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Nagymaros is Közmeghallgatás
sok kérdéssel
emlékezett
október 23-ra
Az egész országban, így Nagymaroson is méltón megemlékeztek az 1956-os forradalomról és nagymarosi érintettjeirõl.
Október 22-én délután elõször
a temetõben, majd a mûvelõdési házban gyûltek össze az
emlékezõk, hogy felidézzék az
55 éve történt eseményeket.
A temetõben Mándliné Szabó Katalin, a Városi Könyvtár
és Mûvelõdési Ház vezetõje
mondott beszédet.
- Emlékezni jöttünk ma ide
a nagymarosi temetõbe…1956
forradalma mind e négy indulattal átszövi a lélek emlékezetét. Van benne vágyakozás,
ahogy csak a szabadság után
tud vágyakozni az ember, van

öröm, hisz lám - ha rövid idõre is - de sikerült, félelem, különösen azoknak, akik a megtorlást megtapasztalták, s szomorúság a bukás miatt. 1956
õszi eseményei nehezen feledhetõk, a megkínzott, meggya-

lázott emberek számára pedig
soha el nem múló sebeket ejtettek! A rémtetteket véghezvivõk nagy része ma már nem
is él, a létezõk megöregedtek,
rajtuk napjainkban megtorlást
eszközölni már nem tudunk,
nem lehet, így marad a néma
gyász, a gyertyák gyújtása, az
ima az eltávozottakért - mondta az egybegyûlteknek, akik a
beszéd után lerótták kegyeletüket a forradalom mártírjai
elõtt és az emlékezés koszorúit és gyertyáit helyezték el emléktáblájuknál, sírjaiknál.
Este a mûvelõdési házban
Petrovics László polgármester
beszélt.
- "Egynek minden nehéz;

soknak semmi sem lehetetlen"
- kezdte szónoklatát egy Széchenyi István idézettel. - "Te is
lehetsz szuperhõs! - olvashattuk szórólapokon és óriásplakátokon az adóbevallás idején.
folytatás a 3. oldalon

Közmeghallgatást tartott
Nagymaros Város Önkormányzata október 21-én a
mûvelõdési házban. Az összejövetelen Petrovics László
polgármester összefoglalta az
elmúlt idõszak történéseit,
majd felvázolta az elkövetkezõ idõszak feladatait.

nak. A Szent Erzsébet téri átalakítás ötletével elõhozakodó
civil szervezettel közösen rendezték a tér jobboldali részét,
szép lett az eredmény. A folytatásról már régóta egyeztetnek
- tudtuk meg -, de pénz nélkül
ez sem könnyû. A tavaszi játszótér felújítás után õsszel is

Mindenekelõtt örömmel
nyugtázta, hogy ebben a nehéz
gazdasági helyzetben minden
intézményünk talpon maradt,
sõt, néhány helyen fejlesztéseket is végre tudtak hajtani, például az iskolai rajzterem fûtését, amely csak hétvégenként
30 ezer forintba került, pedig
akkor nem is használta senki,
most modern kazánnal, külön
mérõvel ellátva töredékéért
adja ugyanazt a meleget. Régi
kérése a polgárõröknek, az iskola vezetésének, és sok lakosnak is, hogy legyen zebra az
iskola elõtt. Ez is a semmibõl
valósult meg! Szintén régi
igény az iskolapszichológus,
akit szeptembertõl alkalmaz-

történt a két Duna-parti játszóterünkön festés, javítás és
területrendezés. Elõbbi a Kerekegylet, utóbbi alpolgármester asszony szervezésében egy
budapesti cég segítségével.
Mindkét példa jól mutatja,
összefogással a semmibõl is
lehet valamit teremteni - emelte ki Petrovics László.
Az önkormányzati munkát
részletezve megtudtuk, hogy
az elmúlt évben 17 ülésen 217
darab határozatot hozott a testület, és 22 rendeletet alkotott
vagy módosított. A rendeletmódosítások többsége bevételteremtõ, vagy megtakarítást
eredményezõ döntés volt. Két
folytatás a 6. oldalon
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Autót vásárolnak a
zsákos szemétszállításhoz
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete október 24-én, hétfõn tartotta rendes ülését, melyen
több fontos témában kellett
döntést hoznia a grémiumnak.
A tanácskozáson minden képviselõ jelen volt.
A napirend elfogadása után
a képviselõk beszámolót hallgattak meg a lejárt idejû határozatok teljesítésérõl, majd a
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat és a
Napköziotthonos Óvoda 2010/
2011-es tanévben történtekrõl
és a 2011/2012-es év terveirõl
kaphattak információt a testület tagjai.
Elfogadták a Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát
és jóváhagyták a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát is.
Határozat született arról,
hogy a Gondozási Központ tetõfelújítására pályázatot nyújt
be a város a Leader keretében.
A pályázathoz szükséges
összeget - a támogatás megelõlegezésére, illetve az áfa tartalom fedezésére - az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselõket a hulladékszállítási rendelet módosításának tapasztalatairól is tájékoztatást kaptak az ülésen. A zsákos szemétszállítás júliusban
lépett életbe, és mint várható
volt több gondot is okozott. De
nem csak a fizetés jelentett
problémát, hanem az egyes területek megközelítése is. Mivel a zsákos szemétszállítás
kiváltotta a konténerest, így a
város több mint másfél millió
forintot spórolt. Fekete Zsolt,
a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének javaslatát, - hogy az eladott ingatlanok árából befolyó összeget fordítsák jármûvásárlásra a többség támogatta. Így már
ebben az évben megoldódhat a
probléma. Elfogadta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatait is a testület,
mellyel módosításra kerül a
szemétszállítási rendelet. E
szerint belterületen az egész
éves zsákos szállítás lehetõvé

FELHÍVÁS
Hulladék elhelyezés
Felszólítom az intézményes hulladékszállításba bekötött területen lévõ ingatlanok tulajdonosait, hogy tartózkodjanak települési hulladék közterületen, közterületi szemétgyûjtõkben,
valamint a külterületi konténerekben való elhelyezésétõl.
Amennyiben bárkit ilyen cselekmény során tettenérünk, vagy
a hulladék alapján azonosítani tudjuk, azzal szemben hulladékgazdálkodási bírságot fogunk kiszabni, és amennyiben a cselekmény kimeríti a természetkárosítás bûncselekményét is, akkor feljelentést teszünk.

Adóbefizetések
Kérek minden adózót, hogy a helyi adók készpénz-átutalási
megbízáson (sárga, vagy rózsaszín csekken) történõ befizetésekor teljes körûen töltsék ki a csekk feladóra vonatkozó adatateszik, téli idõszakban - októ- it, és nem csak az ellenõrzõ szelvényen.
ber 15-tõl április 15-ig - kedvezményes zsák árért, a tulajdonos szállíthatja a Maros Kft
telephelyére. Minimálisan legalább negyedéves díj megfizetését - mennyiség megvásárlását- javasolják elõírni.
A testület tagjai a közmeghallgatást is értékelték. Szinte
egyöntetû vélemény volt az,
hogy kevesen vettek részt a
rendezvényen. Fontos lett volna, hogy a város lakói elmondTöbb esetben a mellékelt képhez hasonló névtelen befizetéják, akár negatív, akár pozitív
sekkel találkozunk, amelyek azonosítása lehetetlen, a hivatal
véleményüket.
Meghosszabbították a Ke- esetében függõ tételt jelent, az érintett adózó tekintetében perekegylet Közhasznú Egyesü- dig adóhátralék keletkezik, amelyre késedelmi pótlékot kell
lettel a piac tárgyában kötött számítani.
DR. HORVÁTH BÉLA
megállapodást a város, de ahJEGYZÕ
hoz nem járultak hozzá, hogy
a piac a téli idõszakban a mûKIVONAT
velõdési házban legyen.
a
Gazdasági
és
Városfejlesztési Bizottság
Az egyebekben a geszte2011.
október
20-án megtartott
nyés pályázat benyújtásáról
rendes
ülésének
jegyzõkönyvébõl
döntöttek, valamint hozzájárulTárgy: A termál beruházással kapcsolatban tartandó bizotttak ahhoz, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javas- sági ülés helyszínének és tárgyalási formájának meghatározása
latára, hogy a Fõ tér középsõ,
Nagymaros Város Önkormányzata
kiszélesedõ szakaszának - a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának
mûvelõdési ház kertjének autó74/2011. (X. 20.) számú határozata
kijárójával szemközt elhelyezA Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a decemberi ülékedõ - szélsõ részére a Kerek- sét, melyen a Sulyok és Szabó Kft-vel megkötött szindikátusi
egylet egy kb. 3 x 3 méteres szerzõdés teljesítését fogja tárgyalni, a mûvelõdési ház nagysakktáblát építsen, és a bábuk termében tartja; egyben felkéri Petrovics László polgármestert,
tárolására szolgáló kocsit a hogy Sulyok úrral és a mûvelõdési ház vezetõjével az ülés idõmûvelõdési ház udvarán tárol- pontját egyeztesse le (lehetõség szerint december 14. 18 óra),
ja. A konkrét helyszín kijelö- és gondoskodjon az esemény széleskörû meghirdetésérõl: honlésére, az anyaghasználatra és lap, tv, újság, plakátok.
az építés módjára vonatkozó
Felkéri továbbá a Sulyok és Szabó Kft-t, hogy az ülésen a
döntést - a fõépítész és a vá- beruházás aktuális állapotáról, a szerzõdés teljesítésérõl szárosfejlesztési és városüzemel- moljon be, a rendelkezésre álló dokumentumokat (így különötetési csoportvezetõ javaslatá- sen a környezetvédelmi hatóság eljárásában a benyújtott hiánynak figyelembevételével - a pótlásokat a benyújtás dátumával) mutassa be.
Gazdasági és Városfejlesztési
Határidõ: 2011. november 15.
Bizottságot bízták meg.
Felelõs: polgármester, elnök
FEKETE ZSOLT ELNÖK
FURUCZ ANITA
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Nagymaros is
emlékezett október 23-ra
folytatás az 1. oldalról
Egy karitatív szervezet próbálta meggyõzni az embereket,
hogy adójuk egy százalékáról
az õ javára nyilatkozzanak. A
hirdetés azt sugallta, hogy aki
így tesz, az menten szuperhõs
lesz. A filmekbõl viszont tudhatjuk, hogy a szuperhõsöknek
nehéz az élete. Legyõzhetetlennek látszó akadályokat, gigantikus erejû gonosz ellenfeleket kell legyõzniük, világvégével fenyegetõ katasztrófákat

kell elhárítaniuk. Tiszta szerencse, hogy a szuperhõsöknek
csodás, természetfeletti képességei vannak. Az egyik repülni tud, a másik pókként mászik
a falon, a harmadik alakot tud
váltani, és még sorolhatnám.
Egy szó, mint száz, a szuperhõsök félistenek… A mai beszédre készülve ugyanis, amikor az ötvenhatos forradalomban részt vett honfitársaink tettein és sorsán töprengtem, hirtelen eszembe jutott az említett
hirdetés. Ez új irányba terelte
gondolataimat. Belém nyilallt,
mennyivel nehezebb a dolga a
valódi hõsöknek a szuperhõsöknél. Hasonló veszélyekkel,
kihívásokkal néznek szembe, mint a szuperhõsök, de nekik nincsenek szuper képességeik.
...Nézzük csak meg 1956ot! A szovjet hadsereg akkoriban a világon a legnagyobb
volt, milliónyi jól felszerelt

emberrel, akik a szörnyû parancsokat is vakon és azonnal
teljesítették. Tankok, harckocsik százezreivel, amik készen
álltak, hogy a Föld legeldugottabb zugaira is rákényszerítsék
az akaratukat. Teljhatalmú vezetõkkel, akik semmivel sem
voltak kevésbé gonoszak és
zsarnokiak, mint a szuperhõsök ellenfelei.
Ám szuperhõsök helyett
valódi, hús-vér embereknek
kellett megküzdeni velük. Em-

bereknek, akik nem tudtak sem
repülni, sem villámokat szórni, nem voltak láthatatlanok.
Meghaltak, ha a szívükbe fúródott a szovjet golyó. Embereknek, akik sebezhetõek és
kétségbeesettek voltak. Egyszerû, hétköznapi embereknek,
olyanoknak, mint mi mindannyian. A helyzetük jóformán
kilátástalan volt.
Csakhogy az elnyomóink
egy dologgal nem számoltak.
Nem számoltak azzal, hogy mi,
magyarok, csodákra vagyunk
képesek. Mi megszoktuk a
harccal töltött évszázadok alatt,
hogy reménytelen helyzetben,
segítség nélkül kell küzdenünk
a nálunk jóval erõsebbek ellen.
Azzal tisztában voltak, hogy
nem vagyunk szuperhõsök - de
nem tudták, hogy amikor kell,
akkor mi, magyarok, hõsökké
válunk.
Hát 1956 októberében megtudták. 1956. október 23-ától

kezdve heteken keresztül hõs
lett itt szinte mindenki. Hõsök
lettek tizenéves diákok és felnõtt dolgozók, családanyák és
családapák, városiak és falusiak. Megelégelték a zsarnokságot, és úgy orrba vágták a hatalmas szovjet birodalmat,
hogy az beleremegett… Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Nagymarosiak! A filmek,
amikben szuperhõsökkel találkozunk, mindig happy enddel
végzõdnek. Történetük végén
a gonosz ellenség megsemmisül, a világ rendje helyreáll. Az
õ gyõzelmük mindenki számára látható. Boldogan élnek,
amíg meg nem halnak.
A valódi hõsöknek sajnos
nehezebb sors jut. Nem mindig lesz kézzelfogható eredménye az önfeláldozásuknak. Tetteik kudarcnak, és ezért értelmetlennek tûnhetnek a figyelmetlen kortársak számára.
Az utókor azonban már kellõ távlatból nézi az elõdök tetteit, és ezért tudja, micsoda
hálával tartozik hõseinek. Mi
most 2011-ben tudjuk, hogy az
ötvenhatos hõsök nem harcoltak hiába. Tudjuk, hogy a mi
szabadságunk az õ önfeláldozásuk öröksége. Tudjuk, hogy
demokráciánk az õ eszmei
örökségük. Nekünk, magyaroknak 1956 a nemzeti megtisztulást jelenti"- hangzottak
el Petrovics László szavai
A rendezvényen közremûködött a Kittenberger Kálmán
Általános Iskola 7. b osztálya, akik mûsorukkal tették
meghittebbé a megemlékezést.
Végül a résztvevõk a fõtéri
emlékmûhöz vonultak át mécsesekkel a kezükben, elcsendesedve. Az emlékhelyen koszorút helyeztek el Petrovics
László polgármester és Rudolf
Józsefné alpolgármester, valamint a helyi pártok szervezetei.
A rendezvényen a 950-es
számú Szent Gellért Cserkészcsapat is közremûködött.
FURUCZ ANITA

Kitüntették
Trieb Antalt
Október 22-én, szombaton
az Országos Polgárõr Szövetség '56-os ünnepi rendezvényén, Budapesten, a
Teve utcai rendõrszékház-

ban, kitüntetések átadására is sor került. A megemlékezést dr. Kocsis Máté
országgyûlési képviselõ, az
Országgyûlés Honvédelmi
és Rendészeti Bizottságá-

nak elnöke nyitotta meg.
Elmondta: hogy a közbiztonságért végzett munkában megkerülhetetlen a
polgárõrség szerepe. A beszéd után dr. Túrós András, az Országos Polgárõr
Szövetség elnöke adta át az
elismeréseket. Az elnök
példamutató polgárõr vezetõi munkája és a hozzá
kapcsolódó pedagógusi tevékenysége elismeréseként
Polgárõr Érdemkereszt
Arany Fokozata kitüntetésben részesítette Trieb Antalt, a Nagymaros Polgárõr Egyesület elnökét.
A díjazott az ünnepség
után lapunknak elmondta:
úgy érzi, hogy a kitüntetés
nem õt, hanem az egész
egyesületet illeti.
Szívbõl gratulálunk az
elismeréshez!
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Már bevetették avartûznél
Köszönet a
az új tûzoltó autót
szociális munkásoknak
November 10-én, csütörtökön
köszöntötték Nagymaroson a
szociális ágazatban dolgozókat. Idén már harmadik alkalommal szervezett Rudolf
Józsefné alpolgármester ünnepséget azoknak, akik vállalják embertársaik segítését, képesek másokért, mások emberi méltóságáért dolgozni, és
akik az intézményekben, hivatalokban, utcákon, tereken,
melegedõkben, idõsek, betegek otthonaiban segítenek a
rászorulóknak.
A szociális munka napjának
elõzménye, hogy az 1990-es
években a Szociális Munkások
Nemzetközi
Szövetsége
(IFSW) egy Európai Unió által finanszírozott kutatási programra vállalkozott. A szervezet 1997-ben összegezte az
európai munkások társadalmi
kirekesztettségével kapcsolatos kutatások eredményeit,
majd november 12-ét a szociális akció nemzetközi napjává
nyilvánította.
Elõször a szervezõ Rudolf
Józsefné köszöntötte a szociális területen dolgozókat, a város polgármesterét Petrovics
Lászlót és a megjelent képviselõket.
Az alpolgármester asszony
egy idézettel kezdte beszédét:
"A legnagyobb ajándék, amit
embertársadnak adhatsz, ha
õszinte szívvel figyelsz rá." Ezt Önök nagyon jól tudják. A
hét minden napján teszik mindezt, reményt adva a rászorultaknak, erõt, kitartást sugallva
a hozzátartozóknak. Magyarországon az emberek közel
egyharmada küszködik olyan
problémával, ami valamilyen
szociális kezelést, gondozást
igényel és ez így van a mi kis
saját "hazánkban", Nagymaroson is… Jöjjön most néhány
pillanat ebben a rohanó világban, amikor megállva tisztelgünk Önök elõtt, és gondolunk
azokra is, akik most is szolgálatukat teljesítik, és nem lehetnek itt - mondta. Végezetül
pedig felolvasott egy novellát
a szeretetrõl és megköszönte a
szociális ágazatban dolgozók
önzetlen munkáját.
Petrovics László polgár-

November 4-én, pénteken mat addig, amíg nem került

mester is köszöntötte ez alkalomból a megjelenteket és kö- este két esethez is riasztották ki e helyszínre egy figyelmezszönetet mondott áldozatos a Nagymarosi Önkéntes Tûz- tetõ tábla.
oltó Egyesületet. Mindkét
Este tíz órakor újabb rimunkájukért.

esethez Kiss Péter parancsnok, Kellner Zsolt és David
Balazic tagok vonultak ki.
Este 9 órakor a Vasút úti
trafóhoz hívták õket, ahol valaki majdnem húsz köbméter

asztás érkezett, ezúttal már a
váci tûzoltóságtól, hogy a
Dömösi-átkelés vasútállomásnál avartûz van. Az esethez már az új autóval vonultak ki. A nagymarosiak vala-

kavicsot öntött az út közepére. A helyszínen már kint voltak a szobi rendõrök, akikkel
együtt a nagymarosi önkéntes
tûzoltók körbekerítették az
akadályt, biztosították a területet és irányították a forgal-

mivel a hivatásosok elõtt értek a helyszínre, ahol kézi
szerszámokkal segítették a
munkálatokat és végül közös
erõvel eloltották a tüzet, melyet feltehetõleg egy cigarettacsikk okozhatott.

+ 1 fotó
csütörtök
délelőtt
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Új formában jelenik meg a lapban ezentúl a gazdasági jelentés,
hogy a korábbihoz képest közérthetőbb, átláthatóbb tájékoztatást
nyújtson minden nagymarosi lakosnak.
Tájékoztató az önkormányzat fõbb gazdasági adatairól
Adóbevételeink 2011. szeptember 30-ig, Ft-ban
Építményadó:
Gépjármûadó:
Iparûzési adó:
Talajterhelési díj:
Idegenforgalmi adó:
Késedelmi pótlék:
Telekadó :

66 641 513
29 944 451
59 230 600
2 931 818
204 702
1 021 401
941 896

Összesen:

160 916 381

A helyi adók tekintetében 82 869 675 Ft hátralékot tartunk nyilván, melybõl azonban a behajthatatlan követeléseket (pl. felszámolt cégek esetében) le kell írnunk. Ez sajnos több millió forintot jelent.
Az adóhátralékokon túlmenõen 7 830 609 Ft tartozásuk áll fenn szervezeteknek, magánszemélyeknek az önkormányzattal szemben (pl. bérleti díjak, közüzemi díjak).
A hátralékok behajtása érdekében letiltásokat indítottunk el, gépjármûveket vonattunk ki a forgalomból, megkerestük a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt, valamint bérleti szerzõdéseket mondtunk fel, és indítunk peres eljárást a
tartozás megfizetése érdekében.
A 2011. június 1-tõl bevezetett fizetõ parkolási rendszer október 17-ig az önkormányzatnak 641 200 Ft bevételt
eredményezett, amelybõl a bérek önrésze és a dologi kiadások levonása után meghaladja a háromszázezer forintot a
tiszta bevétel.
A normatív állami hozzájárulásokból havi szinten 12-18 millió Ft közötti bevételünk származik (októberben 15
669 345 Ft), melybõl a nettó bérkiadásunk 18-20 millió Ft körül alakul, amely azt eredményezi, hogy a normatív
állami hozzájárulásokból (pl. iskolai oktatás, szociális ellátások, egészségügyi alapellátás, igazgatási feladatok) az
önkormányzati alkalmazottak (létszámuk a költségvetési rendelet alapján mindösszesen 147,5 fõ) bérét sem lehet
fedezni. Az állami hozzájárulás aránya jelenleg kb. 45 %.
Az intézményeink rezsiköltsége (víz, villany, gáz) havi szinten 2-4 millió Ft-ot tesz ki.
Így a bér egy részét és a béren felüli kiadásokat saját bevételeinkbõl, illetve a pótlólagos támogatásokból, vagy
végsõ esetben hitelbõl kell fedezni. Utóbbira a folyószámla-hitelkeret igénybevételén kívül nem került sor.
2011. elsõ félévében az igényelt 80 millió Ft helyett 19 millió Ft támogatásban részesültünk a Belügyminisztériumtól az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása keretében. A második félévben
60 millió Ft támogatás megállapítását kérve nyújtottuk be pályázatunkat. Döntés még nem született.
Hitelállományunk 139 857 860 Ft, melybõl jelenleg 32 400 802 Ft a mûködési hitel (folyószámlahitel és munkabérhitel), 27 309 959 Ft a fejlesztési folyószámlahitel (a támogatások megelõlegezésére szolgál), és 80 147 099 Ft a
felhalmozási célú hitel összege, amelybõl a pályázati támogatások önrészét fedezzük. Utóbbiak 30 éves futamidejû,
kedvezõ kamatozású, önkormányzati infrastruktúra fejlesztési MFB hitelek.
A finanszírozási problémákból és a kintlévõségeinkbõl eredõen szállítói tartozásunk 78 220 887 Ft, melybõl 65
160 568 Ft a mûködési tartozásunk, míg 13 060 319 Ft a fejlesztésekkel kapcsolatos tartozás, amely utóbbi alapvetõen a kifizetések csúszásából ered.
A mûködési tartozásból 21 898 719 Ft a le nem járt fizetési határidejû szolgáltatás, áru ellenértéke.
Ingatlan értékesítésébõl (István tér 9., Mezõ u. 11.) 2011-ben 36 700 000 Ft bevételünk származott, melyet a
Képviselõ-testület döntése értelmében fejlesztésekre, pályázati önrészek fedezésére lehet fordítani. A bevétel terhére októberi ülésen hozott határozatával a Képviselõ-testület a Maros Kft. részére kisebb méretû, a zsákos hulladékszállítás elvégzésére szolgáló szállító jármû beszerzésérõl döntött.
Petrovics László

dr. Horváth Béla

polgármester

jegyzõ
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Közmeghallgatás sok kérdéssel
folytatás az 1. oldalról
példát említett a polgármester:
az egyik a hulladékgazdálkodási rendelet módosítása, mely
fél év alatt 5,6 milliós megtakarítást eredményezett, a másik a parkolási rendelet, mely
idén 641.200 forintot hozott a
konyhára. A hivatal munkájának minõsége az elmúlt évek-

Örömét fejezte ki a polgármester, hogy a lakosság száma
folyamatos emelkedést mutat,
ami egyértelmû bizalmat jelent
a város iránt. 2006-ban 4676an, most több mint 4870-en
élünk itt.
Sokat tesznek a városért a
helyi civil szervezetek, akikkel
az önkormányzatnak továbbra

ben jelentõsen javult. Az önkormányzat munkáját sokkal
korrektebb adatok és jobb minõségû elõterjesztések segítségével tudja végezni, ezért
Petrovics László köszönetet
mondott a jegyzõnek és a hivatali munkatársaknak.
A gazdálkodás kiegyensúlyozott lett, az adósságállományunk olyan tekintetben növekedett csak, ahogy a beruházások önrészei megjelentek. Ez
is azt bizonyítja, hogy a nagyberuházások bevételeivel és
következményeivel az adósságállományunk megszüntethetõ, és a további mûködés kiegyensúlyozottá tehetõ. Az
adóbevételek alakulása jelenleg a tavalyival egyezõ, de a
felderítések során vitatott adók
egyeztetése után további bevételek várhatók. A likviditási
hitelállományunkat csökkentettük, a fejlesztésit ugyan
nagyjából ugyanannyival növeltük, de ezeknek látszata is
van. Az adók kivetését, beszedését szigorúbbá tették, ezzel
együtt erõfeszítéseket tettek a
nyilvántartások hibáinak kiküszöbölésére. Több területen
kistérségi kiegészítõ normatívát sikerült lehívni. Számtalan
felesleges költségen faragtak,
illetve szüntették meg.
A testület munkamorálja jó,
és a kisebb-nagyobb viták mellett, a fõ irányokkal a testület
tagjai között egyetértés van.

is jó, sõt gyümölcsözõ a kapcsolata. Természetesen továbbra is minden további civil
szervezet ingyenesen használja a mûvelõdési házat! Mindezekért cserébe a lakosság
számtalan fantasztikus kiállítást, bált, koncertet, fesztivált,
vásárt, és egyéb rendezvényt
láthat az év minden szakában.
"Azt hiszem ez is egy jó példája annak, hogy ez a közösség akar, és tud összefogni, és
tenni egymásért!" - mondta a
polgármester.
Petrovics László részletesen
beszélt az elnyert pályázatokról, köztük az árvízi védvonal
kiépítésérõl, a Magyar utca
környezetének rendezésérõl, a
Fehérhegyi csapadékvíz elvezetésérõl, az Egy mosoly a
gyermekekért - gyermekjóléti
szolgálat pályázatról, valamint
a kisebb értékû, többnyire
Leader-es pályázatokról. Ez
utóbbi pályázaton az önkormányzat 8 és fél milliót nyert.
Szó volt még a közterületek
fenntartásáról, a hulladékgazdálkodás területén bevezetett
új módszerrõl, a közbiztonságról, a kulturális fejlõdésrõl és
rendezvényekrõl.
A további célok között említette Petrovics László a szelídgesztenyések megmentése
pályázatot, amelynek tavalyi
sikere után a második fordulóra készülnek. Újabb fejlesztéseket szeretnének az óvodák

épületeiben, és egyeztetõ tárgyalások folynak katolikus
óvoda létesítésére. A Felsõmezõ hasznosítására terveket kívánnak készíteni, amennyiben
kezdeményezésünk sikerrel jár
és kezelõi jogot kap az önkormányzat a területre. Sajnos tulajdonba nem kaphatták, ezt a
kérést elutasították. Említette
még a termál beruházást,
amelyrõl elõzõ számunkban
részletes tájékoztatást adtunk.
Az év végéhez közeledve
Petrovics László megragadva
az alkalmat köszönetet mondott többek között mindazoknak, akik városunk életéért és
szépítéséért sokat tettek: a képviselõ-testületnek, Járai Zsigmondnak, Kautz Istvánnak,
Rasman Miklósnak, Bergmann
Józsefnek, a DunaCent Kftnek, a Gauss Kft-nek, a Batki
Trans Kft-nek, a borászoknak,
az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek, a Kerekegyletnek, a
Nagymarosi Polgárõr Egyesületnek, a polgármesteri hivatal
dolgozóinak, az intézményvezetõknek és munkatársaiknak,
a nyugdíjas klubnak, a helyi
tüzépeknek, a nemzetiségi ön-

veszélyeire, emellett szót emelt
az óvodai új körzetesítéssel
kapcsolatos intézkedések miatt. Egyebek közt kérte még a
szelektív hulladékgyûjtõk gyakoribb ürítését is. Gaál Tibor
(képünkön lenn) külterületi lakos kifogásolta, hogy a polgármesteri beszámolóban egy
mondat sem hangzott el a külterületen élõkkel kapcsolatos
helyzetrõl, pedig - mint mondta - Nagymarosnak elég jelentõs adóbevétele van az itt élõktõl. A felszólalók érintették
még egyebek mellett a régi
strand területének ésszerû
hasznosítását, kifogásolták az
országzászló alatti területnek a
lezárását, az önkormányzat júniusi ülése jegyzõkönyvének
hiányosságát. Szó volt a járdák, utcafrontok takarításáról,
a Rákóczi út lehetetlen állapotáról, a temetõben egy kis park
kialakításának a lehetõségérõl,
a volt mûszaki egyetemi üdülõnél uralkodó lehetetlen állapotokról, a polgármester választási ígéreteirõl, a házaknak
a nemzeti ünnepeken való lobogózásáról. Volt, aki kevesellte a településen kihelyezett

kormányzatoknak, a civil szervezeteknek és még a felsorolásban nem szereplõ vállalkozónak és adományozónak.
Mester Kitti (a lapunk 1. oldalán lévõ képen) felszólalásában több kérdést is megfogalmazott, ezek közül sok érintette a hozzá hasonló kisgyermekes szülõket is. Például a Magyar utcai óvodával kapcsolatban kifogásolta a járda állapotát és felhívta a figyelmet az
elöregedett villanyvezetékek

postaládák számát, kifogás
merült fel a településen ellenõrzõ rendõrök eljárásáról.
Igény merült fel arra, hogy az
utcán összesöpört lehullott leveleket szállíttassa el a város.
Kisebb vita kerekedett arról,
hogy miért tûnt el a városlakókat kiszolgáló mozgó pékárus.
Mint mondták, erre igény lenne, hiszen Nagymaros Szob
felé esõ részén még élelmiszer
bolt sem található.
F. E.
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Megújult két játszóterünk!
A mai világban ritka az, hogy
az emberek egy ismeretlen közösség megsegítését, annak
környezetének minõségi változtatását tûzi a zászlajára.
A HLB Klien Kft és az Önkéntes Központ Alapítvány
közremûködésének, nemes felajánlásának köszönhetõen

tötték a szemetet. Nekik kö- választó csapatnak, valamint ni azoknak, akik munkájukkal
szönhetõen egy új mérleghin- az alapítvány képviselõinek is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a
ta is készülhetett, illetve a ru- olyan felejthetetlen nap volt ez, nap még jobb legyen: Matus
gós játék is felújításra kerülhetett. A másik munkaterület a
Visegrádi utcai játszótér volt.
Ezen a helyen rengeteg csiszolni- és festenivaló várta a tetterõs ifjakat. Balázs Zsófi és

mint nekünk.
Lászlónak és a konyha dolgozóBízunk abban, hogy a fes- inak, Mészáros Józsefné Csillá-

azonban a Duna-partunkon két
játszóterünk is megújulhatott!
Október 14-én délelõtt 2530 lelkes, munkára, tettrekész
fiatal érkezett Nagymarosra.
Az alapítvány részérõl három
segítõ, koordinátor jött hozzánk. Velük együtt vártuk a
buszt, amellyel a csapat érke-

munkatársai az alapítvány részérõl egész nap úton voltak a
két hely között és igyekeztek
mindent felügyelni.
Az ebédet a két csapat közösen fogyasztotta el a kijelölt
bázison. A rövid pihenõ után
megújult energiával tért mindenki vissza a munkához.

tõi környezet, a jó levegõ, az nak, Bedõ Ádámnak, a Piramis
itteniek vendégszeretete Építõház dolgozóinak, és Rudolf
visszacsalja majd vendégein- Józsefnek.
ket a késõbbiekben is, amikor
RUDOLF JÓZSEFNÉ
pihenésre vágynak.
ALPOLGÁRMESTER
Szeretnék köszönetet mondaFOTÓK: BALÁZS ZSÓFIA

A Jobbik helyi szervezetének hírei
zett. Bíztunk abban, hogy az
idõ is kegyes lesz, és napsütés
várja vendégeinket.
Egy rövid megbeszélést követõen két csapatot alakítottak
ki és mindenki kiválasztotta a
saját munkaterületét. A helyszínen szétosztották a feladatokat és a szerszámokat és mindenki munkához látott. Az
egyik csapat a "halas" alatti
játszótéren alkotott. Csiszoltak,
festettek, homokot rostáltak,
gereblyéztek, sakktáblát festettek az aszfaltra, zsákba gyûj-

A délután a munka, a jókedv, a tenniakarás jegyében
telt. A két csapat versengett
egymással. A "halas" alatt dolgozó team végzett elõször.
Azonban nem ültek a babérjaikon, hanem elmentek a másik
csapathoz és ott kapcsolódtak
be a munkába. Öt óra körül fejezték be a játszótéren a festést.
Jó hangulatban, a levegõtõl
kipirosodva, egy kicsit kifáradva tértek vissza a kiinduló bázisra.
Reméljük, hogy a minket

Örömmel értesítjük a kedves olvasóinkat, hogy november
10-tõl elérhetõ lesz az új honlapunk, nagymaros.jobbik.hu
címen.
November 19-én vendégünk lesz dr. Morvai Krisztina
EU parlamenti képviselõ asszony, aki országjárása során az
új könyvéhez gyûjt anyagot. A helyi piacok, õstermelõi piacok, és a magyar-cigány együttélés lesz a könyve témája.
November 27-én, vasárnap délután 16.30 órakor immár harmadszor állítunk adventi keresztet a Magyar utcában. Minden jó szándékú, igaz embert nagy tisztelettel és
szeretettel várunk.
Fekete Zsolt és Szimon Attila kérése, hogy a képviselõtestületi ülésen, amennyiben nem egyhangú a voksolás végeredménye, úgy kérik, hogy nevük kiírásával jelenjen meg
szavazatuk.
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
NAGYMAROSI SZERVEZETE
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Egy kis
Schwabenkunde
Az 1920-as években többen
úgy vélték, hogy meg kell
szüntetni a nemzetiségi politizálást, elég, ha a kisebbségek
megõrzik kulturális identitásukat. Sõt, egyenesen azt a veszélyt látták, hogy a nemzetiségi politika a magyarországi
svábokat függõségi viszonyba
taszította volna a Harmadik Birodalomtól, és konfrontációhoz vezethetett volna a magyar
nacionalizmussal.
A felerõsödõ magyarosítási politika, a feszült gazdasági
helyzet és a Harmadik Birodalom közelsége a hazai németséget a nemzetszocialista népi
politika vonzásába taszította.
Bleyer tanítványa, Basch Ferenc szervezte meg a Népi-német Bajtársak csoportját.
Bleyer generációjának még az
okozott problémát, miként lehet valaki magyarként német,
Baschék azt a kérdést tették fel,
miként létezhet valaki Magyarországon németként.
Ebben a generációban növekedett a hajlandóság, hogy
integráció helyett az elkülönülést válassza. Céljuk az volt,
hogy védjék a német kisebbség
egzisztenciális érdekeit.
(folytatjuk)

Szülõi fórumot tartottak
Az információcsere fontosságát hangsúlyozták
Iskolánk alsó- és felsõ tagozatába összesen 292 diák jár, ám
még húsz szülõ sem jött el az
október 18-án este a mûvelõdési házban rendezett szülõi
fórumra, melyen lehetõség
nyílt az iskola életének jobb

gatásával a nevelési tanácsadóba iskolapedagógust tudtak alkalmazni, aki segíti a pedagógusok, s ha igény van rá, a szülõk munkáját is.
A tervekrõl beszélve kifejtette: szeretnék az iskolaudva-

megismerésére, a gondok megbeszélésére és a jövõbeni lehetõségek ismertetésére.
A megjelenteket Zoller
Csabáné köszöntötte, majd átadta a szót Fábián Szabolcs
megbízott igazgatónak, aki bevezetõjének elején kiemelte:
nagyon fontosnak tartja a szülõk és pedagógusok között a
kapcsolattartást és az információcserét, ami akkor mûködik
jól, ha mindkét részrõl van
visszajelzés.
H. CS. K.
Nagy gondot jelent az iskola életében az iskolai agresszió
kezelése - hallottuk az igazgatótól. Ebben nem tudtak tavaly
óta teljes mértékben elõreléNagymaros Város
Önkormányzatának lapja
pést elérni, annak ellenére,
hogy a pedagógus kollégák elFelelõs kiadó:
hivatottsággal végzik feladatuNagymaros Város
Képviselõ-testülete
kat, megpróbálnak mindenhol
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
helyt állni, mindenhol ott lenTelefon: 27/595-100,
ni. Az udvari ügyeletet az idei
fax: 27/354-245
évtõl megerõsítették, még több
Nyomdai és szerkesztõi
pedagógus figyel az udvaron munkák:
hallottuk. Fábián Szabolcs elDunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
mondta: a szülõkkel együtt neMihályhegy u. 6.
kik az a feladatuk, hogy közös
Felelõs szerkesztõ:
erõvel és közös céllal a gyereFurucz Angelika
ket megpróbálják úgy nevelni,
(dunapress@invitel.hu)
irányítani és felkészíteni az
Levelezési cím:
életre, hogy az megállja a he2601 Vác, Pf. 64.
lyét, és nem agresszíven, eltaTelefon: 27/316-100,
fax: 305-581
posva a másikat, nem megalázHIRDETÉSEK
va kerüljön elõrébb, hanem
ÉS KÉZIRATOK
becsületes, tisztességes móLEADÁSA A HIVATAL
don. Az igazgató bejelentette,
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
hogy az önkormányzat támo-

rokat szebbé, barátságosabbá
varázsolni, ám erre a célra kevés pénz áll rendelkezésre,
ezért nagyon örülnének a szülõi segítségnek, támogatásnak.
Pozitívumként értékelte, s
köszönetet mondott azért, hogy
egyes szülõk bemennek az iskolába, jelzik, hogy mi a prob-

szeti oktatást - amelynek közösségformáló ereje is van -, de
sajnos a felsõ tagozatban már
a tanulók nagy része érdektelenséget mutat és nem iratkozik be mûvészetoktatásra. Szeretnék visszahozni az iskola jó
hírnevét is - tudtuk meg -, ám
sajnálattal vették tudomásul,
hogy az elmúlt évhez képest a
diáklétszám csökkent. Ez nemcsak a demográfiai hullámnak
tudható be, hanem annak is,
hogy a felsõ tagozatban több
tanulót is elvisznek más iskolákba, kihasználva a lehetõségeket. Ennek nem örülnek, de
igyekeznek megtudni az okát,
s ha van rá lehetõségük, akkor
szeretnének ezen a gyakorlaton
változtatni, hiszen a más városban felsõ tagozatban továbbtanuló diákok elveszítik a gyökereiket, itteni barátaikat. Az
iskolai létszámcsökkenést
szemléltetve példaként említette az igazgató, hogy míg mintegy tíz évvel ezelõtt az iskola
létszáma még 394 fõ volt, ez a
szám a tavalyi évben 317-re
csökkent, idén pedig már csak

léma. Ezeket az észrevételeket
szívesen fogadják és próbálják
megbeszélni, tisztázni a valódi helyzetet, melynek során
sokszor megváltozik a szülõi
vélemény is. De nemcsak szülõktõl, hanem nagymarosi lakosoktól is kapnak visszajelzéseket, hogy gyermekeik hogyan viselkednek az utcán - ez
számunkra nagyon fontos emelte ki.
Az iskola erõsségének tartotta Fábián Szabolcs a mûvé-

292 a tanulóik száma.
A szülõi fórumon szót kapott és bemutatkozott Kõvári
Zolna iskolapszichológus és az
önkormányzat lehetõségeirõl
beszélt Petrovics László polgármester. Bár kevés szülõ jelent meg a fórumon õk azonban kérdéseikkel, javaslataikkal aktívan bekapcsolódtak a
párbeszédbe, ezáltal baráti légkörben tisztázhattak sok félreértést.
FISCHER ERZSÉBET
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Iskolai hírek

osztályos fiúk közül a legeredményesebb páros: Scheirich
Máté - Tóth Tamás lett. Az 56. osztályos fiúk közül Gáspár
Róbert és Balázs Krisztián duója lett a legjobb. A felsõ tagozatos lányok legügyesebb
focistái: Gáspár Klaudia és
Müller Bettina. Az alsó tagozatosok eredményei: 1. osztály: Vas Koppány - Farkas
Balázs, 2. osztály: Vén Botond
- Oláh Zoltán, 3. osztály: Kiss
Bence - Schwarcz Gergõ, 4.
osztály: Wiedermann Levente
- Rudnyánszky Tamás.
Gratulálunk!

Végül, de nem utolsó sorban iskolánk vezetõsége köszönetet mond azért a fénymásolóért, melyet a Kerekegylet
Zoller Csaba jóvoltából iskolánknak adományozott.

Szeptember végén került sor
Ukrajnában arra a Nemzetközi Kajakversenyre, ahonnan
Jeszenszky Petra (7. a) "B"
döntõsként elhozta az elsõ helyezést megelõzve - többek
között - az oroszokat és a szlovákokat. Ezúton is gratulálunk
ehhez a nagyszerû eredményhez!

iskolába kerülõ alsós tagozatos
gyerekeknek megkönnyítsék
az indulást. Ennek érdekében
hátizsákokat és ajándékokat
kapnak a jó magaviseletû és a
rászoruló nebulók. A pályázat
része, hogy 25 gyermekrajzot
kell küldeni, melyek témája a
Siótermékek népszerûsítése.
Az elmúlt tanévben két tanu-

Október hónap folyamán a
gyerekek több területen is bizonyságot tettek összetartásukról, elszántságukról, kitartásukról. Október 12-én és 13án papírgyûjtést (képünkön
fenn) szerveztünk, amely során
15791 kilogramm papírt gyûjtöttek szorgalmas diákjaink.
Ezúton köszönjük a polgárõröknek a papírgyûjtés során
nyújtott segítséget.

lónk munkáját díjazták: Bartos
Boglárka (5. b) és Hernádi István (8. b). Az õ jutalmuk egyegy Sió ajándékcsomag. A SióEckes Kft bíráló bizottsága sikeres pályázatunkat még egy
SIÓbuli csomaggal is díjazta.
Ezt egy 2012-ben megrendezendõ iskolai eseményen lehet
felhasználni.
világába. Zeller József (7. a) és 19 óra között fogadóórát
beszámolója alapján a diákok tartunk. Az érdeklõdõket szeAz egészséges életmódhoz nagyon élvezték az elõadást, retettel várjuk.
hozzátartozik a sportos élet- különösen a lufi és a nitrogén
mód is. Október 7-én az Ár- találkozásának esetét.
Ebben a hónapban kerül sor
pád-napok keretein belül került
Ekkor ugyanis egy felfújt a dohányzás elleni világnapra,
sor egy játékos sportversenyre léggömböt folyékony nitrogén- illetve a Ne vásárolj semmit napVácott. Az alsósokból álló lel- nel öntöttek le, mire a lufi ra is, november 30-án pedig alkes kis csapatunk a VII. helyen összement.
sós versmondó verseny lesz.
végzett. Hamvas Brigi néni
csapata a következõ tanulókból
állt: Havasi Petra, Szekeres
Gréta, Tóth Petra, Szalontai
Kata, Trampó Nóra, Döbrössy
Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyoOrsolya, Szalai Álmos, Sümegi Gergõ, Hegyi Levente, Kiss
kat november 11-én 18 órakor a hagyományos
Bence, Gaszner Ádám, Dobó
Márton napi felvonuláson a Fõ téren.
Bálint. Eredményükhöz gratuA felvonulás után, mint minden évben, libalálunk!

Az aradi vértanúk napján
a város lakossága az 5. osztály
mûsorát tekinthette meg. A
gyerekeket Varga Zoltánné
készítette fel. Az október 23-i
városi ünnepélyen a 7. b osztályosok idézték fel a forradalom eseményeit, Demeterné
Vitéz Katalin vezetésével.
Október közepén volt a
"kézmosás hete". Ez alkalomból Burányi Éva tanárnõ hirdetett versenyt a felsõ tagozatos
osztályoknak. A tanulóknak
plakátokat kellett készíteni, illetve reklámszöveget, verset
kellett írniuk, melyekben felhívják társaik figyelmét a kézmosás és a higiénia fontosságára. Emellett Burányi Éva
évek óta részt vesz a Köszönjük, SIÓ! iskolatáska pályázatain. A pályázat célja, hogy az

Az elõzõ számban közzétettük, hogy az elmúlt évhez hasonlóan október 18-án ismét
szülõi fórumot tartunk a mûvelõdési házban. Sajnálattal
szembesültünk azzal a ténnyel,
hogy csekély létszámban jelentek meg szülõk, így viszont
igazán baráti légkörben tisztázhattunk sok-sok félreértést, s
egy jó hangulatú beszélgetés
Október 24-én került sor a alakult ki.
Fizibusz elõadásra (képünkön
lenn), melyen a 7. és a 8. oszA novemberi programok
tályos tanulók tekinthettek be közül csupán néhányat említea fizika lenyûgözõ és izgalmas nék meg. November 14-én 18

Márton napi felvonulás!

Október 8-án rendezték
meg a IV. Futapest crossfutást,
amely 4 kilométeres távot jelent. A lányok közül Jeszenszky Petra, a fiúk közül Dobó
Bálint ért be az elsõ helyen.
A Sulibajnokság I. fordulója a páros focié volt. A 7-8.

zsíros kenyérrel, forró teával és Szent Márton
cukorkákkal kínáljuk a felvonulókat.
Közremûködik a Dunakanyar Fúvósegyüttes,
a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti
Iskola német munkaközösség, valamint a Dunai
Svábok Önkormányzata.
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Jól sikerült a parti Az Idősek Világnapján
Elsõ Sramli Partink a mûvelõdési házban október 15-én került
megrendezésre. Izgatottan vártuk a napot, hiszen ez volt az elsõ
ilyen rendezvényünk.
Az este felülmúlta várakozásainkat. A Leányvár Sramli remek talpalávalót biztosított, a
közönség lelkesen ropta hajnalig.
Az este nem rólunk, hanem a
mulatságról szólt, ezért nem volt
hivatalos nyitótánc, hanem az est
folyamán kis ízelítõt adott repertoárjából a Die Blumen, majd
késõbb a Wildenrosen táncegyüttes is. Ezt meglepetés tánc, egy
bajor körtánc követte, melybe,
miután a Die Blumennel közösen
bemutattuk, bevontuk a közönséget is. Olyan nagy sikere volt,
hogy meg kellett ismételni.
Aznap este 28. házassági évfordulóját ünnepelte egy házaspár, így felköszöntöttük õket a
Szili Zsoltné által felajánlott virággal, és még legalább ugyanennyi boldog évet kívántunk nekik. Táncversenyt is rendezünk,
ahol több mûfajban is jeleskedni kellett: többek között keringõ, polka, tangó, zárásul pedig
a Kacsatánc. A sok induló közül
egy testvérpár Hamarné Kismartoni Adrienn és Kismartoni Csaba lett az elsõ helyezett. Nyereményüket a Maros étterem ajánlotta fel. Második helyezett
Mészárosné Ica és Karsán János, harmadik helyezett
Bergmann Margit és Bita Ernõ
lett. Különdíjat kapott Mesterné
Bodor Enikõ és Mester György.
Éjfélkor tombolahúzás következett, a sok értékes nyeremény mind gazdára talált.
Az I. Sramli Partin mindenki
jól érezte magát. Jövõre várjuk
Önöket a II. Sramli Partira! Köszönjük ifj. Horváth Antalnak,
hogy az este folyamán konferálásával segítette a bál lebonyolítását.
Köszönjük a tombolát:
Ambrusné Molnár Csilla,
Ábrámné Burgermeister Mónika, Bachor Hajnalka, David
Balazic, Balla Réka (Dunacent
Kft), Belányi Béla, Cleo Stúdió
(Zollerné Patrik Angéla, Nonn
Katalin, Baranyai Andi, Heincz
család) Csillag László, Dunakanyar Utazási Iroda, Edit vegyes-

kereskedés, Édeske, Alíz Cukrászmûhelye, Fazekas Gabriella, Fekete Tanya, Fitt Life
Fitness Stúdió (Maurer - Morvai
Ágnes) Fõ téri Patika, Gauss Kft,
Grószné Kmetty Ildikó, Gyatyel
Mónika, Gyógynövénybolt,
Hajek Csilla, Halápi Gabriella,
Heininger Károly, Hornyák Hajnalka, Hód Kft, Jakus Mihály,
Járai Zsigmond és családja,
Karsán János, Kis Bufi Sörözõ,
Kiss Károlyné, F G Kézmûves
Csokoládé, Korona Kisvendéglõ, Kutyakanyar Állatorvosi
Rendelõ és Kutyakozmetika,
Kürtõskalács Ház (Haraminé
Papp Ildikó), Legényné Andresz
Gréti, Lendvainé Pesti Emese,
Lénárd Katalin és Csányi Noémi Avon, Lénárt Kitti Oriflame,
Lénárt Zsolt, Lorac Gazdabolt,
Maros Ács Kft, Maros Étterem,
Maros Gyros, Maros - Wax Kft,
Marosnet Kft, Mester György,
Mesterné Jónás Renáta, Monde
Kft, Müller Antalné, Nagy István
és Kovács Andrásné, Ógel
Józsefné, Palásti Ildikó,
Petrovics László, Pidoma Kft,
Pilmayer Józsefné, Pingvin Cukrászda, Piramis Építõház Kft,
Raszler Orsolya, Szépítõ Kezek
Kuckó (Dubniczky Barbara és
Tompkins Rita), Széplasz Julianna, Szilágyiné Franyó Emese,
Szili Zsoltné, Szûcs Géza, Várnagy Béla, Vitalitás Biobolt a
Természet
Patikája,
Wildenrosen táncegyüttes,
Zellerné Jung Erzsébet, Zoller
László
Spájzplacc: Zsuzsi befõzdéje,
Mikula Pálné méhész, Stencli
Ferenc méhész, Berty László
Imre méhész, Baka méhészet,
Lekvár kuckó- Vajsz Csaba,
Koncili Anna és Pataki István,
Jeneyné Dornay Mária, Császár
Ernõ fazekas, Passer Point Kft.
További támogatóink: Adi
papírbolt, Bethlen Sörözõ, CBA
Nagymaros, Dunai Svábok Önkormányzata, Nagymaros, Manyi bolt, Nagymaros Város Önkormányzata, Várnagy Béla
Spájzplacc: Börzsöny gyümölcse, Erdélyiné Maró Erika,
Fekete Tanya, Laczkó Róbert,
Mesterné Petényi Tímea, Sós
Attiláné.
LÉNÁRT KITTI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. A Dunai Svábok Önkormányzata 50.000 forinttal támogatta október hónapban
a Wildenrosen táncegyüttest. E nagylelkû támogatást köszönjük. Az összeget az I. Sramli Partinkon a zenekar
költségeire fordítottuk.

Egy ENSZ rendelet szerint
1991 óta október 1-jén ünnepeljük az Idõsek Világnapját.
Ma már városunkban is hagyomány, hogy ezen a napon köszöntik a szépkorú polgárokat,
emellett ajándékkal kedveskednek a 90 éven felülieknek
és azoknak a házaspároknak,
akik 50, vagy annál több éve

szöntötte, majd átadta a szót
Petrovics Lászlónak, hogy
mondja el köszöntõjét. Ezt követõen a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti iskola
3. osztályos növendékei
Naményi Edit tanító vezetésével verses, énekes mûsort adtak elõ. Az önkormányzat és a
polgármester meglepetéssel is

élnek együtt. Erre az alkalomra idén október 2-án, a mûvelõdési házban került sor.
A vendégeket, köztük
Petrovics László polgármestert, Mihály Jánost, a Nyugdíjasklubok és Idõsek "Életet az
éveknek" Országos Szövetsége elnökhelyettesét, Varagya
Györgyöt, a szövetség területi
képviselõjét Mándliné Szabó
Katalin intézményvezetõ kö-

szolgált, ami Budai Beatrix
operett énekesnõ nagy sikerrel
elõadott mûsora volt.
E délutánon 14 nõt és 10
férfit köszöntöttek, akik betöltötték a 90. életévüket, majd az
évfordulós házaspárok következtek. Idén öt házaspár ünnepelte 50 éves házassági évfordulóját, egy pedig a 65-iket.
Befejezésül a Wildenrosen
Táncegyüttes adott mûsort.

Az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplõ párok (balról
jobbra): Rudolf Antal - Kurucz Mária, Ritzl Ferenc Burgermeister Júlia, Flamich József - Pánczél Éva, Rothbauer
Antal - Tóth Emma és Niegreisz József - Zoller Mária. 65 éve
házasok (elõl középen): Rixer Károly - Emmer Erzsébet. (fotók: Flamich Marianna)
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Köztünk élnek

Kert egy életre
Eltelt egy újabb hónap és ismét
elérkezett az ideje annak, hogy
egy ismertebb marosi személyiségnél tegyünk látogatást.
Az aktuális alanyunk Szobonya
Gábor, aki szép tervezésû kertjei által már sokak számára ismerõs lehet. Ha valaki mégsem
ismerné, akkor reméljük a cikk
által sikerül egy kicsit jobban
bemutatni õt és munkásságát.
Gábor 1972-ben Vácott
született, de egész életében
Nagymaroson élt a családjával
együtt. Az ELTE tanárképzõ
karán végzett fõiskolai tanulmányokat, biológia és földrajz
szakon. Úgy tervezte, hogy
Nagymaroson fog tanítani az
általános iskolában, de terve
meghiúsult, így más foglalkozás után kellett néznie. Mivel
már jó pár éve Kis Istvánnál
alkalmazottként dolgozott, akivel az évek során szoros barátság alakult ki és ráadásul itt
kitanulta a mesterség fogásait,
úgy döntött, belevág a kertépítésbe. A tények is azt igazolták, hogy van érzéke a szakmához. Ezért magánvállalkozásba kezdett és immár 10 éve
vállal kisebb-nagyobb kerti
munkákat. Ezek a legkisebb
metszésektõl a több hektáros
területek füvesítéséig sok min-

fontosnak tartja a személyes
kapcsolatok kiépítését a vevõivel.
A munkakört tekintve a cég
mindennel foglalkozik, ami a
kertben megtalálható. Vállalnak metszést; gyümölcsfa ültetést; öntözõrendszer kiépítést; teraszok, autóparkolók,
járdák, garázsok növényzetének kiépítését és az apróbb javítási mûveletektõl sem riadnak vissza.
Gábor sajnálja, hogy manapság a szép kert kiépítése és
szakszerû gondozása az emberek munkájának és pénzének
sokszor a legalacsonyabb prioritásába tartozik. Sokan ezáltal megpróbálják saját kezûleg
megoldani a kertben felmerült
problémákat, amik nem mindig
sülnek el jól. Pedig néha a
szakember segítsége sokszor
kifizetõdõbb lenne. Néhány
növényt például meg lehet
menteni és gyógyítani, nem
kell azonnal kivágni és újat ültetni a helyére. A cég komplex kertépítéseket is vállal, ahol
teljesen nulláról építik ki az
egész kert megjelenését. Ez
alatt érthetjük azt, hogy a gyepesítéstõl kezdve akár lépcsõk
kiépítéséig mindent meg tudnak valósítani. Ehhez persze

dent magukba foglalnak. Munkássága során rengeteg kertet
sikerült megszépítenie és nagyon büszke rá, ha egy megrendelõ elégedett és boldog a
végeredmény láttán. Gábor

elengedhetetlen a sok éves tapasztalat, ami hozzájárul ahhoz, hogy a munkákat a legjobb minõségben tudják átadni a megrendelõknek. Ezért is
fontos a már fentebb említett

személyes kapcsolatok ápolása, ami által még szebb és élhetõbb kertek jöhetnek létre a
vevõk sajátos igénye szerint.
Sokan 1-2 év után is felkeresik a céget karbantartás vagy
kisebb-nagyobb változtatások
céljából.
A kert egy fontos tér az
ember életében és Gábor úgy
véli, megéri belefektetni pénzt
és energiát, mert meghálálja a
törõdést. Ha az ember nyáron
kiül a kertjébe, fontos, hogy az
a hely melegséget és nyugalmat árasszon. Örülne ha többen is megtehetnék, hogy egy
ilyen szép teret tudhassanak
magukénak az otthonuk körül.
Gábor szívesen részt venne
Nagymaros szépítésében is, de
erre manapság nem nagyon
volt igény. Legutoljára a Szent
Imre tér felújításában vett részt,
ami azóta is üde színfoltja
Nagymaros központjának. Kiemelkedõen fontosnak érzi,
hogy a nagymarosiak tudjanak
róla, hogy a közelükben is sok
ügyes szakember dolgozik különbözõ szakterületeken és
nem muszáj értük távolabbi
városokba utazni.
Sokan emlegetik Gábornak, hogy milyen szép a szakmája, mert izgalmas, kreatív
és nagyon szereti is csinálni.
Szerinte a kert szépsége apróságokon is múlhat, hogy mi
hogyan van elrendezve. Próbálja elõre látni, hogy az adott
növény hogyan fog mutatni
szín és méret szerint, majd ez
alapján rendezi el az egész
kertet és a benne található tárgyakat. Minden növény más
környezethez van szokva, de
ha a növény jól érzi magát,
akkor valószínûleg a tulajdonosa is nagyobb örömöt lel
majd benne. Persze minden
munkának megvannak a maga
nehézségei is. A legtöbb munkát személyesen is felügyeli,
õ szerzi be az alapanyagokat
és lát el minden felmerülõ feladatot.
Ezek mellett kevés energiája marad például a cég reklámozására. Bár most már
interneten is elérhetõ a cég
honlapja, mely a letisztultságot

és áttekinthetõséget célozta
meg. Csak lényegi információkat tartalmaz, de a képek magukért beszélnek. Az oldalon
szerepel például egy 'ilyen volt
- ilyen lett' album, ami szépen
bemutatja a kertek átváltozását.
Gábor a Facebookon is próbálja képviseltetni magát, mert a

közösségi oldalban is sok lehetõség lakozik a reklámra és a
személyes kapcsolatok ápolására. Persze erre még munkái
miatt nem sok energiát tud szakítani.
Végül Gábor szívesen ad
tanácsokat is a kerttel kapcsolatban, hogy mit érdemes még
elvégezni a tél beköszöntése
elõtt. Érdemes például még
most gyümölcsfákat ültetni.
Sõt a füvesítésre sincs késõ,
mert novemberben még pont
megfelelõ az idõ és nem fognak kifagyni sem. Érdemes
megfontolni a gyepszõnyeg
használatát is, mert tartós, és
rögtön használható megoldást
kínál. Az örökzöldek metszése már ilyenkor nem ajánlott,
mert télen visszafagynak.
Bár közeleg a tél, de reméljük Gábor még sok kertet fog
megszépíteni idén és a jövõben
is és ezáltal sok ember fogja
örömét lelni a munkájának
gyümölcsében. Ezúton is kívánunk sok sikert a továbbiakban. Akinek felkeltette érdeklõdését a cikk, többet is megtudhat a www.oko-kert.hu
weboldalon
BURGERMEISTER RICHÁRD
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Grabmal der Zollervorfahren
síremlék megáldása

Makovecz Imre
emlékezete
Példakép volt és marad, a nem- épületet. Meglepõdött, majd alazet sorsáért aggódó, mindenre
figyelõ és cselekvõ ember. Az
épületeit díszítõ tornyok és jelképek segítségével az égre tekint,
így teremtve kapcsolatot Isten és
ember között. A magyarság viharos történelme, küzdelme a
fennmaradásért és az ebben való
hite munkáiban tükrözõdik. Nem
ismert határokat, ha magyarokról volt szó, sorsukért felelõsséget érzett. Építményeiben a fát
részesítette elõnyben, amelyek
belesimulnak környezetükbe és
azzal szoros egységet képeznek.
Nem a pénzt, hanem a tisztességet részesítette elõnyben, sok
esetben, ha a településnek nem
volt elég pénze, önzetlenül segített. Aki beszélt vele tapasztalhatta, hogy egy különleges kisugárzású emberrel van dolga.
Sevillában az egykori Expó
92' területén felkerestük az általa tervezett és a székely ácsokkal felépített csodát, a magyar
pavilont. Ott állt ez a gyönyörûséges épület a még meglévõ beton- és üvegépületek között. Méltóságteljesen, de már az enyészet
jeleit mutatva. Tisztelettel ajánlom olvasóimnak, hogy nézzék
meg az interneten ezt az épületet a "Sevilla expo'92 "-re kattintva, mert se leírni se elmondani nem lehet, amit látni fognak. Megéri.
Hazatérve elvittem hozzá a
pavilon tetejérõl leesett fekete
paladarabot. Ezzel fedték be az

posan kikérdezett, minden érdekelte, ami az épülettel kapcsolatban volt. Beszámolómat hallgatva elszomorodott. Az idõ vasfoga és a rongálások megpecsételték az épület sorsát. Pedig a fõváros egyik nevezetessége lehetett volna! Az Antall-kormánytól
sokan kérték, hozassa haza az
épületet, de nem hozták haza!
Egy értékes alkotás ment így veszendõbe.
Néhány évvel ezelõtt Szlovákiába, Révkomáromba mentünk
megünnepelni március 15-ét. A
szlovákoknál ez nem ünnep, a
magyarok viszont délután a múzeum körül gyülekeztek. Az épületben Makovecz Imre munkáiból nyílt kiállítást néztük meg. Itt
találkoztunk ismét. A fekete palát emlegetve - amire akkor ráírta a nevét - megismert. Az ünnepség kezdetéig volt idõnk beszélgetni.
Sok év telt el azóta és én most
arra gondolok, milyen szerencsés ember vagyok, hogy megismerhettem és beszélhettem vele.
Felidézem hangját és mosolyát,
gondolom, azok az emberek is
ezt teszik, akikkel, és akikért dolgozott. Most az égi világból az
épületei tornyain keresztül üzen
nekünk. Munkássága és egész
élete figyelmeztessen minket
arra, hogy csak becsülettel érdemes magyarnak lenni és élni.
SCHMIDT SÁNDOR

Gáspár István atya november
1-jén 15 órakor mintegy 40 fõ
jelenlétében megáldotta a fotón
látható síremléket.
Dr. Zoller József rövid méltatásából a következõket érdemes kiemelni.
A Grabmal létrehozásának
gondolata a családkutatás közben 12 évvel ezelõtt vetõdött
fel. Maros utolsó, 250 éves történelmében a Zollerek is részesei voltak a település alapításának, gyarapításának, a többi bevándorló családdal egyetemben. A migráció, a bevándorlás

mosan alkottak a zenében, a
tanításban, a mérnöki praxisban, a tudomány területén maradandót. Ennek bizonyítékai
megtalálhatók a könyvtárakban és a levéltárakban, a szabadalmi hivatalokban, a zenei
archívumokban.
Dr. Zoller József a Grabmal
fenyõfa formáját azért választotta, mert Joannes a templomi bejegyzés szerint Tyroler
arculárius, azaz asztalos, ács,
bútorkészítõ volt. A fenyõfa
pedig az asztalos mesterség
egyik alapanyaga.

több irányból és eltérõ idõintervallumban történt. Joannes,
az õs a három bevándorlási hullámban, Mária Terézia uralkodása kezdetén 1742 körül Tirolból érkezett Marosra. Joannes
három fiának és négy lányának
házasságából származik minden marosi Zoller. Munkásságuk, foglalkozásuk szerteágazó.
Volt közöttük asztalos, ács, pék,
kõmûves pallér, kereskedõ,
molnár.
Legyünk büszkék a marosi
Zollerek teljesítményére, hiszen az utóbbi 100 évben szá-

A Grabmal kettõs emléket
testesít meg. A felsõ felirat Grabmal der Zollervorfahren a közös Zoller õsre emlékezik,
az alsó pedig egy név szerinti
felsorolás egyenesági családfájáról. A fekete szín az elmúlást,
a gránit keménysége az örökkévalóságot szimbolizálja, a
gót betûk a régi kor írásmódjára utalnak.
Szorgalmas és becsületes
munkájuk, szellemiségük mutasson példát az utókornak.
Megérdemlik, hogy méltó módon örök emléket kapjanak.

TANÁR

Gáz van!
Nevessetek ki nyugodtan, mielõtt a géphez ültem, ötször fogdostam meg a bejövõ csövet és lassan kezdem elhinni, a csõ
MELEG! Több mint egy éve, hogy utoljára mûködött a fûtés
ebben a házban. Írhatnék most a hitegetésrõl, jogról, esélyegyenlõségrõl. Emberiességrõl, hanyagságról, becsületrõl, csalásról,
a bürokráciáról, horribilis villanyszámláról... penészes falakról,
büdös Siesta fûtésrõl, leégett vezetékekrõl, jeges ajtóról.
Inkább írok összefogásról, barátságról, szeretetrõl, még ha
giccses, akkor is. A szívmelengetõ szavakról, telefonokról, akik,
amik, bennem a lelket tartották.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK!! Akik ismerõsökként, ismeretlenül, azoknak, akik barátokként ebben az utóbbi nehéz
idõszakomban mellettem álltak.
Egy régi, majdnem két éves írásom pár sora jutott eszembe.
"...mert mondhatjátok, lassú vagyok, sok helyet foglalok, annyifélék vagyunk… DE a hegyre feljutni csak akkor tudunk, ha
megtolod a szekérkém, s ha elfáradsz, belekapaszkodhatsz. Egyszer csak fenn vagyunk, látod?"
Szép délutánt, aki kéri!
- MAGNES -
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Õszi Tárlat
A kellemes õszi idõjárás, a
színpompás környezet teljes
mértékben ráhangolta az érdeklõdõket a Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület már
hagyományos Õszi Tárlatának
megnyitójára, melyet október
16-án délután rendeztek a mû-

velõdési házban. Az egyesület
tagjai most is igényes munkákkal örvendeztették meg a mûvészetpártoló közönséget.
A megjelenteket Mándliné
Szabó Katalin, a mûvelõdési
ház vezetõje köszöntötte, majd
Solymosi Péter, a mûvészeti
iskola növendéke (tanára: Kis
Judit) Beethoven: Für Elise
címû mûvét adta elõ.

Madárvédelem

A 20ll-es év madara a szénciMegnyitó beszédében nege (képünkön), a következõ
Petrovics László polgármester 20l2-es év madara pedig az
elmondta: nem vallja magát egerészölyv.
igazi mûértõ embernek, ezért
nem is kíván fejtegetésekbe
bocsátkozni a mûvészet lényegérõl, de amatõrként is biztosan mondhatja - az alkotásokat

végez a káros rovarok apasztásával, szinte beszélõ viszonyban vagyunk vele, és jellegzetes hangjával - különösen tavasszal - szinte elbûvöl bennünket.
Kedves Madárbarátok!
Novemberben már kezdjük
el az apró madarak etetését, de
elõtte tisztítsuk ki az etetõket,
és ha úgy látjuk, hogy szükséges, helyezzük át biztonságosabb helyre (a kóbormacskák
miatt)!
Szerezzük be a napraforgómagot és egyéb madáreleséget,
a télire betárolt almából pedig
a hibásakat ne a kukába dobjuk, hanem folyamatosan ada-

Többek között errõl is olvashatunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület MME) Madártávlat címû
folyóiratában. Az MME 1979
óta választja meg az év madarát. Ebben az évben a felajánlott három fajból - egerészölyv,
feketerigó, vörös vércse - választva, a lakosság dönthetett.
Az elsõ hely sorsa nagyon
szoros versenyben dõlt el.

látva -, hogy fantasztikus fejlõdésen mentek keresztül az
egyesület tagjai. Ezután a polgármester visszatekintett arra a
hosszú és tartalmas múltra,
amely az egyesület 29 évvel
ezelõtti alakulása óta eltelt, s
ma már ott tartunk, hogy a
NaKE-nak állandó kiállítóhe- Egerészölyv - 4480 szavazat
lyet tudtak biztosítani az ön- Feketerigó - 4298 szavazat
kormányzat épületében.
Vörös vércse - 2387 szavazat

goljuk kertünk gyöngyszemeÚgy gondolom, sokan va- inek, mert nagyon megszolgálgyunk, akik a feketerigónak nak érte!
szurkoltunk, mert köztünk él,
NASZVADI DÉNES
nap mint nap hatalmas munkát
AZ MME TAGJA

Újra nosztalgiaest a
Polarys együttessel
David cipészműhely
Kibővült kínálattal várja kedves vendégeit:
cipőápolási termékek, talpbetétek,
bőr pénztárcák, kulcstartók, nemezelt
és gyöngyből készült ékszerek.

Állandó akciók a 40 %-os kosárban!
Nagymaros, Vasút u. 3.

A tavalyi nagysikerű fellépésük után újra
nosztalgiaest lesz a Polarys együttessel
december 3-án szombaton
19-től 24 óráig
a nagymarosi művelődési házban
a Nagymarosi Sportegyesület
szervezésében.
Belépő: 1.000 Ft
Jegyváltás (elővételben) és asztalfoglalás a művelődési házban és a Kiss Játékboltban
(Nagymaros, Váci u. 50.)
Büfé lesz!
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Fruska

ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Száraz és meleg téli
lakás a kint lakó cicának
Ugye, nem szeretné, ha a kis doromboló vizes fészekben
aludna, míg Ön a jó meleg paplanos ágyban álmodik?
Van, aki nem engedi a cicáját télen a meleg szobában aludni, és azzal nyugtatja meg a lelkiismeretét, hogy kitett neki
egy dobozt valami ronggyal. Néha jó meleg cicapalotának is
nevezik. Tudni kell, hogy a kartondoboz a nedvességet magába szívja. Kérem, vegye a fáradságot és fogja meg a dobozt és a rongyot egy jó párás októberi reggelen! Meg fog
lepõdni: a rongyból csavarni lehet a vizet.
Nagyon egyszerûen lehet ezen segíteni!
Kell egy jó nagy nejlonzsák, amibe az egész dobozt bele
lehet tenni. A nejlont szépen be kell nyomogatni a sarkokba,
vagy odaragasztani. Ezt a dobozt úgy fordítsuk, hogy a nyí-

lása oldalt legyen. Abba tegyünk egy nejlonnal beburkolt másik dobozt. Így a cicaháznak van teteje és oldala, és elõl egy
küszöbe is. A belsõ dobozt most már mindenféle pulóverrel,
öreg párnával kibélelhetjük, nem lesz vizes.
Nagyon hasznos, ha függönyt is teszünk rá valamilyen
vastag anyagból, ami a külsõ doboz tetejérõl lóg le az aljáig,
mert akkor a széltõl is véd, és a meleg is bent marad.
És ha a jó szívébõl még mindig telik rá, akkor a cicaház
alá is tegyen egy szigetelõ réteget; vagy ami visszamaradt a
ház szigetelésébõl (mostanság sok helyen vonják be a házakat szigeteléssel, esetleg adnak egy darabot), vagy ha vettek
nagyobb háztartási gépet, a csomagoló dobozban is van ilyen.
Akkor alulról sem fázik.
És ha elkészült, nyugodt lelkiismerettel aludhat a meleg
ágyban, a cica sem fázik!

ÚJ HONLAPUNK címe:
www.matefoundation.hu KATTINTSON RÁ!
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

Állati történetek
Bogárról és Fruskáról
Játékok
A kezdeti játék a rongyhúzás volt. Bogica egyedül is szerette, még öreg korában is. De amikor meg volt a négy pici
kutyus, a rongy egyik végét vagy én fogtam, vagy Bogi, a
másik végén meg a kölykök lógtak. Volt nagy morgás, hancúrozás, késõbb megtette egy bot is, vagy seprû, igaz ennél
az volt a baj, hogy mûvészet volt az udvart felseperni, fõleg,
ha együtt járt a "megfoglak" játékkal. Ilyenkor a már összesöpört kupacok is szerteszét repültek a nagy futkározásban.
A botot a vízben is használtuk. Ha bedobtuk a botot a
Dunába, beúsztak érte, közösen fogták és úgy hozták ki. Volt
rá eset, hogy az egyik kutyus elõbb ért a bothoz, hozta ki
mire a másik odaért. Õ is elkapta szemben a másikkal, mindkettõ úszott elõre, a bot meg helyben forgott a kutyákkal.
Be kellett dobni egy másik botot, nehogy elvigye õket a víz
botostól, mert el nem engedték volna.
Szerettek a stégrõl is beugrani. Bogi szépen, nyújtott lábakkal, feltartott fejjel, mint az úszók. Fruska csak bedobta
magát - paccs - rendszerint hasra sikerült. A fülükre vigyáztak, soha nem ment bele víz, igaz otthon törülgettük a fülüket. Ha hidegre fordult az idõ, vigyázni kellett,nehogy akkor
is berohanjanak a vízbe. Amennyire szerették a Dunát, annyira utálták a fürdetést. Ritkán került rá sor, de néha nyakig
sárosak voltak. Nem beszélve, ha találtak valami "szagos"
dolgot, s ebben meghemperegtek. Mint a mártírok álltak a
kiskádjukban, s csak azért tûrték a sampont, mert utána jött a
fogócska. Kergetõztünk, s közben meg is száradtak. A fogócskát különben is nagyon szerették, felváltva kergettük
egymást, a végén boldog hempergés következett.
A másik játékuk a kis tömör gumilabda volt. Ebbõl nem
tudtak darabokat kiharapni. Eldobtuk, visszahozták, s letették a lábunkhoz. Elég volt lehajolni érte, már futottak. Ha
netán ellenkezõ irányba dobtuk, volt nagy versenyfutás. Ezt
mindig Bogi nyerte meg.
A kis kislabdával a "keresd" játékot is gyakran játszottuk, fõleg, ha mi egy kis nyugalomra vágytunk. Eldugtuk a
labdát, hogy ne lássák meg, s kiadtuk a jelszót: keresd! Bogi
szépen rendszeresen kereste, idõnként beleszagolt a levegõbe, végül megtalálta. Ha olyan helyre dugtuk, hogy nem érte
el, vagy vázába, jött és mutatta, hogy ott van. Fruska szaladgált össze-vissza, az anyja után. Ha megvolt a labda, igyekezett elsõnek elkapni, s õ hozta nagy büszkén.
Hát így éltünk mi a két kutyussal, játékosan, s ha befutottak az unokák, akkor volt csak nagy hancúrozás.
BURGERMEISTER FERENCNÉ
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Zoller Zoltán és Potocky Andrea lánya Emma,
Gáncs Viktor és dr. Simsay Laura lánya Borbála
Házasságot kötöttek: Zsoldos László és Simon Annamária, Csupor Erik és Mezeiová Adriana
Elhunytak: Szalma Róbert Vince, Szalai Jenõné sz. Jung
Terézia, Zeller Gézáné sz. Raszler Teréz, Nagy Béla, Trieb
Mihályné sz. Dubniczky Ilona Mária
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik szeretett férjemet és gyermekeim édesapját utolsó útjára elkísérték
és végsõ nyughelyére virágot helyeztek.
SZALMA RÓBERTNÉ ÉS GYERMEKEI

A NAGYMAROS TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNYÉBE, II. VILÁGHÁBORÚ ELÕTTI, NAGYMAROSI TÉMÁJÚ KÉPESLAPOKAT VÁSÁROLNA. ÕRIZZÜK MEG
EGYÜTT KÉPES MÚLTUNKAT! TELEFON: 06-20/369-8979.

A mûvelõdési ház programjai
2011. november-december
November 11. 16 óra: Népdal- és nótakör
November 12. 18 óra: Batyubál a Városi Nyugdíjasklub
szervezésében
November 15. de.: vásár
November 17. de.: vásár
November 18. 17 óra: Ifjú Zenebarátok Napja
November 19. 19.30 órától: Erzsébet bál a helyi Karitasz
csoport szervezésében
November 21. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
November 22. de-du.: színházi elõadás gyerekeknek November 24. de.: vásár
December. 1. de.: vásár
December 2. 16 óra: Fogyatékkal élõk Mikulása
December 3. 19 órától: Polarys buli a kajakosok szervezésében
December 5. de.: vásár (angol használt ruha)
December 5. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - Mikulás
December 6. de.: vásár
December 8. 10.55 óra: komolyzenei hangverseny fiataloknak - Filharmónia bérlet

- ABLAKSZIGETELÉS Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

Közérdekû
telefonszámok
orvosi ügyelet 06-27/354-180
mentők - 104
rendőrség - 107
tűzoltóság - 105
polgárőrség 06-70/382-9041

Minden
forint számít!
Válasszon
15 biztosító
ajánlatából!
Időpont egyeztetés:
06-30/851-40-61
Lakáselőtakarékosság
30 % állami támogatással
+ 3,9 % lakáskölcsönnel!
Major László
Nagymaros, Mainzi utca 21.

16

Nagymaros

A tûzoltó terepjáró az ÖTE-nek
Nagy nap volt október 26-ának
délelõttje a Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület életében.
A Duna-parton, a hajóállomásnál, kicsit dideregve, de kíváncsian várta egy kis csapat - köztük civilek is - hogy begördüljön az a 4 millió forintot érõ
Mitsubishi L200-as tûzoltó terepjáró, amelyet ünnepélyes keretek között adott át az egyesületnek a Szent Olga Nemzetközi
Alapítvány kuratóriumának tagja, dr. Fehér Endre.
Az átadáson megjelent a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatás részérõl Fábián István tû.
alezredes, Simon Krisztián a
vámosmikolai tûzoltóság parancsnoka, Rumi János a Nagymarosi
Önkéntes Tûzoltó Egylet egykori
parancsnoka, Vinkó Kornél tû.
százados a Váci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság szolgálat
parancsnoka és dr. Hangyási Sándor r. százados Dunai
Vízirendészeti Rendõrkapitányság Nagymarosi Vízirendészeti
Rendõrõrs vezetõje.
A megjelenteket David
Balazic, az ÖTE elnöke köszön-

tötte. Kiemelte: a Szent Olga
Nemzetközi Alapítvány adománya nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy az egyesület tagjai ezután
még hatékonyabban végezhessék a Dunakanyar régióban a
tûz- és katasztrófavédelmi fel-

rülõ gépjármû és a hozzá tartozó felszerelések beszerzését
pénzzel támogatta.
Ezután dr. Fehér Endre, az
alapítvány kuratóriumi tagja bemutatta a 2009-ben létrehozott
Szent Olga Nemzetközi Alapít-

adataikat, majd köszönetet mondott az önkéntes tûzoltó aktív
tagoknak és azoknak, akik eszköz- és pénzadományokkal segítették a tûzoltó egyesületet.
Külön köszönetét fejezte ki a
Szent Olga Nemzetközi Alapítványnak, amely az átadásra ke-

ványt és beszélt az eddigi támogatásokról, az alapítvány létrehozójáról dr. Mikhaylik Natáliáról, aki a közgazdaságtudományok és a jogi tudományok
doktora. Mindemellett sikeres
írónõ (írói neve Natalija
Nyikityina - a szerk.), az orosz

írószövetség tagja, négy könyve
jelent meg Magyarországon,
magyar nyelven, nagy sikerrel.
Élete egy részében Nagymaroson lakik, szerelmese a tájnak, s
nagyra tartja az itteni emberek
szorgalmát, becsületét. "Az alapítvány fõ célja az orosz kulturális örökség megõrzése, illetve
a hitélet támogatása, de minden
olyan alapítvány, amely ezzel
foglalkozik, nem mehet el szó
nélkül a legfontosabb érték,
mégpedig az emberek testi épsége és élete védelme mellett.
Ezért állunk ma itt" - hallottuk
dr. Fehér Endrétõl.
Petrovics László polgármester a város nevében mondott köszönetet az alapítványnak ezért
a nagylelkû adományért. Mint
mondta: úgy gondolja, méltán jó
helyre került ez a gépjármû, hiszen amikor Nagymaroson baj
volt, katasztrófahelyzet volt,
minden esetben számítani lehetett az ÖTE munkájára, segítségére, amiért a város köszönettel
tartozik az egyesületnek.
FISCHER ERZSÉBET
FOTÓ: KISS PÉTER

Védjük meg a téli
fagyoktól a vízórákat
A DMRV Zrt külön felhívásban értesíti a lakosságot, hogy még a tartós hideg beállta elõtt az
ingatlan-tulajdonosok gondoskodjanak a vízmérõórák megfelelõ szigetelésérõl. A téli idõszakban a fagy komoly károkat okozhat a talajban,
illetve a fûtetlen pincékben található vízmérõkben, sõt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Az aknát és a
vízmérõt legegyszerûbb pléddel, kartonpapírral, vagy hungarocellel leszigetelni. A vízmérõ rendszeres ellenõrzése és a házi ivóvíz
hálózat karbantartása a fogyasztó feladata. A hatályos rendeletek
szerint, minden olyan vízveszteséget és fagykárt, amely a csatlakozási pont utáni hálózaton keletkezett, a fogyasztónak kell kifizetnie.

