nye zet vé de lem, víz vi lág nap já ról való me gem -
lé ke zés, csa pa tai sorra nyer ték a ve tél ke dő ket a tér ség ben.

Nagy ma ros Város Köz szol gá la tá ért elis me rő ok le ve let ve -
he tett át Va len tin An na bel la. Nem volt kér dés, hogy ez a díj idén
azé a kol lé gáé lesz, aki ha tó sá gi ügyek ben meg ke rül he tet len a hi va -
tal ban. Se gí tő kés zsé ge, szak mai tu dá sa, húsz év ta pasz ta la ta, sta bi li -
tá sa, meg bíz ha tó sá ga meg kér dő je lez he tet len. Ma, ami kor in kább
me ne kül nek a közsz fé rá ból a mun ka tár sak, mint hű sé ge sen ki tar ta -
nak, akkor az ilyen alá za tos, em ber sé ges, ki tar tó, me gér tő, ko moly
szak tu dás sal ren del ke ző mun ka társ nél kü löz he tet len a hi va tal ban,

to vább ra is sok erőt, tü rel met és ki tar tást kí vánt az őt mél ta tó pol gár mes -
ter és bízik abban, hogy még so ká ig együtt fog nak dol goz ni a vá ro sért.

La kos sá gi kez de mé nye zés re Ta kács Csaba, Taki a Maros Kft.
mun ka tár sa ki tar tó, szor gal mas mun ká já ért di csé rő ok le ve let ka -
pott, me lyet igaz ga tó ja, a pol gár mes ter és kép vi se lő úr adott át. Vas -
taps sal kö szön töt te őt a hall ga tó ság, el si mer ve azt a szor gal mat, fá -
rad ha tat lan ki tar tást, amellyel eső ben, fagy ban, tűző napon rója az
ut cá kat fű ka szá já val, teszi rend be a köz te rü le te ket, ka szál ja a par ko -
kat, hol itt, hol ott tűnik fel a város kü lön bö ző ré sze in. Fon tos ez a
munka, ame lyet alá zat tal végez évek óta kö zös sé günk örö mé re.
Nagy kö szö net érte.
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Katedra
Mi a valóság a térítési díjakkal kapcsolatban?

Több kér dés és meg ke re sés ér ke zett az ön kor mány zat hoz a böl -
cső dei té rí té si díjak emel ke dé sé vel kap cso la to san. Az aláb bi ak -
ban sze ret nénk tá jé koz tat ni az érin tett szü lő ket a vál to zá sok jog -
sza bá lyi és szer ve zé si hát te ré ről.

A te le pü lé si ön kor mány za tok nak abban az eset ben kell meg szer vez ni -
ük a böl cső dei el lá tást (böl cső de vagy mini böl cső de, eset leg csa lá di böl cső -
de), ha a te le pü lé sen élő 3 éven aluli gyer me kek száma meg ha lad ja a 40 főt. 

Az ön kor mány za tok böl cső dét, mini böl cső dét, csa lá di böl cső dét
vagy mun ka he lyi böl cső dét is mű köd tet het nek akár önál ló an, vagy tár su -
lás ban másik te le pü lés sel, vagy nem ál la mi fenn tar tó val (civil, egy há zi)
kö tött el lá tá si szer ző dés útján is.

Nagy ma ro son a fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel az ak ko ri vá ros ve ze tés böl -
cső dei rend szer tár su lás ban, szol gál ta tá si for má ban, vagy is csa lá di böl -
cső de ként biz to sí tot ta a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sát, ahol szin tén 20
hetes ko rá tól 3 éves ko rá ig ne vel he tő, gon doz ha tó a kis gyer mek, ma xi mum
5 + 2 fővel.  Mind egyik böl csö dei el lá tá si for má ban a gyer me két kez te té sért
és a gon do zá sért té rí té si díjat kell fi zet ni. Az ét ke zé si té rí té si díjat és az in téz -
mé nyi té rí té si díj mér té két a kép vi se lő-tes tü let ha tá roz za meg. 

A gyer me két kez te tés díját a fenn tar tó által meg ha tá ro zott té rí té si
díj fi gye lem be vé te lé vel, nyer sa nyag nor ma ál ta lá nos for gal mi adó val nö velt
összeg ben és az igény be vett ét ke zé sek szá má nak, va la mint a Gyvt. 150.
§ (6) be kez dé sé ben meg je lölt nor ma tív ked vez mé nyek fi gye lem be vé te lé vel
ál la pít ja meg.  A böl cső dei gon do zás sze mé lyi té rí té si díját - a fenn tar tó
el té rő dön té se hi á nyá ban - akkor is tel jes hó nap ra kell me gál la pí ta ni, ha a
gyer mek az el lá tást a hónap nem min den nap ján veszi igény be.

A mun ka he lyi böl cső de és a csa lá di böl cső de in téz mé nyi té rí té si díja
nem ha lad hat ja meg az egy el lá tott ra jutó szol gál ta tá si ön költ ség és a tár -

gyé vi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás kü lönb sé gé nek az egy napra jutó
össze gét.  Nagy ma ros Önkor mány zat Kép vi se lő-tes tü le té nek 10/2018.
(XII.1.) ön kor mány za ti ren de let 2. mel lék le te ha tá roz ta meg a Mo soly Csa -
lád- és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat, Csa lá di Böl cső de in téz mé nyi té rí té si díját. 

A ve szély hely zet tel össze füg gő át me ne ti sza bá lyok ról szóló tör vény
az ön kor mány za ti tu laj don ban álló gaz da sá gi tár sa sá gok ré szé re díj eme -
lé si ti lal mat ki tol ta 2022. jú ni us 30-ig, így az új In téz mé nyi té rí té si dí ja kat
a kép vi se lő-tes tü let csak jú li us 01-je után ha tá roz ta meg, azzal a ki té tel lel,
hogy szep tem ber 1-jén lép ha tály ba. /Nagy ma ros Város Kép vi se lő-tes tü le -
té nek 8/2022. (VII.28.) Önkor mány za ti ren de let/.

Azon ban a sze mé lyi té rí té si díj me gál la pí tá sá nál a csa lád egy
főre eső havi jö ve del mét kell fi gye lem be venni. A ked vez mé nye zet -
ti körön kívül eső csa lá dok ese té ben pedig jö ve de le ma rá nyo san ál la pít ják
meg a sze mé lyi té rí té si díjat, tehát a sza bá lyo zás fi gye lem mel van a szü lők
jö ve del mi hely ze té re. 

A csa lá di böl cső dé ben nyúj tott böl cső dei el lá tás ese tén a sze mé lyi
té rí té si díj össze ge igény be ve vőn ként nem ha lad hat ja meg a gyer mek csa -
lád já ban az egy főre jutó rend sze res havi jö ve de lem nettó 50%-át.

Me gért jük a szü lők által ta pasz talt ne héz sé ge ket, pon to san ezért az
ön kor mány zat május óta dol go zik egy jobb me gol dá son.

A böl cső de vagy mini böl cső de ál la mi fi nan szí ro zá sa sok kal ked ve -
zőbb az ön kor mány za tok és a szü lők szá má ra is, hi szen a tör vény sza bá lyai
sze rint ezen in téz mé nyek ben a sze mé lyi té rí té si díj össze ge ét ke zés sel
együtt nem ha lad hat ja meg a csa lád egy főre eső nettó jö ve del mé -
nek a 25%-át. Önkor mány za tunk el sőd le ges célja, hogy Nagy ma ro son
egy ked ve zőbb fi nan szí ro zás sal böl cső de vagy mini böl cső de lét re ho zá sa
va ló sul jon meg a 2023 évben.                                Hetényi andrea 

Murphy tör vé nye, hogy pont abban az évben, ami kor ki szá -
rad nak tavak, apad nak a fo lyók min ket eláz tat az eső.... a jó
han gu lat azon ban nem ma radt el!
Jó volt látni a ki sebb-na gyobb tár sa sá go kat be szél get ve, zenét hall -
gat va, él vez ve a jobb nál-jobb ne dű ket, éte le ket.   Nagy örö münk re
szin te min den prog ra mot meg tud tunk tar ta ni, még a tű zi já té kot is!
Sok lá to ga tónk gra tu lált ahhoz, hogy mi lyen szín vo na las pin cé sze -
tek vet tek részt a ren dez vé nyen és mi lyen remek borok-pezs gők
közül le he tett vá lasz ta ni. Kö szön jük, hogy a bi zony ta lan idő já rás el -
le né re ennyi en el jöt tek, azok nak kü lö nö sen, akik eső ka bát ban is
bol do gan is mer ked tek a bo rok kal.
Hét éve töb bek kö zött azzal a szán dék kal in dí tot tuk út já ra ren dez vé -
nyün ket, hogy fel hív juk a fi gyel met a Du na ka nyar, benne Nagy ma -
ros sző lé sze ti-, bo rá sza ti múlt já ra, így vég te le nül örü lünk, hogy idén
már 5 pin cé szet vett részt a Duna két part já ról, egy értel mű en új ra é -
led nek a tér sé gi bo rá sza ti ha gyo má nyok. 
A részt ve vő bo rá sza tok: Ká roly Áts Tokaj, Balla Géza Pin cé szet Er -

dély,  MONAVIN  kép vi se le té ben,  Ge önc ze öl Wi nery  Ga ram kö -

vesd, Gyű szű bir tok Szek szárd, La po sa Bir tok Ba da csony, Mé szá ros
Pince Szek szárd, Vylyan Pin cé szet Vil lány a Bor Má mor kép vi se le té -
ben, Pan non hal mi bor vi dék  Ba barc zi Sző lő bir tok és Pince  ,  Cseri
Pin cé szet , Han gyál Pin cé szet , Pan non hal mi Fő a pát ság pin cé sze te, a
Borp ro mo kép vi se le té ben, Pa u lus Mol nár Bor ház Mór, Wi ne li fe Sop -
ron a  Bor há ló Vác  kép vi se le té ben,  Rábai Ka ta lin bo rá szat, Nesz -
mély, René's Wine He a ven Mátra, Sápi Tímea Kéz mű ves Gyü mölcs -
bo rok,  Ta ver Na Bo rá szat  Ba la ton fel vi dék,  Te le ki bor csa lád,  Var sá -
nyi Pin cé szet Eger,  IKON Bo rá szat Dél-Ba la ton,remek pezs gők és a
Ma ro si Kék kok tél a Bor-Piac stand ján és per sze a du na ka nya ri bo rá -
sza tok: Bor ga rázs Ma nu fak tú ra Du na bog dány, He i nin ger pince
Nagy ma ros,  Ling vay pin cé szet  Vác,  Rus ti ca Bor mű hely  Szen tend -
re, Ga la go nyás Hab zó mű hely Esz ter gom -Vi lá gi wi nery He lem ba.

Koncz Helga

Kö szön jük a tá mo ga tást: A rendezvény szervezői:

VII. SZENT ISTVÁN NAPI BORÜNNEP
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2022. szeptember – 9. szám6

Lámpás

Az augusztusi Nagymaros újságban megjelent rejtvény megfejtése: SZENT ISTVÁN NAP BORÜNNEP.
A helyes megfejtők közül kisorsoltuk a szerencsés nyertest: KISS LAURA.  A Kavics Snack Bár 5000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte. Gratulálunk!
A szeptemberi rejtvényhez a Kikötő Étterem 5000 Ft-os vásárlási utalványát sorsoljuk ki a szerencsés nyertes-
nek. A megfejtéseket szeptember 25-ig várjuk a Polgármesteri Hivatal postaládájába névvel, elérhetőséggel.

Nyí lá szá ró csere az is ko lá ban
A Nagy ma ro si Kit ten ber ger Kál mán Álta lá nos Is ko la és Alap fo kú
Mű vé sze ti Is ko la fő é pü le té ben nagy fej lesz tés tör tént a nyá ron. 

Régi vá gyunk volt, hogy a régi nyí lá szá ró kat újak ra cse rél jük.
Most 68 ab la kot, 2 be já ra ti ajtót és 5 bel té ri ajtót cse rélt ki
egy helyi vál lal ko zó, He inc zin ger Csaba cége, a Maros Fain Bt.
Ez a na gyér té kű, hő szi ge te lés szem pont já ból ki vá ló be ru há zás a
Váci Tan ke rü le ti Köz pont, mint fenn tar tó pá lyá za ta alap ján va ló -
sul ha tott meg. A több mint száz é ves ab la kok és ajtók cse ré je a mos -
ta ni  ener gi a vál sá gos idők ben a leg jobb kor tör tént. Az ener ge ti kai
pá lyá zat másik ré szét a Nagy ma ros Város Önkor mány za tá nak
kö szön het jük. A kö zel jö vő ben to váb bi kor sze rű sí té sek re, szi ge te lé -
sek re, na pe le mek el he lye zé sé re szá mít ha tunk.

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni a Váci Tan ke rü le ti Köz pont -
nak, Nagy ma ros Város Önkor mány za tá nak, hogy se gí tik is ko -
lán kat, hogy ez a régi, gyö nyö rű épü let a mo dern kor kö ve tel mé nye -

i nek is meg fe lel jen s hogy a nyári szü net ben, idő ben el ké szült ez a
je len tős be ru há zás. Köszönet He inc zin ger Csa bá nak, a
kivitelezőnek.

Rész le tek az aláb bi lin ken meg te kint he tők: https://www.yo u tu -
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EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!
*Az akciót megelőző 30 napban alkalmazni ajánlott ár, melytől az akcióban részt vevő gyógyszertárak eltérhetnek.

**A jelen akció során feltüntetett akciós ár maximált fogyasztói ár, az akcióban részt vevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***Az ajánlott, akciót megelőző ár és a maximált akciós ár figyelembevételével számított százalékos kedvezmény.  

Az akcióban részt vevő egyes gyógyszertárak ennél magasabb kedvezményt is biztosíthatnak.
Az akció elérhető a részt vevő SZIMPATIKA gyógyszertárakban.  

Részletekért, kérjük, forduljon az Ön SZIMPATIKA gyógyszertárához. A feltételek eladáshelyen történő betartásáért a gyógyszertárak felelősek.

Az akció érvényes  
2022. 09. 01. – 2022. 09. 30-ig,  
illetve a készlet erejéig  
a SZIMPATIKA patikákban.

SZEPTEMBERI AKCIÓ

3 479 Ft **
3 670 Ft* helyett

116 Ft/db

EP

ALGOPYRIN
500 mg tabletta
30 db

Hatóanyag: metamizol-nátrium
Forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 
1138 Budapest, Váci út 133. E ép. 3. em. Telefon: (+36 1) 505 0050 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi .hu

MAT-HU-2201066 (2021.10.19.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

7 999 Ft **
8 890 Ft* helyett

266,6 Ft/adag

EP

          ***-10%

OSCILLOCOCCINUM NEO
golyócskák
30 adag

Forgalmazza: Boiron Hungária Kft. 1012 Bp., Márvány utca 18.

  Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer 
jóváhagyott terápiás javallat nélkül

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

3 449 Ft **
3 900 Ft* helyett

57,5 Ft/db

          ***-11%
CETEBE C-VITAMIN, D-VITAMIN ÉS CINK 
kapszula
60 db

Forgalmazza: Stada Hungary Kft. 1133 Budapest, Váci út 116-118.

22STADACETEBE3AP4/2022.08.09.

Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

2 349 Ft **
2 650 Ft* helyett

234,9 Ft/g

          ***-11%

DENTINOX
fogínygél gyermekeknek
10 g

Hatóanyag: lidokain
Forgalmazza: PENTA PHARMA Zrt. 2161 Csomád, József Attila utca 73.

  Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2 499 Ft **
2 840 Ft* helyett

83,3 Ft/ml

EP

          ***-12%
TANTUM VERDE® 1,5MG/ML
szájnyálkahártyán alkalmazott spray
30 ml

Hatóanyag: benzidamin
Gyártó helyi képviselete:: Angelini Pharma Magyarország Kft. 

1118 Bp., Dayka G. u. 3. 
Tel.: +36 1 336 1614 Email: drugsafety@angelini.hu

ANG/TAV/2022/19 A dokumentum lezárásának időpontja: 2022.05.30.

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

4 799 Ft **
5 500 Ft* helyett

96 Ft/ml

EP

          ***-12%
KALOBA
belsőleges oldatos cseppek
50 ml

Hatóanyag: pelargonium 
sidoides kivonat

Helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft. 
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

Vény nélkül kapható 
hagyományos növényi gyógyszer

 Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta 
fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el 

a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2 049 Ft **
2 400 Ft* helyett

34,2 Ft/db

          ***-14%
PATIKÁRIUM MULTIVITAMIN 50+
tabletta
60 db

Forgalmazza: Parma Produkt Kft.
1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a.

  Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

3 349 Ft **
3 650 Ft* helyett

33,5 Ft/ml

EP

          ***-8%
NORMAFLORE
belsőleges szuszpenzió
20x5 ml

Hatóanyag: Bacillus clausii spóra
Forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi .hu

MAT-HU-2101080 (2021.10.29.)

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2 999 Ft **
3 410 Ft* helyett

50 Ft/db

EP

          ***-12%

PANANGIN® FORTE 
316 MG/280 MG
fi lmtabletta
60 db

Forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032 medinfo@richter.hu

233/2022/OTC

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

3 249 Ft **
3 600 Ft* helyett

116 Ft/db

EP

          ***-9%
ELINIX PROBIOTIKUM
kemény kapszula
28 db

Forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

OELI1673/05.20

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2 499 Ft **
3 000 Ft* helyett

50 Ft/db

          ***-16%
NEOMAGNIZUM FORTE D3
tabletta
50 db

Gyártja és forgalmazza: Afl ofarm Hungary Kft. 1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

238_202208_neom

Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

5 049 Ft **
5 810 Ft* helyett

42,1 Ft/db

BIOCO PORC & IZOM CSONT 
KOMPLEX KONDROITINNEL

          ***-13%
fi lmtabletta
120 db

Forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.

3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

  Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

2 599 Ft **
2 800 Ft* helyett

162,4 Ft/db

EP

          ***-7%

NEO CITRAN MEGFÁZÁSRA 
ÉS KÖHÖGÉSRE
kemény kapszula
16 db

Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.

 A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport.

PM-HU-XBRAND-22-00045

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

6 499 Ft **
7 150 Ft* helyett

  

EP

BÉRES CSEPP EXTRA BELSŐLEGES 
OLDATOS CSEPPEK + C-VITAMIN 
BÉRES 50 MG TABLETTA

          ***-9%  
4x30 ml + 120 db

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

BCSE2209ADSZI

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

6499 Ft/csomag

3 779 Ft **
4 050 Ft* helyett

37,8 Ft/ml

EP

OTRIVIN BREATHE CLEAN
tengervizes orrspray
100 ml

Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43.

 A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

PM-HU-XBRAND-22-00045

Gyógyászati segédeszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

4 499 Ft **
5 055 Ft* helyett

75 Ft/db

EP

          ***-11%
MAGNÉZIUM BÉRES 375 MG + B6
fi lmtabletta
60 db

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

BMG3752209ADSZI

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

          ***-7%
EDIAGNOSIS COVID-19 NASAL
antigén teszt
1 db

1 999 Ft **
2 150 Ft* helyett

1999 Ft/db

EP

Forgalmazza:  A-Lab Pharma (Arvali Kft.)

Bank Center, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

  Orvostechnikai eszköz

3 779 Ft **
4 050 Ft* helyett

37,8 Ft/ml

EP

OTRIVIN BREATHE CLEAN
tengervizes orrspray Aloe Verával
100 ml

Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43.

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

PM-HU-XBRAND-22-00045

Gyógyászati segédeszköznek minősülő 
orvostechnikai eszköz

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

4 299 Ft **
4 800 Ft* helyett

47,8 Ft/db

BÉRES C-VITAMIN 1000 MG 
RETARD FILMTABLETTA 
+ 2000 NE D3-VITAMIN

          ***-10%90 db

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

CÉK2209ADSZI

Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

1 479 Ft **
1 630 Ft* helyett

74 Ft/db

EP

          ***-9%
IMODIUM® 2 MG
kemény kapszula
20 db

Hatóanyag: loperamid-hidroklorid
Forgalmazza: Johnson&Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

  Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

3 099 Ft **
3 380 Ft* helyett

155 Ft/db

EP

          ***-8%

NUROFEN RAPID FORTE 
400 MG
lágy kapszula

20 db

Hatóanyag: ibuprofén
Forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Tel.: (+36) 1 880 1870 E-mail: gyogyszer@rb.com  

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

3 099 Ft **
3 335 Ft* helyett

155 Ft/db

EP

          ***-7%
CATAFLAM DOLO RAPID  25 MG
lágy kapszula
20 db

Hatóanyag: diklofenák-kálium
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

PM-HU-XBRAND-22-00045

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2 229 Ft **
2 800 Ft* helyett

44,6 Ft/g

EP

          ***-20%
ROSACTA
krém
50 g

Hatóanyag: rozmaringolaj
Forgalmazza: Medis Hungary Kft. 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.

Vény nélkül kapható hagyományos 
növényi gyógyszer

 Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta 
fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el 

a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

3 099 Ft **
3 500 Ft* helyett

25,8 Ft/db

          ***-11%

BÉRES VITA-D3 FORTE 
3200 NE
tabletta
120 db

Forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

VTDF2209ADSZI

Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

3 929 Ft **
4 400 Ft* helyett

32,7 Ft/db

          ***-10%
D-VION 2000 IU
kapszula
120 db

Forgalmazza: P&G Hungary Kkt. 
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. +36-1-451-1256

MAT-HU-UNBRANDED-22-000001

Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

1 729 Ft **
1 930 Ft* helyett

28,8 Ft/db

          ***-10%
EUROVIT D-VITAMIN 2000 NE
tabletta
60 db

Forgalmazza: Teva Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

  Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

6 499 Ft **
7 310 Ft* helyett

108,3 Ft/db

EP

          ***-11%
FLEBAVEN 1000 MG
tabletta
60 db

Hatóanyag: mikronizált diozmin
Forgalmazza: KRKA Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet

HUFLEPAT202026

Vény nélkül kapható gyógyszer

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

          ***-10%

BÁNÓ-FÉLE FOKHAGYMA-
GALAGONYA-FAGYÖNGY
kapszula
100 db

4 749 Ft **
5 295 Ft* helyett

47,5 Ft/db

EP

Forgalmazza: Herbária Zrt. 1135 Budapest, Csata u. 27.

  Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

7 249 Ft **
8 500 Ft* helyett

120,8 Ft/db

          ***-14%

MAKULA KOMPLEX AREDS2 
FORMULA
étrend-kiegészítő kapszula
60 db

Forgalmazza: Goodwill Pharma Zrt. 
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

  Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

2 149 Ft **
2 560 Ft* helyett

21,5 Ft/ml

          ***-16%
APETISTER SENIOR
étrend-kiegészítő oldat
100 ml

Gyártja és forgalmazza: Afl ofarm Hungary Kft. 

1025 Budapest, Cseppkő utca 41.

237_202208_apet

Étrend-kiegészítő készítmény

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet 
és az egészséges életmódot.

          ***-11%
BLEND-A-DENT
Extra erős protézisrögzítő krém
47 g

1 499 Ft **
1 690 Ft* helyett

31,9 Ft/g

EP

Forgalmazza: VitalPlus Trade Kft. 1093 Budapest, Vámház krt. 7.

  Orvostechnikai eszköz

          ***-11%
CATIONORM
emulziós műkönny szemcsepp
10 ml

3 799 Ft **
4 300 Ft* helyett

379,9 Ft/ml

EP

Forgalmazza: 
Santen Oy, Finnország

33270 Tampere, Niittyhaankatu 20.

  Orvostechnikai eszköz
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Lámpás
Idén is Bá lint Zsom bor szel le mi sé gé ben telt a már har ma dik
éve meg ren de zett Analóg Kert össz mű vé sze ti prog ram so ro -
zat, amely ne künk - szer ve zők nek, ki ál lí tók nak és egyéb
köz re mű kö dők nek – is ünnep. 
Ven dég lá tó ink, Raj ner Mária és Mik lós már he tek kel a fesz ti vál meg nyi -
tá sa előtt össze hí vott min ket, hogy kö zö sen han go lód has sunk rá az ese -

mény re. Au gusz tus 12-én
pedig már a vers lám pá -
sok kal, kép ző mű vé sze ti
al ko tá sok kal fel dí szi tett
kert jük be vár tuk azo kat,
akik nyi tot tak vol tak a be -
fo ga dás ra és ké szek a har -
mó nia meg te rem té sé re.

A ki ál lí tást Ket tős
Tamás nyi tot ta meg ih le -

tett sza vak kal, az idei ki ál lí tók Bá lint Zsom bor, Fé legy házy Zsolt, Für jes
Dóra, Ka u bek Péter, Köb litz Bir git, Né meth Péter Mi ko la, Né meth
Zol tán Pál, Orr And rás, Raab Rózsa, Szabó Hen ri et ta, Szé csi And -
rás és Szé kely Kati vol tak.

A kör nyék ről össze se reg lett al ko tók mun ká ik kal a min den na pi va ló sá -
gon túli síkra re a gál tak. A ki ál lí tó tér ként funk ci o ná ló régi sváb gaz da sá gi
épü let és alá húz ta a művek időt len sé gét. Több zenei pro duk ció is zaj lott
ebben a szak rá lis tér ben – pél dá ul Dobos Edgár az éteri hangú húros hang -
sze ren, kan te lén ját szott itt, amellyel me gi déz te a Ka le va lá ban is me gírt
ember és ter mé szet kö zöt ti har mó ni át. 

Bá lint Zsom bor an gya lai és ör dö gei elé Né meth Péter Mi ko la és ze nész
ba rá tai vers kon cert jén ke rült a föld ből hin tett ke reszt, amit aztán a kö zön -
ség ma gok kal ve tett be, mint egy a fel tá ma dás, az új já szü le tés ígé re te ként, a
hit cso dá ja ként.

Me gí vott ven dé günk, Kéri Ákos re for má tus lel kész arról be szélt,
hogy „a bűn eset tel disz har mó nia jött a vi lág ba, mely nek kö vet kez mé nye -
it ezek ben az idők ben is ta pasz tal juk, de Jézus Krisz tus az, aki hely re ál lít ja

a har mó ni át a sze mé lyes éle tünk ben." …és mit tet tek hozzá az elő a dók? Hát
a lel kü ket, és az ál ta luk áta dott él mény ből mi is táp lá koz hat tunk! Péter
Alíz és Jan ko vics Máté „Ben ned a létra” cím mel tar tott em lé ke ze tes tán -
ce lő a dást. A ve rő cei AZNAP Pro jekt né ma fil mek re re zo nált. Szom ba ton
Lac he gyi Imre és Re mé nyi Árpád ír-skót nép ze nei vá lo ga tás sal va rá -
zsol ta el a hall ga tó sá got. Ke mény Már ton bur don imp ro vi zá ci ó kat adott
elő. Hevér Jankó ban dá ja Ket tős Ta más sal húzta, a BLMB (a Pan ta li csa -

lád ze ne ke ra) kí vá ló jazz-kon cer tet adott. A mé csest zá rá sul a Baj dá zó
együt tes gyúj tot ta fel szí vünk ben… Az össz mű vé szet je gyé ben Szé csi
And rás „Vissza  ve -
rő dés” cím mel tar -
tott per fir manszt az
ön ma gunk kal való
szem be né zés le he -
tő sé gé ről. Már szel -
le mi be ve ze tő jé ből
na gyon sokan töl te -
kez tek. A fesz ti vá lon több költő is meg je lent. A ré geb ben itt al ko tók (töb bek
kö zött Rad nó ti Mik lós, Pi linszky János) ver se ik kel ka la u zol tak min ket
Nagy ma ro son. Végh At ti lá val már a kert ben be szél get tünk „Transz be ton”
című nem rég meg je lent kö te té ről. Ugyan itt is mer ked het tünk meg To ma ji
At ti la ze be gé nyi köl tő vel is, aki nek alább idé zett vers rész le te az Ana lóg
Kert prog ram so ro zat mot tó ja is le het ne:
„El kell menni oda hol fehér fá tyol a reg gel
S az este víz felől jövő sur ro gó szárny csat to gás
Hol a ki mond ha tat lant el tán col ják he lyet ted
S a nap köz ben sötét-tisz ta forró cso bo gás”
(To ma ji At ti la: Pom pás tájai az éjnek , részlet)

Fá bi án eriKa du na Ka nyar Kult

Kí sér let a har mó nia meg te rem té sé re– 2022

To ma ji At ti la köl tő vel Fá bi án Erika be szél get

Kísérlet a harmónia megteremtésére

Kettős Tamás
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Egyház
Au gusz tus 3-7 kö zött szer vez tük meg a csa lád tá bort a nagy ma ro si és
ze be gé nyi csa lá dok szá má ra Tibor atya ve ze té sé vel. Össze sen 20
nagy ma ro si és 4 ze be gé nyi csa lád tá bo ro zott együtt, 143-an vol tunk. 

A tábor hely szí ne a Ba la ton-parti Pál kö ve volt. Öröm volt me -
gél ni, ahogy az első napon ér kez tek a csa lá dok, is me rő sök, is me ret -
le nek. De egy-egy ked ves szó, mo soly által érez tük, hogy jó lesz itt
ne künk, jó hogy el jöt tünk és áldás lesz min den csa lád szá má ra a
tábor min den napja, prog ram ja, az él mé nyek, a be szél ge té sek.

Szer dán ér ke zés és ki pa ko lás után szent mi sét ün ne pel tünk,
majd min den csa lád be mu tat ko zott. A víz part adta le he tő sé get ki -
hasz nál va esti stran do lás kö vet ke zett. Szin te a mi kö zös sé günk töl -

töt te be az egész stran dot. Más nap dél előtt a fel nőt tek Tibor atya
elő a dá sát hall gat tuk a szö vet ség ről, me lyet há zas tár sunk kal és az Is -
ten nel kö töt tünk, és ezt min dig erő sí te nünk kell. Erre adtak le he tő -
sé get a cso port be szél ge té sek, imád sá gok, szent mi sék és a szent sé gi -
má dás. A szü lők szá má ra nagy se gít sé get je len tet tek a fi a tal se gí tők,
gye rek vi gyá zók, akik kor osz tá lyon ként fá rad ha tat la nul, nagy sze re -
tet tel fi gyel tek gyer me ke ink re. Ját szot tak, kéz mű ves ked tek és be -
szél get tek velük.

Pén te ken Ta pol cá ra in dul tunk, ki au tó val, ki ke rék pár ral. A Ta -
vas bar lan got lá to gat tuk mind nyá jan, mind az elő a dás, film és a csó -
na ká zás nagy él ményt je len tett szá munk ra. Majd Ta pol ca bel vá ro sá -
ban, a Malom-tó kör nyé kén sé tál hat tunk. Dél után ismét a ba la to ni
stran do lás kö vet ke zett, ahol es té be nyú ló an az apák a fi úk kal ví zi -
lab da mec cset ját szot tak.

Szom ba ton dr. Pécsi Rita ne ve lés ku ta tó elő a dá sát hall gat hat -
tuk meg, aki a há zas tár si szö vet ség ről mon dott építő és meg va ló sí -
tan dó gon do la to kat. Dél után kéz mű ves ke dés, hor go lás, fes tés, ke -
rék pá ro zás várta a tá bo ro zó kat. Este pedig a tábor zá rá sa ként szent -
mi sé ben ad tunk hálát az Is ten nek az együtt töl tött na po kért, min -
den csa lá dért, a cso dá ért, amit együtt él tünk át, hogy meg ta pasz tal -
tuk a kö zös ség, az együtt lét ere jét.

trieb Ma ri ann

KATOLIKUS PLÉBÁNIAI CSALÁDTÁBOR PÁLKÖVÉN

Sok sze re tet tel meg hív juk az 
Idő sek Vi lág nap ja al kal má ból 

ok tó ber 2-án 16 óra kor tar tan dó 
ün nep sé günk re a mű ve lő dé si házba!

Idén is vár juk azo kat az 50 éves há zas -
sá gi év for du ló ju kat ün nep lő szép ko rú a -
kat, akik együtt ün ne pel nék ve lünk ezt

a ju bi le u mi ese ményt.
Je lent kez ni lehet: 

ren dez veny@nagy ma ros.hu, 
vagy a 0620233 3974-es 

te le fon szá mon.
Nagy ma ros Város Önkor mány za ta

www.nagy ma ros.hu

NAGYMAROS FC FOCI TOBORZÓ
Sze re tet tel vá runk min den fo ciz ni sze re tőt a csa pa tunk ban.

Kor osz tá lya ink:
U7: 2016.01.01. - 2017.12.31., 
U9: 2014.01.01. - 2015.12.31.

U11: 2012.01.01. - 2013.12.31., 
U13: 2010.01.01. – 2011.12.31.
U16: 2008.01.01. – 2010.12.31.

Ed zé sek helye és ideje: nagy ma ro si fo ci pá lyán, 
ked den és csü tör tö kön 17 órá tól. 

Érdek lőd ni sze mé lye sen az ed zé sen,
vagy a 06305624081-es te le fon szá mon lehet.
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Egyház

2022. szeptember – 9. szám

Az önál ló pa kisz tá ni állam 1947. au gusz tus 14-én jött létre
India mu zul má nok lakta te rü le te i ből, ami kor meg szűnt az in -
di ai brit ura lom.

A tár sa da lom kasz tok ra és tör zsek re osz lik. Kü lö nö sen In di á ból ér -
kez nek kasz ton kí vü li nincs te len csa lá dok, pa pí rok, munka, me gél he tés
híján. Sokan húz zák meg ma gu kat a nagy vá ro sok híd jai, ké mé nyei alatt,
ház te tő kön, sze mét te le pe ken. Az írás tu dat lan ság 2015-ben: 42% volt. 

Egy belga fe ren ces szer ze tes kezd te el 30 évvel ez előtt a nyo mor -
ban élő hindu és ke resz tény csa lá do kat lá to gat ni az ak ko ri kon zul fe -
le sé gé vel együtt. 

Mun ká ját a Fo ko lá re Moz ga lom kö zös sé ge foly tat ja. Ebbe a
Szo ci á lis Köz pont ba kap cso ló dott egy honfitársunk. Se gít sé gért for -

dult 2017-ben  Ma gyar or szág hoz, hogy mint egy 100 gyer me kük fej lő -
dé sét, ta nu lá sát to vább ra is biz to sí ta ni tud ják. 

Ma 100 gyer mek ta nul hat ma gyar tá mo ga tás ból. Egy vá rat lan
ötlet se gí tet te az is ko lá kat az or szág szá mos pont ján. A 100 Ft-os
akció fe jen ként egy kis Túró Rudi árát kéri a di á kok tól, ugyan ak kor
spon tán al kal mat te remt a nagy lel kű ség re is. Erre a fel hí vás ra
kapcsolódott be a Kit ten ber ger Álta lá nos és Mű vé sze ti Is ko la,
ehhez csat la ko zott a ka to li kus plé bá nia is. Egy pakisztáni ta nu ló tel -
jes évi költ sé ge 75.000 forint, először egy, aztán két kis di ák tel jes ta -
nít ta tá sá nak költségét összegyűjtötték közösen. A 4. évre, idén, 3 pa -
kisz tá ni kis di á kot vál lal va, a Távol-Kelet hely be jön. Is ko la és temp -
lom moz dul így együtt: és ez most már Nagy ma ros ügye lett! 

Hal la ni kel lett volna a gye re kek meg jegy zé se it: Egy kis lá nyét,
aki alig tudta ki vár ni, hogy oda ad has sa zseb pén zét. Vagy látni az
elsős kis fi út, aki egy ko moly össze get: csá bí tó édes ség pén zét adta
be. Volt gye rek, aki a szü lei fi ze té sé ig várt. Mert hátuk mö gött, ter -
mé sze te sen és sze ré nyen ott állt sok név te len, ön zet len fel nőtt. A
temp lom üveg ma lac ká ja négy szer is meg telt. Nem csak te he tő sek ,
egye dül állók, nyug dí ja sok, idő sek is adományoznak. Csa lá dok
pedig ün ne pi „krump li la ko mát” ültek, hogy az egy-egy dú sabb ebéd -
re szánt kü lön bö ze tet dob ják be. 

A ta va szi ta név től Alina, John Paul és Sha ro on immár Nagy ma -
ros pa kisz tá ni gyer me kei! 

Hor to vá nyi eMőKe

Távol-Kelet hely be jön

Utalás: Új Város Alapítvány. számlaszám: CIB 11103004-18041930-10000001. közlemény: Pakisztán.  www.fokolare.hu

Re for má tus hírek
Elöl já ró ban két szep tem be ri ese ményt sze ret nénk hir det ni. Szep -
tem ber 4-én lesz a hit ta nos ta név nyi tó is ten tisz te let, mely re vár juk
a hit ta nos gyer me ke in ket és csa lád ju kat il let ve szep tem ber 17-én 9
órá tól a Pa no rá ma par ko ló után nem sok kal a Du na par ton tart juk
most már má so dik al ka lom mal a „Re for má tus Pik nik”-ünket,
mely re sze re tet tel vár juk nem csak a gyü le ke ze tünk tag ja it,
hanem min den ked ves ér dek lő dőt.
Sze ret nénk még be szá mol ni nyári ese mé nye ink ről.

A nyár fo lya mán két tábor is volt a gyü le ke ze tünk ben. Az egyik a
már ha gyo má nyos sá vált hit tan tá bor, amit éven te a nyár ele jén tar tunk,
a másik tábor pedig a Ta hi tót fa lu ban tar tott csen des na pok.

A hit tan tá bor 5 (3+2) napon ke resz tül tar tott, idén azzal a sa já tos -
ság gal, hogy három napot Nagy ma ro son, két napot pedig Ta hi tót fa lu -
ban tar tot tunk a csen des na pok kal pár hu za mo san.

A hit tan tá bor idei té má ja: „A me gis mer he tő Krisz tus” , mely nek ke -
re té ben volt szó az élet ke nye ré ről (5000 ember meg ven dé ge lé se), a fel -
tá ma dás ról, a világ vi lá gos sá gá ról, va la mint az Útról, mely ben meg ta -
pasz tal hat tuk, hogy Jézus az egyet len út Is ten hez. A té mák hoz kap cso ló -
dó an, sü töt tünk ke nye ret, ké szí tet tünk lám pást, ki rán dul tunk és sokat
ját szot tunk, éne kel tünk.

Gyü le ke ze ti csen des nap

Jú ni us 26-tól 29-ig tar tot tuk gyü le ke ze ti csen des nap ja in kat Ta hi tót fa -

lu ban a Sion-Hegye Re for má tus Kon fe ren cia-köz pont ban, mely nek

kö zép pont já ban üdv bi zo nyos ság té má ja volt. Az üdv bi zo nyos ság

nem csak pusz tán hit, ugyan is lehet az em ber nek „egy faj ta hite”, de

ami kor a hívő em ber nek üdv bi zo nyos sá ga van, akkor va ló di hite van.

Akkor tudja, hogy ő va ló ban Krisz tus ban van. Tudja, hogy Ő meg halt

érte és érte él ma is. Tudja, hogy a menny felé tart az élete és nagy örö -

met ta pasz tal Jé zus sal való lelki kö zös sé gé ben itt a föl dön. Van-e ilyen

hit bi zo nyos sá gunk? Ezt a kér dést jár tuk körbe.

Gyü le ke ze tünk tör té ne té ben ez volt az első csen des nap al kal munk.

Öröm volt meg ta pasz tal ni, hogy Isten Lelke va la mennyi ünk ben mun -

kál ko dott és me ge rő sí tet te az Úr Jé zus ban való lelki éle tün ket.

Kéri áKos lel Ki pász tor
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Lámpás
Dr. Tóth Mi hály né, Hoff mann Anna nénit ott ho ná ban ke res tük
fel abból az al ka lom ból, hogy nem rég töl töt te be 90. éle té vét.
Mire em lék szik gyer mek ko rá ból a le gé le seb ben?

A leg mé lyebb nyo mo -
kat a há bo rú, a má len kíj ro -
bot ra hur co lás és a ki te le pí -
té sek okoz ta bor za lom hagy -
ta ben nem. Még most is hal -
lom a pus ka ro po gá sok hang -
ját, azt a ri a dal mat még most
is érzem, amit az orosz csa pa -
tok be vo nu lá sa je len tett.
Hosszú ideig pin cé ben búj -
tunk el, majd ott a pin cé ben
ta lál koz tam Csat hó Gá bor -
ral és Raj nai Gá bor ral, akik
akkor híres szí né szek vol tak.

Egy ked ves em lé kem is van, ami kor ’44 ka rá cso nyán az apám az er dő ből
ho zott egy ka rá csony fát, anyám pa pír ba cso ma golt koc ka cuk rot ra kott a
fára, mert más nem volt. Akkor még koc ka cu kor sem volt min den fán. Be -
jött egy orosz tiszt, látta, hogy nincs semmi a fa alatt, majd el ment, és ho -
zott egy kosár almát. A fi a tal orosz ka to nák erő sza ko sak vol tak, ki ra bol ták
a há za kat, még a plé bá ni át is, hal lot tam a fel nőt tek től, hogy még Mons ber -
ger es pe res urat is meg ver ték. A tisz tek, az idő seb bek em ber sé ge seb bek
vol tak. Aztán a pin cé ből ki me rész ked tünk és a nagy csa lád nő tag jai és a
gye re kek össze köl töz tünk egy házba, a nagy bá tyá mék hoz, Jung Feri bá csi -
ék hoz, mert itt na gyobb biz ton ság ba érez te magát min den ki.

Aztán ele ve nen él ben nem az az emlék, ami kor má len kíj ro bot ra vit ték
a ka to ná kat és ren dez tek egy kis bú csúz ta tót szá muk ra, én akkor Vár nai Zse -
ni től sza val tam A fiad vissza tér című ver sét, a ref rén jét még most is tudom:
„Hidd akkor is, ami kor már hi he tet len, ki el ment tőled, vissza tér fiad.”

Sosem fe lej tem el, hogy a nagy bá tyám, Jung Feri bácsi, aki nek a há zá -
ba a népes csa lád mellé még két orosz tisz tet is be szál lá sol tak, meg akar -
ták men te ni a má len kíj ro bot ra hur co lás tól a nagy bá tyá mat. Tör tént,
hogy ő is je lent ke zett a ki do bolt idő pont ra, hogy fe li rat koz zon a „kis mun -
ká ra”, majd ami kor ezt a két orosz meg tud ta, ki vet te őt a lis tá ról és azt
mond ták neki, hogy hol nap reg gel, ami kor a kon voj indul, ma rad jon ott -
hon, ne jöj jön elő. Ezt a nagy bá tyám lel ki is me re te nem bírta el, azt mond -
ta, hogy ha a töb bi e ket vi szik, akkor neki is menni kell. Más nap a kon vojt
a tég la gyár nál érte utol, csat la ko zott a kál-ká pol nai me net hez és három
na gyon nehéz évet töl tött a Szov jet unió ban. Meg me ne kül he tett volna,
de nem tette, a lel ki is me re te nem en ged te. 
Volt más is a csa lád ból má len kíj ro bo ton?

Igen, mivel Hoff man nok va gyunk, édes apá mat és az akkor 17 éves
Laci bá tyá mat is el vit ték, apám még 1945 de cem be ré ben ha za jött, mivel
sú lyos bal ese tet szen ve dett egy épít ke zé sen. Mikor a ka pu ban meg pil -
lan tot tuk, alig is mer tük meg, mert olyan so vány volt. Anyám első kér dé -
se az volt, hát a Laci hol van? Bi zony a bá tyám csak három év múlva jött

haza, de há lá sak vol tunk, mert na gyon sokan vissza sem tér tek.
Aztán az is egy szép em lé kem, hogy 1946-ben én kö szönt het tem

egy or go na cso kor ral Mind szenty her ceg prí mást a temp lom té ren. Alig
bír tam az iz ga lom tól el mon da ni, hogy a Prí más úrnak sze re tet tel a Bol -
dog Mar git ról el ne ve zett zárda nö ven dé ke ként, nagy ne ve tés volt kö rü -
löt tem, de a Prí más na gyon ked ve sen fo gad ta, ki szállt az au tó ból és be -
szél ge tett a fo ga dá sá ra meg je len tek kel.
Hová ke rült a pol gá ri el vég zé se után?

A váci pi a ris ták nál foly tat tam a ta nul má nya i mat, Szir tes Ga bi val má -
so dik ele mis ta ko runk tól az érett sé gi ig egy pad ban ül tünk. Ami kor ötö di -
ke sek vol tunk, ál la mo sí tot ták a váci pi a ris tá kat is, akkor az édes apám Bu -
da pest re íra tott mind ket tőn ket az And rássy úton mű kö dő Mária Te ré zia
Fő le ány gim ná zi um ba, 1951-ben itt érett sé giz tünk a ba rát nőm mel együtt,
aki vel ha lá lá ig na gyon jóban vol tunk, ke reszt szü lők va gyunk köl csö nö sen
a gye re ke ink nek. Én a pedagógiát választottam hivatásul, ő a festészetet.

A gim ná zi um el vég zé se után min den kép pen ta ní ta ni akar tam, már
hat éves korom óta erre a pá lyá ra ké szül tem. Első osz tá lyos korom óta se -
gí tet tem a gyen gébb ta nu ló kat, egy fél órá val ko ráb ban men tem az is ko lá -
ba és ta ní tot tam őket ol vas ni. Az Esz ter go mi Ta ní tó kép ző el vég zé se után
1960-ban kap tam dip lo mát. 54 évet töl töt tem a pá lyán, Bu da pes ten negy -
ven évig a Tüzér utcai ál ta lá nos is ko lá ban ta ní tot tam, onnan men tem
nyug díj ba, majd ké sőbb még 14 évet a Rad nó ti Álta lá nos is ko lá ban vol -
tam ta ní tó, nap kö zis tanár és német nyel vet is ta ní tot tam mind vé gig. Itt
kezd tem el a vö rös ke resz tes mun kát, amire le ga lább olyan büsz ke va gyok,
mint az 54 év ta ní tói mun kám ra. El ső se gély nyúj tás ból én ké szí tet tem fel
a csa pa to kat mind a két is ko lá ban és rend sze re sen meg nyer tük a ver -
senyt. 2014-ben in dí tot tam az utol só csa pa to mat és még Tatán el ső se gély -
nyúj tó tá bort is ve zet tem, a Vö rös ke reszt tel a kap cso la tom 40 évig na gyon
szo ros volt. A nö ven dé ke im na gyon há lá sak vol tak, mert a jo go sít vány
meg szer zé sé hez elég volt az én alá í rá som, mert olyan ala pos is me re te ket
sze rez tek. Én magam is na gyon sok eset ben tud tam se gí te ni el ső se gély re
szo ru lók nak és erre ta ní tot tam a ta nít vá nya i mat is. 2014-ben, 82 éves ko -
rom ban men tem vég leg nyug díj ba, azt hi szem, ezt na gyon ke ve sen mond -
hat ják el ma guk ról.

Éle tem zömét Bu da pes ten éltem, de fér jem ha lá la után na gyon egye -
dül érez tem magam, ezért úgy dön töt tem, hogy ela dom a bu da pes ti la ká -
so mat és ha za köl tö zöm a fi am hoz, uno ká im hoz egy ko ri szü lő fa lum ba,
most már a má so dik dé du no kám is ér ke zik. Gon do mat vi se lik, sze re tet tel
vesz nek körül és abban a szü lői ház ban él he tek, ahol a gye rek ko ro mat töl -
töt tem. Úgy érzem, egy gaz dag élet út van mö göt tem, bol dog va gyok, még
az egész sé gem re se pa nasz ko dom és re mé lem, ezt a szel le mi fris ses sé get
so ká ig meg tudom még őriz ni. Az már fáj, hogy a ba rát nők is sor ban men -
nek el, még ket ten élnek a régi osz tály tár sak közül, a Kmetty Muci, a He -
incz Médi és a Bótz Magdi. Ez úton kö szön töm őket sze re tet tel, mert már
na gyon régen ta lál koz tunk.
Ez úton kí vá nunk jó egész sé get és még sze re tet ben el töl tött bol -
dog éve ket a mo soly gós ta ní tó né ni nek, aki az öt ven négy év
alatt so kak nak tudta átad ni az élet sze re te tét. sze.

Ötvennégy év a tanítói hivatásban
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Sport
Ka ja kos hírek

Nagy ban fo lyik a fel ké szü lés, ed ző tá bo rok, ki sebb ver se nyek,
ame lyen ke resz tül ké szü lünk az or szá gos baj nok ság ra. A Pest
megye baj nok ság egy ilyen ver seny, ahol az or szá gos baj nok ság -
ra be ju tá sért kell küz de ni. A ver se nye ken leg jobb ered mé nye ink:
Bu da pest, Pest megye Baj nok ság 2022.07.08 2022.07.10 Szol nok
MK1 Női Kölyök U13 2000 m, 1. Kardos Orsolya
MK2 Férfi Gyermek U10 2000 m, 3. Burgermeister Bence, Döbrössy Tamás,
K2 Női Kölyök U13-U14 1000 m A Döntő, 4.  Gaszner Eszter, Kardos Orsolya
K2 Férfi Kölyök U13. 2000m, 6. Berezvai Soma, Rimely Ábel
C2 Női Kölyök U13-U14 2000 m, 3.  Szépvölgyi Blanka, Mozga Dorottya 4.
Lénárt Gabriella, Révész Jázmin
C2 Női Kölyök U13-U14 1000 m 4. Szépvölgyi Blanka, Mozga Dorottya. 5.
Révész Jázmin, Lénárt Gabriella
C1 Női Serdülő U15-U16 2000 m 9. Bognár Flóra
C1 Női Kölyök U14 2000 m, 6. Szabad Flóra,
MC1 Férfi Gyermek U12 2000 m, 9. Balázs Gergő
MC1 Férfi Gyermek U10-U11 2000 m, 3. Solti Gergő
A felnőtt sportolóinknak külön van országos bajnokság. Ők már itt
hozták a pontokat! Masters Magyar Bajnokság, Balogh Anikó emlék-
verseny 2022.07.16 2022.07.17 Szolnok
K2 Férfi Masters 500 m 55-59, 2. Heincz Sándor, Földházi Tibor
K2 Férfi Szabadidős és Egyetemista 500m, 4. Bergmann Dániel, Döbrössy
Gábor
K1 Férfi Szabadidős és Egyetemista 500m, 9. Bergmann Dániel
K1 Férfi Masters 500 m 50-54, 7, Heincz Sándor
K1 Férfi Masters 200 m 45-49, 9. Burgermeister József
K1 Férfi Masters 200 m 50-54, 7, Heincz Sándor
K2 Férfi Masters 200 m 50-54, 6.  Heincz Sándor, Bárány László
K2 Férfi Szabadidős és Egyetemista 200m, 6. Bergmann Dániel, Döbrössy
Gábor
K4 Férfi Szabadidős és Egyetemista 200m, 5. Bergmann Dániel, Döbrössy
Gábor, Burgermeister József, Heincz Sándor
A fi a ta lok sze ge den küz döt tek a baj no ki pon to kért! Itt nem csak
2000 m-es fu ta mok, hanem 500 és 1000 m-es szá mok is van nak,
tehát a dön tő be elő- és kö zép fu ta mo kon ke resz tül vezet az út. Itt
csak a dön tő sök kel fog lal ko zunk. A le gér té ke seb bek az egyé ni ver -
seny szá mok, de a páros és né gyes fu ta mok is fon tos pon to kat je len -
te nek a klu bunk nak. Gyer mek, Kö lyök Ma gyar Baj nok ság, Ko lo nics
György em lék ver seny. 2022.08.06 2022.08.07 Szeged
MK1 Női Kölyök U13 2000 m, 3. Kardos Orsolya
K2 Női Kölyök U13-U14 1000 m, 5. Gaszner Eszter, Kardos Orsolya
K1 Férfi Kölyök U13. 2000m, 6. Kardos Olivér
MK2 Férfi Gyermek U10 2000 m, 9. Burgermeister Bence, Döbrössy Tamás
MK4 Férfi Gyermek U10-U11 1000 m, 2. Burgermeister Bence, Döbrössy
Tamás, Kis Lukács, Rimely Ders
MK4 Férfi Gyermek U12 2000m, 10. Burgermeister Olivér, Hadi Mátyás, Nagy
Boldizsár, Pintér Balázs
MK4 Férfi Gyermek U12 1000 m, 9. Burgermeister Olivér, Hadi Mátyás, Nagy

Boldizsár, Pintér Balázs
C4 Vegyes Kölyök U13-U14 1000 m, 7. Lénárt Gabriella, Révész Jázmin, Mozga
Dorottya, Szabad Flóra
PC4 Vegyes Gyermek U10-U11 500 m, 3. Solti Gergő, Várnagy Viktor, Grécs
Arnold, Kilic Krisztián
C2 Női Kölyök U13-U14 2000 m, 6. Mozga Dorottya, Németh Anna, 7. Lénárt
Gabriella, Révész Jázmin
MC1 Férfi Gyermek U12 2000 m, 11. Balázs Gergő
A baj nok sá got a nép sze rű sí tő ver se nyek kö ve tik. Az első ilyen, a
hely ben me gen de zett Du na ka nyar Kupa, amely na gyon fon tos az
egye sü le tünk éle té ben. Az összes csa lád tag és barát előtt tud ják meg -
mu tat ni fel ké szült sé gü ket spor to ló ink. Szur ko lá suk nagy ban fo -
koz za a han gu la tot. Ebben az évben az várva várt eső pont a ver seny
kö ze pén ér ke zett meg, azon ban ez nem tudta a ver seny zők ked vét
szeg ni. Tö ret len lel ke se dés sel zaj lot tak to vább a fu ta mok.
Dunakanyar Kupa 2020.08.20
MC1 Férfi Gyermek U10-U11 2000 m 1. Solti Gergő, 2. Grécs Arnold, 3.
Várnagy Viktor
MC1 Férfi Gyermek U12 2000 m 1.Balázs Gergő
C1 Női Kölyök U14 2000 m 1. Révész Jázmin, 2. Szabad Flóra, 3. Horváth-
Arany Eszter,
C1 Férfi Kölyök U13 2000 m 1. Solti Bendegúz
C1 Női Serdülő U16 2000 m 1. Bognár Flóra
MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m, 4. Burgermeister Bence, 7. Döbrössy Tamás
MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m 7. Pollner Márk, 8. Rimely Ábel
K1 Férfi Serdülő U15 2000 m, 6. Siklósi Boldizsár, 8. Péntek Márton. 9. Siklósi
Bendegúz
MK1 Női Kölyök U13 2000 m, 1. Kardos Orsolya
MK1 Férfi Gyermek U11 2000 m, 7. Pintér Balázs
MK1 Férfi Gyermek U11 2000 m, 7. Kis Lukács
K1 Női Kölyök U13 2000 m, 1. Kardos Orsolya
K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 2000 m, 3. Burgermeister József
K1 Férfi Kölyök U13. 2000m, 1. Kardos Olivér
K1 Női Kölyök U14 2000 m, 2. Gaszner Eszter
K1 Férfi Kölyök U14 2000 m. 4. Kardos Olivér
K1 Női Serdülő U16 2000 m, 2.  Péteri Rozina
MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m, 10. Burgermeister Olivér, 11. Hadi Mátyás,
15. Nagy Boldizsár

A csa pat ver seny ben az első he lye zést érték el a gye re ke ink! A Sviri ván -
dor ku pát ismét Kar dos Or so lya vi het te haza! Há la telt szív vel em lé ke zünk Svi -
ri re, aki hosszú-hosszú éve kig volt a han gu lat fe le lő se a Du na ka nyar Ku pák -
nak! A ren dez vény nem jö he tett volna létre a szü lők, csa lád ta gok, ba rá tok és
is me rő sök se gít sé ge és aktív köz re mű kö dé se nél kül. Tá mo ga tó ink, a tel jes ség
igé nye nél kül: Nagy ma ros Város Önkor mány za ta, Batki Transz Batki Lász ló,
Sa ku ra Cuk rász da Ba logh Nóra, 2 M De sig ne Szabó Mik lós, Schült Fe renc, Juli
Zöld sé ges, Borkó Máté, Hor váth Dávid, Kru gel Exim Hun gary Kft. Vár nagy
Béla, Ma gyar Kajak- Kenu Szö vet ség.

Gra tu lá lunk az ered mé nyek hez! Az egye sü let ve ze tő sé ge
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Lámpás
Víz és al kal maz ko dás

Sze re tünk úgy gon dol ni Ma gyar or szág ra és a Du na ka nyar ra,
mint tisz ta vi zek kel kor lát la nul el lá tott te rü let re, amit nem érint -
het a klí ma vál to zás. Ám már az idei nyár is be bi zo nyí tot ta, hogy
ez saj nos nem így van. Fo lyó in kat túl sza bá lyoz tuk, az ár te re ket le -
csa pol tuk és be é pí tet tük, a vi ze ket pedig gyors úton, le be to no zott
ár kok ban ki tes sé kel jük a te le pü lé se ink ről, sőt, az or szág ból is. 

A Kár pát-me den ce rá a dá sul gyor sab ban me leg szik a vi lá gát lag -
nál, mi köz ben egyre rit káb ban, de egyre na gyobb mennyi ség ben
zúdul ránk csa pa dék az ég haj lat vál to zás kö vet kez té ben. Ho gyan tu -
dunk al kal maz kod ni a vál to zás hoz, át vé szel ni az aszá lyos idő sza ko -
kat, és biz to sí ta ni ha zánk víz- és élel mi szer biz ton sá gát?

A víz kör for gá sá nak el to ló dá sa vissza for dít ha tat lan ká ro kat
okoz. Tar tós aszály ese tén meg vál to zik a talaj szer ke zet, amely így
nem képes meg tar ta ni a vizet.
Mit te he tünk az egyen súly vissza ál lí tá sá ért?

A kö vet ke ző nagy eső zé sig sze rez zünk be eső víz gyűj tő tar tályt!
A leg jobb a föld be ásott típus, de gyors és olcsó me gol dás ként a ki -
sebb eső víz tá ro ló hor dók is meg te szik.

Ne nyír juk fél cen tis re a füvet, könnyen ki ég het, a talaj pedig ki -
szá rad hat. A ma ga sabb ra ha gyott gyep vi szont úgy mű kö dik, mint
egy ter mé sze tes lég kon di: haj nal ban remek har mat csap da és pá ro -
log ta tó fe lü let, segít me gő riz ni a ta laj ban lévő táp anya go kat, ned -
ves sé get. Ne be to noz zuk le a ker tün ket és fe lejt sük el a mű fü vet! A fa
nél kü li, műt rá gyá zott, min den nap ön tö zött, rend sze re sen gyom ir -
tó zott ker tek fenn tart ha tat la nok. 

Ta ka ré kos kod junk az ivó víz zel! A heti rend sze res au tó mo sás, az
ál lan dó me den ce hasz ná lat óri á si meg ter he lést je lent a ta laj víz re és
a víz bá zi sa ink ra. Hasz no sít suk újra a szür ke vi zet! Lo cso lás ra, wc-öb -
lí tés re tö ké le tes a hasz nált für dő víz, eső víz is. 

Állít suk hely re a pa ta kok, fo lyók med rét. Ne hasz nál juk lo cso -
lás ra a pa ta ko kat! Így csak fel gyor sít juk a ter mé sze tes kör nye ze tünk
élő he lye i nek el tű né sét. A fúrt kutak vi zé vel is ta ka ré kos kod junk, hi -
szen a fák szá má ra is lét fon tos sá gú ta laj vi zet hasz nál juk el.

Te le pít sünk mély gyö ke rű, szá ra zság tű rő fákat, nö vé nye ket,

ame lyek se gí te nek hasz no sí ta ni, meg tar ta ni a víz mennyi sé get! 
Hasz nál junk cse peg te té ses ön tö ző rend szert! Ez a leg ta ka ré ko -

sabb me gol dás, a le he tő leg ki sebb pá rol gás sal.
Ter mel jünk há zi lag zöld sé ge ket! Fi no mabb, vegy szer men tes és

a gye re ke ink is ön el lá tást ta nul nak. Rá a dá sul nem kell to váb bi kör -
nye ze ti ter he lés sel messzi ről szál lí ta ni! Itas suk a ma da ra kat, mé he -
ket nyá ron a hő ség ben! Az ár nyé ko lás segít a leg töb bet a ház és a
talaj hű té sé ben. Ültes sünk fákat a ház köré! A lég kon di fűti a külső
le ve gőt ezért to vább ront ja a hely ze tet.

Ahol me gold ha tó, a te le pü lés mé lyen fekvő, ke vés bé ki hasz nált
ré szén (pl. rossz mi nő sé gű szán tón) ér de mes vizes élő he lyet lét re -
hoz ni, Ez a ter mé sze tes víz tá ro zó segít meg tar ta ni a vizet a táj ban,
de nyílt víz fe lü le tet és élő he lyet is biz to sít az állat- és nö vény vi lág -
nak, sőt, rek re á ci ós célra is al kal mas, eny hü lést nyújt va a nyári hő -
ség ben. Ha son ló me gol dá sok kal egyre több hazai te le pü lés veszi fel
a har cot az egyre sú lyos bo dó aszá lyok kal.

A Du na ka nyar Kör nye zet vé del mi Egye sü let
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, vagy kér dé se tek van, ke res se tek ben nün ket!

A Bör zsöny Ba rokk Napok első ál lo má sa
A re ne szánsz korába ke rült vissza lélekben a hall ga tó ság au gusz -
tus 23-án a ka to li kus temp lom ban, ahol a Bör zsöny Ba rokk
Napok ke re té ben, zö mé ben spa nyol szer zők esti imád sá ga it hall -
hat tuk Pász tor Júlia szop rán, Hegyi Bar na bás kont ra te nor, Csapó
Jó zsef tenor és Bruck ner Máté basszus gyö nyö rű elő a dá sá ban.
A ves pe rás szer tar tá sa va ló ban olyan el mé lyü lés re adott al kal mat a
részt ve vők nek, mely ben na gyon rit kán lehet része még a ze ne sze re -
tők nek is. A 19. al ka lom mal meg ren de zett prog ram so ro zat nyi tá nya
volt ez a szin te sehol más hol nem hall ha tó össze ál lí tás, a hét másik
nap ja in Ze be gény, Kis ma ros, Ve rő ce, Szo ko lya és Göd adtak ott hon
a ren dez vényso ro zat nak. 
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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.
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-valamint GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány).

2. A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással keres alkalma-
zottat 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

Anyakönyvi hírek – július-augusztus hó

Születtek: 

Maurer Péter Róbert és Dr. Zoller Judit fia: Bence

Kálmán Zsombor és Zoller Dóra fia: Levente

Arnold Gábor és Szilágyi Ágnes lánya: Hanna

Zsigmond Albert és Sárközi Ildikó fia: Benett

Házasságot kötöttek:

Vizler Gábor és Kneifel Csilla Noémi

Elhaláloztak:

Halász János (1970)

Gratzál Mihály (1934)

Krebsz Csaba Celesztin (1954)

Richter Józsefné sz. Sebő Mária (1935)

Máthé Szabolcs Eőrs (1938)

Jung Jánosné sz. Golán Anna Julianna (1942)

Hollai Kornél (1935)

Czapolay Lajos (1957)

Bazsalya Gyula (1956)

Nagymaros, 2022. augusztus 26.

Szántói-Szabó Tamás aranyérmes!
A Sze ge den jú li us 28 és 31 kö zött meg ren de zett Or szá gos Ma gyar
Baj nok sá gon, Szán tói-Szabó Tamás az U-23 -as kor cso port ban
ara nyér met szer zett K-1 1000 m-en, majd K4-500 m-en ezüst ér mes
lett a Vasas SC szí ne i ben. Gra tu lá lunk a nagy ma ro si spor to ló nak és to -
váb bi si ke re ket kí vá nunk!
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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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