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Veni Sancte

Könyörgés Szent Istvánhoz
– a tanévkezdésre –
Szent István király!
Hatvan éve nincs
nemzetünk tantervében sem erkölcstan,
sem hittan. Ezért a
mélypontra
jutottunk. Járj közbe erőért, hogy minél több
szülő küldje gyermekét hittanra.
Szent István király!
Nagyon egyszintű és
unalmas lett a magyar
gondolkodás az istentelen világnézetek
miatt. Folytatódik az
elgépiesedés. Egyre
több helyen kihagyják
azt, ami szent, ami
igazán szép, és ami
költészet. Segíts, hogy
merjünk és tudjunk
ennek véget vetni.
Szent István király!
Ihless bennünket, magyarokat, hogy szeressük meg az olvasást. Legyünk igényesek, amikor szórakozunk és merjük kihagyni az erkölcsöt és
hitet sértő műsorokat.

A
tartalomból
Új tanév – új igazgató
3. oldal
Interjú Derce Tamással
5. oldal
Izland – útibeszámoló
6. oldal
Szent István ünnepe
Kitüntetések
9–10. oldal
Kajakeredmények
11. oldal

Szent István király! Elpanaszoljuk neked, hogy nincs jellem és erkölcsnevelés.
Ezért nincs önuralom a fiatalokban. A nikotin, az alkohol, a drogok, a pénz és a féktelen paráznaság romba dönti őket.
Szent István király! Nagyon
kevés a pap és a kedvesnővér édes
hazánkban. Alig akad, aki hitelesen, vonzóan és intelligensen
adja tovább az evangéliumot. Te
az apostolkodás művésze: járj
közbe népedért!
Kerényi Lajos atya

A polgárőrök figyelmeztetnek
12. oldal

JÖN!
Sváb-piknik programja
15. oldal
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Az önkormányzat hírei

Rendeletek

– augusztus –

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 08-i ülésén az
alábbi rendeletek módosításáról döntött:
A 2008.évi költségvetési rendelet módosításával 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 5.758 e Ft-tal megnövelte.
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal
és költségvetési szervek együttes 2008. évi
költségvetés főösszegét 895.851 e Ft bevételre és 895.851 e Ft kiadásra módosítja.
A közterület foglalási rendelet módosításával eleget tett a törvényességi felügyelet
észrevételeinek. A módosításba beépültek a
rendeletben használt fogalmak Módosítás,
hogy megállító tábla Nagymaros város közigazgatási területén 2009. január 01. napjától nem helyezhető el. Ugyancsak változás,
hogy a közterület-használati díjat az annak
összegéről és a közterület-használat feltételeiről szóló értesítés kézhezvétele után a
használat napján legkésőbb 9 óráig köteles
kiegyenlíteni a kérelmező. A hétvégi árusítás esetén legkésőbb péntek 10 óráig köteles a kérelmező előre fizetni a használatért.
A vagyonrendelet módosításával egyes
korlátozottan forgalomképes besorolású
ingatlanok meghatározása változott.

A képviselő-testület augusztus 4-én és 18án tartott rendkívüli testületi ülést.
Mindkét ülés fő témája a szálloda és a termálprojektek pályázati anyagának és adásvételi szerződésének a kimunkálása volt.
Az augusztus utolsó napjaiban megjelenő nyílt pályázaton eladásra kínálja a testület a szálloda és környékét, valamint a futballpálya 6 hektáros területét, ahol az önkormányzatnak érvényes vízjogi létesítési
engedélye van. A pályázat részletes feltételei az önkormányzat honlapján megtekinthetők. Amennyiben a nyílt pályázat eredménytelen lesz, meghívásos zárt pályázatban az eddig jelentkezett befektetőkkel újra
indulnak a tárgyalások, s mire a Helyi Építési Szabályzat jogerőre emelkedik (várhatóan decemberre), mindenképpen szeretné
a testület az előszerződést, majd a végleges
szerződést megkötni. Feltett szándékunk,
hogy még ebben a ciklusban meginduljanak ezek a beruházások, melyektől a város
mihamarabbi felemelkedését várjuk.
Döntött a testület arról, hogy Laczi István
igazgató úr távozása miatt a jelenlegi igazgatóhelyettesnek, Nagy Katalinnak határozott
idejű, egy éves megbízást ad a Kittenberger
Kálmán Általános és Művészeti iskola igazgatói teendőinek ellátására, majd a törvényi
előírásoknak megfelelően pályázatot ír ki.
A testület nehezményezte, hogy a Kodo-

Tyúkper

A Kodolányi-per tojása
Ahogy júniusi számunkban
hírül adtuk, Nagymaros nyert
8,8 millió + 4 millió forint kamatot a Kodolányi főiskola elleni perben. A város szűkös anyagi helyzetében ennek majdnem
mindenki örült. Az ügyről interjú készült Edöcsény Andrással.
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Az újság még jóformán meg sem jelent, a
Kodolányi főiskola máris helyreigazítást
követelt, majd sajtópert indított az önkormányzati újság ellen. Mint kiderült, az
újság elektronikus változatát még a nyomdába adás idején a polgármester úr eljuttatta a Kodolányi főiskolának.
A főiskola ezt a pert is elvesztette első
fokon és a bíróság a perköltség megfizetésére kötelezte.

lányi Főiskola igazgatójának, akivel a város
perben áll, a polgármester úr a Nagymaros
újság megjelenése előtt elküldte elektronikus formában az újságot, s ez alapján a főiskola sajtópert indított a lap ellen. A sajtópert a lap első fokon, nem jogerősen megnyerte, így a főiskolával szemben már két
nyertes perünk van.
Számon kérte a testület a polgármester
urat abban az ügyben is, hogy miért nem
indulhatnak egyenlő feltételekkel vállalkozók, ráadásul nagymarosi vállalkozók az
augusztus 20-i ünnepség lebonyolítására.
Ebben az esetben elismerte a polgármester
úr, hogy hibát követett el.
Humánügyi Bizottság elnökeként kérdeztem, hogy miért nem készült el az alsó iskola udvarával szomszédos fal vakolása, melyet a tulajdonossal együtt vállalt el az önkormányzat. Mivel az udvar most aszfalt
burkolatot kapott, s a pályázatból gyönyörű
fajátékokkal bővült, szerette volna a testület, ha őszre a fal is esztétikus külsőt ölt. A
polgármester úr a szűkös költségvetésre hivatkozott. A testület a polgármester úr válaszait egyik esetben sem fogadta el. A testület és a polgármester között egyre feszültebb a viszony, mert se vezetői stílusával, se
munkamoráljával, se a város ügyeihez való
hozzáállásával nem vagyunk elégedettek.
Szilágyi Erzsébet
képviselő
Idézetek az ítéletből:
„A sajtó-helyreigazítás alapja a valótlan
tényközlés lehet. … A kifogásolt közléseket ..
valóságos tartalmuk szerint kell figyelembe
venni. A sajtóközlemény egymással összetartozó részeit összefüggésükben kell értékelni… Véleménynyilvánítás, értékelés, bírálat, valamint társadalmi, politikai, tudományos és műszaki vita önmagában nem
lehet sajtó-helyreigazítás alapja. … A kijelentés a felperesre nézve jogsérelmet nem
tartalmaz, ebben a körben helyreigazítás
közzététele nem alapos.”
Tharan–Trieb Marianne
Felelős szerkesztő
Az elmúlt évben több mint 400 iskolát
és óvodát zártak be, az év végére pedig
15-20 ezerre nőhet az elbocsátott peda(MTI)
gógusok száma

FIGYELEM!
PAPÍRGYŰJTÉS
Az iskolai papírgyüjtés időpontja:
szeptember 23–24.
Irányítja Bohusné Kotrucz Angéla.
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Csak összefogással lehetünk sikeresek

Vége a vakációnak
„Előttetek egy ember ment el,
s utánatok is jön egy ember.
Ez a nevelésfolyamat alaptörvénye.
Őrizni és közvetíteni az értékeket,
az örökséget, a múltat.
A jövő érdekében”
– vélekedett József Attila

A

nevelés lehetőségeiről kérdeztük a
nagymarosi iskola megbízott igazgatóját, Nagy Katalint. (Helyettese Valentin Józsefné lett).
A nagymarosi iskola helyzete országos átlagban jónak mondható. Ám a mi gyerekeink is
rengeteg negatív hatásnak vannak kitéve, egyrészt a média révén, másrészt az utóbbi évek liberális intézkedései is sokat ártottak, amelyek
csak jogokat ismernek és ismertetnek, de a kötelességeket elhallgatják. Egy egészséges társadalom pedig nemcsak jogokra, hanem kötelességekre is épül. Ma egy következmények nélküli, szétesett világban kell a szülőnek és a pedagógusnak ezeket a negatív hatásokat ellensúlyozni. Soha nem volt ilyen nehéz helyzetben a gyerek- és a pedagógustársadalom. Komolyabban
kell vennünk ezeket a rosszra csábító hatásokat, és meg kell próbálnunk tompítani azokat.
Így a mai szülő felelőssége sokkal nagyobb.
– Mik a konkrét problémák?
Kevesebb figyelem jut otthon a gyerekekre.
A rosszalkodó kisgyerek így jelzi a szeretethiányt, hívja fel magára a figyelmet. Azok a
gyerekek a legsikeresebbek a tanulásban is,
akikre otthon sok figyelem jut, akitől megkérdezik otthon, mit tanult aznap és megdicsérik. Ma a gyerekek egy része nehezen viseli a fegyelmet. Kevés jó példával találkoznak,
nehéz ebben a szétesett világban a fiataloknak kapaszkodókat találniuk, nem tudják,
meddig terjednek a határaik, és nincs példakép, akire felnézhetnének.
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– Van-e minderre orvosság?
Először is optimizmussal kell a feladathoz
hozzáállnunk. Bízni kell abban, hogy a dolgokra van ráhatásunk, hogy sikerül minden
gyereket jó irányba terelnünk. Ha a szülő fáradt, ideges, nem tud a saját 1-2 gyerekére figyelni, máris elmulasztott egy lehetőséget. Az
iskolában ugyanarra a gyerekre csak huszad
annyi idő jut. Össze kell fogni a családoknak is.
Nagyon szeretnénk a szülőket jobban bevonni
a nevelési folyamatba, megismertetni velük
céljainkat, és a mulasztások következményeit.
Csak egymással összefogva tudjuk elérni céljainkat. Szerencsére igen sok szülő támogatja az
iskolában folyó munkát – köszönjük.
– Mit lehet tenni a problémás gyerekkel?
Legelőször szeretni kell őket, és figyelni kell
rájuk. Így tanulják meg, hogy ők is odafigyeljenek
másokra. Az a baj a problémás gyerekkel, hogy
fennáll a veszély, hogy pozitív példák híján előbbutóbb ők lesznek a minta, őket fogja a többi is utánozni. Ha a gyerek nem tanul meg otthon a felnőttek beszéde alatt HALLGATNI, mert nem követelik meg tőle, nehéz helyzet alakulhat ki egy
órán, ahol mondjuk 6-8 ilyen gyerek ül egy osztályban. Egyre fegyelmezetlenebb lesz az egész
osztály, a tanítás ellehetetlenül. Nem kell mondani, hogy a tanulás mennyire fontos a gyerek jövője szempontjából. Ha nem tud tanulni, nem fog
középiskolába kerülni. A problémák már nagyon
korán, akár óvodáskorban mutatkoznak. Még az
alsó tagozatban kell odafigyelni a legkisebb intő
jelre. Ekkor még kisebb a baj, segíteni is könnyebben lehet. Fontosnak tartom, hogy minden kisgyerek be tudjon illeszkedni az iskolába, sikerélménye legyen, bár van olyan is, akinek már az
első osztályos tananyag is nehézségeket okoz. Segítsünk, hogy az iskolát ne kudarcok sorozataként élje meg, nehogy később az elszenvedett sérelmekért igyekezzen borsot törni a felnőttek

orra alá. Kollégáimat is arra bíztatom, hogy ne törődjünk bele, bármilyen nehéz is egy–egy gyerek
lelkéhez megtalálni az utat. Hiszem, hogy van jó
megoldás, de erőfeszítések nélkül nem megy.
– Milyen a nagymarosi tantestület?
– Szerencsések vagyunk, mert van egy
stabil gárdánk, nincs sok változás, hivatástudattal végzik munkájukat. De tény, hogy
az utóbbi 3 év alatt nemcsak az óraszám növekedett, az adminisztrációs feladatok is.
Mindez a tanításra fordítandó erő és energia
rovására megy, ennek ellenére igen színes
képet mutatnak a szabadidős programok.
Anyagi lehetőségeink szűkültek: most már
nem az állam adja a pénzt a szükséges eszközökre, hanem részben az önkormányzat
– és részben az iskolának kell pályázni. A pályázati kiírások figyelése és a pályázatírások
szintén sok időt és energiát emésztenek fel.
- Fejezzük be az interjút valami jó hírrel…
Tavaly sikerült 28 millió forint támogatást
elnyernünk. Ebből számos taneszközt, iskolabútorokat, fejlesztő és udvari játékokat
szereztünk be. Idén hat tantermet újítottunk fel az önkormányzat támogatásával.
Fontos a gyerekekben is tudatosítani, hogy
vigyázniuk kell ezekre a dolgokra. Nagy előnye a nagymarosi iskolának, hogy van művészeti képzés, mely tartalmassá teszi a gyerekek szabadidejét. Sok gyerek máshol nem
találkozik komolyzenével, néptánccal. Sikerült megőrizni, hogy az alsó tagozatban a
tantárgycsoportos oktatási formát, így a
gyerekek egész délután biztonságban vannak, segítséget kapnak a tanulásban és látogathatják a különórákat. Bár az önkormányzatnak többletkiadásokkal jár, de városunk vezetői évek óta tisztában vannak
vele, hogy a közösség legnemesebb célja a
teljes értékű ember képzése, hogy jelenünk
értelmetlen, ha értékeinket, hagyományainkat a jövő generáció nem folytatja.
Tharan-Trieb Marianne
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Több pénzt a Pest megyei településeknek
az útfelújításokra!
Ismételten tiltakozom az ellen, hogy a KözépMagyarországi Régióban Pest megyét, és
azáltal a megyénkben élő 1 millió 300 ezer
embert hátrányosan megkülönbözteti a kormány. Erre újabb kézzelfogható bizonyítékot
jelent az, hogy Budapest ötször annyi pénzt
kapott a belterületi utak felújítására, mint a
187 Pest megyei település együttvéve! Pest
megyének mindössze 528 millió forint jut,
míg a fővárosnak több mint 2,7 milliárd!
Jellemző az igazságtalan elosztásra, hogy
a sajtóhírekből arról értesültünk: a 2,7 milliárdos keretösszeget el sem tudták költeni a
fővárosi és kerületi önkormányzatok.

Fölhívom a döntéshozók figyelmét arra,
hogy az elmúlt évben letettem a GKM asztalára közel 100 Pest megyei település belterületi utakkal kapcsolatos felújítási igényét.
Az önkormányzatok, a legfontosabb útfelújítási munkák elvégzésére több mint 15 milliárd forintot igényeltek.
Ezért azt kérem, hogy legalább azt az összeget, amelyet idén a főváros nem tudott fölhasználni, adják át a pest megyei településeknek!
Budapest, 2008. augusztus 15.
Dr. Szűcs Lajos
elnök
Pest Megye Közgyűlése

TÁJÉKOZTATÓ

Helyreigazítás

a 2008. évi hulladékelszállítási díj
2. részlete szeptember 15-ig fizetendő be:
a Maros Kft. telephelyén
(Nagymaros, Rákóczi u.37.)
munkanapokon: 8–14.óráig,
a művelődési házban:
szeptember 13-án szombaton: 8–12 óráig
szeptember 15-én hétfőn: 14–18 óráig
A hulladékszállítási díj éves összege:
110 literes kuka: 10.000Ft,
120 literes kuka: 10.600Ft.
A féléves díj a fenti összegek fele.
Genzelmann József
ügyvezető ig. Maros Kft.

Kerámia kiállítást nyitott a
Károly Róbert Társaság
augusztus 30-án.

Az augusztusi Nagymaros újság 12.
oldalán Szilágyi Erzsébet képviselő
által leírt köszönetnyilvánításban
szerepel, hogy „idén először nyírták
a parti rézsűt is” sajnos ez a kijelentés nem felel meg az igazságnak, hiszen a korábbi években is tisztították
a rézsűt, kézzel húzkodták ki a gazt.
Emellett a korábban alkalmazott közterület felelőst teljesen jogosan sértheti ez a kijelentés.
Petrovics László
polgármester

Megtekinthető: október 12-ig
péntek–szombat–vasárnap
11–17 óráig.

Gy. Kamarás Kata, fazekas, keramikus,
a Népművészet mestere így beszél
munkájáról:
„Törekvésem a hagyományos magyar
fazekas eljárással új tárgyi világ létrehozása, mely szellemében és formájában nem
távolodik a gyökerektől. A hazai szecesszió
– sajátosan magyar motívumkincsével –
hasonló irányultsága miatt fontos kiegészítője munkálkodásomnak."
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A kiállításról a következő számban
részletesen beszámolunk.
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„Jót tenni jó”
így vall az önkormányzatiság lényegéről Derce Tamás
Derce Tamás, Újpest polgármestere, a nagymarosi önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának tagja a múlt hónapban bejelentette, hogy lemond a bizottsági tagságról.
Egy mondatot írt le ennek okaként: „nem tudok azzal azonosulni, hogy a képviselő-testület
és a polgármester egymást
gyilkolja”.
SZE: Képviselőként én ezt másként látom:
nem gyilkoljuk egymást, hanem egyre nehezebben tudunk együttműködni. Mivel
egy év eltelte után polgármesteri kezdeményezésre az égvilágon semmi nem történt,
a testület többsége úgy döntött, hogy felgyorsítunk a város számára fontos dolgokat, melyeket ebben a ciklusban mindenáron meg kívánunk valósítani. Innen datálhatók a súrlódások. A testület se a polgármester munkatempójával, se a vezetési stílusával, se a hivatallal és a jegyzővel való
munkakapcsolatával nem elégedett, s
ennek hangot is ad. Valóban egyre feszültebbek a testületi ülések, de a várost érintő
lényeges kérdésekben egyhangú szavazással döntenek.
DT: Én nem tudom, hogy mi az oka a polgármester és a testület, a polgármester és a
jegyző között kialakult feszültségnek, csak
azt látom, hogy ez sokáig nem mehet így.
Tizennyolc év polgármesteri munkával a
hátam mögött határozott véleményem van
arról, hogy mit jelent polgármesternek
lenni. A polgármesterség viselkedési forma,
magatartás, amelynek azt kell tükröznie,
hogy a polgármester van az emberekért, s
nem fordítva. A polgármester szab fazont a
városnak. Ő a karmester, vagy más hasonlattal a szövetségi kapitány. Ugyanis ezt
csak csapatban lehet végezni, s a csapatmunka összecsiszolása, összehangolása
mindenképpen az ő feladata.
SZE: Néha sajnos azt látom, hogy ellenséget lát azokban a képviselőkben, akik komolyan veszik a munkájukat, utánanéznek
dolgoknak, szakértelmükkel segítik a döntéseket. Azt nem lehet mondani, hogy a
mostani testület fejbólogatókból áll. Van
önálló véleményük, kezdeményeznek, számon kérnek.
DT: A polgármesternek és a testületnek
nagyon együtt kell dolgoznia. Ha politikai
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vagy bármilyen ellenfelet lát a polgármester a testületben, akkor az a dolga, hogy ellenfeleit megnyerje. Ez a demokrácia lényege. A diktatúrákban az ellenfeleket megsemmisítik, megfélemlítik, a demokráciában megnyerik jó ügyek számára. Minden
fontos ügyben a bizottsági üléseken kell kiforrnia a közös álláspontoknak, ott kell a
szakembereknek véleményt mondaniuk, s
a polgármesternek a bizottságokban kell a
legaktívabban a saját kiforrott álláspontját
úgy képviselni szakemberek véleményével
alátámasztva, hogy a testületi ülésre már
komoly vita ki se alakulhasson. Ehhez persze a hivatal részéről kell olyan anyagokat
kapnia a bizottságnak, hogy döntési helyzetben legyenek a bizottsági tagok és a képviselők is, akik nem minden esetben szakemberei az adott területnek.
SZE: Bizottsági tagként hogyan ítéli meg
a hivatal munkáját?
DT: Számos esetben későn és rossz előterjesztést kaptam, számos esetben elmaradtak ülések komoly indoklás nélkül, számos
esetben kitűnő előterjesztéseket kaptam. A
hivatal csak akkor tud jól dolgozni, ha pontos direktívákat kap, az ott dolgozó köztisztviselők számára is az irányt a polgármester
mutatja. Ugyanis arculatot a hivatalnak
szintén a polgármester ad. Leül a szakemberrel, egyeztet, elmondja az elképzeléseit,
aztán a hivatalnok elkészíti az előterjesztést,
azt a polgármester még egyszer ellenőrzi,
hogy az és úgy szerepel benne, ahogy az legjobban a város érdekében áll, s csak azután
mehet bizottság, majd testület elé. A polgármesternek úgy kell viselkednie, mintha az ő
birtoka lenne a település, a hivatalnak pedig
úgy, mintha ő lenne a számtartó. Jó gazda
módjára a polgármesternek mindenről tudnia kell, a számtartónak pedig minden utasítást pontosan be kell tartania. Ehhez elsősorban a polgármester együttműködési
készsége és határozott akarata kell. Ezért a
polgármesternek nem csak testületet,
hanem a hivatalt is meg kell nyernie, e nélkül nem megy a munka.
SZE: Ehhez nyilván tekintélyre van szükség.
DT: Igen, minden polgármesternek annyi
a tekintélye, amennyit kivív magának. S tekintélyt csak úgy lehet szerezni polgármesterként, ha az emberek ügyét – a legapróbbat is – mint jó gazda, magáénak tekinti. Be
kell csöngetni, meg kell szólítani az embereket, előre kell köszönni, köztük kell lenni,

mert csak akkor jut el minden információ a
polgármesterhez. Én nagyon sok időt töltök
az újpesti piacon, hiszen ott minden meghallható, ami az embereket izgatja, foglalkoztatja. Ha valaki rám néz a piacon vagy a
városban jártomban-keltemben, s én látom
az arcán, hogy megismer, akkor előre köszönök, szólok két szót, s máris megnyílik.
Ha gondja van, akkor már másnap munkaidő előtt nyitott ajtóval fogadom, nem kell
megvárnia a következő fogadóórát. Mindenben azonnal intézkedek, s azt is nyíltan,
őszintén megmondom, ha nem tudom az
ügyét elintézni. Sokat járok gyalog a városomban, de autóból is mindig nyitva a szemem, hogy hol nagy a fű, hol van valami
rendellenesség, hol van kátyú. Mindenki
számára ismert a mobil telefonom száma,
mindenki elérhet, és soha semmilyen atrocitás még nem ért a tizennyolc év alatt. Azért
szép munka ez, mert másokon tudok segíteni. Jót tenni jó. A polgármester olyan nagy
lehetőségek birtokában van, melyeket ha jól
használ, akkor valóban formálni tudja egy
város, egy közösség életét. Hiszen mindenért a polgármester felel egy személyben.
SZE: Miben látja a nagymarosi önkormányzat működésében a gondot?
DT: Azt látom, hogy nincs összhang a
polgármester és a testület, a polgármester
és a jegyző (ezen keresztül a hivatal) között, ezért rengeteg energia megy el a bizalmatlanságból eredő gondok leküzdésére, a
kommunikáció hiányából eredő félreértések tisztázásra, az örökös számonkérésre.
Ez mind az érdemi munkától veszi el az
energiákat, s ezért nem ment előre semmi
az elmúlt két esztendőben, s reményt sem
látok arra, hogy a maradék időben érdemi
változás bekövetkezne. Ebben a helyzetben
egyetlen jó megoldást látok, hogy a testület
oszlassa fel magát, írjanak ki mihamarabb
időközi választást, s az új polgármester jó
gazda módjára igazgassa a várost.
Szilágyi Erzsébet
képviselő

FELHÍVÁS

A Pest Megyei Önkormányzat által támogatott civilszervezetek, csoportok részére!
Ha szeretnék, hogy a támogatás második ütemét mielőbb folyósítsák, javaslom,
hogy a támogatott programok lebonyolítása után azonnal nyújtsák be elszámolásukat a pályázati feltételeknek megfelelően az illetékes megyei szervezethez.
Edöcsény András
képviselő
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Izland 2008

Terepkerékpárral a sivatagtól az óceánig
I. rész: A Feröer szigetek

M

iért éppen Izland? Mert nem tömegturisztikai célpont, mert páratlan
földrajzi adottságokkal rendelkező
ország, mert olyan ritkán lakott, hogy olykor
napokig bolyonghatunk lakott terület érintése nélkül, mert már az odajutás is külön kalandnak ígérkezik, és a meglehetősen harmatos járműforgalom miatt ideális bringaterep jó utakkal. (Erre még visszatérünk.)
Július 10-n kora este hagyja el kis buszunk
Nagymarost Fleischmann Pállal, Heininger
Ferenccel, Mihály Gáborral, Mihály Lászlóval, Varga Tamással és egy nagymarosi-zebegényi legénnyel, Hámori Tiborral. Első állomásunk Dánia, ahol jó öreg Svend Pedersen
barátunk vár bennünket koszttal, kvártéllyal,
és az út folytatásához nélkülözhetetlen információkkal. Akárcsak hat évvel ezelőtti Skandináv-félszigeti túránkon, ezúttal is egyik legfontosabb bázistáborunk e dán úriembernek
és családjának barátságos háza. Jó humoruk,
rendkívüli segítőkészségük, és hathatós segítségük az út szervezésében már tiszteletbeli expedíciós taggá avatták őket.
Dániából hajóval folytatjuk utunkat a még
1500 km-re levő Izland felé, de nyugodtan nevezhetnénk úszó szállodának is azt az irdatlan, 9 emeletes, gyomrában 3-400 autót, sőt a
mi 6 db kerékpárunkat is elnyelő monstrumot, amelynek fedélzetén a továbbiakban
úgy ezernyi ember utazik. A hajó legmélyén
eldugott, szűk és sötét kabinjainkból a legfelső emeletek friss levegőjére menekülünk, és
legolcsóbb jegyeink ellenére mindnyájunknak megadatik a filmekből irigyelt „luxus
óceánjáró érzés”. A fedélzeti nyugszékekben
pólóban sütkérezünk, szellő simogat, felet-

tünk a kék ég, körülöttünk a végtelen óceán.
Az idill másfél napig tart, ekkor kötünk ki a
parányi Feröer-szigeteken a semmi közepén,
ahol is akár tetszik, akár nem, ki kell szállnunk. A hajó ugyanis innen még elugrik Skóciába, átruccan Norvégiába, majd a szigeteken újra kikötve folytatja útját az Atlantióceán északi zugában megbújó Izlandra.
Két és fél nap áll rendelkezésünkre ezen az
1400 km2-nyi mindössze 47000 lakosú smaragdzöld szigetcsoporton, amelynek fővárosa
Torshavn. Irány a „házunk”, merthogy ilyenünk is van! Svend, a szervezőzseni egy várostérképpel, és a következő instrukcióval bocsátott bennünket útjára Dániából: „Él Torshavnban egy jó barátom, most elutazott 3
hétre nyaralni, és rendelkezésetekre bocsátja a
házát. A térkép alapján könnyen odataláltok, a
kulccsal és a bejutással nem lesz gond, a szigeteken ismeretlen fogalom a lopás, senki nem
zárja a házát”. Odamegyünk, benyitunk, és
tényleg így van. Elegáns, skandináv módon
berendezett kétszintes ház, rengeteg szobával, hifivel, számítógéppel, plazmatévével, jól
felszerelt konyhával.
Ámulatunkból felocsúdva, és néhány órás
séta után a városkában rádöbbennünk,
hogy időutazás részesei lettünk. Ez biztosan
a régmúlt, vagy tán a jövő, de itt a magán és
köztárgyakra nem fenekszik senki. Az autókat nem zárják, a bicikliket nem lakatolják,
a nyilvános illemhelyiségben az infraérzékelős törülközőadagolót, és a legdrágább keverő csaptelepet nem szereli le senki, a
templomok műkincseit, a színesfém köztéri
szobrokat a legkisebb veszély sem fenyegeti.
Ó Uram, bocsásd meg gyarló gondolatom,
de talán egyszer nálunk is…?

FERÖERI IDILL: VAD SZIKLÁK, TENGER, CSENDES ÖBÖL,
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DÚSFÜVŰ LEGELŐK ÉS HÁZTETŐK
Délután haditervet készítünk a szigetek látogatására, másnap reggel kocsit bérlünk, és
sorra vesszük a Svend által javasolt látnivalókat: bűbájos, 40-50 lakosú halászfalucskák, eldugott kis öblök, kikötők, haragoszöld tőzeg
és fűtetős házikók, Isten lelkétől átjárt fatemplomocskák. A sok esőtől bővizű, tajtékos folyók két oldalán élénkzöld fűvel benőtt, meredek hegyoldalak. Feljebb kopár, sötétszürke
gerincek, hegyhátak, és mindenütt az elmaradhatatlan, kettesével-hármasával kóborló,
dúsgyapjú birkák. Az utakon alig van forgalom, sok helyütt csak egyetlen nyomsávnyi a
szélességük 3-400 méterenként épített kitérőkkel. Az időjárás igen változékony. Nem
nagy cseppekben, hanem szitálva, permetszerűen esik, de a felhős égbolt valamelyik csücskéből mindig előkandikál néhány napsugárnyaláb, valószínűtlenül élénk színeket kölcsönözve az eláztatott vidéknek. Tudom, a turista
szemével látunk mindent, de kikívánkozik belőlem: ez maga a nyugalom szigete. (A feröerieket nem kérdeztük erről.)
A következő nap estéje már elkóborolt, és
időközben visszatért kedvenc „kis” hajónkon talál bennünket. Jó félnapi, kissé viharos hajózás után másnap, július 17-én (ki
hinné, már egy hete vagyunk úton) délben
megpillantjuk Izland partjait.
Heininger Ferenc

VÉGRE IZLAND FÖLDJÉN!
A HÁTTÉRBEN LÁTHATÓ TÖBBEMELETES ÉPÜLET – A HAJÓNK
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Néptánccsoport alakul – várjuk a fiatalokat
cos, számos gyermek-, ifjúsági és felnőtt néptáncverseny győztese és helyezettje, felnőtt
táncegyüttesek vezetője. Idén érkezik hozzánk a Kis István-Kis Demeter Erika táncpedagógus házaspár. Kis István a Népművészet
Ifjú Mestere, a nívódíjas Bem Néptáncegyüttes művészeti vezetője, koreográfus, nívódíjas szólótáncos. Kis Demeter Erika koreográfus, népi játszóházvezető, munkája összefonódik férje szakmai tevékenységével.
Idén Tóth Tímea csoportjában megkezdi a
német nemzetiségi táncok oktatását is a magyar táncok mellett. Tavaly a cigány önkor-

mányzat és az érdeklődő fiatalok kérése
alapján kezdte Sánta Gergő a cigány táncok
oktatását. Iskolánk továbbképző évfolyamon
is folytathat művészeti képzést, így módunkban áll az általános iskolát már elvégzett fiatalokat is bevonni a néptáncos tevékenységbe. Szívesen látjuk azokat, akik csatlakoznának a jelenlegi nyolcadikosokhoz, hogy kialakuljon egy helyi ifjúsági csoport.
Szeretettel várjuk régi és új növendékeinket a tánccsoportba – egész szeptember ben be lehet lépni. Aki már táncolt, tudja,
milyen öröm, s aki még nem ismeri, megta nulhatja szeretni.
Leljük együtt örömünket a közös táncban, a közösségben!
Bozóki Marianna

hatóbban. Lehet, nem kellene elbízniuk magukat, de remekül csinálták. Persze, Gergő itt már
nem ismert tréfát, s mivel úgy ítélte meg, hogy
túl kevés ez a tudomány ilyen remek fickóknak
egy hétre, a fiúk a széki legények gyönyörűséges örökségével, a sűrű tempóval is szembetalálták magukat. Győzték. Éjfélkor is gyűrték –
maguk örömére. Ne gondoljuk, hogy eközben
a lányok lazsáltak! Forogtak és énekeltek, táncokat tanultak Timivel – a fiúk bosszantására,
a maguk szórakozására – szédülésig.
S ne higgye senki, hogy a táncfoglalkozások
elteltével bárki is a lábát lógatta! A kézműves
foglalkozásokra ugyanolyan alapossággal készültek a kollégák, mint táncos társaik. Brigi
néni a rá jellemző precizitással vezette a foglalkozásokat. Persze, egyedül nem győzte volna,
Ildikó, Dávid bácsi, Szilvi, Toni nagy egyetértésben segédkeztek. A gyerekek gyönyörű termésdíszes énekes füzeteket készítettek – ezt a
hagyományt kilenc éve, első táborunkban
Jung Ritával alakítottuk ki, aki most is készségesen segített nekünk a felkészülésben. Színes, batikolt pólóinkat az egész tábor megcsodálta. A gyöngyfűzés és gyöngyszövés igazi türelemjáték. Folyamatos koncentrációt, figyelmet igényel. Dávid bácsin kívül (akiről eddig

mindenki azt hitte, hogy kimeríthetetlen) senkit nem láttunk elaludni e tevékenység közben. S aztán mi is volt még? Táncház, honfoglaló, focimeccsek (elvégre hazánk legnagyobb
edzőtáborában jártunk). Pótvacsorák, amikor
is kiderült, mekkora egy kétfős szoba maximális befogadóképessége (azt hiszem, minden tanárit lélekmelegítő teakonyhává kellene alakítani). A nap zárásaként meghitt hangulatú
esti mesék a kicsiknél, s őszinte vidám beszélgetések a nagyoknál. S hogy a balatoni tábort
miért kellett a gárdonyi élményfürdőben befejezni, azt gondolom, mindenki sejti.
Csodálatos dolog táborozni. Egymásra figyelve, egymást kiegészítve, egymás lelkébe
burkolózva élni. A határok kicsik és nagyok,
felnőttek és gyerekek, az iskolai világ két pólusa között elmosódnak, néha szinte úgy tűnik,
mintha nem is lennének. Összetartozunk.
Kedves Táborozók! Szeretettel gondo lunk Rátok!
A tánc- és kézműves tábor felnőtt résztvevői: Hamvas Brigitta, Tóth Tímea, Csernői Ildikó, Halász Csabáné, Bozóki Marianna, Horváth Dávid, Sánta Gergő,
Moussa Ahmed, Horváth Toni
Bozóki Marianna

Hadd ropják a táncot!

A

művészeti iskola (mindhárom tagozata) az idei évben kiválóan minősített
művészetoktatási intézmény lett.
Köszönhető ez az első kilenc év megbecsült néptánc-pedagógusainak (Kuti Andrea,
Kovácsné Hangrád Katalin, Kis Gáborné és
Czinóber Klára), a feltételeket megteremtő
önkormányzatnak és a szülők, kollégák áldozatos munkájának. Az őket követő ifjú
művésztanáraink szintén lelkesen és elkötelezetten dolgoznak: Tóth Tímea a BM Duna
Művészegyüttes tagja, Sánta Gergő a Honvéd
Táncszínház táncosa, aranysarkantyús tán-

Nagymaros

Fotó: Kiss Péter

H

a gyorsan megkérdezném, mi jut
eszébe e címről az olvasónak, milyen
választ kaphatnék? Langyosan simogató Balaton, gyönyörű naplementék, jó
hideg jégkrém, gondtalan semmittevés… A
többség valószínűleg ezt sorolná.
De kinek jutott már ki az a különleges
„kegy”, hogy egy héten keresztül tanulmányozhatta a háborgó „tengert” szobája ablakából, számlálhatta, hány réteg ruhán fúj át
a viharos szél, s érezhette át a tengeribetegség lényegét zuhogó esőben, széllel szemben, a hajó orrában ülve? Nos, ugye, ezeket
az élményeket jóval kevesebben tudják felidézni? Hát, mi, tánctáborosok közéjük tartozunk. S szögezzük le: nem bánjuk. Azt semmiképpen nem mondanám, hogy úgy indultunk a Balaton partjára, hogy még véletlenül sem szeretnénk belelépni, de az biztos,
hogy a rossz idő nem szegte kedvünket.
Az ötvenfős faház és környéke reggel héttől
késő éjszakáig azt mutatta, itt bizony nyüzsgő
élet folyik. A táborlakóknak nem sok idejük
volt a fürdés utáni sóvárgásra. A hatalmas táncteremben folyamatosan szólt a gyönyörű muzsika. Az ifjabb korosztály sárközi és moldvai
táncokkal és énekekkel ismerkedett. Timi kedvesen, lelkesen, nagy szakértelemmel irányította lépteiket, s hogy mégse tegye tönkre a kis
nebulókat a rengeteg tanulás (elvégre, mégiscsak szünet van), sok-sok játékot iktattak be
foglalkozásaikba. A jókedvet tovább fokozta
Gergő, akinek mindig volt egy jó ötlete a fergeteges kacagásra. A nagyobbaknál – ha a jókedv
nem is –, a játékok száma erősen csökkent. Ők
nyárádmagyarosi forgatóssal ismerkedtek be-
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Szent István ünnepén

Augusztus 20-án nem csak Szent Istvánra és a magyar államalapításra emlékeztünk, hanem az új kenyérre is. Az ünnep –
a hagyományokhoz híven – szent misével
kezdődött, majd Szent István és Boldog Gizella Monsberger téri szobrának megkoszorúzása után a Fő téren folytatódott: itt
adták át a 2008-as év városi kitüntetéseit.
Dr. Kerényi Lajos piarista szerzetes mondott ünnepi beszédet, aki ebben az évben
Nagymaros város díszpolgára lett.
A 20-i ünnepségen való közreműködésért
köszönet illeti a Dunakanyar Fúvósegyüttest és karmesterét Ujvári Gábort; Horváth Antalt a konferálásért; a 950-es
számú Szent Gellért Cserkészcsapat kép-

A programok sorát augusztus 19-én a
Nagymaroson élő, Nagymaroshoz kötődő
alkotóművészek tárlata nyitotta. A Fő téri
kőszínpadon 19 órakor kezdődött a műsor
néptáncosok bemutatkozásával. Az érdeklődő közönség a Die Blumen, a Wildenrosen és a Danubius Táncegyüttes műsorának tapsolhatott. Mindegyik táncegyüttest elismerés illeti a színvonalas előadásért. Köszönet érte!
Majd egy érdekes koncertnek lehettünk fültanúi a gödi Drums Együttes gyermek ütősei
jóvoltából. 21.30 órakor a tűzijáték következett, amelyet a Nagymarosi Motorcsónak SE
lampionos felvonulásának fényei vezettek be.
Az utcabálhoz a Made In zenekar játszott.

Nagymaroson élő, Nagymaroshoz kötődő
alkotóművészek kiállítása

A
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Minden jel szerint
igény is van az
eseményre, hiszen rengeteg látogató jött el a
megnyitóra, és
nem is csalódtak.

Fotó: Dely Kornél

z augusztus
20-a alkal mából ren dezett hagyomá nyos kiállításra
több mint 60 alkotóművész jelent kezett.

A KIÁLLÍTÁST
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER
NYITOTTA MEG

A megnyitó után Szigeti–Benedek Gab riella és Schindler Mónika fuvolajátéka, valamint Márai Sándor gondolatai
Bálint Zádor tolmácsolásában vezette a
közönséget a művészetek elvont világába.
A jól ismert neveken és kategóriákon túl
megint találkoztunk olyan műfajokkal,
amelyek itt eddig nem voltak jelen, mint
Karsán Edina tűzzománc-miniatúrája, Falvay Balázs korunk legégetőbb problémáját
megfogalmazó tarsolylemeze, Gulyás
Kinga babái, Schuppauer Anita gyöngyhímzései és Morvay Marianne gyönyörű keresztszemes népi hímzései.
Köszönjük a művészeknek, a szervezőknek és a résztvevőknek, hogy a „szép” ürü-

viselőit; az irodalmi műsor összeállításáért
és betanításáért Gyarakiné Márton Magdolnát; az előadásáért a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola volt tanulóit. Köszönjük a galambröptetést a Postagalamb Sportegyesületnek.
Hálásak vagyunk Zsolt atyának a gyönyörű kenyéráldásért és a városi Nyugdíjas Klub tagjainak a kenyér szétosztásáért.
Minden közreműködőnek nagyon kö szönjük a segítségét és részvételét, továbbá
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül a Szent István Napok nem
jöhettek volna létre: a Vízi rendészetnek a
vízi, a Rendőrség és a Nagymarosi Polgárőr Egyesület tagjainak a szárazföldi
programok helyszínének biztosításáért.
Köszönet a művelődési ház dolgozóinak a kiállítás megszervezéséért, a NAKE
képviselőinek a kiállítás rendezésében való
segítségért, a polgármesteri hivatal dolgozóinak és a közmunkásoknak a helyszínek biztosításáért.
A rendezvény elsődleges támogatója
Nagymaros Város Önkormányzata volt.
Támogatta továbbá: CBA NagymarosTrade Kft., Atlantis Visegrád Kft., Mahart
PassNave Személyhajózási Kft., Piramis
Építőház Kft., NÉPTÜ Bt., Nagymarosi
Autó Kft., Dákay Zoltán, Palásti Ildikó,
Dr. Szili Zsoltné, Zellerné Jung Erzsébet,
Kovács Sándor, Maros Kft.
Természetesen ezúton is köszönjük a
rendezvény környékén lakó polgároknak a
türelmüket.
Mándliné Szabó Katalin,
Nagy Eszter
rendezvényszervezők
gyén megint kedves ismerősökkel lehettünk együtt: a megterített asztal körüli
hosszas beszélgetések bizonyítják, milyen
fontosak az ilyen események kis közösségünk számára.
Tharan-Trieb Marianne

Nagymaros
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Dr. KERÉNYI LAJOS piarista szerzetes,
a budapesti Szent Kereszt-templom plébánosa

Városunk új díszpolgára
1927-ben született Almásfüzitőn,1944-ben a
frontra, majd a Szovjetunióba került mint
hadifogoly, ahonnét 1945 szeptemberében
tért haza.
1952. június 22-én Pétery József váci püspök szentelte pappá; a piarista rend szerzetese lett. Sugárzó emberszeretete és a fiatalokkal való foglalkozása miatt az állami
Egyházügyi Hivatal folytonosan más és
más plébániákra helyezte.
1969 és 1972 között volt káplán Nagymaroson. A három év alatt virágzó ifjúsági közösséget hozott létre, amelynek „gyümölcsei” folyamatosan értek be az elmúlt 40 év során: a

Nagymarosi Ifjúsági Találkozók egyik elindítója volt, és a mai napig az esemény aktív
szervezője és lelki motorja. Neki köszönhetjük, hogy ezeket a találkozókat már több
mint 33 éve 3-4 ezer fiatal látogatja az ország
minden tájáról és határainkon túlról is, évente 2 alkalommal. 1982-től új ifjúsági lelkigyakorlatot indított Egerszalókon.
1953-tól folytatja kórházpasztorációs munkáját, vigaszt nyújt idős, beteg, elesett embereknek, és felkészíti őket a végső nagy útra.
2007-ben vette át a Parma fidei – a Hit pajzsa kitüntetést a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából. A kitüntetést

azon egyházi személyeknek ítélik oda, akik
a kommunista diktatúra évtizedeiben is
hűek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz.
Nem elhanyagolható Lajos atya írói tevékenysége sem. Tudja, hogy két ember- és társadalomkép küzd egymással. Ő világosan
megrajzolja az egyiket, az evangéliumit,
ami istenképiségünkből fakadó méltóságunkról és szabadságunkról szól, és olyan
társadalomról, amely közösségekre épül –
családra, egyházra, kis közösségekre. „ Az
Isten emberének az a dolga, hogy bátran és
világosan kimondja, hogy mi helyes és mi
nem” – vallja. Bátor ember: ezt igazolja
múltja, világosan beszél: ezt mutatják írása.
Gratulálunk Nagymaros
2008. évi díszpolgárának!

Isten áldása legyen rajta és további
tevékenységén, Isten éltesse so káig!

Fotó: Dely Kornél

Így
ünnepeltünk

DOLGOS ASSZONYKEZEK
SZELIK
AZ ÚJBÚZÁBÓL,
FRISSEN SÜLT
LÁGY KENYERET

Fotó: Dely Kornél

A VÁROS EGYIK LEGFIATALABB TEHETSÉGE,
BÁLINT ZÁDOR, AKI ÉNEKKEL, TÁNCCAL,
SZAVALÁSSAL EMELI ÜNNEPEINK FÉNYÉT.

BÁLINT ZÁDOR, OCSENÁS KATA, MIHÁLY MÁRK ÉS KISS
KÁROLY ELEVENITETTE FEL SZENT ISTVÁN TÖRTÉNETÉT.

Nagymaros

A DANUBIUS TÁNCEGYÜTTES LELKES ÉS LELKESITŐ ELŐADÁSA
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Kitüntetésben részesültek

Pro Urbe díjat kapott

Nagymaros Ifjúságáért
Csizmadia Ferencné,
Rixer Erzsébet
Nagymaroson született, először védőnőként gondozta a kisgyermekeket, elvégezte
az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai karát.
A gyermekek szeretete miatt pályát
módosított, és 1985-től óvónőként dolgozott. A Kecskeméti Tanítóképző elvégzése után 1991-től óvódavezetőként tevékenykedett idei nyugdíjazásáig. Szelíd, kedves természetével jó óvodai légkört teremtett, az óvodák alapvető feladatának a gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlesztését, a testi nevelést, a terápiás mozgásfejlesztést tekintette. Sok száz szülő
gondol hálával Erzsikére, mert gyermekeik felhőtlen óvodáséveket töltöttek védőszárnyai alatt. Sok boldog
nyugdíjas évet kívánunk Erzsikének
családja körében, hogy pedagógiai tapasztalatait nyolc unokája nevelésében gyümölcsözően kamatoztathassa.

Garami Mária
40 évig volt a nagymarosi általános iskola tanára, és nemcsak a gyerekek nevelését vállalta
magára, hanem a közösségért is sokat tett.
Minden életkort a neki megfelelő módszerrel
tanított, nevelt, mesével, múzeumlátogatással, a
látásmód formálásával alakítgatta kibontakozásukat, felelős polgárrá fejlődésüket. A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány alapítótagja. Az ő ötlete
alapján kezdtek a diákok helytörténeti pályamunkákat, képzőművészeti alkotások készíteni
a Kittenberger napokra.
A felnőtt rajzszakkör (NAKE) a rendszeres
kiállításokkal, tanulmányutakkal az ő érdeme.
A Múzsa Egyesület vezetőségi tagjaként Vácott
is rendez kiállításokat. Évekig illusztrálta az
önkormányzat lapját, a Nagymarosi Híreket.
Az iskola díszplakettjét is ő tervezte, könyvet írt
a nagymarosi templomról.
Sokoldalú, színes tevékenységeiért, a
közösségben vállalt áldozatos, önkéntes
munkájáért Garami Mária méltán kapta
meg a város megbecsülésének, hálájának
ezt a kifejezését.

Niedermüller
Ferenc
Niedermüller Ferenc 1932-ben született
Nagymaroson. Vácon a Piarista Gimnáziumban érettségizett, a Budapesti Műszaki
Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát 1958-ban.
1970-ben került a nagymarosi tanácsra
mint építési előadó, a rendszerváltásig,
1990-ig, nyugdíjaztatásáig itt dolgozott: volt
építési előadó, v.b. titkár és tanácselnök.
Pályafutása alatt Nagymaros területi
fejlesztésére rendezési tervezetet készített.
A tervekből a következők valósultak meg:
útburkolatok, költségvetési üzem, idősek
otthona, egészségház a rendelőkkel és
szolgálati lakásokkal (széles társadalmi
összefogással), lakások, boltok építése,
óvodák korszerűsítése, sporttelep, telefonközpont. Vízvezeték már 1963-tól volt a településen, de csatornahálózat nem volt. A
hálózat megépítésére a tervek még 1990
előtt elkészültek, de megvalósítása már az
utódokra maradt.

A Pro Urbe dijas

Dunakanyar Fúvósegyüttes
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z idén 30. születés napját ünneplő együt tes a nagymarosiak
kedvence.
A Szobi Állami Körzeti Zeneiskola muzsikáló fúvós-csapatából országos- és Európa-hírű zenekarrá értek. 1984-ben, az első
alkalommal nemzetiségi, 88ban fúvószenekari kategóriában kaptak aranyat. A két ezt
követő országos minősítés során is emelkedett eggyel az elismerés. Legutóbb, 2007-ben duplán kiemelt aranyat kaptak,
koncert-fúvószenekari és showkategóriákban. Mayer József
alapító karnagytól, Nagymaros
díszpolgárától tanítványa, Ujvári Gábor vette át a zenekar vezetését 2005-ben. Nemcsak a marosi muzsikusokat, hanem a
szobi, zebegényi, kismarosi, verőcei, letkési, kemencei, váci zenekari tagokat is szívébe zárta
a nagymarosi közönség.

MAGAS SZÍNVONALÚ TELJESÍTMÉNYÜKET, FELÁLDOZOTT SZABADIDEJÜKET, FÁRADSÁGUKAT,
A SOK SZÉP HANGVERSENYT, A KÖZÖSSÉGNEK NYÚJTOTT SOK ÉLMÉNYT
A VÁROS A PRO URBE DÍJJAL KÖSZÖNTE MEG.

Nagymaros
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Kajakeredmények
Vidék Bajnokság
2008. július 04-06. Velence

15-16 ÉVES FIÚK K4 1000 MÉTERES VERSENY
GYŐZTESEI, A VIDÉK BAJNOKAI:
GYÖMBÉR PÉTER, SZŰCS GÉZA,
GYÖMBÉR LÁSZLÓ, MAKÁRY SEBESTYÉN
500 méter:
15-16 évesek: K4 - 3. Szűcs Géza, Gyömbér
László, Gyömbér Péter, Makáry Sebestyén

Országos Bajnokság

4000 méter:
16 évesek: K2 - 4. Gyömbér László,
Makáry Sebestyén
15 évesek: K2 - 2. Szűcs Géza,
Gyömbér Péter
14 évesek: K1 - 6. Radics Márkó
13 évesek: MK1 - 5. Halápi Gergely
8. Sárog Zsolt
K1 - 5. Maurer M. Bence
Női: MK - 16.
Lovasi Eszter
2000 méter:
11-12 évesek: MK4 - 4. Zoller Balázs, Tar Bálint, Guzsik Dániel, Dobó Máté
11 évesek: MK2 - 7. Szántói- Szabó Márk,
Szlávik Tamás
MK1 - 7. Lovasi Balázs

Váltók:
3 x 200 méteres váltó:
13 évesek: MK1 - 2. Maurer M. Bence, Halápi Gergely, Heffenträger Zoltán
4 x 300 méteres váltó:
11 évesek: MK1 - 1. Zoller Balázs, Lovasi
Balázs, Dobó Máté, Szlávik Tamás

2008. augusztus 1-3. Velence
500 méter:
15-16 évesek: K4 - 7. Szűcs Géza, Gyömbér
László, Gyömbér Péter, Makáry Sebestyén
1000 méter:
15-16 évesek: K4 - 7. Szűcs Géza, Gyömbér
László, Gyömbér Péter, Makáry Sebestyén
4000 méter:
15-16 évesek: K4 - 4. Hlaván Csaba, Gyömbér László, Schindler László, Makáry Sebestyén
K2 - 2. Szűcs Géza,
Gyömbér Péter
14 évesek: K1 - 8. Radics Márkó
13 évesek: MK1 - 7. Lovasi Eszter
K4 - 1. Maurer M. Bence, Halápi Gergely, Heffenträger Zoltán, Sárog Zsolt
2000 méter:
12 évesek: K2 - 6. Tar Bálint, Kristóf Máté
Váltók: 3 x 200 méter:
13 évesek: MK1 - 1. Maurer M. Bence, Halápi Gergely, Heffenträger Zoltán
4 x 300 méter:
11 évesek: MK1 - 1. Zoller Balázs, Maurer
M. Botond, Dobó Máté, Szlávik Tamás

Harmadik árvízi vízparty

Nagymaroson íródott

Nagymaros–Duna 1:0

Magyar Zoltán:

Á

rvíz idén nem volt, de minden év augusztus 19-én közös vacsorával emlékeznek meg a Duna-part lakói az összefogásról,
a 2006. évi árvíz sikeres kivédéséről.

Népmondák Erdély szívében
Alsó–Fehér megye
mondahagyománya
Ahogy Magyar Zoltán a tavalyi interjúban ígérte, a leletmentés
újabb kötetét jelentette meg. Ezúttal a Gyulafehérváron túli szórványban élő utolsó magyarok között gyűjtött a tényleg legutolsó
órában, tárta fel történelmi emlékezetüket az erőszakos beolvasztás
gyilkos eseményeiről. Ez a nép megszenvedte a tatárjárást, törököt,
osztrákot, románt, nem véletlen, hogy 1848 népi emlékezete a legmarkánsabb. Máig elevenen él az emlékezetben a román csapatok
kegyetlenségével, az osztrákok találékonyságával végrehajtott népirtás. „Itt ez az Apahida magyar falu vót. És bevitték egy nagy gödörbe őket, és meglőtték. Csak aki megadta magát, románnak, az maradott meg. De most már csak románok vannak. Azt is mondják
annak a gödörnek, ahová temették: Groapa Ungurilor. Magyarok
verme – magyarul. (…) Ez tizennyolcban vót, amikor átadták Erdélyt
a románoknak.” (A Magyar Nemzet nyomán)
T-T.M.

Augusztusban halt meg Szolzsenyicin,
a nagy orosz író.
Erkölcsi ars poeticája:
„Legyen a művész bár boszorkányos formamágus, nem válhat igazi nagysággá, ha tehetségével kiszolgálja az emberellenes erőszakot, vagy csak hitelesíti a zsarnokságot.”

Nagymaros
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Járható út-e a közöny?

Lehangoló jelentés a polgárőrségtől
A 2003-2004-ben 60 főre növekvő egyesületi taglétszám
nagyon komoly esélyt adott
arra, hogy városunkban az átlagosnál jobb közbiztonságot,
nyugalmat tudjunk teremteni
a lakosság segítségével. Aztán
a lendület alábbhagyott, maradt 8-10 polgárőr. De meddig?
Az önkéntes és szabadidőben
végzett munka köszönete
egyre gyakrabban fejeződik ki
a kérdésben: „és hol vannak
ilyenkor a polgárőrök?”, ha
valakit sérelem ért (lopás, betörés, a nyugalmának megzavarása, stb.).
Komolyan gondolják, hogy ennek a 8 -10
embernek lenne a feladata 4500 ember
közbiztonságának őrzése az egyre fenyegetőbb és súlyosbodó bűnözés mellett? Különösen, hogy a helyi rendőrőrs is elköltözött
a városunkból? Mindenki tudja, hogy ahol
a bűnözés nem ütközik ellenállásba, ott a
bűnözők vérszemet kapnak. Kipróbáljuk,
hogy meddig járható a közöny útja?
Hatékony megoldás lenne, ha az aktív, komoly munkát vállaló polgárőrök létszáma
elérné a legalább 80- 100 főt, és sorainkban
megjelennének a fiatalok, valamint a városban közmegbecsülésnek örvendő személyek
is (számtalan településen a polgármester, a
tanár, a pap, az orvos a vezető polgárőr).

A becsapott maga is hibás!
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A további történésekben tehetetlenek vagyunk, hiszen még annyi eszköz sincs a kezünkben, mint a lopások esetében. Itt mindenkinek magának kell védekezni, én csak figyelmeztetni tudok. Csalókról van szó, akiknek hiszékeny emberek önként és dalolva
nyitják ki pénztárcájukat, kamrájukat, szívüket. Hivatkozva éhező gyermekeikre, vagy
pillanatnyi anyagi nehézségeikre (váratlanul
jött külföldi munkavállalás költségei), ajánlkoznak különféle munkák elvégzésre a ház
körül, legszívesebben fémhulladék elszállításra, ha ebbe belekerül mondjuk egy kismotor (Simson) az sem baj, vagy éppen tűzifát
hoznának és persze előre kell a pénz. A fa
persze egy év múlva sem érkezett meg. Megtörtént, hogy egy egyedül élő, idős hölgytől
100.000 Ft. körüli összeget csaltak ki egy
gyermekkorú személy nevével visszaélve.

Még a jótékonysági bál alkalmával eltűnt övtáska visszavásárlására is sor kerülhetett,
vagy éppen egy kerítés furcsa kigyulladása
során az önkéntes „tűzoltó” különböző
összegeket kért el, és a sérüléséből keletkezett
orvosi költséget is áthárította a tulajdonosra,
a kórházba szállítás költségével együtt. Vagy
éppen segítséget kérnek egy idős szakembertől és közben a pénztárcájából eltűnik pár
ezer forint. Ígéretet kapott egy másik idős
szakember egy munkára, de a munkához
szükséges anyagra előre kellett 20.000 Ft.
Jelen felsorolás természetesen nem teljes.
Saját érdekében javaslom mindenkinek:
nagyon vigyázzanak, és ha nincsenek
meggyőződve a váratlanul vagy ismételten
betoppanó kölcsönt kérő, segítséget ígérő
személyek becsületességéről, akkor szóba
se álljanak velük. A házak, udvarok kapuit
még nappal is tartsák zárva.
Aki esetleg felismeri saját személyét,
mindkét oldalról keressen meg bátran és az
érintett másik személy jelenlétében tisztázhatjuk az esetleges „félreértéseket”.

Részletek
– a júliusi járőrszolgálat 203 órájáról
szóló jelentéséből –
Több utcában a magasra nőtt bokrok, faágak takarják a közlekedési táblákat, balesetveszélyt okoznak. A közlekedési táblák sok
helyen felismerhetetlenek, kopottak, félig kidőltek. Egy teljes felmérés és intézkedés szükséges a balesetveszély felszámolására.
Az alsóiskola előtt a 30 km sebességkorlátozó tábla átfirkálva 80 km-re.
A volt szálloda környéke elhanyagolt, gazos. A
szálloda parkolójában teherautó alváz, gumik.

Több helyen nem működik a közvilágítás.
A vasúti töltés, a Nagymaros MÁV állomás környéke nagyon elhanyagolt, a gaz
(sőt a parlagfű is elszaporodott) között rengeteg szemét lapul.
A Misztrál-fesztiválon közönségként
résztvevő helyi lakosok, hétvégi ház tulajdonosok, látogatók köszönetüket fejezték
ki a polgárőrök munkájáért, egyben kevesellték a polgárőrök számát, jelenlétüket a
késő esti órákban és hiányolták a rendőri
jelenlétet is. (Örülünk, hogy keveslik, javasoljuk, hogy lépjenek be.)
Július 28
A korábban több alkalommal jelzett közlekedési táblákkal, útburkolati hibákkal
kapcsolatos észrevételeink sajnos máig
nem találtak meghallgatásra. Hasonló a
helyzet a Kittenberger szobor körüli rendetlenség terén. Az előbbiekre tekintettel az elhervadt koszorúkat és virágokat a polgármesteri hivatal kapuja elé vittük a további
könnyebb elszállítás kedvéért.
Kérjük az általunk jelzett hiányosságok
ügyében az egész város érdekében intézkedni.

Na és?
Bár észrevételeinkre ritkán történik intézkedés, mégis, lelkiismeretünk nem hagyja, hogy közömbösek legyünk. Így viszont
még a polgárőrökben is egyre gyakrabban
felmerül, hogy van-e egyáltalán értelme a
munkánknak?
Úgy érezzük, hogy hála a közösségi közömbösségnek, szépen haladunk a káosz, a
rossz közérzet és a romló közbiztonság felé.
Szimon Attila
a polgárőrség elnöke

Nyári élmények – kutyaugatás nélkül
Dél-Franciaországban van egy hatalmas
nyaralótelep, nyaranta átlag 70 000 francia
élvezi ott a szabadságát. Szerény számítások
szerint több ezer kutya is nyaral velük, a házakban, lakásokban élnek a családdal, nappal és este együtt sétálnak. A marosi kutyák
igazán irigykedhetnek rájuk.
A marosiak meg a nyaralókra. Ugyanis
egyetlen ugatást, de még egy vakkantást
sem lehet hallani, nem hogy egész éjjel
tartó uvítást. Így aztán nem is csoda, hogy
a franciák inkább saját hazájukban nyaralnak, mint Nagymaroson.
T–T M

SVÁJCBAN IS VAN GOND A KUTYATARTÓKKAL
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Olvasói levél

Egy macsó család természetrajza
(Avagy történetek a védtelenek kiszolgáltatottságáról)
Valahol egy kis faluban él egy család,– nevezzük őket S. családnak. Egy tizennégy lakásos társasházban laknak. Több lakóval
már hosszú évek óta haragban vannak,
mivel feljelentették őket, amiért nem tartották be a kutyatartás szabályait, s jól megtermett farkaskutyájuk nem egy embert megtámadott. A macsó családfő – legyen a neve
S.S. – kijelentette: „leszarja”, hányszor büntetik meg, ő továbbra is szabadon tartja a
kutyát. Érdekes módon mindig megtudta, ki
tett ellenük panaszt, s ezeket a lakókat – természetesen egy igazi macsó férfihoz illően
elsősorban a nőket – megfenyegette, ocsmány módon szidalmazta.
Miután elpusztult ez a kutyájuk, szert tettek egy harci kutyára. A kiskutya természetesen az egyik szomszéd előkertjében, a
szobájuk ablaka alatt helyezte el naponta
remekléseit. A szomszéd három hónap
után megunva a dolgot, megkérte S-t tartsák be a kutyatartás szabályait. Mondanom
sem kell a kérés süket fülekre talált. Pár hét
múlva a szomszéd felesége ment át ugyanazzal a kéréssel. S. megfenyegette őt, és közölte vele, kössön ő pórázt a gyerekére. A
szomszédasszony ezek után a két kert közé,
saját területükön, kifeszített egy alacsony
hálót. Megjegyzendő: később ezt a hálót
többször kiszedték, végül eltüntették, vagyis néven nevezve a dolgot, ellopták. Valószínűleg sértette kifinomult szépérzéküket.
Másnap csodálatos módon S.-né pórázon
vezette kutyájukat dolga végzésére, igaz a
szomszédék által gondozott patakpartra. Ez
a mai napig így megy. Lakásuk előtt derékig érő gaz pompázott, s pompázik. A változatosság kedvéért S.-né egy nyáron át a kutyát az épület mögötti közlekedő útra engedte ki reggelente. A kutya ekkor a szomszéd hátsó bejáratánál lévő lépcsőt és lábtörlőt szemelte ki toalettnek. Alkalom
adtán más lakók lábtörlőjét is megtisztelte.
S-né vérig sértődött, amiért a szomszédasszonya nem köszönte meg kellő alázattal
és tisztelettel azt a nagy kegyet és kitüntetést, hogy naponta takaríthatja az „ő” kutyájuk mocskát, sőt az az alávaló még szóvá
is merte tenni. Így aztán jó ideje nem köszön már neki sem. Nem tudva, hogy ez a
tény egy cseppet sem sértő a szomszédasszonya számára, hiszen nem az a lényeg,
köszön-e valaki, hanem, hogy ki az az illető. S.-néről pedig pontosan tudják a lakók,
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hogy kicsoda. Természetesen S-ék vádolják
a szomszédasszonyt, hogy lepisili a virágjaikat, valamint ő a legösszeférhetetlenebb
ember a világon. Amíg ő nem tette be ide a
lábát, addig a béke és a szeretet szigete volt
e ház. S. szívdöglesztően macsó fia, – nevezzük őt Z-nek – meg is fenyegette őt: „Találkozunk még az utcán!”
Közben a kutya felnőtt, s kiütközött rajta
ősei harcias természete. A saját kertjében
kétszer is megtámadta a szomszédasszonyt, a közös területnek számító közlekedő úton egy másik asszonyt, s annak hat
éves kisfiát. S. és Z. a megtámadott kisfiú
apjának a már jól bevált macsó mondást ismételte, miszerint a gyereket kössék pórázra. A család a jegyzőnek címzett ajánlott levélben tett feljelentést S-ék ellen. A levelet a
jegyző, noha a hivatalában volt, nem vette
át. Ekkor a két család közösen tett egy újabb
feljelentést. Most személyesen a jegyző kezébe adták a levelet. A jegyző ígérete ellenére, rejtélyes módon, az S. család már aznap
tudta, kik tettek ellenük panaszt. Meg is lett
az eredménye: Z. most a szomszédot is
megfenyegette, mondván: „Találkozunk
még a faluban!” Ettől a naptól fogva S. és Sné a feljelentést tett két család hat, ill. hét
éves gyermekeit, s azok itt játszó barátait
rendszeresen megfélemlíti, azzal fenyegetve őket, hogy rájuk eresztik a kutyát, ha
előttük elszaladnak, vagy elbicikliznek. Teltek, múltak a napok, hetek. Z., ha összetalálkozott a szomszédasszonnyal mindig fenyegető testtartás vett fel.
Egy napon a szomszédasszony hazafelé
tartott hétéves kisfiával. Lassan baktattak a
járdán. Feltűnt az úton Z. a nejével (a szomszéd város expolgármesterének a lányával). Z. odajött a járdára, elállta az utat, s a
kisgyermek szeme láttára megverte az aszszonyt. Z. felesége egy lépést sem tett, hogy
ezt megakadályozza. Valószínűleg nagyon
imponált neki a dolog. Csodálta, milyen
bátor férfi az ura, aki egy nálánál 40 cm-rel
alacsonyabb és kb. fele olyan súlyú, vékony
nőt meg mer verni. Remélhetőleg ezt a hősies tettet a bíróság is értékelni fogja.
Még néhány adalék a macsó család természetrajzához:
1. A szomszéd által rendben tartott patakparti területen, a szomszéd által ültetett fa
több ágát az ELMŰ dolgozói levágták. A
szomszéd, betegsége miatt, nem tudta

aznap felvágni, behordani. Pár nap múlva
látja, hogy Z. vágja össze az ágakat, és hordja befelé. Kérdésére Z. azt felelte, rendet
akart csinálni. Macsóéknál így nevezik a lopást. Érdekes módon az előttük lévő területen burjánzó gaz nem zavarta, s a kutyájuk
remekléseit sem szedte össze egyszer sem,
sem itt, sem máshol. Talán már nem meglepő módon S., a macsó család feje, azzal vádolja a szomszédot, hogy tőlük lopja a fát,
ráadásul még az áramot is, azért olyan
magas a villanyszámlájuk.
2. A szomszédos társasház néhány lakója
a közös területen egy parkolót alakított ki.
Szépen rendben tartják, rendszeresen nyírják a füvet. Z. tehergépkocsijával mindig
úgy parkolt ott, hogy elfoglalta az ott lakók
által használt részt. Az ott lakók többszöri
kérése ellenére még véletlenül sem olyan
helyet választott, amit a többiek nem használtak, de ugyanúgy gondozták. A teherautótól persze jó hepehupás lett a terep, főleg
esős időszakokban. Z. egyszer sem vette
magának a fáradságot, hogy rendezze a terepet, vagy lenyírja a füvet.
Összefoglalva a macsó család főbb jellemvonásait:
Egy: ha valakinek kellemetlenséget, vagy
kárt okoznak a bocsánatkérést, vagy azt a
szót, hogy elnézést – nem ismerik.
Kettő: ha valaki valamit szóvá mer tenni,
azt szidalmazzák, mindenféle hazug dologgal megvádolják (legtöbbször éppen azokkal a dolgokkal, amit ők követtek el a másik
ellen), ha elég gyenge és védtelen az illető,
megfélemlítik, megfenyegetik, megverik.
Három: a közösségi együttélés alapvető
írott és íratlan szabályait sem tarják be.
Nincsenek tekintettel senkire. Mások munkáját tönkre tehetik, mások tulajdonát elvehetik, ők a közös területeket csak használják, rendben tartása a többi lakó dolga. Ők
viszont megszabnák, hogy mások használhatják-e azt, ami közös. A lakóknak mindehhez illik jó képet vágni, csendben tűrni.
Ha netalán valaki magára ismer, vagy valamelyik ismerősére, az csak a véletlen
műve lehet.
Erős Medve

***
A szerkesztőség megjegyzése: nahát,
hogy ilyesmi is van, de a mi falunkban bizonyára nem történik meg!
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Nagymaros FC hírei
Magyar kupamérkőzéssel kezdtük a sze zont, de sajnos nem jutottunk tovább.

Az ifibajnokság sorsolása nem készült el
lapzártáig.

Letkés – Nagymaros FC
góllövő: Demeter

Várjuk mérkőzéseinkre
a nagymarosi szurkolókat!

3:11

A bajnokságban viszont jobban sikerült a
rajt.
Nagymaros FC – Kosd
góllövők: Horváth 2, Zeller
Nagymaros FC – Kismaros

3:0

Hajrá Maros!
Major László
A Nagymaros F.C. elnöke

0:0

Szept. 07. 16.30: Szokolya – Nagymaros FC
Szept. 14. 16.30: Nagymaros – U.R.I.K.–
Sződliget
Szept. 21. 16ó: Perőcsény – Nagymaros FC
Szept. 28. 16 ó: Nagymaros FC – Márianosztra
Okt. 05. 15.30: Rád – Nagymaros FC

OKTÓBERBEN
IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ
szukák
és nőstény
macskák részére
kedvezményes
áron:
- szuka 8.500.-Ft
- nősténymacska 4.500.-Ft
Nyomtatvány a jelentkezéshez kapható
szeptember 15-től a könyvtárban,
a Horgászboltban és
a Bethlen Sörözőben.

A műtétekre október 15-ig kerül sor.

GAZDIT KERESÜNK

A Máté Alapítvány anyagi lehetőségei és
a rászorultság alapján dönt a kedvezményekről és levélben értesíti a jelentkezőket.

fehér alapon barna foltos,
egyéves foxi szukának.
Az alapítvány vállalja az ivartalanítás
és az első oltás költségét. 30/427-78-34

Holtság Ildikó

állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
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16–18
8–10
16–18
8–10 és 16–18

Hozzávalók:
Tésztához: 1/4 kg túró, 1 cs sütőpor,
9 ek olaj, 9 ek tej, 2 egész tojás
50 dkg liszt, só
Tetejére: 30 dkg füstölt szalonna, sonka
3-4 vöröshagyma, 1/2 l tejfel

Köszönjük 2007 évben alapítványunknak adott támogatásukat!
Segítségükkel 2007 évben 722.440.-Ft-tal tudtunk sürgős
műtétekhez hozzájárulni és ivartalanítási akciót szervezni.
Köszönjük szépen segítségüket az állatok nevében!

Dr. Drobilich János

Hétfő, kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

– régi
magyar
lepény

Tisztelt Nagymarosi Polgárok!

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika

Rendelési idők:

Erdélyi tötös ( tösi )

A szalonnát megpirítjuk, a szalonna zsírjában a hagymát kissé megpároljuk.
Az összegyúrt tésztát kivajazott tepsibe
nyújtjuk, rákenjük a tejfelt, majd ráhinjük
a szalonnát és a hagymát és végül a kockára vágott sonkát. Esetleg rálocsoljuk a szalonna zsírját is. Sütőben 20 perc alatt megsül, melegen tálaljuk, hozzá salátát adunk.

Következő mérkőzések:

ÁLLATVÉDŐ SOROK

Főzőkanál

Tel.: 20/46–828–46 és 27/355–523
www.kutyakanyar.hu
E–mail: lapaly@kutyakanyar.hu
Hétköznap 08 és 18 óra között dolgozom,
rendelési időn kívül telefonos egyeztetés
alapján fogadom betegeimet.

A KUTYAKANYAR
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
ajánlja minőségi termékeit !
Idős kutyák rengeteg problémával
küzdenek, sok mögött a vérkeringés
beszűkülése áll.
A KARSIVAN tabletta segítségével
fokozódik a szívizom, az agy, az
izmok és izületek vérellátása, sok
esetben látványosan javítva az idősödő kutya életminőségét.

Nagymaros
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„Néha úgy elfogytunk,
hogy magunk sem találtuk magunkat.
Néha a magyar is idegen volt,
Néha az idegenből lett a legjobb magyar”
(Babits Mihály)

Einladung zum
Schwabenfest !

Meghívó
A Nagymarosi Dunai Svábok Közössége
szeretettel meghívja Önt
és kedves családját

2008. szeptember 13-án (szombat) 14 órakor
kezdődő negyedik hagyományőrző
nemzetiségi programjára.
Helyszín: Duna-part,–
Program:

Kőszínpad.

– 14.00: Nosztalgia utazás Bethlen Gábor omnibuszával,
zenés, táncos felvonulással, kíséri a Dunakanyar Fúvósegyüttes
– 14.00: Sétahajózási lehetőség.
– 15-16.00: ünnepélyes megnyitó, köszöntőt mond: Ritter Imre az ÉMNOSZ elnöke,
a Pest megyei Német Önkormányzat elnöke. – Emmerich Ritter, Vorsitzender des Verbandes der deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn
und der Deutschen Komitatsselbstverwaltung Pest.
Közreműködik: Szendehelyi Hagyományőrző Vegyeskórus.
– 16.00: Die Blumen táncegyüttes,
a nagymarosi nyugdíjasklub tagjainak közreműködésével.
– 16:30: Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági tánccsoport
– 17.00: Kecskédi Néptánc Egyesület előadása
– 17.30: Wilden Rosen táncegyüttes, Zebegény
A jó hangulatról a Mányi Sramli zenekar és mi, a résztvevők gondoskodunk. Sváb
ételekkel, hagyományok bemutatásával, játékos vetélkedőkkel, a helyszínen mustpréseléssel és kézműves vásározókkal várjuk vendégeinket.

Hozza magával családtagjait, barátait és jókedvét!
Feiern Sie mit uns!
További információ: Ivor Andrásné szervezőnél
06–20/414–0712

szept. 19-én 18 órakor
Molnár V. József:
Szent Mihály
esztendőkörös mérlege
a szobi általános iskola könyvtárában

Nagymaros

Idősek Világnapja
Október 5-én vasárnap 3 órakor
a művelődési házban,
melyre tisztelettel meghívjuk
Nagymaros idősebb lakosságát.
Itt köszöntjük azokat a házaspárokat, akik idén ünneplik 50. házassági évfordulójukat.
Kérjük, jelentkezésüket adják le a művelődési házban, vagy Makrai Ferencné postaládájában, Német utca 4.
Makrai Ferencné
és a Nyugdíjas Klub vezetősége

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Fábián Szilárd és Mándli Anna Judit
Oláh Imre és Patrik Judit
Ábrán Géza és Mészáros Izabella

Születtek:
Csernyánszki Zsolt és Simon Éva fia: Dávid
Szabad István és Tibay Zita Filoména
lánya: Flóra

Elhaláloztak:
Heffenträger András János
Dr. Kreisz Gyuláné Ferenczhalmi Erzsébet Berta
Botos András Károlyné Balázs Magdolna
Ritzl Ottó Adolfné Heincz Erzsébet
Szalai Gábor,
Gratzál István, Köln

Köszönjük
Az idén másodszor rendeztük meg a Fő
téri Térzenét. Ezzel szerettünk volna a
nagymarosiaknak és a városunkba látogatóknak vasárnap délutánonként
zenehallgatás mellett kellemes órákat
szerezni. Ebben az örömben az idén is
sokan osztozhattunk.
Köszönjük a Dunakanyar Fúvósegyüttes
remek műsorát, a résztvevőknek pedig,
hogy a „kalapba” dobott adományaikkal
kiegészítették a hiányzó összeggel a Pest
Megyei Önkormányzatnál a Térzene megrendezésére elnyert pályázatunkat.
Anna Klub
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A nagymarosi művelődési ház
szeptemberi programjai
Szept. 08. 8-11:
Szept. 10. és 23. de.:
Szept. 13. és 15.:
Szept. 13. 17 óra:
Szept. 15. és 29. 17 óra:
Szept. 25. 12-19:
Szept. 27. 18 óra:
Okt. 04. egész nap:
Okt. 05. 15 óra:

Angol használt ruha vásár
Vásár
Szemétdíj befizetés
Kiállítás megnyitó: Tankóné Borsos Dóra
textil és tűzzománc munkái
Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Véradás
Sütő András műveiből előadás
Keresztény Ifjúsági Találkozó
Idősek Világnapja

Programok
A Kismarosi Művelődési Ház
szeptember 1-től ismét nyitott
kapukkal várja látogatóit a következő témákban: kiállítások,
néptánc, zenebölcsi, női torna,
baba-mama klub, bébitorna,
kézműves foglalkozás, színjátszókör, tai-csi. A további foglalkozások és az időpontok felől
az alábbi telefonszámon lehet
érdeklődni: 06–20/552–6614

2008. szeptember 27-én
szombaton 18 órakor
a nagymarosi művelődési házban

Sütő András est

Götz Anna és Rubold Ödön
színészházaspár előadásában
Belépődíj: 800 Ft
Anna Klub

Megnyílt

Nyitva: Hétfő–péntek: 8–17-ig
Szombat:
8–13-ig
Tel: 06–20/415–2046

a Verőcei Művházban

a Forrás Irodalmi Kávéház

Szeptemberi programja:
5-én 19 óra: Triznya Kocsma
– Szőnyi Zsuzsával beszélget
Mojzer Miklós
12-én 19 óra: „A homok minden szemén” – Dalok gitáron –
Keresztes Barna
20-án 19 óra: Törzs koncert
– ének: Sandman, gitár: Mile
Zsiga, dob: Pempő

A Visegrádi Faipari Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörbe:
ÜZEMVEZETŐ
Feladat: prémium kategóriás, egyedi
belső ajtók gyártása
Szakmai elvárások:
– szakirányú végzettség
– min. 5 év gyakorlat
Személyi elvárások:
– jó emberismeret
– jó kommunikációs készség
– pontos, precíz, önálló munkavégzés
– felelősségtudat
Amit kínálunk:
– versenyképes jövedelem
– kreatív munka
– kellemes munkakörnyezet
Munkavégzés helye: Visegrád
Jelentkezés módja: jelentkezését szakmai önéletrajzzal
a következő címeken várjuk:
– recepcio@vifa.hu;
– VIFA Visegrádi Faipari Kft.
2025 Visegrád, Bányatelep. Tel.: 06–26/398–240
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Meghívó
színházi előadásra

HORGÁSZCIKK ÉS ÁLLATELEDEL SZAKÜZLET
A
k
c
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ó

A
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ó

Csillag László egyéni világbajnok és
Csillag Zsigmond VB borzérmes
Csirkeszárny 220 Ft/kg
ajánlásával
– kutya és macska tápok, konzervek teljes skálája
– fagyasztott húsfélék
– horgászcikkek széles választéka
– PERFEKT mintabolt
– Verőcére és Kismarosra ingyenes kiszállítás
2626 Nagymaros, Váci út 28. Tel: 06–20/512–1706 üzlet
Csirkefarhát 160 Ft/kg

A VIFA Visegrádi Faipari Kft.
szakképzett munkatársakat
keres, igényes kivitelű beltéri
ajtók gyártásához, az alábbi munkakörökbe:
– Asztalos (bútor– és épületasztalos)
– Bútoripari felületkezelő vagy autófényező
– Gyártás előkészítő (műszaki rajzok és dokumentációk készítése)
– Termék minőségellenőr

Jelentkezni az alábbi címen lehet:
VIFA Visegrádi Faipari Kft., 2025 Visegrád, Bányatelep
Tel.: 26/398–144; e–mail: recepcio@vifa.hu

Regisztrált
Gázszerelő-mester
Nagymaroson
vállalja gázkészülékek
– gázcirkók, gázkonvektorok,
– gázkazánok, gázboylerek,
– gáztűzhelyek

tisztítását, javítását, karbantartását
06–20/970–8102
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Cím: 2626 Nagymaros, Hajóállomás
Tel: 36–27/354–576, 36–20/458–8772

e-mail: marosetterem@invitel.hu
honlap: www.marosetterem.hu

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 ZO B A
Belső terme 70 fő befogadására alkalmas, s Dunára néző teraszain további
150 fő élvezheti a vízpart és a csodálatos
panoráma mellett a magyaros és mediterrán konyha gasztronómiai remekeit:
salátákat, halakat – elsősorban dunai
halakat kínálunk.

A Maros étterem közvetlenül a
Duna-parton, a patinás
k i k ö t ő é p ü l e t é b e n v á r ja
az idelátogató ven dégeket.

Hétvégi eseményekre 4–6–8 személyes tálak elkészítésére redelést felveszünk. A
vendégeket pizzéria is várja. Lehetőség
van előfizetni napi menüre 600 Ft-os áron.
Az étterem kiválóan alkalmas esküvők,
bankettek, keresztelők, családi összejövetelek megrendezésére.

„Itt van az ősz, itt van újra…”
Most még olcsóbb,
mint valaha énnekem!

NAGYMAROSI
KÁBELTELEVIZIÓ AKCIÓ!!!
Új előfizetőink belépési díját 2008. szeptember
hónapban (KábelTV vagy Internet)
4.990 Ft-ra csökkentettük!
A meglévő 47 TV csatornán felül további új műsorokkal
(Movies24, TV6, képújság) is gazdagítjuk kínálatunkat!
Az augusztusi hónaptól elérhető új és korszerű Internet rendszerünkön, szenzációs árakon, 8Mbit/s sávszélesség sem
lehetetlen!
További információk:
honlapon:
www.maros-net.hu
ügyfélszolgálatunkon: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
telefonon:
27/595–100/125 és 30/970–2630

Nagymaros

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

Ha gondtalan
utazásra vágyik,
ne habozzon a
HÉDATOURST
hívni máris!
HEGY – VÍZ – VÁR
MEGALAKULTUNK!
Cégünk alapvető profilja a személyszállítás szárazföldön és
vízen. Buszaink és hajóink a nap 24 órájában várják kedves utasaikat. Legyen szó buszos kirándulásról az ország egész területén a nevezetes helyekre, vagy hajókirándulásról a Dunakanyarban. Az utakhoz igény szerint teljes ellátást, és többnyelvű
idegenvezetést biztosítunk. Egyedi kívánságait is teljesítjük
(zene, étel, ital stb.). Hajókirándulásainkhoz Visegrád 14 km-es
körzetében ingyenes transzfert nyújtunk buszaink segítségével.

A részletekért és az árakért
kérjük érdeklődjenek telefonon.
Hajózással kapcsolatban:
06–70/930–5750, www.atlantisclubkft.hu
Buszrendeléssel kapcsolatban:
06–70/ 930–5761, 06–70/930–5755
e–mail: hedatours@t-online.hu, www.hedatours.hu
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Szépségműhely –
Fő tér 9.

– Gyógykozmetika

Kozmetika, Wellness, Spa,
Egészségmegőrzés
Női lélek – és még sok más:
– sminktanfolyam (egyénileg is)
– ezoterikus szolgáltatások
A női szépségért!

Problémás bőrök eredményes kezelése
személyreszólóan, az okok feltárásával.
Egyidejű külső-belső kezeléssel,
csak természetes szerekkel.
Egészségi állapotfelmérés, életmódtanácsadás.
Kozmetikumok, gyógytermékek
otthonra is!

Szűcs Éva - kozmetikus természetgyógyász

Telefon: 06–30/380–6233

– AVON termékek teljes választéka kapható! Ildikó Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda
Nagymaros, Fő tér 3.
Keresek előjegyzett, készpénzes vevőim részére:

Több mint biztosító!
– Magán nyugdíjpénztár, Önkéntes nyugdíjpénztár
– Biztosítások (élet, lakás)
– Befektetések (gyerekprogram)
– Jelzálog hitelek (lakásvásárlás, szabadfelhasználású,
– Hitelkiváltás – Közvetítői díj nélkül! –

– családi házakat, (egy és többgenerációs)
– nyaralókat,– telkeket,– Duna-parti házakat, – albérletet
– értékbecslés 24 órán belül
– adó /illeték/ ingatlanjogi tanácsadás
– lakáshitelek már 5 % önrésszel

AEGON ügyfeleknek további kedvezmények!

www.ingatlan.com/ildiko
Haraminé Ildikó

E–mail: majorlaci@vipmail.hu

06–20/464–3429,

06–30/695–0030, 27/354–535
Szilágyvári Bernadett

Zoller László Autószerviz

Tanácsadó: Major László

Telefon: 06–27/ 355–061
Mobil: 06–30/851–4061

Látásvizsgálat

– a szakorvosi rendelőben –

Járműklíma javítás Nagymaroson!
Itt a nyár! Ellenőriztesse klímaberendezését!

A teljes körű autószerelés mellett kibővült
szolgáltatással várjuk régi és új ügyfeleinket!
– teljesen automatikus klíma diagnosztika
– járműklíma feltöltés
– szellőzőrendszer fertőtlenítés
– klímahibák feltárása és javítása
– digitális klímák diagnosztikája gyári hibakód olvasóval
– esetleges szivárgás helyének felismerése és elhárítása
További szolgáltatásaink:
– teljes körű mechanikai javítás
– járműelektronikai mérések és hibaelhárítás
– gyári gépjármű diagnosztika (VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Renault)
– univerzális gépjármű diagnosztika (Bosch)
– Zöldkártya (benzin, dízel)
– computeres futómű állítás
– gumiszerelés
– autó-hifi szerelés

Fő tér 10.

Látszerész üzlet nyitva tartása:
minden szerdán 14–17 óráig
Látásvizsgálat: páros szombatokon
9–12-ig.
Védje szeme világát az erős UV sugárzástól!
Napfényre sötétedő lencsék nagy választékban, keretek kedvezményekkel. Előjegyzés: a 06–30/916–0889
Lendvainé Pesti Emese látszerész mester
szeretettel várja megrendelőit!

2626 Nagymaros, Villa sor 2.
Telefon: 27/354–420, 30/9508–754, Skype: zoller.laszlo
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–16 óráig

Nagymaros
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CBA Dunakanyar AKCIÓ
szeptember 5-től 25-ig

Füstölt főtt tarja /Palatin/
1kg
Pattanós sertés virsli /Palatin/
1kg
Debreceni kolbász /Palatin/
1kg
Paprikás vastagkolbász /Palatin/
1kg
Csemege vastagkolbász /Palatin/
1kg
Turista vf. /Palatin/
1kg
Lángolt kolbász (1 pár vf.) /Ász/
1kg
Ló vékonykolbász (1 pár vf.) /Ász/
1kg
Ló vékonykolbász lédig /Ász/
1kg
Csípős vastagkolbász vf. /Ász/
1kg
Csípős lucifer kolbász (2 pár vf.) /Ász/ 1kg
Lecsókolbász (1 pár vf.) /Ász/
1kg
Lengyel edámi sajt
1kg
Meggle tejszínhab spray
250ml
CBA uht tej 2,8%
1l
CBA uht tej 1,5%
1l
Florin margarin
500gr
Omnia őrölt kávé vác.
250gr
Karaván őrölt kávé vác.
250gr
Paloma őrölt kávé vác.
250gr
Classico extra oliva olaj
250ml
Classico extra oliva olaj
500ml
Chilis bab dob. /Kofa/
400gr
Fehér bab paradicsom szószban dob. /Kofa/ 400gr
Kidney bab dob. /Kofa/
400gr
Fehér bab dob. /Kofa/
400gr
Zöldborsó konzerv /Kofa/
400gr
HF paradicsom püré
500gr
HF dob. hámozott egész paradicso
400gr
HF dob. hám.egész paradicsom fokhagymás 400gr
Magozott meggybefőtt /Parmen/
720ml

1195.- (1195 Ft/kg)
895.- (895 Ft/kg)
895.- (895 Ft/kg)
1365.- (1365 Ft/kg)
1365.- (1365 Ft/kg)
1095.- (1095 Ft/kg)
779.- (779 Ft/kg)
899.- (899 Ft/kg)
975.- (975 Ft/kg)
999.- (999 Ft/kg)
1155.- (1155 Ft/kg)
425.- (425 Ft/kg)
995.- (995 Ft/kg)
179.- (716 Ft/l)
165.- (165 Ft/l)
165.- (165 Ft/l)
129.- (258 Ft/kg)
479.- (1916 Ft/kg)
395.- (1580 Ft/kg)
389.- (1556 Ft/kg)
655.- (2620 Ft/l)
899.- (1798 Ft/l)
79.- (198 Ft/kg)
79.- (198 Ft/kg)
79.- (198 Ft/kg)
79.- (198 Ft/kg)
69.- (173 Ft/kg)
119.- (238 Ft/kg)
119.- (298 Ft/kg)
119.- (298 Ft/kg)
189.- (263 Ft/l)

Dawtona sűrített paradicsom dob. 18-20% 70gr
CBA pacalpörkölt
380gr
Rio Mare tonhal pástétom
100gr
Rio Mare lazac pástétom
100gr
Rio Mare tonhal pástétom ketch.-csípős papr. 100gr
Rio Mare tonhaldarabok mexikói, babos 160gr
Rio Mare tonhaldarabok olívaolajban, sós lében 160gr
Ragazza durum tészták /több féle/
500gr
Ragazza lasagne /4 tojásos/
200gr
Ragazza gabonagolyók /több féle/
250gr
Ragazza töltött párnák /több féle/
250gr
Happy száraz macskaeledel /marha, baromfi/ 1kg
Happy száraz kutyaeledel /marha/
3kg
CBA ételízesítő
250gr
CBA zöld tea, earl grey filteres tea 20*1,5gr 30gr
Böllér konyhavarázs sültcsirke fűszerkeverék 40gr
Böllér konyhavarázs magyaros, borsos fűsz.kev. 40gr
Böllér konyhavarázs sertéssült, grill fűsz.kev. 40gr
Watt energiaital
250ml
Red Bull energiaital
250ml
Red Bull energiaital cukormentes
250ml
Dreher dobozos sör
0,5l
Mir. Fritár vegyesgyümölcs /Hering T./ 450gr
Mir. Sonkás pizza /Hering T./
300gr
Mir. Alaszka pollack halfilé
1kg
Mir. Zöldborsó /Télikert/
1kg
Mir. Sárgabab /Télikert/
1kg
Mir. Csemege kukorica /Télikert/
1kg
Velvetine öblítő /2 féle/
1l
Intensive mosogató /citrom, alma/
1l
Solei tusfürdők /3 féle/
300ml

32.- (457 Ft/kg)
285.- (750 Ft/kg)
459.- (4590 Ft/kg)
459.- (4590 Ft/kg)
459.- (4590 Ft/kg)
575.- (3594 Ft/kg)
435.- (2719 Ft/kg)
145.- (290 Ft/kg)
119.- (595 Ft/kg)
199.- (796 Ft/kg)
199.- (796 Ft/kg)
239.- (239 Ft/kg)
485.- (162 Ft/kg)
79.- (316 Ft/kg)
65.- (2167 Ft/kg)
79.- (1975 Ft/kg)
79.- (1975 Ft/kg)
79.- (1975 Ft/kg)
89.- (356 Ft/l)
255.- (1020 Ft/l)
255.- (1020 Ft/l)
165.- (330 Ft/l)
249.- (553 Ft/kg)
159.- (530 Ft/kg)
995.- (995 Ft/kg)
439.- (439 Ft/kg)
439.- (439 Ft/kg)
439.- (439 Ft/kg)
125.- (125 Ft/l)
99.(99 Ft/l)
99.- (330 Ft/l)

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
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Áraink a készlet erejéig érvényesek!
Nagymaros

