
Pályázatok állása
4. oldal

Harangozó Károlyné 
az új óvodavezető

6. oldal

Olvasói levelek
9. oldal

Sváb piknik
10. oldal

Izland – úti beszámoló II.
11. oldal

Pincetárlat
13. oldal

Kajak eredmények
16. oldal

112200  FFtt

A 

tartalomból

XXVVIIIIII..  éévvff..  1100..  sszz..
22000088..   ookkttóóbbeerr

MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  11991188..  ookkttóóbbeerr  3311--
éénn  aa  vvééggzzeett  ggrróóff  KKáárroollyyii  MMiihháállyytt  ssoo--
ddoorrttaa  aazz  oorrsszzáágg  kkoorrmmáánnyyrrúúddjjááhhoozz..

KKáárroollyyii  MMiihháállyy  sszzééttrroommbboollttaa  aa  hhaaddsseerreeggeett
ééss  sszzééttzzüülllleesszztteettttee  aa  ttöörrttéénneellmmii  MMaaggyyaarroorr--
sszzáágg  bbeellssőő  éélleettéétt,,  vvaallaammiinntt  aa  kkoommmmuunniizz--
mmuuss  sszzáámmáárraa  kkaappuutt  nnyyiittóó  „„ddeemmookkrráácciiáátt””  ééss
aazz  éévveezzrreeddeess  hhaattáárrookkaatt  ffeellaaddóó  ppaacciiffiizzmmuusstt
hhoozzttaa  mmaaggáávvaall..  

Az „őszirózsás forradalom” kitörésének ide-
jén visszarendelt és itthon leszerelt csapatok
nyomában törnek be az országba a béke-
szerződést megszegő román hadsereg ré-
szei, a balkáni és szerb csapatok és
Oroszországban megalakított cseh légió egy-
ségei. Amikor a legnagyobb szükség lett
volna a nemzeti ellenállás megszervezésére,
az ország területének védelmére, az „ősziró-
zsás forradalom” Károlyi Mihály vezette
„nemzeti tanácsa” a nemzetvédelemnek
még a csíráit is leszerelte. „Kormányunk-
nak, nemzetünknek és mindenkinek aki
csak élni akar – írja az Est 1918. november 8-i
számában –, egy közös és leghőbb vágya az,
hogy minél hamarább pusztuljon el a sze-
münk elől, ami a háborúra emlékeztet: az

uniformis.” A „nem akarok katonát látni”
esztelen hadügyminiszteri kijelentésre or-
szághódítók, frontok és börtönök szököttjei
tépték le a magyar katonák melléről a hősi-
esség és a kötelességteljesítés elismerő jeleit. 

Ugyanakkor a román nemzeti tanács ré-
szére 15.000 lőfegyvert, 40 géppuskát és
10.000 koronát utalnak ki. Pénz, ruha és
fegyversegélyen kívül gondoskodott arról
is, hogy a románoknak Gyulafehérvárra ki-
tűzött „alkotmányozó és egyesülést” kimon-
dó gyűlésére teljes vasúti szerelvények állja-
nak rendelkezésükre, ahol a románok a
történelmi Magyarország feldarabolását,
Erdély elszakítását kimondották. 

Október 31. nem forradalom volt, hanem:
feloszlás. Az 1918-as „őszirózsás forradalom”
a magyar történelem egyik legszomorúbb fe-
jezetéhez tartozik. Egyenes következménye
volt 1919-ben a proletárdiktatúra, majd Tria-
non. Mindezekből egyenesen következett,
hogy az 1917-es nagy októberi szocialista for-
radalom ideológiáját és katonai erejét 1945-
ben Magyarországra kényszeríthették.

Aminek következménye az 1956-os forra-
dalom lett.

Tharan–Trieb Marianne

Forradalmak hava – október

Szeretettel meghívunk
mindenkit 

aazz  11995566--ooss  ffoorrrraaddaalloomm  
ééss  sszzaabbaaddssáágghhaarrcc  eemmlléékkéérree  

ookkttóóbbeerr  2222--éénn  1188  óórraakkoorr
aa  mműűvveellőőddééssii  hháázzbbaann  rreennddeezzeennddőő

vváárroossii  üünnnneeppssééggrree..
Ünnepi beszédet mond Harrach Péter,

a Magyar Országgyűlés alelnöke.
Az ünnepi műsort összeállítója és 

előadója Erdélyi György színművész. 
Az ünnepség után az áldozatokról
megemlékezünk és koszorúzunk 

a Fő téri emlékhelynél.
EEmmlléékkeezzzzüünnkk  eeggyyüütttt  hhőősseeiinnkkrree!!

Petrovics László   polgármester
BOSTON - LIBERTY SQUARE

Közmeghallgatás 
2008.10.17-én

18 órakor
a művelődési házban.



EEbbbbeenn  aa  hhóónnaappbbaann  eeggyy  rreennddkkíívvüüllii  ((sszzeepp--
tteemmbbeerr  1155))  ééss  eeggyy  rreennddeess  ((sszzeepptteemmbbeerr  2299))
üülléésstt  ttaarrttootttt  aa  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett..

A rendkívüli ülés legfontosabb témája a
TTeelleeppüüllééssrreennddeezzééssii  TTeerrvv  mmóóddoossííttáássaa volt.
Mint köztudott, egy éve folyamatban van az
új Helyi Építési Szabályzat kidolgozása, s
ennek kapcsán a tervezők igyekeznek min-
den egyéni igényt figyelembe venni, amely
összhangba hozható a város rövid és hosszú
távú érdekeivel. Ezek nélkül fejlesztési el-
képzeléseink nem valósíthatók meg. Szá-
mos egyéni ügyben született a lakosok és
nyaralók számára kedvező döntés. Erről az
érdekeltek írásbeli tájékoztatást kapnak.

EEggyy  kkééppvviisseellőő  kkiivvéétteell  eeggyyeettéérrtteetttteekk  aa  kkéépp--
vviisseellőőkk  azzal, hogy a hivatal hiánypótlással
tovább küzdjön azért, hogy aa  DDuunnaa--ppaarrttii  sséé--
ttáánnyyookkaatt  aa  vváárrooss  ssaajjáátt  ttuullaajjddoonnáábbaa  vveehheessssee.
Az évek óta tartó küzdelem reméljük utolsó
fázisához ért, a kért hiánypótlásokat a hiva-
tal megküldte a Környezetvédelmi és Vízü-
gyi Igazgatóságnak, így közterület, köz-
parkként a város tulajdonába kerülhet.

A testület örömmel vette tudomásul,
hogy a Zöldfa utca útburkolatának felújítá-
sára aa  hhiivvaattaall  ((MMuurráánnyyii  ZZoollttáánn))  22..330000..000000
ffoorriinntt  ppáállyyáázzaattii  ffoorrrráásstt  nnyyeerrtt,, az önrészt,
2.473.000 forintot a költségvetésbe beter-
vezték, így ez az utca is megújulhat. Itt a
pályázati feltételek miatt esett a választás
erre az utcára.

A közadakozásból és pályázatból megszü-
letett Szent Erzsébet szobor elhelyezéséről
döntött a testület a szakértők véleménye
alapján. A Karitász és az Ars Regia mindent
megmozgat azért, hogy a kis terecske meg-
szépüljön, Lukács István szobrászművész
SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  sszzoobbrraa  nnoovveemmbbeerrrree  aa  ttéérrrree
kkeerrüüllhessen, az ott lakóknak parkolási lehe-
tőségük legyen. Rövid távú tervükben a szo-
bor elhelyezése, hosszú távú tervükben az
egész tér felújítása a cél. Ezért készít a hivatal
egy költségvetést, mellyel pályázni szeretné-
nek Beer Miklós váci megyés püspök úrhoz.

A testület csatlakozni kíván a Bursa Hun-
garica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz,
a 2008 évi fordulójának általános szerződé-
si feltételeit elfogadja. A pályázati kiírást a
Nagymaros újságban és a hivatal hirdető-
tábláján majdan olvashatják.

Megyei kitüntetésre javasolt a testület
számos, arra méltónak ítélt nagymarosi
közéleti személyiséget zárt ülésen.

Szilágyi Erzsébet képviselő 14 kérdést tett
fel a hivatal munkatársainak és a polgár-
mester úrnak.

Az egyéni lakossági panaszokat a hivatal
kivizsgálja és orvosolja, az intézkedések
lapzártáig megtörténtek. 

Az ANTSZ által előírt kötelező feltételeket
végre (5 hónap után) a hivatal teljesítette, s
így az ügyeletet vállaló orvos emberi körülmé-
nyek között teljesíthet szolgálatot. Az ügyelet
továbbra is a régi rend szerint történik.

A Kittenberger Napok idei költsége 1.7 mil-
lió forint volt, az ünnepekre a költségvetés-
ben 3 millió forintot irányzott elő a testület.

A testület és a polgármester úr között vita
folyik arról, hogy jogszerű volt-e a Nagyma-
ros újság augusztusi és szeptemberi számá-
nak megjelenése, jjooggaa  vvoolltt--ee  aa  ppoollggáárrmmeesstteerr
úúrrnnaakk  bbeelleennyyúúllnnii  aa  llaapp  tteerrjjeesszzttéésséébbee?? A vita
meglehetősen érdekes, hiszen az önkor-
mányzat megbízott jogászának állásfog-
lalása alapján jártam el, ezzel szemben
a tisztelt vitatkozó képviselők semmilyen
jogász által megerősített ellenvéleményt
sem mutattak fel. A polgármester úr és dr.
Néveri István szerint a vállalkozói szerződés
alapján jogszerűen járt el a polgármester, a
testület és a Humánügyi Bizottság vélemé-
nye szerint a polgármester megsértette
mind a sajtótörvényt, mind a vállalkozói
szerződés több pontját, mind a sajtóetikai
kódexet. Az Alkotmány 61§ (1) alapján a
vállalkozó jogszerűen jelentette meg azokat
az írásokat, melyeket a polgármester úr le-
tiltatott. Az alkotmány valószínűleg nem
ismeri a köztünk létrejött szerződés tartal-
mát, mely azért jött létre, hogy annak
megfelelően teljesítsünk. Nem tiltattam le
semmit, a kérdéses cikkek megjelenéséhez
a testület által adott jogosultság birtoká-
ban nem járultam hozzá! Mindezt a tele-
pülés érdekeit szem előtt tartva kezdemé-
nyeztem. A helyi vállalkozók többsége felis-
merte ennek jelentőségét, és nem forgal-
mazta a minden szabályt felrúgva utcá-
ra vitt újságot. A további viták elkerülése vé-
gett a Bizottság javasolja a vállalkozói szer-
ződés két pontjának módosítását.

Nehezményezte a testület, hogy a polgár-
mester úr csak képviselői kérdésre számolt be
öt hónapos késéssel arról a szakvéleményről,
melyet aa  FFőő  ttéérr  ffeellúújjííttáássaa  miatt rendelt meg a
polgármester úr. Nem a felújítás miatt ren-
deltem meg, hanem a kivitelezés körülmé-
nyeinek tisztázására. Azt gondolom, hogy
a fejlesztési törekvések tárgyalása sokkal
fontosabb, mint egy befejezett téma boncol-
gatása. A vizsgálatot megrendeltem, mert a
testület teljes egyetértésben tisztázni akarta
a tér körüli vitákat. Az októberi rendes testü-
leti ülésen kiértékeljük az eddigi ellenőrzé-
seket és a szakvéleményt. Röviden adott vála-
sza miatt a testület kérte, hogy a legközelebbi
bizottsági és a testületi ülés napirendjén szere-
peljen ennek a szakértői véleménynek az
elemzése. A szakmai anyag 180.000 Ft +ÁFA =
216.000 forintjába került a városnak.

Nekem ennyit megér, ha a benne fog-
lalt javaslatok a jövőbeli projektek meg-
valósulásában segítenek, és ha egyszer s
mindenkorra le tudjuk zárni ezt a témát!

AA  sszzeepptteemmbbeerr  2299--ii  rreennddeess  tteessttüülleettii  üülléésseenn
a testület megköszönte a nyugállományba
vonuló Csizmadia Ferencnének több évtize-
des munkáját. 

A testület tudomásul vette, hogy a szállo-
da és a tervezett tteerrmmáállpprroojjeekktt  nnyyíílltt  ppáállyyáá--
zzaatt útján történő értékesítésére pályázat
nneemm  éérrkkeezzeetttt  bbee, így az eredménytelennek
minősül. Döntött arról, hogy a korábbi fel-
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Az önkormányzat hírei 
– szeptember –

NNaaggyymmaarrooss  VVáárrooss  
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A következő testületi ülés
október 27-én lesz.
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tételeken puhítva mihamarabb újabb pá-
lyázatot ír ki. A kiírás tartalmára többverzi-
ós javaslatot kért a megbízott jogászoktól. A
helyi építési szabályozás módosításáig,
mely feltétele a projektek megvalósulásá-
nak, még van néhány hónapunk.

A NNaaggyymmaarroossii  KKrróónniikkaa és a Hősök köny-
ve folyamatos vezetésével, kutatásával az
előző testület évekkel ezelőtt Döbrössy Mi-
hálynét bízta meg, aki az elmúlt évben vég-
zett munkájáról beszámolt.

A képviselő-testület a polgármester 2008.
évi ttuurriizzmmuussffeejjlleesszzttééssrrőőll  sszzóóllóó  bbeesszzáámmoollóó--
ját megismerte, az elhangzott szóbeli kiegé-
szítésekkel elfogadja:
– Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület
létrehozása
– Turisztikai szakember bevonása
– Turizmusban érdekelt vállalkozók össze-
hívása
– Marketing anyag készítése
– „Tiszta udvar, rendes ház” program elindítása
– Utcabútorok kinézetének meghatározása
– Kerüljön beépítésre a gazdasági programba

EEllffooggaaddttaa  aa  tteessttüülleett az Önkormányzat
első félévi ppéénnzzüüggyyii  bbeesszzáámmoollóójjáátt, melynek
bevételi oldala 59,77 %-on, tehát az időará-
nyosnál valamivel jobban, a kiadási oldal
49,6%-on, azaz pontosan időarányosan áll. 

NNeemm  jjáárruulltt  hhoozzzzáá  aa  tteessttüülleett  aa  ppaappkkeerrttii
llaakkááss átadást helyettesítő, szerződésben
foglalt összeg átvételéhez, felkérte a polgár-
mestert újabb egyeztető tárgyalásra a lakás
átvételének érdekében. 

Bízik a testület abban, hogy a működés-
képtelen önkormányzatok számára kiírt pá-
lyázaton nyerni tudunk, további szigorú
gazdálkodással talán az éves egyensúly biz-
tosítható, ha nem lesz brutális energia áremelés.

NNeemm  ffooggaaddttaa  eell  aa  tteessttüülleett  aazz  OOTTPP  jjaavvaassllaa--
ttáátt,,  miszerint a működőképesség fenntartá-
sához szükséges likvid hitelkeretet (105
millió forint) a hivatal úgy csökkentse,
hogy 30 millió forint értékben beruházási
hitellel váltsa ki, azaz 70-75 millió likvid
hitel mellé 30 millió beruházási hitelkere-
tünk lenne. A gondot abban látta a testület,
hogy bár a likvidhitel kamatai magasab-
bak, annak törlesztése az önkormányzat
mindenkori anyagi helyzetétől függ, míg a
beruházási hitelt havonta törleszteni kell.
Felkérte a testület a hivatalt, hogy más
banktól is kérjen az önkormányzat kedve-
zőbb ajánlatot. 

Végső fázisához érkezett a TTeelleeppüüllééssrreenn--
ddeezzééssii  TTeerrvv.  A 2007 márciusától folyó mun-
kák abba a szakaszba értek, hogy el lehet
kezdeni az államigazgatási szervekkel az
egyeztetéseket.

Végre kkii  lleehheett  jjaavvííttaannii  aa  FFőő  ttéérr  és a 12-es
főút találkozásánál lévő úútthhiibbáátt, s eltűnhet
az úthibára figyelmeztető szörnyű tábla. A
2007 tavaszától tartó huzavona eredménye-
képpen a javítás rövidesen megkezdődik.

AA  HHaattllóóppaattaakkii Kerttulajdonosok Egyesü-
lete azzal a kéréssel fordult a testülethez,
hogy az itt lévő uuttccáákkaatt  nnéévvvveell  lláátthhaassssáákk  eell,,
a turisták, a postás és a hivatalos szervek
könnyebben ide találhassanak. A testület
eeggyyhhaannggúú  sszzaavvaazzaattttaall támogatta az itt
lakók kérését, mivel az utcanevek beleille-
nek a marosi hagyományokba. A születő új
utcák nevei: Pata sor, Hatlópatak utca, Sze-
kér utca, Királykút utca, Őszapó utca, Nye-
reg utca, Kantár utca, Sóhegy utca. A név-
táblák kihelyezéséről és elkészítéséről a ké-
relmezők gondoskodjanak.

Pályázat benyújtása mellett döntött a tes-
tület, melyhez az elnyert összeg 8%-a az ön-

rész, 92%-a visszafizetési kötelezettség nél-
küli végleges juttatás. AA  ppáállyyáázzaatt  aa  hhiivvaattaall
mműűkkööddéésséénneekk  hhaattéékkoonnyyssáággáátt  ccéélloozzzzaa, jobb
pénzügyi tervezést, vagyongazdálkodást,
gyorsabb ügymenetet, jobb elérhetőséget
biztosít majdan ez az informatikai fejlesztés.

AA  NNaaggyymmaarrooss  úújjssáágg  sszzeerrkkeesszzttőőii  ffeellaaddaattáátt
ellátó Tharan Marianne vállalkozói szerző-
désének módosításáról döntött a testület,
mivel az elmúlt két lapszám megjelenése
körül jogi viták merültek fel. Az önkor-
mányzat jogászának állásfoglalása ellenére
a testület többsége nem a szerződés felmon-
dása mellett döntött. Pontosították a lapzár-
ta idejét, s azt, hogy az újságot megtekintő
polgármesternek és alpolgármesternek a
sajtótörvény értelmében milyen jogosítvá-
nyai vannak. 

Módosította a hivatal az önkormányzat
vagyonáról szóló, valamint a tervtanács
rendeletét. A rendeleteket meg lehet tekin-
teni a város hirdetőtábláján valamint a
város honlapján.

Edöcsény András, a Pénzügyi Bizottság
elnöke ttööbbbb  ssüürrggőőssssééggii  iinnddííttvváánnyytt  nnyyúújjttootttt
bbee.. Egyre nagyobb gondot okoz az intéz-
ményrendszer fenntartása, önerőből szinte
a legszükségesebb karbantartásokat is alig
tudjuk elvégezni, fejlesztési terveink meg-
valósítása pedig szinte kizárólag a pályáza-
ti forrásoknak van kiszolgáltatva.

* Nehezményezte az elnök, hogy a város-
nak nincs elfogadott ciklusprogramja és
gazdasági programja. A polgármester két
ízben terjesztett elő a gazdasági progra-
mot, de a testület azt nem fogadta el. Az
SZMSZ szerint a PGB feladata meghatá-
rozni a gazdasági programot, de erre
másfél éve nem kerül sor. 

folytatás a 4. oldalon
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Mint már arról beszámoltunk, az iskolai
eszközbeszerzési pályázaton nyertünk 28,3
mFt-ot, mellyel egy 31 milliós eszközbeszer-
zést tudtunk megvalósítani. A megszépült
tantermek, a mai kor követelményeinek
megfelelő szemléltető eszközök, hangsze-
rek, egyéb informatikai és kommunikációs
eszközök mind gyermekeink fejlődését, is-
kolánk színvonalának emelkedését szolgál-
ják. A pályázat elszámolása megtörtént,
már csak az ellenőrzési fázis van hátra.

A Vasutas Települések Szövetsége „Virágos
Vasútállomás” pályázatán 36 ezer forintot
nyertünk, hogy egy újabb virágládát helyez-
hessünk ki a Nagymaros–Visegrád állomásra.

Sikeres volt a TEUT és HÖF keretre be-
nyújtott pályázatunk is, melyeknek követ-
keztében 2,3 m forintot nyertünk a Zöldfa
utca útburkolatának felújítására és 2,74 m
forintot az elsővölgyi óvoda tetőfelújítására.

Ezidáig öt pályázatot nyújtottunk be a
Pest Megyei Közoktatási Alapítványhoz,
melyből az egyiket – az iskola fejlesztőpeda-
gógiai taneszközeinek beszerzésére irányu-
lót  – elutasították, míg a pedagógiai szak-
szolgálatunk eszközfejlesztését  támogatták
100.000 forinttal. A művészeti eszközfej-
lesztési pályázatunk  is nyert 100.000 forin-
tot, melynek támogatási szerződését most
küldtük vissza. Két pályázatunk eredmé-
nyét  – a pedagógiai szolgálatunk és óvo-
dánk eszközfejlesztésére és az iskola művé-
szeti rendezvényeinek támogatására irá-
nyulót – most várjuk.

Igénylést nyújtottunk be az oktatási és
kulturális miniszter 8/2008. (III.20.) OKM
rendeletének értelmében az alapfokú mű-
vészetoktatási intézmények támogatására
meghirdetett felhívására, melyen 1,19 m fo-
rintot ítéltek meg számunkra, és a 4/2008.
(II.19.) OKM rendeletének értelmében a
nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
nyújtott kiegészítő támogatás igénylésén
436 150 forintot. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Re-
neszánsz év keretében meghirdetett Köz-
kincs Programjának térségi szintű pályáza-
tán, a könyvtár külső és belső felújítására 2
m forintot nyertünk. Mivel a szerződéshez
szükséges dokumentumokat most küldtük
vissza, így a munkálatok még nem kezdőd-
hetnek meg. De ebből az összegből a könyv-
tár belső festése, a raktár ajtajának a cseréje

fog megvalósulni. Továbbá mivel könyvtá-
runk alapterületét a jelenlegi anyagi
körülményeink között növelni nem tudjuk,
ezért a terek részbeni átrendezésével, és mé-
retre készíttetett könyvállványok elhelyezé-
sével jobb helykihasználást érünk el.
Tágasabbnak, barátságosabbnak fog tűnni a
szolgáltató színtér.

A Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram Közoktatási intézmények beruházása-
inak támogatása keretén belül a Magyar
utcai óvoda felújítására beadott 106 milliós
fejlesztési pályázatunkat sajnos forráshi-
ány végett elutasították.

A GKM közúti forgalomcsillapítás pályáza-
tán is indultunk, azonban pályázatunkat nem
támogatták a halálos balesetek alacsony
száma (szerencsére egy sem történt) miatt!

BBeeffooggaaddttáákk::
– a Helytörténeti tárlat és civil közösségi

tér létrehozására – 100 m Ft
– a Nagymarosi árvízvédelmi vonal kiépí-

tésére (kétfordulós pályázat) – az első for-
duló tervezés, előkészítésre 50 mFt, máso-
dik forduló megvalósításra 950 mFt

– a Szociális alapszolgáltatások és gyer-
mekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztésének támogatására irányuló pá-
lyázatainkat.

Továbbá támogatást igényeltünk az isko-
la, az óvoda és a pedagógiai szakszolgálat
számára az oktatási és kulturális miniszter
23 /2008. (VIII. 6.) OKM r e n d e l e t ének
felhívására, szakmai és informatikai fejlesz-
tési feladatok megvalósítására. 

Sikeresen igényeltünk támogatást a Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat felada-
tának ellátásához. 96 000 Ft-ot kaptak és
elkészült az irodájuk a Polgármesteri Hiva-
talban is. 

Petrovics László
polgármester

Felhívjuk a kedves
lakosság figyelmét, 

hogy 22000088..1100..1177--éénn  Nagymaros
Város Önkormányzata 

kköözzmmeegghhaallllggaattáásstt    ttaarrtt  
1188  óórraakkoorr  aa  mműűvveellőőddééssii  hháázzbbaann..

Mindenkit sok szeretettel várunk!
Petrovics László

polgármester

Pályázatok
Szeretnék az elmúlt hónapok
kisebb-nagyobb pályázatairól
beszámolni.

folytatás a 3. oldalról

* Bár az adóbehajtás terén jelentős előre-
lépés történt, néhány adózó esetében a tes-
tület felvilágosítást kért.

* A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a
politikai tanácsadó-stratégiai referens  ré-
szére teljesített bér- és bérjellegű kifizetések
felülvizsgálatára, rendelkezésre állt-e a meg-
felelő költségvetési soron a szükséges for-
rás, a kifizetések indokoltak, jogszerűek és
szabályosak voltak-e? 

* Tekintve, hogy a ciklus közepéig el-
nyert pályázati források (eddig 40 millió
forint) messze elmaradnak attól, amit a
polgármester választási kampányában
ígért, a pályázatíró cégnek viszont
3.881.689 forintot a város kifizetett, a pá-
lyázatfigyelés és pályázatírás eredményes-
sége megkérdőjeleződött, ennek felülvizs-
gálatát rendelte el a testület. 

* A közbeszerzési cég számára jelentős
összeget fizettek ki közbeszerzési tanácsa-
dás címen, miközben alig volt közbeszerzés.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy keresse
meg a közbeszerzés lebonyolításának költ-
séghatékonyabb módját.

* A szálloda és termál projekt értékbecs-
lési szerződési ügy kapcsán a testület felkéri
a hivatalt, hogy a közbeszerzési értékhatár
alatti beszerzési folyamatokat szabályozza,
és az értékbecslővel kötött szerződés tartal-
mi és formai hiányosságait javítsa ki.

A Közigazgatási Hivatalhoz fordult a
jegyző is és a polgármester is aa  ppoollggáárrmmeess--
tteerr  ffiizzeettéésséénneekk  mmeeggáállllaappííttáássaa  miatt. A Köz-
igazgatási Hivataltól két ellentétes állásfog-
lalás jött, ezért a testület a jelenlegi bér
megtartása mellett döntött. A rendelkezés-
re álló különbözetet a polgármester úr fela-
jánlotta a közalkalmazottak részére.

Tájékoztatta a testületet a polgármester úr,
hogy a kétfordulós áárrvvíízzvvééddeellmmii  ppáállyyáázzaattuunnkk
első fordulójához készült terveit befogadták,
a hiánypótlás megtörtént, s jó remény van
arra, hogy tervezésre és előkészítésre közel
50 millió forintot nyerni tud a város.

Lapzárta után érkezett a hír, hogy immá-
ron aa  LLeeggffeellssőőbbbb  BBíírróóssáággoonn  iiss  ppeerrtt  nnyyeerrtt
NNaaggyymmaarrooss  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk
KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  aa  KKooddoolláánnyyii  FFőőiisskkoolláávvaall
sszzeemmbbeenn,,  ííggyy  aa  zzáárroolltt  ttööbbbb  mmiinntt  1144  mmiilllliióó
ffoorriinntt  ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll  aa  tteessttüülleett  ddöönntthheett..  

Tharan–Trieb Marianne

AA  ddőőlltt  bbeettűűvveell  sszzeeddeetttt  mmoonnddaattookkaatt  bbee--
sszzúúrrttaa::  PPeettrroovviiccss  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr
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Aranydiploma

Csak most jutott tudomásunkra, ezért
megkésve gratulálunk SScchhllőőggll  JJáánnoossnnéé
((SSzzaabbóó  IIlloonnaa)) nagymarosi lakos, nyu-
galmazott óvónőnek, aki tavaly szep-
temberben vette át aranydiplomáját a
váci székesegyházban. 38 évig volt
óvónő Verőcén, 1982-ben állami kitün-
tetést kapott és szerepelt csoportjával a
Magyar Rádióban.

JJóó  eeggéésszzssééggeett,,  bboollddoogg  nnyyuuggddííjjaass  éévvee--
kkeett  kkíívváánnuunnkk  vváárroossuunnkk  sszzüüllööttttéénneekk!!

LOMTALANÍTÁS

ookkttóóbbeerr  1133--áánn azon utcákban, ahol hétfőn 
ookkttóóbbeerr  1144--éénn  azon utcákban, ahol kedden
ookkttóóbbeerr  1155--éénn azon utcákban, ahol szerdán
van szemétszállítás.
– a fém hulladékot
– a nem szennyezett, kötegelt papírt
– italos- és befőttes üvegeket (műanyag
zsákban/dobozban) újrahasznosításra
külön gyűjtjük, kérjük külön kirakni.

KKöösszzöönnjjüükk,,  hhooggyy  eezzzzeell  sseeggííttiikk  sszzeelleekkttíívv
hhuullllaaddéékkggyyűűjjttééssüünnkkeett!!

Polgármesteri Hivatal 
Maros kft

Köszönet

Köszönjük szépen az adózók SZJA 1 %-
nak felajánlásából 2007-ben kapott
243.939 forintot. Ezt az összeget a
hajók tárolásához szükséges terület
bérleti díjára fordítottuk.

Nagymarosi Motorcsónak S.E.
2626 Nagymaros, Váci út 49.

Várunk szeretettel mindenkit, aki tenni
szeretne városunk tisztaságáért szemét-
szedő takarítási akciónkon 22000088..  ookkttóóbbeerr
1111--éénn  99  óórraakkoorr a művelődési ház udvarán.
Kérjük szerszámot (fűgereblye, lapát stb.),
hozzon magával, aki tud!

Műanyagzsákot, gumikesztyűt biztosí-
tunk és a résztvevőket a jól végzett munka
után vendégül látjuk.

Petrovics László
polgármester

Tiszta Nagymarosért 

Őszi nagytakarítás!

Házasságot kötöttek:

DDoobbooss  EEddggáárr  és JJuuhháásszz  AAddrriieennnn
SSeelléénnyyii  LLaajjooss  LLáásszzllóó  és TTüütthh  BBeeaattrriixx  VVaannddaa

Születtek:
HHeettéénnyyii  SSáánnddoorr és JJeehhooddeekk  AAllíízz
lánya: RRéékkaa
KKoovvááccss  LLeevveennttee és CCzziimmmmeerrmmaann  KKaattaalliinn
fia: IImmrree  BBoollddiizzssáárr

DDrr..  DDrroobbiilliicchh  JJáánnooss  GGáábboorr és ddrr..  HHoollllaaii  
ZZssóóffiiaa  MMáárriiaa fia: PPááll

Elhaláloztak:
HHeeiinncczz  MMiihháállyy

KKááppoosszzttáárr  MMiihháállyynnéé  (Flamich Erzsébet)
EErrddeeii  SSáánnddoorr  GGyyöörrggyynnéé  (Jakab Zsófia)
RRuuddoollff  FFeerreenncc
NNiieebbeerrll  LLéénnáárrdd  JJáánnoossnnéé  (Szántai Luca)
NNaaggyy  IIssttvváánn
KKeelleemmeenn  AAnnddrráássnnéé  (Garamvölgyi Erzsébet)
NNaaggyy  KKáárroollyynnéé  (Jónás Katalin)

Anyakönyvi

hírek  

NNaaggyymmaarrooss  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áánnaakk
ggaazzddaassáággii  hheellyyzzeettee

22000088..0099..3300--ii    áállllaappoott  sszzeerriinntt

BBaannkksszzáámmlláákk  eeggyyeennlleeggeeii
Költségvetési főszámla egyenlege

-91 242 252
Adószámlák egyenlegei 1 211 574
ÖÖsssszzeesseenn::                                                                            --9900  003300  667788

BBeevvéétteelleekk,,  kkiiaaddáássookk
Önkormányzat kiadási kötelezettségei
(adótúlfiz.+ rövid lejáratú köt.) 31 081 135
Önkormányzat követelései 
(adóhátralékok + követelések) 121 373 944
MMiinnddöösssszzeesseenn::                                                                        226622  113311
Fő-tér jóteljesítési garancia 
(másra nem használható) 5 301 210

JJ óórráásszz  IIssttvváánnnnéé,,  aa  PPéénnzzüüggyyii--GGaazzddaassáággii
BBiizzoottttssáágg  vvoolltt  ttaaggjjaa  sszzeepptteemmbbeerrttőőll  nneemm
óóhhaajjtt  rréésszztt  vveennnnii  aa  bbiizzoottttssáágg  mmuunnkkáájjáá--

bbaann,,  mmeerrtt  ttaappaasszzttaallaattaa  sszzeerriinntt  aa  bbiizzoottttssáágg
nneemm  kkiizzáárróóllaagg  sszzaakkmmaaii  aallaappookkoonn  mműűkkööddiikk,,
ééss  éérrzzeellmmii  ééss  eerrkkööllccssii  ccssaattáárroozzáássookkbbaann  nneemm
sszzeerreettnnee  rréésszztt  vveennnnii..

Ezúton köszönöm Zsuzsa majd kétéves
bizottsági munkáját. Lemondását sajnálat-
tal veszem tudomásul, mert a külsős tagok
között ő volt az egyetlen, aki megfelelő
szakmai tudással és tapasztalattal rendel-
kezett az önkormányzati pénzügyek terén.
Hozzászólásai mindig szakszerűek és meg-
alapozottak voltak, amivel nagyban előse-
gítette, hogy ne az általa is kifogásolt érzel-
mi síkon vitassunk meg rideg tényeket.

Sajnos az önkormányzatok anyagi forrá-
sai 1998 óta reálértékben folyamatosan
csökkennek – leginkább az egyre na-
gyobb állami elvonás következtében – mi-
közben az ellátandó feladatok száma és
azok pénzigénye jelentősen megnőtt. Igen
nehéz érzelemmentesen elosztani az egyre
kevesebb és elégtelen pénzt; sok esetben a
szívünknek oly kedves feladatokra csak na-
gyon kevés forrást tudunk biztosítani. 

Sajnálom Zsuzsa távozását azért is, mert
ő volt bizottságunk egytelen hölgy tagja, aki
a maga szelíd csendességével és mosolyá-
val egy kis ellenpontot jelentett a férfiak ese-
tenként érzelmektől túlfűtött, ám szakmai
ismeretekkel kevésbé altámasztott vitájá-
ban. Bizottágunk a viták során egy-két ki-
vételtől eltekintve megegyezésre tudott
jutni és egyhangú döntéseket, javaslatokat
tett. Remélem ez a jövőben is így marad.

Edöcsény András
PGB elnök

KÖSZÖNET

Sajtóper a Kodolányival
A múltkori számban tájékoztattuk az ol-

vasókat arról, hogy a Kodolányi János Fő-
iskola a Nagymaros Újság Szerkesztősége
elleni sajtóhelyreigazítási pert első fokon
elvesztette. Ezt a Kodolányi Főiskola meg-
fellebbezte. A Fővárosi Ítélőtábla a felperes
fellebbezését elutasította. Ez azt jelenti,
hogy  a NNaaggyymmaarrooss  ÚÚjjssáágg  SSzzeerrkkeesszzttőőssééggee,,
mmiinntt aallppeerreess  aa  ssaajjttóóhheellyyrreeiiggaazzííttáássii  ppeerrtt  mmáá--
ssooddffookkoonn,,  iimmmmáárr  jjooggeerrőősseenn  mmeeggnnyyeerrttee..

A szerkesztőség

Keresem 
régi ismerősömet, 

CCzziirráákkii  IIssttvváánn
59 éves nagymarosi lakost.

SSzzeerreettnnéémm  ffeellvveennnnii  vveellee  aa  kkaappccssoollaattoott!!
Jelige: „Hűvösvölgy” 
E–mail: ingique@index.hu 
Tel.: 30 420 00 11
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II ddéénn  aauugguusszzttuuss  11--ttőőll  aa  nnaappkköözzii  ootttthhoonnooss
óóvvooddaa  úújj  vveezzeettőőtt  kkaappootttt HHaarraannggoozzóó  KKáá--
rroollyynnéé  sszzeemmééllyyéébbeenn,,  mmiiuuttáánn CCssiizzmmaa--

ddiiaa  FFeerreennccnnéé  EErrzzsséébbeett nnyyuuggddííjjbbaa  mmeenntt..
ÁÁllttaalláábbaann  mmiinnddeenn  vveezzeettőő  iizzggaalloommmmaall  ééss  lleell--
kkeesseeddéésssseell  ffoogg  aazz  úújj  mmuunnkkááhhoozz..  EEzzeekkrrőőll  aazz
iizzggaallmmaakkrróóll  kkéérrddeezzzzüükk  aa  mmáárr  2277  éévvee  NNaaggyy--
mmaarroossoonn  ddoollggoozzóó,,  iiggeenn  ttaappaasszzttaalltt  óóvvóónnőőtt..

––  TTaappaasszzttaallaattaaii  aallaappjjáánn  mmiitt  ttuudd  mmoonnddaa--
nnii  aa  ggyyeerreekk  ééss  aa  ccssaalláádd  kkaappccssoollaattáárróóll
mmoosstt,,  hhooggyy  aazz  eeggyyéébb  tteeeennddőőkk  mmiiaatttt  lleezzáá--
rruulltt  aazz  aa  kkoorrsszzaakk,,  aammiikkoorr  eeggéésszz  nnaapp  ccssaakk
aa  ggyyeerreekkeekk  kköözzöötttt  vvoolltt??

Meg kell szokni az új helyzetet nekem is és
a gyerekeknek is. Ma délben az egyik apróság
meg is kérdezte: Jutka néni, te már csak ebé-
delni jársz ide? – Szerencsére olyan kolléga-
nőkkel vagyok körülvéve, akik mindig szere-
tetük és tudásuk legjavát adták a nevelőmun-
kába, azért hogy a gyerekek jól érezzék magu-
kat, és észre se vegyék az esetlegesen hiányzó
vagy rossz feltételeket. Az óvoda csak kiegészí-
tője, segítője ebben a korban a családi nevelés-
nek. Legfontosabb 6 éves korig a család szere-
pe, a családtagok adják a követendő példát, itt
alakul ki a gyerek identitástudata.

––  TTöörrttéénntteekk--ee  iiddéénn  vváállttoozzáássookk  aa  ffeellvvéétteellii
rreennddbbeenn??

Nagy örömünkre sok gyermek születik
mostanság Nagymaroson. Szerencsére
most azon kell törni a fejünket, hogyan he-
lyezzünk el ennyi gyereket, és nem azon,
melyik épületet zárjuk be, mert kevés a gye-
rek. Az oktatási törvény viszont szabályoz-
za, hogy hány m2-re van szüksége egy gyer-
meknek, ennél többet nem vehetünk fel.
––  HHáánnyy  ggyyeerreekk  jjáárr  mmoosstt  aa  hháárroomm  óóvvooddáá--
bbaa  öösssszzeesseenn??

Száznyolcvanhét.
––  EEzzeekk  kköözzöötttt  mmiinnddeennkkiitt  ffeellvveetttteekk,,  aakkiinneekk
iisskkoollaa  eellőőtttt  óóvvooddáábbaa  kkeellll  jjáárrnnii??

Igen, az óvodai elhelyezés 5 éves kortól
kötelező, az iskola-előkészítő funkció miatt.
Őket mindenképpen felvesszük. Ezért fenn-
tartónk, Nagymaros Város Önkormányzata
engedélyt kért létszámemeléshez az Okta-
tási Hivatalnál. Ezt meg is kaptuk, és így a
kiscsoportban 20%-kal, a többiben 10%-kal
megemelték a maximálisan felvehető gye-
rekek létszámát 2008/2009-ben. Mi idén
szembesültünk ezzel a helyzettel. Sok más
településen is gyakorlat, hogy akinek az
édesanyja otthon van – pl. gyesen – az nem

maradhat délutánra. Nincs más lehetősé-
günk, mert minden teremnek megvan a
még ésszerűen megszabott létszáma. 
––  VVaann  eennnneekk  jjóó  oollddaallaa  iiss??

Tulajdonképpen igen. Minden kisgyerek
szeret az anyja mellett lenni, főleg, ha még
ott egy kistestvér, akire féltékeny. Délig még
csak eljátszanak a többi gyerek között, de
ebédre már kívánkoznak az anyjukhoz. Ha
az édesanya érte jön és hazaviszi, a kistest-
vérével együtt lefekteti, melléje ül, és még
mesél is valamit, közben megsimogatja –
megnyugtatja a kis lelkét, hogy ő is fontos.
Aki ezt megteheti, ezzel sokat tesz gyerme-
ke érzelmi fejlődéséért és a testvéri félté-
kenység leküzdéséért. Kérem az édesanyá-
kat, ezt is gondolják végig. Ha nincs hely,
azokról a gyerekekről vagyunk kénytele-
nek „lemondani”, akik még nincsenek öt
évesek és édesanyjuk gyesen van otthon.
Természetesen más a helyzet a gyermekvé-
delem alatt álló és halmozottan hátrányos
helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű
gyermekeknél. Ott az óvoda felelőssége,
óvó-védő szerepe többszörös.

Tharan–Trieb Marianne

Interjú az új óvodavezetővel

Az óvoda csak a családi nevelés kiegészítője…

Meghívó filmvetítésre 
aa  mműűvveellőőddééssii  hháázzbbaa

ookkttóóbbeerr  1199..  1188  óórraakkoorr

AAzz  üüggyynnöökk  éélleettee  ((22000055))
Papp Gábor Zsigmond filmje a Kádár
korszakban folytatott belügyi oktatás-
ról (megfigyelések, III/III. ügynökök
kiképzése) szól eredeti dokumentum-
filmek felhasználásával.

Anna klub

Bursa Hungarica

ÖÖsszzttöönnddííjjppáállyyáázzaatt  nnyyúújjtthhaattóó  bbee  22000088..
ookkttóóbbeerr  3311--iigg  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnááll..  

A pályázás feltételeiről bővebb felvilágo-
sításért, és a pályázat beadásához szük-
séges űrlapért látogassanak el a város
honlapjára, vagy keressék az önkormány-
zatnál  Hontiné Lukács Líviát. 

Nagy Eszter  
stratégiai referens

AA BBTTHHEE  22000088..  ookkttóóbbeerr  1188--áánn  ((vvaassáárr--
nnaapp))  rreennddeezzii  hhaaggyyoommáánnyytteerreemmttőő  ttaa--
lláállkkoozzóójjáátt  aa  nnéévvaaddóó  BBöörrzzssöönnyy--hheeggyy--

sséégg  eeggyyiikk  lleeggmmaarrkkáánnssaabbbb  ppoonnttjjáánn,,  aa  NNaaggyy--
GGaallllaa  ccssúúccssáánn!!  

Pár éve meghonosítottuk Magyarorszá-
gon a máshol már bevált „Fel a hegyre!”-tú-
rákat. Lényege, hogy bárhonnan indul-
hatsz, bárhova érkezhetsz csak a megadott
találkozási ponton legyél az adott időtarta-
mon belül. A túrázóknak, természetkedve-
lőknek hatalmas szabadságot ad. Mindenki
a saját kapacitásának, az aznapi időjárás-
nak megfelelő távot, nehézséget választhat.
Ez feladatot is jelent, hiszen a csúcs megmá-
szásában semmilyen segítséget nem
adunk. Térképolvasásban (Börzsöny turis-
tatérkép, esetleg tájoló, iránytű szükséges)
jártasnak kell lenni, a túra egyéni szerve-
zést igényel. MMiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  aa
NNaaggyy--GGaalllláánn  1100--1133  óórrááiigg.. 400 Ft nevezési díj
ellenében kitűző, oklevél, édesség, megle-
petés vár az érkezőkre.

Lehetséges kiindulási pontok 
(a táv- és időadatok egy irányban értendők)

11..  MMáárriiaannoosszzttrraaii  iinndduulláássssaall  ::  Távolság: 4,5 km
Szintemelkedés: 250 méter
Menetidő: 1 óra 30 perc

22..  SSzzoobbii  iinndduulláássssaall::  Távolság: 10 km
Szintemelkedés: 400 méter
Menetidő: 3 óra

33..  NNaaggyybböörrzzssöönnyy  ffeellőőll::  Távolság: 11 km
Szintemelkedés: 400 méter
Menetidő: 3 óra 30 perc

44..  LLeettkkééss  ffeellőőll::  Távolság: 11 km
Szintemelkedés: 550 méter
Menetidő: 4 óra

55..  LLiilliioommppuusszzttaa  ffeellőőll::  Távolság: 4 km
Szintemelkedés: 350 méter
Menetidő: 1 óra 30 perc

TToovváábbbbii  rréésszzlleetteekk::  wwwwww..bbtthhee..hhuu
Kovács Gabriella

Fel a Nagy-Gallára!
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AA mmaaggyyaarrssáágg  éévveezzrreeddeess  hhaaggyyoommáánnyyaaii--
nnaakk  mmeeggiissmmeerrééssee  ccssaakk  öösssszzeettaarrtthhaatt
bbeennnnüünnkkeett..  AA  nnééppttáánncc  nneemm  kkiissggyyeerree--

kkeekk  ggoonnddttaallaann  iiddőőttööllttééssee  ((ppeerrsszzee  aazz  iiss)),,
hhaanneemm  éévveezzrreeddeess  éérrttéékkeekk  ááttöörröökkííttééssee..

Mindennapi életünkben már talán észre
sem vesszük: nem tudunk örülni. Az infor-
mációk, s az egész világ úgy szűrődik át raj-
tunk, mintha csak fájdalom venne minket
körül. A hibát, a rosszat, az ellentéteket
mindenben megtaláljuk – az örömet, a fo-
gódzót, a segítés útját már kevésbé. Mintha
tudatosan rombolnánk önmagunk és kör-
nyezetünk boldogságát. Hajszoljuk magun-
kat hamis értékek felé, és közben észre sem
vesszük, hogy valamit elveszítettünk.

Ha elfogadjuk Coomaraswamy megálla-
pítását, Nagymaroson van okunk és lehető-
ségünk örülni. A településen számos művész-
egyéniség alkot, s színvonalas művészeti
csoportok fejtik ki áldásos tevékenységüket.
A város őrzi és átörökíti hagyományait, pár-
tolja a művészeteket, s neveli az utódokat.
Az utódok nevelése részben természetes
módon folyik: a gyermek a családban (vagy
tágabb környezetében) saját életének része-
ként látja, hogyan válhat a művészet min-
dennapi örömforrássá. A nevelés másik,
szervezett módja az intézményes oktatás.
Nagymaros szerencsés helyzetben van:
saját művészeti iskolát hozott létre, s annak
ellenére, hogy az országban egymás után
szűnnek meg a hasonló intézmények, itt to-
vábbra is folyik az ifjúság művészeti nevelé-
se. Ekkora erőfeszítésre csak olyan település
képes, amely valódi értékként látja a művé-
szetet. A zeneművészeti nevelés több évtize-
des múltra tekint vissza. A képzőművészeti
és néptáncos nevelés tíz évvel ezelőtt kezdő-
dött, bár e két ágnak is mélyebbre nyúlnak
a gyökerei. Fontossági sorrend a művésze-
tek között fel nem állítható. Néptáncosként
azonban a néptánc és a népi hagyományok
szerepéről vannak mélyebb tapasztalataim,
efelől tudom leginkább megközelíteni a
művészetek jelentőségét.

A művészet lényegéhez tartozik az önki-
fejezés. A néptáncban azonban van egy
ennél is erősebben ható elem: a hagyo-
mány, a magyarsághoz tartozó értékek át-
örökítésének fontossága. Ha úgy vesszük:
nem az a fontos, miben különbözik az
egyik magyar ember a másiktól, hanem az,
hogy mi kapcsolja össze őket. Lázadni, tilta-
kozni már megtanultunk. Hozzátartozik a

demokráciához. Mint ahogyan hozzátarto-
zik a szabályok követése is. Ezt is megtanul-
tuk? Tudunk-e a közösség által elfogadott
törvényeknek engedelmeskedni? Mihez kell
erősebb akarat és kitartás: a lázadáshoz, a
szembenálláshoz vagy az elfogadáshoz? 

Meg kell tanulnia a gyermeknek is, hogy
a másik kirekesztésével, önmaga minden-
áron való megkülönböztetésével, s azzal,
hogy csak a saját értékrendjét tartja fontos-
nak, s ahhoz méri a rajta kívül álló világot,
sem közössége, sem pedig ő maga nem jut
tartósan előbbre. A népi játékok közben egy
elfogadott szabályhoz kell alkalmazkodnia,
el kell fogadnia, hogy nem mindig győzhet, s
a vereséget megfelelően kell tudnia kezelni.
Meg kell tapasztalnia, hogy mások sikere
(győzelme) rajta is múlik, és a sikertelenség
után egy kinyújtott kéz a világot adhatja visz-
sza. És közben megtanulja, hogy mindennek
megvan a maga ideje, sorrendje, amit ki kell
várni. Látja, hogy nagyobb öröm a másik-
ban megtalálni a jót, mint világgá kürtölni a
rosszat. A kisgyermek a körjátékokon, a
lánc- és körtáncokon keresztül érkezik a tán-
cok birodalmába. A körben mindenki egy-
más kezét fogja – egyenlők vagyunk, együtt
vagyunk, segítünk egymásnak. Később a kör
felszakad, csoportokba, párokba rendező-
dik, s a növekvő gyermek megtapasztalja,
hogy vannak nála kisebbek vagy lassabban
haladók, s idősebbek vagy egy-egy területen
ügyesebbek. Tud-e lehajolni és segíteni
annak, akinél nagyobb tudással rendelke-
zik? El tudja-e viselni, hogy mások nagyobb
sikert érnek el? Belső értékeinek gazdagodá-
sa vagy a közönség tapsa a nagyobb siker
számára? Ahogyan halad előre a korban, ta-
pasztalatai lehetővé teszik-e számára, hogy

különbséget tegyen érték és értéktelen kö-
zött, s ki tud-e állni értékrendje mellett akkor
is, ha a kortárs csoport számára a „trendi” a
fontos? Ellen tud állni a társadalom „kaszto-
sodásának”, vagy mindenáron a hatalom
felé törekszik, hogy értékesnek tudja magát?
… Hiszek abban, hogy egymásnak s a ma-
gyarság évezredes hagyományainak megis-
merése csak összetarthat bennünket. A nép-
tánc nem kisgyerekek gondtalan időtöltése
(persze az is), hanem évezredes értékek át-
örökítése. Ha komolyan vesszük, irányt mu-
tató jel. Szép példa erre az idén végzett nö-
vendékeink csoportja is, akik valamennyien
tudatosan választották a népművészetet és
választásuk mellett továbbra is kitartanak.
Ebben a döntésben a szülői támogatásnak és
példának, valamint a pedagógusoknak
hangsúlyozott szerepe van.

A néptánc tanszak 170 növendékkel meg-
kezdte munkáját. Az Önkormányzat támo-
gatásával megindulhatott a cigány táncok
oktatása, s hogy a nevelés körülményei ide-
álisabbak legyenek, pedagógus asszisztens
foglalkoztatását is lehetővé tették.

S mindezt azért, hogy a művészet minél
több örömet nyújtson. Mindenkinek.

Bozóki Mariann
AAkkii  lleemmaarraaddtt  aa  bbeeiirraattkkoozzáássrróóll érdeklőd-

het a 20/465–3277 telefonszámon BBoozzóókkii
MMaarriiaannnnáánnááll,, illetve szerdánként 16–18
óráig a művelődési házban SSáánnttaa  GGeerrggőőnnééll,,
aki felsős csoportok vezetője – ide értve a ci-
gány tánccsoportot is. 

SSzzeerreetteetttteell    vváárruunnkk  mmiinnddeennkkiitt!!

170 növendék ropja a táncot!

Örülni is meg kell tanulni „A művészet célja olyan szépség fel-
tárása, amely tetszik, vagy amelyet
megtanulhatunk szeretni. A művé-
szet célja, hogy örömet nyújtson.”

(A. K. Coomaraswamy)
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AA zz  aalláábbbbii  íírrááss  mmáárr  22000055--bbeenn  mmeeggjjee--
lleenntt  aa  NNaaggyymmaarrooss  úújjssáággbbaann,,  ddee  úúggyy
llááttsszziikk,,  nneemm  mmeenntt  áátt  aa  kköözzttuuddaattbbaa..

HHiiáábbaa,,  aazz  iissmmééttllééss  aa  ttuuddááss  aannyyjjaa!!

A közhiedelem szerint a polgármester vala-
mifajta helyi király (olykor kiskirály), aki-
nek intésére csodák történnek egy települé-
sen. Legjobban a polgármesterek sajnálják,
hogy ez nincs így. A település élén ugyanis
a nép által szabadon választott képviselők
állnak, Nagymaroson 12 darab. Ezek közül
egy a polgármester, aki – mint a feudális ki-
rály, az első az egyenlők között. 

Tehát a polgármester képviseli hivatalo-
san a képviselő-testületet és a várost. Ez
olyankor elég látványos, amikor például ün-
nepségeinken beszédet mond, felavat, részt
vesz civil szervezésű eseményeken, stb. Az is
látványos, hogy a képviselőket képviseli. 

Kinek parancsol 
a polgármester?

Kevés embernek, és lehet, hogy ezt is a
polgármesterek sajnálják a legjobban.
Ugyanis még a polgármesteri hivatalnak
sem, mert annak élén a jegyző áll, és a hiva-
tal a képviselők által kiadott penzumot
végzi el. Amikor például az állam egy új tör-
vénnyel lepi meg az önkormányzatokat, a
hivatal megfelelő szervei bontják le az új fel-
adatokat helyi szintre. 

Vagyis az önkormányzat jogai is korlá-
tozva vannak. Felülről parancsolnak az ok-
mányirodának, a gyámhatóságnak, az épí-
téshatóságnak, és általában minden önkor-

mányzati törvény és rendelet az állami tör-
vényeknek kell, hogy megfeleljen. A hivatal
alkalmazottai köztisztviselők, és ezek jogál-
lását – jogaikat és kötelességeiket – az
állam szabályozza. Fizetésükről, munkaide-
jükről, szabadságukról bár az állam dönt,
de kötelességük munkájukat és képességei-
ket a helyi közösség érdekeiért a legjobban
felhasználni, amiért a helyi közösséget
örök hálára kötelezik.  

Mi az önkormányzat dolga?
Elmondtuk, hogy az önkormányzat és

dolgozói az államnak vannak alávetve. Van-
e olyan feladat, amiben önállóan döntenek? 

Van bizony. Például, hogy miből teremtik
elő azt a pénzt, amiből a rájuk lőcsölt felada-
tokat finanszírozzák. Ilyenek pl. az iskolák és
óvodák fenntartása, a tanerők fizetésének le-
perkálása. Hallunk róla eleget, ha nincs pénz,
szélnek eresztik az okítókat. Bár ez is egy meg-
oldás, nálunk ilyen eddig nem történt. 

Arra is megvan a joga az önkormányzat-
nak, hogy fenntartson olyan, a kormánynak
feleslegesnek tűnő intézményeket, mint a
művészeti oktatás (zene, tánc, képzőművé-
szet) vagy az öregek otthona. Minden jel arra
mutat, hogy jelenleg mind a művészetek,
mind az öregek feleslegessé váltak, mert erre
a kormány egy guznya vasat sem áldoz. A
gyerekek tehetségének kibontakoztatása kö-
telességünk a jövő felé – az öregek gondozá-
sa pedig kötelességünk a múlt felé. Mindenki
lesz egyszer öreg, és ha a fiatalokat nem arra
neveljük, hogy a közösség gondoskodjon tag-
jairól, akkor lesz itt kábítószer (már van is),

rablás, gyilkolás, és fogak csikorgatása.  
A polgármester mindebben csupán a

döntéshozók lelkiismeretére apellálhat,
több tere nincs.

MMéégg  mmiillyyeenn  „„hhaasszzoonnttaallaann””  ddoollggookkkkaall
ffooggllaallkkoozziikk  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt??

Vegyük például a rengeteg fű lenyírását,
a fák karbantartását és az egyéb szépítő te-
vékenységeket. Ezekre megvannak az ön-
kormányzati szervek, kis pénzzel és ebből
következően kis kapacitással. A városüze-
meltetés keze is meg van kötve, mert a köz-
művekkel (villany, víz, gázszolgáltatóval)
csak egyeztetni tud, saját maga még egy vil-
lanykörtét sem cserélhet ki az oszlopon. 

A városkép és a város szépítésére egy főé-
pítész áll rendelkezésre. Ő felel a közterüle-
tekért, eldönti, hogy hol álljon mondjuk
egy szobor. Az egyes házakból adódik a vá-
roskép, ezért nem árt, ha egy építési tervet
a főépítésszel egyeztetünk, mielőtt az építé-
sihatóság nem engedélyezi. 

Bizottság dönt helyi értékeinkről, például
valamely ház helyi műemlékké nyilvánítá-
sáról. Ilyenkor a tulaj is jól járhat, mert az
ilyenek renoválására lehet pályázni. Ha
ennek finanszírozásához az önkormányzat
is hozzájárul, az csak a képviselő-testület
döntésével lehetséges. 

A polgármesternek mindebben hatáskö-
re nincs, amint láttuk, minden feladat meg-
találja a maga embereit. Le van ez szabá-
lyozva rendesen.    

Tharan–Trieb Marianne

Közigazgatási ABC

A polgármesterség lehetőségei és korlátai

KK eevveesseekknneekk  aaddaattiikk  mmeegg,,  hhooggyy  aa  hhaatt--
vvaannéévveess  iisskkoollaaii  ttaalláállkkoozzóójjuukkaatt  mméégg
eeggyy  ttaannáárr  iiss  vveellüükk  üünnnneeppllii..  ÚÚggyy  lláátt--

sszziikk,,  eebbbbőőll  aa  sszzeemmppoonnttbbóóll  iiss  kkiivvéétteelleess  aazz
ÁÁrrppáádd--hháázzii  SSzzeenntt  MMaarrggiitt  ppoollggáárrii  lleeáánnyyiisskkoo--
llaa  uuttoollssóó  oosszzttáállyyaa..  

1948-ban ugyanis államosították, mint
akkor majd minden egyházi iskolát. Alojzia
nővér, Varga Mária, aki 5 évig volt Sík Sándor
tanítványa, utána már nem is taníthatott, pos-
tai alkalmazott lett. Életfilozófiája mégis ta-
nulságos: „Amit a Jóisten ad, azt hálával kell
elfogadni. A Jóisten soha nem csuk be egy

ajtót, anélkül, hogy egy másikat ki ne nyitna”.
Mintegy húsz osztálytársnő gyűlt össze a

szép szeptemberi szombaton a közös misé-
re, ahol Fehérné Szabó Marianne játszotta

fuvolán az Ave Mariát Zoltainé Szabó Ildikó
orgonakíséretével. Az együttlétet ebéddel és
beszélgetéssel folytatták a Maros étterem-
ben. Különösen Alojzia nővér jelenlétének
örültek, aki nemrég töltötte be 92. életévét.
A régi osztálytársak azzal köszöntek el egy-
mástól, hogy „Jövőre veled ugyanitt!”

Makrai Ferencné

Osztálytalálkozó

60 éve fejezték be a polgárit
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EE ddddiigg  iiss,,  mmiinntt  aammiikkoorr  mméégg  mmiinnddeenn
nnaaggyymmaarroossii  hháázzttaarrttáássbbaa  eelljjuuttootttt  aa
hheellyyii  úújjssáágg,,  rreennddsszzeerreesseenn  oollvvaassttaamm..

MMoosstt  mmiikkoorr  ffiizzeettőőss  lleetttt,,  tteerrmméésszzeetteesseenn  mmeegg--
vveesszzeemm,,  hhiisszzeenn  éérrddeekkeell,,  hhooggyy  mmii  ttöörrttéénniikk  aa
vváárroossbbaann..  HHááll’’  IIsstteennnneekk  ttööbbbb  hheellyyeenn  iiss  áárruu--
ssííttoottttáákk..  EEDDDDIIGG!!

Hiába kerestem a megszokott helyen, eltűnt!
Gondoltam nagy a sikere, és lemaradtam róla!
No, nem baj, majd ismerőseimtől elkérem.

Aztán az egyik vasárnap megdöbbené-
semre a CBA előtt. Hallottam a megdöbben-
tő hírt, hogy a köz bizalmából megválasz-
tott polgármesterünk egész egyszerűen
„betiltotta” a lapot egy-két cikk miatt.

A kritikus megfogalmazású cikk nem
elutasításra, hanem megfontolásra érde-

mes gondolatokat közölt. Mellékesen
Derce Úr nem most kezdte, nem két év pol-
gármesterség van mögötte!

Polgármesterünk közfeladatot ellátó sze-
mély, ha működését kritika kíséri, azt is bát-
ran kellene fogadnia. Milyen erkölcsi motivá-
ciók vezethetik, ha a bolsevik múltból jól is-
mert, gyomorforgató és közutálatnak örven-
dő „cenzúra” eszközéhez mer folyamodni!
Egyáltalán honnan, kitől kapta a tanácsot,
kinek volt ez a botor ötlete? A városi pletykák
szerint két segítője is van, akik jó tanáccsal
látják el. Egyikük önként ajánlotta fel segítsé-
gét, még a választásoknál, a másik csak olyan
fogadott közeli prókátor. Bár a rossznyelvek
szerint igazából ő vezeti a várost. Csak akkor
miért nem őt választottuk meg! Szóval kinek
volt ez a visszataszító ötlete?

KKeeddvveess  PPoollggáárrmmeesstteerr  ÚÚrr!!  
Nem ezzel kéne beírni magát Maros tör-

ténelmébe, hogy volt egy bátor ember, aki
cenzúrázni mert, hanem mondjuk jó, és
főleg hasznos döntésekkel, amik a város jó
hírnevét öregbítik. Ezzel bízták meg a vá-
lasztók és ehhez kívánok Önnek erőt!            

– mife –

Nem kérünk a cenzúrából!

Kristóf Attila író, gyakorló újságíró 
imígyen szól az újságírásról:

„Az újságírás veleje, vagy ha így jobban hangzik, sava-borsa álta-
lános vélekedés szerint az oknyomozás, a tényfeltárás, azon belül is a
leleplezés. A feltárás szó valamely rejtőzködő napfényre hozását jelen-
ti, és az, ami (vagy aki) rejtőzködik, s kerüli a nyilvánosságot, nyilván
nem tartozik mindig a legépületesebb dolgok (és lények) közé.

… a diktatúrák sajtója sohasem ellenzéki, ez a tény egyenesen
következik abból, hogy az önkényuralom … nem tűri az ellenke-

zést. Amikor egy rendszer vagy korszak közeledni kezd az önkény
felé, ezt a közeledést arról ismerni fel, hogy mindenkitől helyeslést
és együttműködést igényel.

… a született zsarnok persze fütyül a tényekre, sőt a nyilvános-
ságra is, különösen akkor, ha annak egy része az ő szolgálatában
leli örömét…. A dicséréshez nem kellenek különös képességek, …
bár vannak zseniális talpnyalók. Ezek a megatalpnyalók nagy re-
putációnak örvendenek, és egyáltalán nem sül le a képükről a bőr.

(Forrás: Magyar Nemzet, 2008. szeptember 13.) 

Bogád Antal

AA  CCEENNZZÚÚRRAA

A cenzúra, a cenz- ura, öncenzúra,
Trónján pöffedő, groteszk figura.
Bennem, benned, bennünk lakik.
Lenyűgöz, gúzsba köt,
Álmodban gomolygó köd.
Naponta megteremtjük őt,
Ezerszemű Gorgo főt.

AAnnaappookkbbaann  kkíísséérrttüükk  uuttoollssóó  úúttjjáárraa  HHeeiinncczz  MMiissii  bbááccssiitt..  MMeegghhaattóó
vvoolltt,,  hhooggyy  aazz  aalliigg  kkaammaasszzooddóó  kkaajjaakkooss  ffiiúúkk  iiss  lleerróóttttáákk  kkeeggyyee--
lleettüükkeett  aazz  eellhhuunnyytt  eellőőtttt,,  ppeeddiigg  vvaallóósszzíínnűűlleegg  nneemm  iiss  iissmmeerrttéékk..

De feltehetően edzőjük, Nieberl Károly elmondta nekik, hogy a
Nagymarosi Kajak-Kenu Sportegyesület egyik lértrehozója volt, így
az utódoknak erkölcsi kötelessége megadni neki a végtisztességet.

Nieberl Károly nevelő-edző a szó szoros értelmében NEVELŐ
edző. Sportolóit nemcsak fizikailag, hanem mentálisan, erkölcsük-
ben is fejleszti. Gyűlöli a durvaságot, az otromba, trágár beszédet,
ezt sportolói is tudják, és ezek szerint viselkednek.

Kedves Szülők! Tudjátok-e, hogy milyen értékes emberre bíztá-
tok gyermeketeket?

TTiisszztteelltt  VVáárroossvveezzeettééss!! Tisztában vannak Önök azzal, hogy mi-
lyen kincse Nagymarosnak Nieberl Károly? Nem hiszem, mert szé-
gyellném leírni, milyen kevés a bérezése. Nem tiltakozik, pedig
üvöltenie kellene! Csendben, mérhetetlen szorgalommal igazi pe-
dagógusi munkát végez. Volt és jelenlegi tanítványai sportsikerei,
életvitelük bizonyíték rá.

Ebben az eszement világban nagy szükség van az ilyen, sajnos
egyre kevesebb nevelőre. Nem kellene jobban megbecsülni?

Cservári Gáborné  
nyugdíjas pedagógus

Az igazi nevelő-edző
EEggyy  sszzéépp  nnyyáárrvvééggii  ddéélluuttáánnoonn elindultunk az állomás felé 3 éves uno-
kámmal, aki a babakocsiját tolta lefelé a Fehér-hegyen. Közben
megálltunk egy kerítés mellett, és beszédbe elegyedtünk a háziakkal.

Egyszer csak az utca aljából iszonyatos dübörgéssel és eszméletlen
sebességgel száguldott fölfelé egy motor. Ketten ültek rajta bukósisak
nélkül. A jobb kezemmel inteni kezdtem tenyeremmel lefelé mutat-
va, hogy lassítson, hiszen gyerekekkel, gyalogosokkal tele az úttest. 

Satufék... és ami ezután jött nem tűr nyomdafestéket. A legeny-
hébb családom kiirtásának ígérete volt. Az utca lakója 19 éves, atlé-
tájából kilógó, tetovált, fölfújt izmokkal, foghíját hajókötélnyi
aranylánccal kompenzálja. Megrettent unokámmal, megrémült
beszélgetőtársaimmal együtt világos nappal az utcán annyi mocs-
kot, trágárságot kellett percekig hallgatnunk és közben attól tartot-
tunk, hogy leugrik a motorról, mert ott ugrált rajta. Az életünkért
rettegem! Percekig tartott ez a jelenet!

Ilyenkor mi van? 
Örüljünk, hogy nem folyt vér?
És ha legközelebb folyni fog?
Ki véd meg minket?

Gyenge Nyuszi

((AA  sszzeerrkkeesszzttőősséégg  mmeeggjjeeggyyzzééssee::  NNaaggyymmaarroossnnaakk  220000--330000  ppoollggáárr--
őőrrrree  lleennnnee  sszzüükkssééggee,,  aammii  aa  llaakkoossookk  sszzáámmáátt  tteekkiinnttvvee  nneemm  ssookk..))

Közbiztonság Nagymaroson
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AANNaaggyymmaarroossii  DDuunnaaii  SSvváábbookk  KKöözzöösssséé--
ggéénneekk  sszzeepptteemmbbeerr  1133--ii  rreennddeezzvvéénnyyéénn
ffeellhhőőttlleenn  iiddőőjjáárráássbbaann  vvoolltt  rréésszzüünnkk..

Az idő fontos kelléke volt a szabadtéri prog-
ramnak, amelynek célja a nemzetiségi ha-
gyományok megtartása. Népi eszközök, ízes
sváb ételek és szokások, valamint hagyomány-
őrző táncegyüttesek – a Ceglédberceli
Német Nemzetiségi Ifjúsági tánccsoport, a
Kecskédi Néptánc Együttes, Die Blumen
Nagymaros és a Wilden Rosen Zebegény-
Nagymaros fellépésével és a Mányi Sramli
zenekar előadásával igyekeztünk emlékeze-
tessé tenni ezt a napot. Sétahajózással, majd
zenés omnibuszos felvonulással, a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes közreműködésével, nyi-
tottuk meg a rendezvényt. Ezt követően Rit-
ter Imre az ÉMNÖSZ és a Pest megyei Német
Önkormányzat elnöke köszöntötte a közön-
séget, majd Jaics Regina 4.a osztályos tanu-
ló német nyelvű verset adott elő. A kitelepí-
tettek emléke előtt tisztelegve a Szendehelyi
Vegyes kórussal közösen elénekeltük a Ma-
gyarországi Németek Himnuszát. A szomo-
rú eseményre emlékeztetve 2006-ban a 
Mainzi utca sarkán lévő épület homlokza-
tán közösségünk emléktáblát helyezett el,
mert ilyen eddig nem volt Nagymaroson.

Civil szervezetünk 2006-ban alakult 22 ala-
pító taggal. Ilyen létszámmal elég nehéz egy
ekkora volumenű rendezvényt megszervezni
tevőleges külső segítség és anyagi támogatás
nélkül. A lehetőségeket felkutatva civil
(nonprofit) szervezetünk nevében az év fo-
lyamán három pályázatot adtam be, de
összességében nem érkezett annyi támoga-
tás, mint a tavaly megnyert két pályázatból
együttesen. Pályázatot nyertünk a Pest me-

gyei Önkormányzatnál és a Nagymaros
Város Önkormányzatnál. Az ÉMNÖSZ-től
pedig várjuk a döntést. Bár a lelkes tagsággal
és a segítőkkel igyekszünk mindent megolda-
ni, de pénz és több aktív segítség nélkül
hosszabb távon nem lesz kivitelezhető ez a
rendezvény városunkban, hiába igénylik
mind a helyiek, mind a látogatók.

Éppen ezért kétszeresen kijár a kköösszzöönneett
mmiinnddaazzookknnaakk,,  aakkiikk  rréésszztt  vveetttteekk  aa  mmeegg--
vvaallóóssííttáássbbaann::  Horváth Tonó és családja,
akik a Rasmann Miklós (CBA) által fela-
jánlott szőlőből készült ízletes mustot pré-
selték és kínálták a helyszínen. Színfolt volt
a Nyugdíjas klub és a Sváb közösség által
készített helyi gasztronómiai kínálat. Jano-
vics Tibor koordinálásával 200 liter gulyás-
leves és finom disznótoros került a tányé-
rokba Varagya Lajos, Schült Ferenc,
Hangrád Gábor, Kiss Gyurka, Skoda Jó-
zsef és Zeller János csapatmunkájának kö-
szönhetően. Heinczné Cserni Katalin a
kézműves foglalkozást szervezte meg Ru-
dolfné (Kriszta) és lánya Melitta, Schind-
lerné (Móni), Kmetty Ági óvónők részvéte-
lével a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány tá-
mogatásaként.

Fischer Erzsi és lányai Furucz Anita és
Angelika nagy segítséget nyújtottak az elő-
készületekben és a helyszínen is.

Krakkóné (Katika), Papp Béláné
(Margó), Pinczingerné (Saci), Fritz Ist-
vánné, Konrád Laci, Fekete Zsolt, Emmer
József (Csembi), Kellnerné (Györgyi),
Döbrössyné Valentin Kriszta, Szalainé
(Gabi), Bethlen Gábor és neje szintén
nagyban hozzájárultak a nap sikeréhez,
közös igyekezettel, egyúttal családom tagja-
it is bevonva.

Kedves Nagymarosiak, ha a jövőben is
igényt tartanak a nemzetiségi kultúra fel-
elevenítésére, a hagyományőrző program
folyamatosságára, kérem, támogassanak
ötleteikkel és kézzelfogható segítségükkel,
hogy a már elindított közösségi hagyo-
mányt folytathassuk.

KKöösszzöönnöömm,,  hhooggyy  eeggyyüütttt  vvoollttuunnkk  ééss  jjóóll
éérreezzhheettttüükk  mmaagguunnkkaatt!!

A Nagymarosi Dunai Svábok Közösségé-
nek nevében:                Ivor Andrásné

Az utolsó szép nyári napon

A IV. Svábpiknik a Duna-parton
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Izland csaknem legkeletibb pontján, Seydisf-
jördur városában érünk partot, miután egy
napsütötte, 15 km hosszú fjordon végigaraszol-
va hajónk lehorgonyoz. Érthetően fel vagyunk
dobva, hisz végre kezdetét veszi a kaland,
amely terveink szerint egy földrajzi felfedezőút
és egy túlélő túra egészséges ötvözete. Ez utób-
biban azonnal részünk lesz, amint a városkát
elhagyva megpróbálunk fjordunkból kikeve-
redni, de – az ismert dalt idézve: akármerre ta-
pogatunk, csak falat találunk. Nem erről volt
szó! Izland nagyjából sík vidék, nem fordulhat
elő velünk még egyszer a norvégiai hullám-
vasút, – ismételgetjük a felkészülésünk során
számtalanszor elhangzott kapaszkodót, de ez-
úttal nem segít. Izlandi első 2,5 óránk alapél-
ménye egy 630 m szintkülönbségű, végelátha-
tatlan emelkedő leküzdése, fejenként 55 kg
poggyásszal kerékpárunkon, izzasztó hőség-
ben. Ezután néhány pihegő kilométer a kopár
hegyháton, és már gurulhatunk is le a követke-
ző fjord katlanjába, vissza tengerszintre.

Másnap hosszú kilométereken keresztül a szi-
geten ritka síkföldi legelőket csodálhatjuk legelé-
sző marhákkal, lovakkal. Majd nekigyürkőzve
egy újabb huszáros emelkedőnek elkezdünk fel-
kapaszkodni egy 6–700 m magas fennsíkra. A
kaptató előtti települést elhagyva látunk ugyan
egy táblát, legközelebbi benzinkút 126 km jelö-
léssel, de eszünkbe sem jut, hogy ez a gyakorlat-
ban azt jelenti: 126 km-en keresztül az aszfalto-
zott úton kívül semmiféle emberi építménnyel
nem találkozunk. A táj a maga hihetetlen kopár-
ságával már-már rabul ejtő. Az út két oldalán
hegyként tornyosuló vörösesbarna, vagy szénfe-
kete kiégett vulkáni kúpok, hegyhátak. Ahol
pedig a táj teret enged a szemnek, szinte a végte-
lenségig (akár 40–50 km-re) ellátunk a harapni
valóan friss, tiszta levegőben. A nagyon erős, de-
moralizáló szembeszél több napra állandósul,

az időjárás változékony, olykor esik, de mégis
több a napsütés, mint a beborult ég. 

Esténként ellenben nem ritka a 2–3 fokos,
kellemetlenül hűvös idő. Ilyenkor sátrainkban
keresünk menedéket, megvacsorázva az ízletes
hazaiból (zacskós leves, zacskós tészta, zacskós
ízfokozók), és szomjunkat oltva a sziget legko-
párabb helyein is fellelhető kristálytiszta vízfo-
lyásokból. Az utak járműforgalma elhanyagol-
ható (óránként 8–10 autó), és csak azért ilyen
„erős”, mert szezon van. Izlandon ugyanis ok-
tóbertől áprilisig zord és borongós az időjárás,
ezért a turisták és a helybéliek is a három nyári
hónapot használják ki kóborlásra a szigeten. A
mostoha téli hónapok miatt lehet Izland a te-
repjárók országa, hisz az autók négyötöde ha-
talmas, virsligumival felszerelt terepjáró. 

Az aszfaltozott utak állapota kifogástalan,
a szilárd burkolatról letérve azonban érik az
embert meglepetések. Ami például a Detti-
foss vízeséshez vezető földútra lekanyarodva
vár ránk, az maga a kerékpáros horror.
Öklömnyi kövekkel felszórt út, és a nyomsáv
teljes szélességében méterenként öt-hat
darab 10 cm mély borda fut keresztbe. (Ma-
gunk sem értjük, hogyan járhatták ki a te-
repjárók ilyen extrém módon az útfelszínt,
de a végeredmény számunkra roppant mód
előnytelen.) Haladni lehetetlen, az ember
ülepe méterenként háromszor verődik a
nyereghez, a válla és csuklója pedig majd ki-
szakad, ahogy egyensúlyban próbálja tarta-
ni a félmázsányi felszereléssel megterhelt ke-
rékpárt. Az első kilométeren hisztizünk, a
másodikon köpködünk, a harmadikon jobb
híján beletörődünk helyzetünkbe. Az útsza-
kasz fénypontja az a közúti jelzőtábla, amely
8 km megtétele után állja az utunkat: rázós,
egyenetlen úttest további 43 km-en keresz-
tül. Hidegzuhany! Még szerencse, hogy Euró-

pa legnagyobb, 45 m magas, hihetetlen bővi-
zű vízesésének látványa mindenért kárpótol. 

Tervezett utunk egyharmadánál járha-
tunk, amikor két nap múlva elérjük Izland
legészakibb pontját, csaknem az északi
sarkkörön, 2100 km-el északabbra hazánk-
tól. A kis félsziget csücskében világítótorony
áll, melynek tövében a sziklákra ülve lógat-
juk le lábunkat Izland legszéléről, a végtelen
tengert csodálva. Innen délnyugat felé a szi-
get barátságosan kies, látnivalókban gaz-
dag területein tekerünk néhány napig. Dél-
nyugatról északkelet irányba egész Izland
területén végighúzódik egy törésvonal,
amely az észak-amerikai és eurázsiai kéreg-
lemezek elválása következtében keletkezett.
E törésvonal markáns megnyilvánulásai az
utunkat többször keresztező, több kilométer
hosszú, 15–20 m mély árkok, hasadékok. (A
legutóbbi, mint megtudtuk, nem is olyan
régen, a hetvenes években keletkezett.)

A Myvatn tó és környezete a mai napig aktív
vulkáni, geotermikus övezet, elképesztő látni-
valókkal az erre kerekező mezei magyar brin-
gások számára. A tókörnyék buja növényzete
éles kontrasztban áll a mindent beborító, ha-
lálba dermedt lávafolyamok látványával. A leg-
utóbbi izlandi vulkánkitörésért felelős Krafla
kráterének peremén állva, a földből több
négyzetkilométernyi területen előpöfögő
kénes gőzöket belélegezve, az ásványoktól na-
rancssárga talajban külön életet élő forró
iszapfortyogókat szemlélve az ember valóban
a pokol tornácán érzi magát. A husaviki tenge-
röbölben tett fenséges hangulatú bálnanéző
hajókirándulás, egy véletlenül utunkba sodró-
dó termálfürdőzés elképesztő kéjei, és a monu-
mentális Godafoss vízesés életigenlő robaja
még felizgatják érzékszerveinket, hogy aztán
merész lendülettel bevegyük magunkat a kiet-
len sivatagba, és megkíséreljük a bizonytalan
kimenetelű átkelést az izlandi felföldön. 

Heininger Ferenc
(folytatjuk)

Izland 2008, II.rész

A sziget bemutatkozik – meglepetésekkel
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A LENYŰGÖZŐ GODAFOSS VÍZESÉSCSAPATKÉP A MYVATN TÓNÁL



12

22000088..  ookkttóóbbeerrLLÁÁMMPPÁÁSS

Nagymaros

NN aaggyymmaarrooss  iiggaazzáánn  nneemm  ppaannaasszzkkoodd--
hhaatt,,  aammii  aa  kkuullttuurráálliiss  kkíínnáállaattoott  iilllleettii..
EEggyy  hhóónnaappoonn  bbeellüüll  aa  hhaarrmmaaddiikk  kkiiáállllíí--

ttááss  mmuuttaatt  bbee  mmeeggiinntt  eeggyy  mmááss  mműűffaajjtt::  TTaannkkóó--
nnéé  BBoorrssooss  DDóórraa  iippaarrmműűvvéésszz  tteexxttiill--  ééss  ttűűzzzzoo--
mmáánnccmmuunnkkááiitt  lláátthhaattttuukk  sszzeepptteemmbbeerrbbeenn  aa
mműűvveellőőddééssii  hháázzbbaann..  

A hétvégéket Börzsönyligeten töltő alkotó-
művész már tavaly bemutatta tűzzománcait
Nagymaroson egy kamarakiállításon, most
a szakmájában mutatkozik be. Az Iparművé-
szeti Főiskola szövött anyag tervező szakán
végzett Borsos Dóra textiltervezőként dol-

gozott különböző gyárakban, és munkája
mellett szorított időt szőnyeg, faliszőnyeg,
gobelin és egyéb textilképek készítésre. 3 éve
a NAKE (Nagymarosi Képzőművészeti Egye-
sület) tagja, de gyerekként is gyakran járt
Nagymaroson.

Nemcsak a textil százfelé ágazó lehetősé-
geit próbálja ki, tíz éve tűzzománccal kezdett
foglalkozni, és ezen belül is a technikák sok-
féle változatával kísérletezik: réz- vagy vasle-
mezre fest festőzománccal. (A rézalap adja a
zománc áttetsző rózsaszín árnyalatát, ami-
től a kép szinte egy álomvilágban lebeg.)
Érdekes módon ötvöződik egyéniségében a
textilmunkák lágysága, puhasága a zománc
égetett keménységével, a kettőt pedig a mű-
vésznő látásmódja köti össze: színekben lát,
él, sőt még egy színben is, amiről egyazon
szín sokféle árnyalatában megalkotott textil-
jei és zománcai tanúskodnak. 

Tharan–Trieb Marianne 

A színek finom harmóniája

Textil és tűzzománc 

AAppáárrmmaaii  kkoolloossttoorr  uuttoollssóó  ssoorráábbaann
SStteennddhhaall  aa  „„bboollddoogg  kkeevveesseekknneekk””
aajjáánnlljjaa  mműűvvéétt,,  mmeerrtt  úúggyy  éérreezzttee,,  „„vváálloo--

ggaattootttt  oollvvaassóókknnaakk,,  aa  kkiivváállaasszzttoottttaakknnaakk””  íírrttaa..

Ilyen kiválasztottnak érezte magát az a ma-
roknyi néző, aki szeptember 27-én este nem
restellt ellátogatni a művelődési házba. Nem
bánta meg. Igaz, hogy Sütő András nem köny-
nyű műfaj, gondolatai súlyosak, de a színész-
házaspár igazi színházat varázsolva nekünk
interpretálta, magyarázta a szövegeket. Sütő
András elgondolkodtató szavaira nagy szük-
ség van ma is, nyelvi kifejezőeszközeiből ta-
nulni kellene, mert szókincse és mondatfűzé-
se magasan a mai dadogó átlag felett van. 

„A példát élni és éltetni kell…” – köszön-
jük szépen Sütő András, köszönjük szépen
GGööttzz  AAnnnnaa  ééss  RRuubboolldd  ÖÖddöönn, kköösszzöönnjjüükk
sszzééppeenn    AANNNNAA  KKlluubb!!

A boldog kevesek

Mi voltunk a boldog kevesek, akiket érdekelt

A mi Sütő Andrásunk 
Götz Anna és Rubold Ödön előadóestje

ÉÉlleettmműű  ssoorroozzaatt  eellssőő  kköötteettee  llááttootttt  nnaappvvii--
lláággoott  aazz  eellmmúúlltt  hhóónnaappookkbbaann..    AA  kkiiss  vváá--
rroossuunnkkbbaann  ééllőő,,  vviilláágghhíírrűű  zzeenneesszzeerrzzőő,,

zzoonnggoorriissttaa  SSzzaabbaaddooss  GGyyöörrggyy ttaannuullmmáánnyyaa--
iitt,,  eesssszzééiitt  vváállooggaattttáákk  öösssszzee  eeggyy  kköötteettbbeenn,,
mmeellyyeekk  aazz  eellmmúúlltt  hhaarrmmiinncc  éévvbbeenn  jjeelleenntteekk
mmeegg  kküüllöönnbböözzőő  ffoollyyóóiirraattookkbbaann..  

Szabados Györgyre érdemes figyelni, ami-
kor zongorázik, mert zenéje gondolkodásra
kényszeríti az embert, zenéje ébresztő zene. De
nagyon érdemes rá odafigyelni akkor is, ami-
kor beszél és ír. Olyan hitelességgel, mely le-
nyűgözi az embert. Egy sokat gondolkodó, a
dolgok lényegét megérteni akaró, egységben
látó ember szól hozzánk, aki a zene törvény-
szerűségeit a világegyetem törvényszerűségei-
be helyezve akarja megérteni az ebben élő em-
bert. Írásai ezért a lényegről szólnak igen pon-
tos megfogalmazásban. Nemcsak tudás, de
szív és lélek van ezekben az esszékben, vala-
mint meditatív csend, ami a kikezdhetetlen ál-
lítások alappillére. 

„Zenét szerezni, meglehet, igen nagy
dolog. Én mégis úgy tekintem csak, mint
hírt adni arról, merre bolyong bennünk
a lélek”- mondja a szerző.

Nem könnyű olvasmányt ajánlok, de olyat,
melytől gazdagabbá válik mindenki.   

Szilágyi Erzsébet

AA  kköönnyyvv  mmeeggrreennddeellhheettőő::  
Bklkiado@bklkiado.hu 2.500 Ft-os kiadói
áron, postaköltség nélkül küldik

Nagymaroson íródott

Szabados György:

Írások
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MMéégg  ookkttóóbbeerr  1122--iigg  tteekkiinntthheettőőkk  mmeegg
eezzeekk  aa  bbáájjooss,,  ééss  mmééggiiss  mműűvvéésszzii,,  lléé--
lleekkhheezz  sszzóóllóó  ééss  sszzíívveett  mmeelleennggeettőő  aall--

kkoottáássookk  aa  PPiinncceettáárrllaattoonn..  MMűűvveekkeett  „„mmaaggyyaa--
rráázznnii””  ffeelleesslleeggeess  ––  aazzookk  vvaaggyy  bbeesszzééllnneekk  öönn--
mmaagguukkéérrtt,,  vvaaggyy  kkiieessnneekk  aazz  iiddőő  rroossttáájjáánn..

DDrr..  BBíírróó  FFrriiddeerriikkaa  aa  kköövveettkkeezzőő  sszzaavvaakkkkaall
mmééllttaattttaa  aazz  aallkkoottóótt,,  aa  NNééppmműűvvéésszzeett  mmeesstteerréétt::

A régi meseterek művészi szintre emel-
ték egy-egy vidék generációról generációra
öröklődött tárgyi világát. A népművészek a
hagyományos paraszti kézművesség eredeti
anyagait, technikáit, motívumait használ-
ják fel, ebből a páratlan kincsből merítenek.
Népi iparművészeink már nem a régi tár-
gyak másolatait készítik el, hanem táji sajá-
tosságokat, de más eljárási módokat alkal-
mazva teremtenek újat. Ilyen népművész,

népi iparművész Kamarás Kata is. Elkötele-
zett alkotó, aki követi Győrffy István, a neves
néprajztudós üzenetét: „A népi iparművé-
szet feladata, hogy a magyar nép porba hul-
lott kincsét, ezt a páratlanul szép és gazdag,
minden ízében magyar ornamentikát fele-
melje, magáévá tegye és továbbfejlessze.”

Művészete arról a régi paraszti világról
vall, aminek eltűnéséről oly sokat beszé-
lünk manapság. Amiben még fontos volt az
együvé tartozás. Életünkből eltűnt a közös-
ségi érzés, a közösségi rend és felelősség, a
láthatatlan összetartó erő, ami ott munkál-
kodott a falu társadalmának életében –
amit a lelkekből kimosott a modern idő
meg a „modern” erőszak.

„Ami elmúlt, nem hull a semmibe,
hanem sorsa és alakítója lesz annak, ami rá
következik” – Szabó István néprajztudós
mélyértelmű szavai vonatkoznak a látot-
takra, de vonatkoznak azokra a nagymaro-
si törekvésekre is, amelyeket néhány civil
szervezet képvisel: a közösséget megaján-
dékozni, a szép élményében összefogni, a

lelkeket a hétköznapokból kiemelni. A jó
kezdeményezések pedig követőkre és segí-
tőkre találtak. A Károly Róbert Társaság
megköszöni a nagymarosi polgárok nagy-
lelkű támogatását, az összes segítséget –
anyagiakban és tettekben –, amit kaptak,
hogy ez a nagyszerű kiállítás létrejöhessen. 

Tharan–Trieb Marianne

Pártolótagság
Többen jelezték, hogy a további kiállítá-

sok létrejöttét rendszeres hozzájárulással
támogatnák, aminek nagyon örülnénk,
mert a tárlatoknak bizony van anyagi von-
zatuk. Jövőre három kiállítást tervezünk, és
szeretnénk kérni az esetleges pártoló tago-
kat, hogy szándékukat jelezzék nekünk:
Szabados Györgyné, 06–20/391–54 85

Köszönettel
A Károly Róbert Társaság

A jelenkori kézműves fazekasság 

kiemelkedő személyisége,

Gy. Kamarás Kata kerámiái

AA  KKáárroollyy  RRóóbbeerrtt  TTáárrssaassáágg  aa  kköövveettkkee--
zzőő  sszzeemmééllyyeekk  nnaaggyylleellkkűű  aaddoommáánnyyaaiibbóóll
ttuuddttaa  mmeeggvveennnnii  aa  ppáárraaffaallóótt,,  aammeellyy  nnééll--
kküüll  sseemmmmiillyyeenn  kkiiáállllííttááss  nneemm  jjööhheetteetttt
vvoollnnaa  llééttrree  aa  nnyyiirrkkooss  ppiinnccéébbeenn::

Bergmann Margit, Bethlen Gábor,
Burgermeister László, Döbrössy Mi-
hály. Heininger Ferenc, Hutter Já-
nosné, Janovics Tibor, Kiss Péter, Mé-
száros András, Petrovics László, Szi-
lágyi Erzsébet.

AA  kkiiáállllííttááss  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa  ookkttóóbbeerr  1122--iigg::
sszzoommbbaattoonn  1111––1177  óórraa,,  vvaassáárrnnaapp  1100––1177  óórraa
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Eredmények:  

FFeellnnőőtttt
NNaaggyymmaarrooss  FFCC – Szendehely FC             55:0
GGóóllllöövvőőkk:: Boros J, Verebes G, Horváth B,
Zeller D, Ember Á
Szokolya – NNaaggyymmaarrooss  FFCC 3:33
GGóóllllöövvőőkk::  Trieb 2. Nyári öngól
NNaaggyymmaarrooss  FFCC  – VRIK– Sződliget             11:1
GGóóllllöövvőő:: Szekeres
Perőcsény – NNaaggyymmaarrooss  FFCC 2:22
GGóóllllöövvőőkk::  Szekeres, Ember T,
NNaaggyymmaarrooss  FFCC – Márianosztra               66:2
GGóóllllöövvőőkk::  Zeller D.3, Kocsis, Boros, Verebes

IIffjjúússáággii
Csomád – NNaaggyymmaarrooss  FFCC 5:11
GGóóllllöövvőő::  Bőgér
NNaaggyymmaarrooss  FFCC – Göd                               33:3
GGóóllllöövvőőkk:: Csitári, Bőgér, Matuk P.
Kisalag – NNaaggyymmaarrooss  FFCC 2:55
GGóóllllöövvőőkk:: Ember Á. 2., Nagy, Huszti, Bőgér
NNaaggyymmaarrooss  FFCC  - Tinnye                          88:0
GGóóllllöövvőőkk:: Ember Á. 3, Bőgér 3, Csatári,
Gubacsi

KKöövveettkkeezzőő  mméérrkkőőzzéésseekk::
FFeellnnőőtttt::
10.05. 15.30: Rád - NNaaggyymmaarrooss  FFCC
10.12. 15.00: NNaaggyymmaarrooss  FFCC - Vác-Deákvár
10.19. 14.30: Csővár - NNaaggyymmaarrooss  FFCC

10.26. 14.00: NNaaggyymmaarrooss  FFCC  - Letkés
11.02. 13.30: Szob - NNaaggyymmaarrooss  FFCC
11.09. 13.30: NNaaggyymmaarrooss  FFCC  - Penc
IIffjjúússáággii::
10.05. 13.30: Rád - NNaaggyymmaarrooss  FFCC
10.12. 13.00: NNaaggyymmaarrooss  FFCC  - Vác- Deákvár
10.19. 11.00: Páty - NNaaggyymmaarrooss  FFCC
10.25. 10.00: NNaaggyymmaarrooss  FFCC - Püspökhatvan
11.02. 11.00: Sződ - NNaaggyymmaarrooss  FFCC
11.08. 10.00: NNaaggyymmaarrooss  FFCC - Fót

MMIINNDDEENNKKIITT  SSZZEERREETTEETTTTEELL  VVÁÁRRUUNNKK  AA
MMÉÉRRKKŐŐZZÉÉSSEEKKRREE

HHaajjrráá  MMaarrooss!!
Major László

A Nagymaros F.C. elnöke
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A KUTYAKANYAR 
ÁLLATORVOSI RENDELŐ

aajjáánnlljjaa mmiinnőőssééggii  tteerrmméékkeeiitt  !!

RReennddeellééssii  iiddőőkk::
Hétfő, kedd:  16–18
Szerda:           8–10   
Csütörtök:    16–18
Péntek:           8–10 és  16–18

Dr. Drobilich János

állatorvos
NNaaggyymmaarrooss,,  RRaaddnnóóttii  MM..  uu..  11..

TTeell..::  2200//4466––882288––4466  ééss  2277//335555––552233
wwwwww..kkuuttyyaakkaannyyaarr..hhuu
EE––mmaaiill::  llaappaallyy@@kkuuttyyaakkaannyyaarr..hhuu

HHééttkköözznnaapp  0088  ééss  1188  óórraa  kköözzöötttt  ddoollggoozzoomm,,
rreennddeellééssii  iiddőőnn  kkíívvüüll    tteelleeffoonnooss  eeggyyeezztteettééss
aallaappjjáánn  ffooggaaddoomm  bbeetteeggeeiimmeett..

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika

Nagymaros FC hírei

Új, speciálisan kutya-
fajtákra kifejlesztett
EUKANUBA tápok kap-
hatók a rendelőben.

Német juhász, belga
juhász, rottweiler, tacs-
kó, spániel, boxer, wes-
tie, foxi, labrador, golden retriever…..

Csak rendelésre,
kérem hívjon telefonon!!!

NNaaggyymmaarrooss  jjóóll  iissmmeerrii  aazz  iitttt  nnyyaarraallóó  kkáárr--
ppááttaalljjaaii  ggyyeerreekkeekkeett..  UUttaazzáássuukk  sszzeerrvvee--
zzőőjjee,,  ééss  eeggyybbeenn  kkóórruussttaagg  SSzzoommrráákkyy

PPááll  ööttlleettee  vvoolltt,,  hhooggyy  vviisszzoonnoozzzzuukk  aa  llááttooggaattáásstt..
Augusztus 18-án indult 22 kórustag és 4
családtag a Karitász által gyűjtött sok
könyvvel és egyéb adománnyal. Velünk tar-

tott a gyerekek tanárának, Ivaskovics
úrnak a leánya is, aki Budapesten tanul.
Mégis 3 és fél órát várakoztunk a határon,
mielőtt Ungvárba indulhattunk, ahol a ka-
tolikus plébánia emeletén volt a szállásunk.

Másnap Beregszászon vettünk részt az au-
gusztus 20-i megemlékezésen úgy, hogy a

Credo kisegyüttessel közösen léptünk fel –
nagy meglepetésként – Sólyom László köz-
társasági elnök jelenlétében. A zsúfolásig
megtelt nagytemplomba nem fértünk be, de
felemelő volt a Szent István szobor koszorú-
zása a templom előtti téren, miközben Liszt
Ferenc Ünnepi dalát és a Himnuszt énekel-
tük. Végezetül a templomban adtunk hang-
versenyt, amit a közönség – náluk szokatla-
nul – nagy tapssal jutalmazott. Itt ugyanis
nem szoktak a templomban tapsolni. 

A délután kellemes beszélgetéssel telt a
plébános úrral. Érdeklődött nagymarosi
paptársai iránt, akikkel Esztergomban
együtt tanult: Krichenbaum József, Néder
Géza és Gál Endre nevét említette. Szomo-
rúan tájékoztattam, hogy már csak Gál
Endre van az élők sorában.

Lám, ilyen kicsi a világ!
A Nagymarosi Férfikórus nevében:

Rothbauer Antal
folytatjuk

A Hegyestetőtől a Vereckei-hágóig
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OOkktt..  1100.. 16,30:    NNóóttaakklluubb
OOkktt..  1122.. 16,00:   „„GGyyóóggyyffüüvveess  mmeesséékk””  

– kiállítás Bukovinszky Julianna 
meseillusztrációiból

OOkktt..  1133.. 17,00:    NNyyuuggddííjjaasskklluubb
OOkktt..  1144.. 9–11:      VVáássáárr  ééss  áárruubbeemmuuttaattóó
OOkktt..  1177.. 18,00:    LLaakkoossssáággii  ffóórruumm
OOkktt..  1188.. 17,00:    NNaaKKEE  őősszzii  ttáárrllaatt
OOkktt..  1199..  18,00:   AAnnnnaa--kklluubb  ffiillmmkklluubbjjaa
OOkktt..  2211. 9–12:      VVáássáárr
OOkktt..  2222. de:         ÜÜnnnneeppii  mmeeggeemmlléékkeezzééss

– iskola
OOkktt..  2222.. 18,00:  VVáárroossii  mmeeggeemmlléékkeezzééss  

aazz    11995566--ooss  ffoorrrraaddaalloommrróóll
OOkktt..  2277..  17,00: NNyyuuggddííjjaasskklluubb
OOkktt..  2288.. 9–12:      VVáássáárr
NNoovveemmbbeerrii  eellőőzzeetteess::
NNoovv..  0044.. 09–12:   VVáássáárr
NNoovv..  0066.. 10.00:   AArraannyyllóó  sszzíínnhháázz  eellőőaaddáássaa

gyermekeknek

KKéérrjjüükk  aazz  éérrddeekkllőőddőőkkeett,,  ffiiggyyeelljjéékk  aa  ppllaakkááttoo--
kkaatt,,  mmeerrtt  aazzookkoonn  úújjaabbbb  iinnffoorrmmáácciióótt,,  eesseett--
lleegg  iiddőőppoonnttvváállttoozzáásstt  iiss  ttaalláállhhaattnnaakk..

A művelődési ház  

októberi programjai

SSzzoobb,,  áállttaalláánnooss  iisskkoollaa  kköönnyyvvttáárráábbaann::

OOkkttóóbbeerr  1177..  1188  óórraa::  Szántai Lajos: 
Jézus Krisztus kora és a Pártus birodalom

ZZeebbeeggéénnyy,,  áállttaalláánnooss  iisskkoolláábbaann::

OOkkttóóbbeerr  1188..,,  sszzoommbbaatt  1177  óórraa filmvetítés:
Népek Krisztusa Magyarország I–II., a fil-
met bemutatja: Molnár V. József

OOkkttóóbbeerr  2255..,,  sszzoommbbaatt  1177  óórraa filmvetítés:
Népek Krisztusa Magyarország III.–IV.

OOkkttóóbbeerr  3311..  1188  óórraa Pap Gábor: Festett ka-
zettás mennyezetek II.

MEGHÍVÓ
KKÓÓRRUUSSTTAALLÁÁLLKKOOZZÓÓRRAA

22000088..  nnoovveemmbbeerr  88--áánn
((sszzoommbbaattoonn))

1188  óórraakkoorr  
aa  NNaaggyymmaarroossii  

MMűűvveellőőddééssii  HHáázzbbaann    

FFeellllééppnneekk::
– VVááccii  SSeerreennuuss  KKóórruuss

Karvezető: Brusznyai Margit
– NNaaggyymmaarroossii  FFéérrffiikkaarr
Karvezető: Juhász Orsolya

– NNaaggyymmaarroossii  NNőőiikkaarr
Karvezető: Patrik Judit

AA  bbeellééppééss  ddííjjttaallaann!!

A Nagymarosi Női kar

Amator Artium
Meghívó a XX. Országos Képző- és
Iparművészeti Tárlat Pest Megyei Kiál-
lítására, amelyen a nnaaggyymmaarroossii  kkéépp--
zzőőmműűvvéésszzeekk  iiss  kkiiáállllííttaannaakk..

MMeeggnnyyiittóó::  22000088..  nnoovveemmbbeerr  77..  
1188  óórraakkoorr  VVááccootttt  

aa  MMaaddáácchh  MMűűvveellőőddééssii  KKöözzppoonnttbbaann..
A kiállítás december 2-ig naponta 10-

18 óra között látogatható.

KKeeddddeennkkéénntt  1100––1122    BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb  
(kötetlen játék és beszélgetések). 
CCssüüttöörrttöökköönnkkéénntt  1100––1111    BBéébbii  ttoorrnnaa
1–3 éves gyerekeknek, mozgásfejlesztő gyakor-
latok dallal, tánccal és színes játékokkal. 600,-/alk. 
PPéénntteekkeennkkéénntt  99..1155––99..4455--iigg  zzeenneebbööllccssii
zenés, táncos, hangszeres fejlesztő foglal-
kozás. 600,-/alk.

BBőővveebbbb  iinnffoorrmmáácciióó::
06–30/302–8703 vagy 06–20/552–6614 
Burik Éva

TTIICCKKEETTPPOORRTTAALL::  BELÉPŐJEGYEK
KARNYÚJTÁSNYIRA! 

JEGYIRODA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

PROGRAMAJÁNLÓ BABÁKNAK ÉS
SZÜLEIKNEK

AA  KKIISSMMAARROOSSII  MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII  HHÁÁZZBBÓÓLL

Szeretettel
meghívjuk 

aa  mműűvveellőőddééssii  hháázzbbaa
ookkttóóbbeerr  1188--áánn,,  

1177  óórraakkoorr

ŐSZI TÁRLAT
mmeeggnnyyiittóójjáárraa..

A kiállítás megtekinthető október 31-ig
a művház nyitva tartása szerint

a Nagymarosi Képzőművész
Egyesület (NAKE)

NNééhháánnyy  éévvvveell  eezzeellőőtttt  eeggyy  bbuurrmmaaii  ppiiaaccoonn
ffuurrccssaa  ffoorrmmáájjúú  kkéésseekkeett,,  ccssoonnttookkaatt  ééss
ffőőlleegg  fféénnyykkééppeekkeett  ttaalláállttuunnkk..  TTaalláánn  vvaallaa--

mmii  ttrrüükkkkffoottóókk  ––  ggoonnddoollttuukk,,  aahhooggyy  aazz  őősseemmbbeerr--
sszzeerrűű  lléénnyyeekkeett  nnéézzttüükk..

Nagalandiak – mondták a burmaiak,
messze keletre laknak, határaik körbezár-
va, senki sem mehet hozzájuk. Mellesleg
fejvadászok és emberevők.

A közelmúltban egy rövid közlemény je-
lent meg a világhíradóban: hamarosan, szi-
gorú feltételek mellett, kizárólag egyedülálló
házaspárt esetleg beengednek Nagaföldre…

Talán valami új recept a szakácskönyvükben
– gyanakodtunk. Először Banglades felől pró-
bálkoztunk, sikertelenül. Egy hétig ültünk hiva-
talokban Kalkuttában. Szerencsére minden el-
képzelhető papírt vittünk itthonról: kukacsek-
ket, lejárt síbérletet, túlfizetett gázszámlát stb.
Szinte minden kellett. Aztán vagy 1000 km ván-
dorlás kelet felé. A roskatag sorompó előtt a ha-
táron naga harcosok hosszasan nézték enge-
délyeinket. Ott a távoli hegytetőn lakik a király,
mondták – ha Ő engedi, maradhatnak.

A többit a diavetítésen a kertészetben…
2008. október 25-én 
szombaton 18 órától

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::    

bbiiggggyyppiissttii  //  0066  ––2277//335544––335577

FEJVADÁSZOK

FÖLDJÉN
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Nagymaros

Dunakanyar Kupa 
Kora reggel zsongott a Duna-part az

immár hagyományosan megrendezett
kajak verseny előkészületei miatt.

Már az előző napok is lázas készülődés-
sel teltek, hogy a városunkba látogató ver-
senyzőknek és kísérőiknek megfelelő fo-
gadtatásban legyen részük. Az időjárás na-
gyon kegyes volt, kellemesen sütött a nap, a
víz simán csillogott, mintha csak azt várná,
hogy az elszánt versenyzők hajóikkal fel-
szántsák. Aki már ült ilyen hajóban, az
tudja, hogy a hullámos vízen milyen kínló-
dás versenyezni, különösen a kicsiknek,
akik alig várták, hogy megmutathassák
szüleiknek, barátaiknak mennyit ügyesed-
tek a nyáron.

Délelőtt zajlottak a hivatalos versenyek ti-
zenkilenc versenyszámban, amelyen több
mit százhúszan álltak rajthoz, s volt, aki
több futamban is elindult. Minden nagyma-
rosi versenyző igazán kitett magáért, mert
a kilenc egyesület közül a pontversenyben
az élen végeztünk. Mire ez nyilvánvalóvá
vált, addigra már a szakácsok és segítőik is
megnyugodhattak, mert a kondérok kiü-
rültek. Mindenki dicsérte az ételt és teli gyo-
morral figyelte az eredményhirdetést. A
vendégek számára ezzel a verseny véget is
ért, azonban most megmutathatták azok
is, hogy a hajóban mire képesek, akik eddig
a főzésnél, a rajtnál, a fordulóknál és a cél-
ban tevékenykedtek. Következtek a buli fu-
tamok, amelyek mindig nagy vidámságot
okoznak, mert a fránya hajók sokszor
megtréfálják utasaikat.

Természetesen ez a verseny sem jöhetett
volna létre, ha nincsenek szponzorok és se-
gítők. Köszönetet mondunk kanadai vendé-
günknek, Filo Lajosnak, a Nagymarosért
Alapítványnak és a Maros Ács Kft-nek az
anyagi támogatásért. Maurer Gábornak és
Tominak a stég felújításáért, Kautz István-
nak a kajakvásárlás támogatásáért. A Mo-
torcsónak Egyesületnek, Janovics Tibornak
a húsért, Szabó Miklósnak a nagy siket ara-

tott pólókért, a szakácsoknak – Skultéty La-
cinak és Dobó Csabának – a finom ebédért,
Skultéty Balázsnak a hangosításért, Szűcs
Gézának a vonta vizsgáztatásáért, a Batki-
Transnak, Hetényi és Társa Bt-nek, Heincz

Sándornak és azoknak a szülőknek, bará-
toknak és versenyzőknek, akik az egyesület
mindennapi munkáját egyébként is lehető-
vé teszik.

A Nagymarosi SE. Vezetősége

VVeerrőőccee  KKuuppaa  ––    aauugg..  1166..

LLáánnyyookk::  1100  éévveesseekk:: 1. Jeszenszky Petra, 
3. Müller Bettina

FFiiúúkk::  1133  éévveesseekk:: 2. Maurer M. Bence, 
3. Halápi Gergely, 5. Heffenträger Zoltán, 
6. Döbrössy Péter, 7. Sárog Zsolt
1111  éévveesseekk:: 5. Dobó Máté, 9. Maurer M. Botond
1166  éévveesseekk::  2. Makáry Sebestyén,  3. Szűcs
Géza, 5. Schindler László
99  éévveesseekk:: 1.  Szlávik Tamás, 2. Polgár Péter,
7. Polgár Dániel
1144  éévveesseekk:: 5. Radics Márkó, 7. Maurer M.
Bence
1122  éévveesseekk::    4. Tar Bálint
1100  éévveesseekk::  2. Szlávik Tamás,   3. Maurer M.
Botond,  4. Szántói-Szabó Márk,  7. Tar Bence
FFéérrffiiaakk::  8. Heincz Sándor
1133  éévveesseekk::  2.  Halápi Gergely, 5. Sárog Zsolt
6. Tar Bálint, 9. Guzsik Dániel
1155  éévveesseekk::  2. Szűcs Géza

DDuunnaakkaannyyaarr  KKuuppaa  ––    aauugg..  1177..

LLáánnyyookk::  1111  éévveesseekk:: 2. Jaics Regina
1100  éévveesseekk:: 1. Jeszenszky Petra, 3. Müller
Bettina, 4. Döbrössy Dorottya
FFiiúúkk::  1155  éévveesseekk:  2. Gyömbér Péter

3. Szűcs Géza
1133  éévveesseekk::  2. Halápi Gergely,  4. Sárog Zsolt

6. Tar Bálint, 8. Guzsik Dániel
1111  éévveesseekk:: 4. Zoller Balázs,  6.  Dobó Máté
7. Tar Bence, 8. Maurer M. Botond
FFéérrffiiaakk:: 5. Heincz Sándor
1133  éévveesseekk:: 1. Maurer M. Bence,  2. Halápi
Gergely, 5. Döbrössy Péter, 6. Sárog Zsolt
1122  éévveesseekk:: 7. Tar Bálint
1144  éévveesseekk:: 5. Radics Márkó,  6. Maurer M.
Bence
1100  éévveesseekk  ::  2. Szlávik Tamás,  5. Tar Bence
7. Szántói-Szabó Márk, 8. Maurer M. Bo-
tond
1166  éévveesseekk::  2. Gyömbér Péter,  3.  Makári Se-
bestyén,  4. Szűcs Géza,  6. Schindler László
99  éévveesseekk:: 1. Szlávik Tamás,  3. Polgár Péter
7. Polgár Dániel

GGöödd––KKuuppaa  ––  aauugguusszzttuuss  3300..

LLáánnyyookk::  1133  éévveesseekk:: 6. Lovasi Eszter
1100  éévveesseekk::  2. Jeszenszky Petra,  8. Döbrössy
Dorottya
1133  éévveesseekk::  5.  Lovasi Eszter
FFiiúúkk::  1133  éévveesseekk:: 3. Maurer M. Bence, 5.
Döbrössy Péter,  8. Heffenträger Zoltán
1111  éévveesseekk::  9. Dobó Máté
1166  éévveesseekk::  2.  Gyömbér Péter, 5. Szűcs Géza
6. Gyömbér László
99  éévveesseekk:: 1. Szlávik Tamás,  2. Polgár Péter,
3. Polgár Dániel
1144  éévveesseekk:: 5. Radics Márkó, 7. Maurer M.
Bence
1122  éévveesseekk:: 9.  Tar Bálint
1133  éévveesseekk:  7.  Sárog Zsolt
FFéérrffii::    4. Heincz Sándor
1100  éévveesseekk::  2. Szlávik Tamás,  4. Tar Bence
5. Polgár Péter, 7. Szántói-Szabó Márk,  8.
Polgár Dániel
1155  éévveesseekk:: 1. Gyömbér Péter,  4. Szűcs Géza

Kajak eredmények

Az Egyházközségi Karitász

NNoovveemmbbeerr  2222--éénn  eessttee,,  
aa  mműűvveellőőddééssii  hháázzbbaann    jjóóttéékkoonnyyssáággii

ERZSÉBET BÁLT szervez 

AA  DDÉÉVVAAII  ÁÁRRVVAAHHÁÁZZ  JJAAVVÁÁRRAA

Köszönettel veszünk 

tombolatárgyakat.

EE  ccééllrraa  sszzíívveesseenn  vveesszzüünnkk  oollyyaann  jjóó  áállllaappoottúú,,
ttiisszzttaa  ttáárrggyyaakkaatt,,  mmeellyyeekkrree  mmáárr  nniinnccss  sszzüükkssééggee..

Kivéve: nagyméretű tárgyak, ruha- és cipő,
elektromos- és gépalkatrészek, autóalkatrészek.

Adományozhatók: ajándéktárgyak, könyvek, CD-
k és DVD-k, videókazetták, gyertyák/gyertyatartók,
üveg és porcelánáruk, párnák, terítők, kézimunkák

és kisméretű háztartási áruk, melyeket a Bethlen Sö-
rözőben (Bethlen Gábornénak) lehet leadni.

A bazárból befolyt összeggel a kutyáink
és cicáink ivartalanításához, ill. oltásához
tud az Alapítvány hozzájárulni.

AAzz  aaddoommáánnyyookkaatt  eellőőrree  iiss  kköösszzöönnjjüükk!!  
MÁTÉ Alapítvány

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI BAZÁR 
MÁTÉ (KOMP KUTYA 1989-2006) EMLÉKÉRE

22000088..  ddeecceemmbbeerr  66--áánn  99––1133  óórrááiigg      aa  mműűvveellőőddééssii  hháázzbbaann



22000088..  ookkttóóbbeerr KKIISSBBÍÍRRÓÓ––ÉÉLLEETTMMÓÓDD

Nagymaros
17

Szivarszoba  4–8 ember számára
kiváló helyiség,  amely
alkalmas tárgyalásokra,
baráti beszélgetésekre,
összejövetelekre.

Belső terme 70 fő befogadására alkal-
mas, s Dunára néző teraszain további
150 fő élvezheti a vízpart és a csodálatos
panoráma mellett a magyaros és medi-
terrán konyha gasztronómiai remekeit:
salátákat,  halakat – elsősorban dunai
halakat kínálunk.

Hétvégi eseményekre 44––66––88  sszzeemmééllyyeess  ttáá--
llaakk elkészítésére redelést felveszünk. A
vendégeket ppiizzzzéérriiaa is várja. Lehetőség
van előfizetni nnaappii  mmeennüürree  660000  FFtt-os áron.

Az étterem kiválóan alkalmas esküvők,
bankettek, keresztelők, családi össze-
jövetelek megrendezésére.

ee--mmaaiill::      mmaarroosseetttteerreemm@@iinnvviitteell..hhuu
hhoonnllaapp:: wwwwww..mmaarroosseetttteerreemm..hhuu

CCíímm:: 22662266  NNaaggyymmaarrooss,,  HHaajjóóáálllloommááss
TTeell:: 3366––2277//335544––557766,,  3366––2200//445588––88777722

É T T E R E M ,   H A N G U L AT O S  T E R A S Z ,   S Z I VA R S Z O B A

AA  MMaarrooss  éétttteerreemm  kköözzvveettlleennüüll  aa
DDuunnaa--ppaarrttoonn,,  aa  ppaattiinnááss

kkiikkööttőő  ééppüülleettéébbeenn  vváárrjjaa
aazz  iiddeellááttooggaattóó  vveennddéé--

ggeekkeett..

Az ugatás nem a kutya bűne, de az esetek
többségében nem is a gazdié. Évezredeken át
az ugatás dicséretére vált a kutyáknak, jelez-
ték a farkast, medvét, ellenséget... (Ma az el-
lenség többnyire báránybőrbe bújt farkas.) 

A megoldás az intelligencián múlik. A
környezet általában nehezen viseli az
ugatást, ezért csendes fajtát kell választa-
ni. Pl. tibeti terrier, agár, retriever vona-
lak...Ha a szülők nem ugatósak, akkor va-
lószínűleg a kölykök is csendesek lesznek.
Nem kellene a szomszédokat addig provo-
kálni, amíg megmérgezik a kutyát éjjeli
nyugalmuk érdekében. Mert a rendszere-
sen fáradt, kialvatlan ember könnyen
okoz balesetet, sőt más emberek életét is
veszélyezteti. Tehát nem csupán arról van
szó, hogy a szomszédot bosszantjuk a blö-
kivel! – Hogy mégis miért nem mérgezik

meg a szomszéd kutyát? Mert az ugatás el-
lenségei általában NEM kutyaellenségek,
hanem állatszerető emberek, akik szom-
szédjaik önzéséért nem egy ártatlan álla-
ton akarnak bosszút állni. Sajnos, a gya-
korlatban ezt a nagylelkűséget az ugatás-
pártiak nem honorálják.
KKoommoollyyrraa  ffoorrddííttvvaa  aa  sszzóótt,,  mmiitt  lleehheett  tteennnnii??

Van ugatás-gátló nyakörv, kisebb állat-
kínzás, mint a mérgezés. A nevelés-tech-
nikák is szóba jönnek, de ha a genetikai
meghatározottság miatt ugat az eb,
akkor nem lesz eredményes. Vannak egy-
értelmű esetek – mint a méteres láncon
tartott kutya – amikor a gazda tehet a
problémáról. Uniós jogszabály tiltja a ku-
tyatartását láncon (vagy madzagon). Az
„állatszerető” gazdi javítsa meg a kerítést,
hogy ne szökjön ki a Bodri! Ha nem képes

rá, ne tartson kutyát, elvégre elvben a
kutya rendelkezik kevesebb ésszel. Kül-
földön újdonságnak számít a citromfűo-
lajat tartalmazó nyakörv, amely ugatásra
sprayként működik és elvonja a kutya fi-
gyelmét az ugatástól. 

A nevelés idején tartsuk a kutyát a lakás-
ban pórázon magunk mellett. Amikor lát-
juk, hogy a kutya éppen elvakkantaná
magát, fogjuk meg a pórázt és parancsoljuk
a kutyának, hogy üljön le. Még jobb, ha egy-
szerű nyakörv helyett szájszíjat használunk
– top trainer, halti...– amellyel a kutya fejét
kissé felfelé tudjuk húzni és ezzel bezárjuk a
száját. Amikor abbahagyja az ugatást, en-
gedjünk a póráz feszességén és dicsérjük
meg, esetleg kapjon egy jutalomfalatot.

Szerencsére a legtöbb kutya igen jól rea-
gál a leszoktatásra. Azzal, ha beengedjük a
lakásba az udvaron tartott kutyát (ami a
szomszédokat is lecsendesítheti) vagy szá-
nunk rá időt, hogy alkalmazzuk a fent leírt
viselkedésmódosító technikákat, elérhet-
jük, hogy a kutya a környezete számára ne
nyűg és összetűzés forrása legyen, hanem
valóban elfogadott társas lény. 

Tharan–Trieb Marianne

ÁLLATVÉDŐ SOROK

A kutya ugat, a karaván halad…

TT ööbbbb  oollvvaassóó  kkaappccssoollóóddootttt  aa  kkuuttyyaauuggaattááss  ttéémmáájjáábbaa,,  eezzéérrtt  eellkkeezzddtteemm  ggyyóóggyymmóóddoott  kkee--
rreessnnii  aazz  iinntteerrnneetteenn..  AA  ttéémmaa  rreennggeetteegg  lleevvééllíírróótt  mmoozzggaatt  mmeegg  kküüllöönnffééllee  lleevveelleezzőő  ffóórruu--
mmookkoonn  ––  aa  hhoozzzzáásszzóólláássookk  kköözzöötttt  ttööbbbb  aa  kkoonnttrraa,,  mmiinntt  aa  pprroo..
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MUNKAKTÁRSAKAT 

KERESÜNK

AA  VViisseeggrrááddii  ÁÁssvváánnyyvvíízz  KKfftt  mmuunnkkaattáárrssaakkaatt  kkeerreess  ::

MMűűaannyyaagg  ffeellddoollggoozzóó  ééss  ccssoommaaggoollóó  ggééppeekk  kkeezzeellééssééhheezz,,  
vviillllaannyysszzeerreellőőii,,  vvaaggyy  ggééppéésszztteecchhnniikkuussii  vvééggzzeettttssééggggeell,,

JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett  fféénnyykkééppeess  öönnéélleettrraajjzzzzaall..

LLeevvééllccíímm::  22002255..  VViisseeggrráádd,,  PPff..  88..
EEmmaaiill::  vviisseeggrraaddii@@mmaaiill..ddaattaanneett..hhuu
TToovváábbbbii  ffeellvviilláággoossííttááss::
TTeelleeffoonn::  7700//337766––11770044  

Jön a TÉLI GUMIK SZEZONJA! 
GÉ–SA 95 Bt.

22662266  NNaaggyymmaarrooss,,  VVááccii  úútt  6600..
TTeell::  0066––2200//551199  ––8866  3300

SSzzűűccss  GGéézzaa

GGuummiisszzeerreellééss,,  eellaaddááss
3300  %%  kkeeddvveezzmméénnyy

NNyyiittvvaattaarrttááss::  
hétfő–péntek: 7 – 17 ó

szombat: 8 – 12 ó

VVáállllaalljjuukk céges, családi
és baráti rendezvények, osztálytalálkozók lebonyolítását. 2-3-4
személyes tálainkból és a la carte választékunkból 10 fő feletti
rendelés estén 10%, 20 fő feletti rendelés esetén 20 % kedvez-
ményt adunk helyben fogyasztás esetén. Rendezvényre kiaján-
lott ételeink között hidegtálak, frissensültek és magyaros kész-
ételek szerepelnek. Megbeszélés alapján az étterem részben
vagy egészben lefoglalható. 

Igény esetén vendéglátásunkkal kitelepülünk.
Hidegtálakra és a la carte ételeinkre megrendeléseket felveszünk.
Hétfőtől vasárnapig ízletes, házias jellegű napi menüvel vár-

juk vendégeinket, melynek ára: 550.-Ft. Menürendelés az aktu-
ális hetet megelőző pénteken történik, illetve az aktuális napot
megelőző napon 12 h-ig személyesen illetve telefonon. A napi
menü elfogyasztható az étteremben, elvihető, illetve kérésre
nagymaros területén házhoz szállítjuk.

ÉÉttkkeezzééssii  uuttaallvváánnyytt  eellffooggaadduunnkk..

OKTÓBERBEN
A KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEKKEL

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET:

OOkkttóóbbeerr  1111..  sszzoommbbaatt  1199  hh--ttóóll::  szüreti bál cigányzenével,
házias ételekkel, hajnalig tartó mulatozással. 
BBeellééppőő::  11..000000..--FFtt,, amely egytálételt és egy pohár bort tartalmaz. 

OOkkttóóbbeerr  2255--2266:: Reneszánsz hétvége (speciális reneszánsz
ételek, korhű felszolgálás, reneszánsz zene) 

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  éétttteerrmmüünnkkbbeenn,,  lleeggyyeenn  vveennddééggüünnkk!!

A Mátyás király kertvendéglő csapata
Nagymaros Magyar u.24.

Tel.: 27/355–678
Nyitva tartás: Minden nap 11–22 óráig

Üzletvezetők: Hajdú Ferenc és Valentin Endre 

Mátyás Király Kertvendéglő
– magyaros ételekkel és különleges fogásokkal –

A Mátyás király kertvendéglő új csapata 
szeretettel várja minden kedves nagymarosi vendé-

gét, valamint a nyaraló- és üdülővendégeket.

Regisztrált 

Gázszerelőmester

Nagymaroson

vállalja gázkészülékek 
– gázcirkók, gázkonvektorok, 
– gázkazánok, gázboylerek,  
– gáztűzhelyek 
– vízvezeték, szanitér és fűtésrendszerek  

tisztítását, javítását, karbantartását
0066––2200//997700––88110022
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Látásvizsgálat 
––  aa  sszzaakkoorrvvoossii  rreennddeellőőbbeenn  ––

FFőő  ttéérr  1100..
LLááttsszzeerréésszz  üüzzlleett  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa::  
minden szerdán 14–17 óráig 

LLááttáássvviizzssggáállaatt::      páros szombatokon
9–12-ig. 

EEllőőjjeeggyyzzééss:: a 06–30/916–0889
Lendvainé Pesti Emese     
látszerész mester

szeretettel várja megrendelőit!

Ildikó Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda 

Nagymaros, Fő tér 3.

KKeerreesseekk  eellőőjjeeggyyzzeetttt,,  kkéésszzppéénnzzeess  vveevvőőiimm  rréésszzéérree::  
– családi házakat, (egy és többgenerációs)
– nyaralókat,– telkeket,– Duna-parti házakat, – albérletet 
– értékbecslés 24 órán belül
– adó /illeték/ ingatlanjogi tanácsadás 
– lakáshitelek már 5 % önrésszel
0066––2200//446644––33442299,,          0066––3300//669955––00003300,,        2277//335544––553355      
www.ingatlan.com/ildiko     
Haraminé  Ildikó Szilágyvári Bernadett

– Gyógykozmetika

PPrroobblléémmááss  bbőőrröökk eredményes kezelése
személyreszólóan, aazz  ookkookk  ffeellttáárráássáávvaall..
Egyidejű külső-belső kezeléssel, 
csak természetes szerekkel. 
EEggéésszzssééggii  áállllaappoottffeellmméérrééss,,      éélleettmmóóddttaannááccssaaddááss..  
KKoozzmmeettiikkuummookk,,  ggyyóóggyytteerrmméékkeekk          
ootttthhoonnrraa  iiss!!

TTeelleeffoonn::  0066––3300//338800––66223333

– AVON termékek teljes választéka kapható! –

Szépségműhely  –
FFőő  ttéérr  99..

KKoozzmmeettiikkaa,,  WWeellllnneessss,,  SSppaa,,  
EEggéésszzssééggmmeeggőőrrzzééss
NNőőii  lléélleekk  – és még sok más:
––  ssmmiinnkkttaannffoollyyaamm  (egyénileg is)
––  eezzootteerriikkuuss  sszzoollggáállttaattáássookk    
AA  nnőőii  sszzééppssééggéérrtt!!

SSzzűűccss  ÉÉvvaa - kozmetikus természetgyógyász

– Magán nyugdíjpénztár, Önkéntes nyugdíjpénztár
– Biztosítások (élet, lakás)
– Befektetések (gyerekprogram)
– Jelzálog hitelek (lakásvásárlás, szabadfelhasználású,  
– Hitelkiváltás ––  KKöözzvveettííttőőii  ddííjj  nnééllkküüll!!  ––
AAEEGGOONN  üüggyyffeelleekknneekk  ttoovváábbbbii  kkeeddvveezzmméénnyyeekk!!

TTaannááccssaaddóó::  MMaajjoorr  LLáásszzllóó              TTeelleeffoonn::  06–27/ 355–061 
EE––mmaaiill::  majorlaci@vipmail.hu            MMoobbiill::  06–30/851–4061 

Több mint biztosító!

VILÁGTAKARÉKOSSÁGI N A P

aallkkaallmmáábbóóll

AA  VVEERREESSEEGGYYHHÁÁZZ  ÉÉSS  VVIIDDÉÉKKEE  TTAAKKAARRÉÉKKSSZZÖÖVVEETTKKEEZZEETT

22000088..  ookkttóóbbeerr  3311--éénn  ppéénntteekkeenn  88  ––  1166  óórrááiigg

aazz  éévveekk  ffoollyyaammáánn  mmeeggiissmmeerrtt  bbeettééttii  ffaajjttáákkkkaall,,  kkiieemmeelltt  kkaammaattoo--
zzáássúú  TTaakkaarréékksszzeellvvéénnyy  bbeettéétt  kkoonnssttrruukkcciióóvvaall  vváárrjjaa  

TTiisszztteelltt  ÜÜggyyffeelleeiitt..
A nap folyamán minden betétet vagy folyószámla betétet el-

helyező Ügyfelünknek ajándékot adunk.
TTAAKKAARRÉÉKKSSZZÖÖVVEETTKKEEZZEETTÜÜNNKK  
2008. október 15. és november 15. között forgalmazott kiemelt
kamatozású Takarékszelvény betétének elérhető hozama:

1 hónapra  4,0 %, 2 hónapra  7,0 %, 3 hónapra  13,0 %
A három hónap alatt elérhető hozam:  (EBKM) 8,07 %

BBőővveebbbb  iinnffoorrmmáácciióóéérrtt  ffoorrdduulljjaannaakk    kkiirreennddeellttssééggeeiinnkkbbee::
VVeerreesseeggyyhháázz,, Fő út 53., Fót, Dózsa Gy. út 54.,
ŐŐrrbboottttyyáánn,, Rákóczi út 115., Erdőkertes, Nemes u. 2.
MMooggyyoorróódd, Gödöllői út 18/a. Váchartyán, Fő út 23.,
VVááccrrááttóótt, Petőfi tér 4.,Dunakeszi, Fő út 66.,
NNaaggyymmaarrooss,, Király u. 1/a., Szokolya, Fő út 63.,
LLeettkkééss, Dózsa Gy. u. 16.,Verőce, Árpád u 27.
KKoossdd,, Eőszy L. tér 1.,Vác, Zichy H. u. 23

MMaarrooss  TToorroonnyy  KKfftt..

– ppiiaacckkuuttaattááss,,  sszzoocciioollóóggiiaaii  ffeellmméérrééss
– hhiirrddeettéésssszzeerrvveezzééss
– wweebbffeejjlleesszzttééss
––  ffoorrddííttááss
– kkiiaaddvváánnyysszzeerrkkeesszzttééss::  szórólapok,

reklámkiadványok, szakdolgozatok,
plakátok, könyvek  
nyomdai előkészítése és kivitelezése

mtorony@vnet.hu 
30/519–1518 és 27/354–476
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Nagymaros

CCBBAA  DDuunnaakkaannyyaarr
AAKKCCIIÓÓ  

október 5-től 25-ig

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu

Üzleteink:

2626 Nagymaros, Magyar utca 21.

2623 Kismaros, Szokolyai út 3. 

2621 Verőce, Rákóczi út 33.

Nyitva tartás: H–P: 6–20, Sz: 7–17, V: 7–14
Áraink a készlet erejéig érvényesek!

Kapuvári sonka 1kg 995.-    (995 Ft/kg)
Kapuvári darabolt bacon                            1kg 1095.- (1095 Ft/kg)
Kapuvári szeletelt bacon 200gr 275.- (1375 Ft/kg)
Ahida löncshús 500gr 395.-    (790 Ft/kg)
Pulyka sonka /Zala/ 500gr 395.-   (790 Ft/kg)
Toldi csirkemell sonka 400gr 499.- (1248 Ft/kg)
Toldi baromfi párizsi 400gr 245.-   (613 Ft/kg)
Palmera tonhalsaláta /3 íz/ 160gr 295.- (1844 Ft/kg)
Viking Sayra növényi olajban 240gr 149.-   (621 Ft/kg)
Classic szardellafilé kapribogyóval 50gr 149.- (2980 Ft/kg)
Ananász befőtt szeletelt /Bonvento/ 565gr 185.-   (327 Ft/kg)
CBA ananász befőtt darabolt                   565gr 149.-   (264 Ft/kg)
Kofa felezett őszibarack befőtt 820gr 199.-   (243 Ft/kg)
Vegyesvágott savanyúság /Éden/ 720ml 119.-       (165 Ft/l)
Céklasaláta /Prestó/ 720ml 119.- (165 Ft/l)
Szatmári csemege uborka 2-5cm 720ml 239.- (332 Ft/l)
Globus vagdalthús 130gr 139.- (1069 Ft/kg)
Globus füstölt vagdalthús 130gr 139.- (1069 Ft/kg)
Globus magyaros vagdalthús 130gr 139.- (1069 Ft/kg)
Csemege kukorica dobozos /Dandy/ 340gr 99.-   (291 Ft/kg)
Hipp baby gyümölcs desszertek /több féle/ 190gr 249.- (1310 Ft/kg)
Vifon instant tésztaleves /vegetáriánus/ 60gr 29.-   (483 Ft/kg)
Virgin ételízesítő 1kg 375.-   (375 Ft/kg)
Merci /Helle, Herbe/ 250gr     695.- (2780 Ft/kg)
Merci 400gr 1295.-(3238 Ft/kg)
Merci 675gr 1995.-(2955 Ft/kg)
Mamba 110gr 199.- (1809 Ft/kg)
Knopper ostya 25gr 65.- (2600 Ft/kg)
Toffifee 400gr 1075.- (2688 Ft/kg)
Chips /Potato/ paprikás, sós 75gr 69.-   (920 Ft/kg)
Chips /Potato/ paprikás, sós 200gr 189.-   (945 Ft/kg)
Graffiti éttábla smekt 100gr 59.-   (590 Ft/kg)
Graffiti tejtábla smekt 100gr 59.-   (590 Ft/kg)

Graffiti mogyorós tejtábla 100gr 59.-   (590 Ft/kg)
Jacobs 3 in 1 /10+2 grátisz/ 216gr 365.- (1690 Ft/kg)
Jacobs Merido őrölt kávé      250gr 375.- (1500 Ft/kg)
Alvorade őrölt kávé 250gr    259.- (1036 Ft/kg)
Tchibo Family classic őrölt kávé 250gr 379.- (1516 Ft/kg)
Héjnélküli tökmag 80gr 155.- (1938 Ft/kg)
Főtt héjnélküli gesztenye 100gr 199.- (1990 Ft/kg)
Kerozin energiaital dobozos 250ml 79.- (316 Ft/l)
Spirite energiaital dobozos 250ml 79.- (316 Ft/l)
Tokaji Pincemester furmint /száraz/ 0,75l 375.- (500 Ft/l)
Tokaji Pincemester hárslevelű /félédes/ 0,75l 375.- (500 Ft/l)
Budweiser Samson üveges sör 0,5l    119.-+24 üv. (238 Ft/l)
Steffl üveges sör 0,5l   119.-+24 üv.(238 Ft/l)
Steffl dobozos sör 0,5l 139.- (278 Ft/l)
Soproni dobozos sör 0,5l 149.- (298 Ft/l)
Sweet Home üveges szörpök /6 íz/ 0,55l 295.- (536 Ft/l)
Sió dobozos üdítő /alma-narancs/ 1l 139.- (139 Ft/l)
Sió vitatigris /3 íz/ 0,2l         49.- (245 Ft/l)
Norbi italpor /több íz/ 8gr 39.- (4875 Ft/kg)
Balfi ásványvíz /savas, mentes/ 1,5l 65.- (43 Ft/l)
Visegrádi ásványvíz /savas, mentes, csendes/ 1,5l 65.- (43 Ft/l)
San Benedetto ízesített ásványvizek 0,5l 129.- (258 Ft/l)
Mirelit Tengeri sütőhal 1kg 679.-   (579 Ft/kg)
Mirelit Halászlésűrítmény /Hering T./    200gr 119.-   (595 Ft/kg)
Mir. Nudli 1kg 259.-   (259 Ft/kg)
Dutix fogkrém /3 féle/ 125ml 129.-    (1032 Ft/l)
Harmony classic 10 tek. Eü.papír 1csom.  435.-     (44 Ft/db)
Harmony orange 10+2 tek. Eü.papír 1csom. 485.-      (49 Ft/db)
Harmony prémium kéztörlő 1csom. 235.-    (118 Ft/db) 
Schauma balzsam 250ml 359.-     (1436 Ft/l)
Schauma sampon 250ml   359.-    (1436 Ft/l)
Johnson szappan 4db-os 1csom.  285.-     (71 Ft/db)
Domestos lefolyótisztító 500ml 359.- (718 Ft/l)


