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Szent Istvánra emlékezett Nagymaros
Az ünnepség keretében adták át a városi kitüntetéseket
Ebben az évben a Szent István
Napok programjai augusztus 19én és 20-án zajlottak le városunkban. A program-összeállítással igyekeztünk mindenkinek
a kedvében járni.
Augusztus 19-én - mivel
munkanap volt - a programok 18
órakor kezdõdtek. A mûvelõdési házban a Nagymaroson élõ,
Nagymaroshoz kötõdõ alkotómûvészek ez évi tárlatának megnyitójára került sor, melyet
Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatója
nyitott meg.
Beszédében - többek között
- elhangzott: "Örvendetes, hogy
alkotómûvészeink közül ennyien
érzik a településünkhöz való kötõdést, ennyien érzik fontosnak
az ügy szolgálatát, s ennyien vállalják a bemutatkozást is. …
Mennyi téma, szín, forma, technika, milyen sokféle látásmód!
Sokféle üzenet, más-más vizuális szókincs, különbözõ eszköztár… Örömmel tölt el az a tény,
hogy a "Nagymaroson élõ,
Nagymaroshoz kötõdõ alkotómûvészek kiállítása már 12. alkalommal kerül megrendezésre.
Most már elmondhatják, hogy
hagyományt teremtettek!"
A mûvelõdési ház kistermében a fotópályázatra beérkezett
alkotásokból készült válogatást
is megtekinthették a látogatók.
A Duna-parti kõszínpadon is
18 órakor indult a program: Dudás János és Turai Kiss Mária
nóta és dalestjét hallhatta elõször
a közönség.
Magyar dalokból és táncokból kaptak egy csokorra valót az
érdeklõdõk 19 órakor a Danubius Táncegyüttes, Schottnerné
Monori Zsuzsanna és kísérete és
az Almássy Gonoszok táncegyüttes jóvoltából.
folytatás a 3. oldalon
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Tiszta udvar, rendes ház: Telekadó felülvizsgálata
idén is nehéz volt a döntés Értesítem
az érintett lakosokat, nem beépíthetõ belterületi telkek
hogy augusztus 10-én a hatályos (pl. önálló helyrajzi számon szeRendkívüli ülést tartott a testület

Az augusztus 10-én megtartott
rendkívüli testületi ülésen a
város grémiuma tíz napirendi
pontot tárgyalt. A döntések
nagy részét teljes egyetértésben hozták meg. Az ülésen
mindenki jelen volt.
Elsõként zárt ajtók mögött
döntöttek a gondozási központ
felvételi kérelmének elbírálásáról, majd Petrovics László
polgármester értékelte a Tiszta udvar, rendes ház pályázatot. A városvezetõ szerint ismét nehéz volt a döntés, melynek értelmében az elsõ lett
Marafkó Béláné, a második
helyet Barabás Tiborné nyerte el, a harmadik lett Jórász
Istvánné. A negyedik és ötödik helyen Sipos Ferencné és
Lukács Józsefné végzett. A
díjazottak a táblát, oklevelet és
a pénzjutalmat az augusztus
20-i ünnepség keretében vették át.
Egyhangú szavazással fogadták el a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát, valamint döntöttek arról is, hogy
meghosszabbítják Nagymaros
folyószámla hitelét.
Hat támogatással fogadta el
a képviselõ-testület, hogy kinyilvánítja, csatlakozni kíván
a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület által
létrehozni kívánt BörzsönyDuna-Ipoly
Turisztikai
Desztináció Menedzsmenthez, és az erre vonatkozó pá-

lyázaton is részt kíván venni.
Kérdésként merült fel, hogy
nem érdemes-e Nagymarosnak önállóan létrehoznia a
szervezetet. A polgármester
úgy válaszolt, hogy õk is megvizsgálták a kérdést szakember
bevonásával, de a költségek
miatt jobbnak látja, ha betársulnak a többi településhez.
Hozzátette: azzal, hogy elfogadják az elõterjesztést, még
nem kötelezik magukat a részvételre, csak szándéknyilatkozatot tesznek. Végleges döntést
a szervezet jogállásáról az augusztusban, az egyesületi közgyûlésen megszületõ döntést
követõen hozzák meg.
Új elnököt és tagokat választottak Nagymaros Város
Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumába lemondás miatt. Az elnöki pozíciót
Ritzl Ferenc tölti be. Tagok:
Szlépkáné Árvai Ágnes, Murányi Zoltán, Szomráky Béla és
Ujj Viktor.
Döntöttek arról is, hogy támogatják a szeptember 17-én
megrendezésre kerülõ Schwabenfest-et, melyet a Dunai Svábok Önkormányzata szervez
meg, idén már hetedik alkalommal. A támogatásról amely nem pénzbeli -, együttmûködési megállapodást kötnek a felek.
Az ülés végén módosították
a vis maior pályázattal kapcsolatos önrész összegét. (FA)

Kétszer is riasztották önkéntes
tûzoltóinkat augusztusban
Augusztusban két esethez is
hívták a Nagymarosi Önkéntes
Tûzoltó Egyesületet és egy
esetben segítettek egy városi
rendezvényen is.
Sajnos ismét figyelmetlen
tûzgyújtás volt az egyik ok. A
Napsugár utcában a magára hagyott parázs a szeles idõben ismét lángra kapott és mivel a telek tulajdonosa már nem volt
a helyszínen, a szomszédok riasztották a Váci Tûzoltóságot.
Õk azonnal jelezték a helyieknek, akikkel együtt oltották el
végül a tüzet.
A Mihályhegyre egy kidõlt

fához riasztották önkénteseinket a váci tûzoltók, amely már
veszélyessé is vált. Végül ezt
is közös erõvel oldották meg a
szakemberek.
Az önkéntes lánglovagok
biztosították a városban rendezett augusztus 20-iki tûzijátékot is, melyen egy hordágyat
és két porral oltó készüléket
tartottak készenlétben. Szerencsére beavatkozásra nem került
sor, a rendezvény biztonságosan lezajlott. A munkában
Grexa Miklós, Marsi Miklós,
Kellner Zsolt és David Balazic
vett részt.

önkormányzati telekadó rendelet szabályainak felülvizsgálatának elõkészítésérõl döntött a
Képviselõ-testület. A rendelet
módosítására várhatóan szeptember 26-án fog sor kerülni.
Ennek értelmében a jelenleg
telekadó köteles, építési tilalom
alatt nem álló, ugyanakkor a
Helyi Építési Szabályzat alapján

replõ "háziker-tek") a javaslat
alapján adómentességet fognak
élvezni.
Azon adózókat, akiket korábban adóbevallás benyújtására
hívtunk fel, vagy kivetettük már
az adót, külön írásban fogjuk
értesíteni.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZÕ

Felhívás adók fizetésére
Értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy a helyi adók II. félévi részletének befizetési határideje
2011. szeptember 15. napja. Errõl külön egyenlegértesítõt nem
küldünk.
A második féléves adó megfizetésére a csekkeket márciusban kiküldtük. Aki esetleg nem
rendelkezik csekkel a második
féléves adó megfizetéséhez, az
személyesen, telefonon, vagy
levélben kérhet a Polgármesteri
Hivatal Adócsoportjában.

Akinek lehetõsége van rá, a
csekk helyett az adót átutalással
is megfizetheti a határozaton, a
csekken, illetve az egyenlegértesítõn szereplõ bankszámlaszámra.
Az önkormányzat, ezáltal az
intézményeink mûködõképességének biztosítása, valamint a késedelmi pótlék felszámításának
elkerülése érdekében kérek mindenkit az adó határidõben történõ megfizetésére.

DR. HORVÁTH BÉLA, JEGYZÕ

Alaptörvény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. szeptember
1. napjától a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felkérésére elhelyeztük Magyarország Alaptörvényét.
Az Ügyfélszolgálaton minden állampolgárnak lehetõsége
van az Országgyûlés szándékának megfelelõen olvasni, tanulmányozni, és egy igénylõlap kitöltésével névre szólóan
megrendelni az Országgyûlés elnöke aláírásával ellátott Alaptörvény ingyenes példányát.
DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZÕ

Ötven éves évforduló
Várjuk azoknak a házaspároknak jelentkezését, akik
2011-ben ünneplik 50 éves házassági évfordulójukat!
Jelentkezni lehet:
Városi Könyvtár Nagymaros, Váci út 11. Tel: 27/
594-105, E-mail: konyvtar@nagymaros.hu

Felhívás!
Kérjük a kedves lakosságot, hogy amennyiben számukra
bármilyen, felesleges fûtõberendezéssel rendelkeznek, ezt
jelezzék a Katolikus Karitász (06-20/917-6016) vagy a
Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat (06-70/315-4014; 06-27/354-054) felé.
Segítségüket elõre is köszönjük!
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Szent Istvánra emlékezett Nagymaros
Az ünnepség keretében adták át a városi kitüntetéseket
folytatás az 1. oldalról
Ezek után került sor a Nagymarosi Motorcsónak SE lampionos vízi felvonulására, mely vízen tükrözõdõ fényeivel - idén
is fokozta az est hangulatát.
Sajnos Tóth Vera,- egy baleset miatt dugóba került -, így a
koncert késõbb kezdõdött, némileg zavarva a lampionos felvonulást, ezért ezúton is kérjük a
motorcsónakosok elnézését.
Tóth Vera fergeteges koncertet adott, melyet a különösen látványos tûzijáték követett. A
Phoenix zenekar közremûködésével, utcabállal folytatódott az
este. Sokan táncoltak még késõ
este is a csillagos ég alatt.
Augusztus 20-án nem csak
Szent Istvánra és a magyar államalapításra emlékeztünk, hanem az új kenyérre is, és itt került sor a 2011. évi városi kitüntetések átadására és a fotópályázat értékelésére is.
Az ünnep - a hagyományokhoz híven - szent misével kezdõdött, majd Szent István és Boldog Gizella Monsberger téri
szobrának megkoszorúzása után
a Fõ téren folytatódott az ünnepi megemlékezés.
Mindannyiunk számára nagy
öröm volt, hogy rendezvényünkön részt vett testvértelepülésünk Kis- Nagy- és Oroszgejõc
polgármesterasszonya, KalmánSzûcs Pálma. Velünk együtt kívánt ünnepelni, ezért még a
hosszú és idõigényes utazást is
vállalta. Köszönet illeti!
Petrovics László polgármester köszöntõje után az ünnepi beszédet Harrach Péter, országgyûlési képviselõnk mondta aki
- többek között - beszélt arról,
mennyire fontos mai világunkban az együtt ünneplés, az
együttgondolkodás. Szólt elsõ
szent királyunk nagyságáról,
politikájáról, tetteirõl és hitvallásáról, közvetítette az ünneplõ
közösség számára Szent István
- mai kor számára is megszívlelendõ - példát adó életét.
Szintén hagyomány már városunkban, hogy augusztus 20a alkalmából elismerések, kitüntetések átadására is sor kerül.
2011-ben a Nagymaros Város
Önkormányzatának Képviselõtestülete posztumusz díszpolgári címet adományozott Raszler
Károly mûvésznek, Pro Urbe díjban Hollikné dr. Rendessy Annamária, és Lukács István része-

sült, a Nagymaros Ifjúságáért kitüntetéssel
Bessenbacher
Gézáné és Heinczné Cserni Katalin pedagógusok munkáját ismerte el a képviselõ-testület. A
Nagymaros Város Közszolgálatáért elismerõ oklevelet Murányi
Zoltán vehette át.
Az ünnepség keretén belül
került sor annak a fotópályázatnak eredményhirdetésére is, melyet augusztus 20-a tiszteletére
hirdetett városunk önkormányzata. A pályázatra 14-en 92 pályamunkával jelentkeztek. A
mûveket 4 tagú zsûri bírálta -

a Gauss Kft, a Toborzó Nagymaros, a Video Fotó, Heininger
Károly és az Erdei Faházpanzió
biztosította.
Ezúton is köszönjük az értékes ajándékokat a díjak felajánlóinak, a résztvevõknek pedig
szívbõl gratulálunk!
Idén, második alkalommal
nézte végig a szakmai zsûri a felterjesztett házakat és kerteket a
Tiszta udvar, Rendes ház program keretein belül. Természetesen nem volt könnyû dolguk, de
a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselõ Tes-

Harrach Péter országgyûlési képviselõ méltatta Szent István
életét és munkásságát
Garami M. Mária, a Nagymarosi
Képzõmûvészeti Egyesület elnöke, Mándli Gyula, váci Katona Lajos Könyvtár igazgatója,
Fekete István és Cservenák Péter, váci fotómûvészek, akiknek
ezúton is köszönjük a közremûködést. Értékelésük alapján kialakult egy rangsor: elsõ helyezett lett Jórász Csaba, második
helyezést ért el Sárog Tibor, harmadik lett Stász Lajos. A fotópályázat nyerteseinek ajándékát
az önkormányzat, a yachtlap.hu,

tület 120/2011. (VIII.10.) számú
határozata szerint 2011-ben
Tiszta udvar, rendes ház címet
és táblát adományoz Marafkó
Béláné, Barabás Tiborné, Jórász
Istvánné, Sipos Ferencné és Lukács Józsefné jelölteknek. Továbbá 20 ezer forint pénzjutalomban
részesíti Marafkó Béláné 1. helyezettet, 15 ezer forint pénzjutalomban Barabás Tiborné 2. helyezett és 10 ezer forint pénzjutalomban Jórász Istvánné 3. helyezett pályázót. Gratulálunk a

hölgyeknek!
A 20-i ünnepségen való közremûködésért köszönet illeti a
Dunakanyar Fúvósegyüttest és
karmesterét Ujvári Gábort, Horváth Antalt a konferálásért, a
950-es számú Szent Gellért
Cserkészcsapatot, a zenés mûsorért a Misztrál együttes tagjait.
Hálásak vagyunk József atyának
a kenyér megáldásért és a Városi Nyugdíjas Klub tagjainak a
kenyér szétosztásáért.
A Fõ téren, a gesztenyefák
alatt 14 órakor kezdõdött a családi délután: játékok kicsiknek
és nagyoknak. Nagy sikere volt
Toma és csapatának, akik történeti játékokkal szórakoztatták a
gyerekeket. Kicsik és nagyok
mérték össze ügyességüket hordó lovaglásban, patkódobálásban, kalóz vetélkedõben, hordón
járásban és egyéb ügyességi játékokban,
Minden közremûködõnek
nagyon köszönjük a részvételét
és segítségét, továbbá szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül a Szent István
Napok nem jöhettek volna létre:
a Vízirendészetnek a vízi, a
Nagymarosi Polgárõr Egyesület
és a Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjainak a szárazföldi programok helyszínének biztosításáért.
Köszönet a mûvelõdési ház
dolgozóinak a kiállítások megszervezéséért, Garami Máriának,
Andresz Grétinek, Fleischmanné
Marikának és Békefi Andrásnak
a képzõmûvészeti kiállítás rendezéséért, Bedõ Ádámnak és
Bessenbacher Gézának a rendezvény technikai feltételeinek megteremtéséért, Maros Kft-nek a
köztisztaság feltételeinek megteremtéséért.
A rendezvény elsõdleges támogatója Nagymaros Város Önkormányzata volt. Támogatta továbbá: CBA Nagymaros-Trade
Kft, Új Ház Centrum Piramis Építõház Kft, Mahart Passnave Személyhajózási Kft, Dunapress
Multimedia Bt, Dr. Szili Zsoltné,
Zellerné Jung Erzsébet, Palásti
Ildikó és az OTP Nyrt.
A rendezvény környékén
lakó polgároknak ezúton is köszönjük a türelmét!
JÓRÁSZ-NAGY ESZTER,
MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN

SZERVEZÕK

FOTÓK: FURUCZ ZOLTÁN
ÉS MÁNDLI GYULA

4

Nagymaros

Akikre büszkék vagyunk

Nagymaros Város Díszpolgára
(posztumusz) címet adományozott Nagymaros Város Önkormányzata Raszler Károly Kossuth-díjas grafikusmûvésznek.
Munkásságát Burgermeister
László önkormányzati képviselõ méltatta.

rén hordozta, igazi, valódi társat
adott mellé, a szintén nagymarosi Kismartoni Margitot, a sokunk által nagyon szeretett Gitta nénit. Két fiuk született, Tibor és György.
Mûvész pályája töretlenül
ívelt felfelé, számos önálló hazai kiállítás jelzi ezt: Budapest,
Hódmezõvásárhely, Balassagyarmat, Miskolc, Vác, Székesfehérvár, Esztergom, hogy csak
a legjelentõsebbeket említsem.
Számos önálló kiállítása volt
szeretett szülõfalujában, 1967ben, 1976-ban, 1980-ban, majd
2000-ben, a hetvenötödik születésnapja alkalmából, ahol a három Raszler mutatkozott be,
Károly, Tibor és György.
Mûvészete kilépett a hazai
keretek közül, külföldi önálló
kiállítása volt Ulánbátorban,
Bécsben, Hamburgban, Berlinben, Havannában, Szófiában,
Schaffhausenben, nemzetközi
grafikai biennálén megjelentek
alkotásai Lugannoban, Sao
Pauloban és Tokióban.
Számos könyvet illusztrált.
Munkássága elismeréséül 1975ben vehette át a mûvészeknek
járó legmagasabb hazai kitüntetést, a Kossuth-díjat.
Szülõfaluja, Nagymaros élete minden idõszakában nagyon
fontos volt számára. Külföldi
útjairól hazatérve Budapest volt
a lakhelye, Nagymaros az otthona.
2005-ben, nyolcvanéves korában befejezte földi pályafutását, újabb alkotások már nem
születnek keze nyomán…

Raszler Károly a XX. századi magyar grafika egyik legnagyobbika - aki Kossuth- és háromszoros Munkácsy-díjas, kiváló és érdemes mûvész, a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
tanszékvezetõ egyetemi tanára,
a mûvészettörténet kandidátusa
volt. 1925. október 7-én született Nagymaroson. Az elemi elvégzése után tanulmányait a
Székesfõvárosi Iparrajziskolában folytatta, ahol nagyon komoly alapokat kapott késõbbi
mûvészi pályájához. Aztán jöttek a háborús évek, szovjet megszállás és 1945. januárjában õ
sem kerülhette el a marosiak keresztjét,- a Szovjetunióba internálták. Harminckét hónapot töltött "málenkíj roboton", ahol volt
bányász, asztalos, szobafestõ,
kõmûves, kovács, lakatos. Hazatérve 1947-49-ig az Iparmûvészeti Fõiskola hallgatója, majd a
sors fintoraként 1949-52-ig ösztöndíjas a leningrádi Képzõmûvészeti Akadémián.
1953-91-ig rövid megszakításokkal a Képzõmûvészeti Fõiskola sokszorosító grafikai tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára.
A tanszékvezetõi munka mellett számos tanulmányúton gazdagította alkotómûvészetét, járt
Pro Urbe díjat kapott dr.
Mongóliában, Olaszországban,
Kubában. 1972-78-ig a Mûvésze- Rendessy Annamária háziorvos.
ti Alap elnöki tisztét is betöltötte. Életét, munkásságát Gergely
Mivel a sors valóban a tenye- Sándorné Karitász-tag méltatta.

Dr. Rendessy Annamária orvosi tevékenységét városunkban
25 éve látja el. Minden hozzá
tartozó beteg megtapasztalhatta
elmélyült, minden apró részletre kiterjedõ, alapos orvos-szakmai tudását, és azt hogy nem
csak a konkrét tüneteket, de az
egész embert vizsgáló és gyógyítani kész, együtt érzõ ember csupa nagybetûvel - hajolt le
hozzájuk, hogy felemelje, és mielõbb egészségben visszaadja
családjának, szeretteinek és a
társadalomnak. Megszervezte és
10 évig vezette a környék orvosi ügyeleti rendszerét. 1989 óta
az önkormányzat egészségügyi
tevékenységét, ötleteivel, átgondolt javaslataival, különbözõ bizottságok tagjaként támogatta.
1994-ben megalapította a
Karitászt, amelynek vezetõje
lett. Tavaly és idén télen is megszervezte 60-80 budapesti hajléktalan meleg ételhez jutását 6
héten keresztül. Rendszeres karácsonyi tevékenysége a
karitásznak, hogy vezetésével
idõs, egyedülálló embereket és
nagycsaládosokat keresik fel és
teszik szebbé, meghittebbé szerény ajándékaikkal a karácsonyi
ünnepüket. Szervezésében már
hagyományossá válnak a vidám,
jó hangulatú Erzsébet bálok,
amelyek bevételét Böjte Csaba
árva gyermekeinek megsegítésére továbbítják.
Idén harmadik alkalommal
szervezte meg 20-22 hátrányos
helyzetû gyermek nyaraltatását.
A rendszerváltás után férjével
újraszervezte a cserkészetet.
1999-ben létrehozta a CÉDRUS
Mûvelõdési és Sport Egyesületet, amelynek kezdettõl fogva
vezetõje, elnökségi tagja. Kezdeményezte, a magányos, helyüket, emberi kapcsolataikat keresõ fiatalok számára egy fórum, a NAFIA - létrehozását, ahol
szervezett programokkal próbálta és próbálja segíteni a fiatalokat az útkeresésben. Sokat tesz
a Katolikus Egyház nagymarosi
és országos közösségeinek életéért.
"Dr. Rendessy Annamária
nem tett mást, csak nagy szívvel,
hozzáértéssel és nagy lelkesedéssel megragadott jó néhányat, a
minket körülvevõ lehetõségekbõl, maga mellé hívott és vett
néhány embert, és elkezdte szépen sorban MEGVALÓSÍTANI

ezeket. Kövessük minél többen a
példáját" - emelte ki Gergely
Sándorné.

Pro Urbe díjjal tüntették ki
Lukács István szobrászmûvészt.
Munkásságát Zoller Csaba önkormányzati képviselõ méltatta.
"…Nagymaroson élve nap,
mint nap szemlélhetem, tapinthatom, olvashatom mûvészeink
lelkesült alkotásait, köztük Lukács Istvánét is. Örömmel köszöntöm õt a mai napon, Szent
István ünnepén, neve napja alkalmából. Örülök, hogy vele egy
városban élek, dolgozom, és
mûhelyébe, munkásságába betekintést nyerhetek, alkotásaiban gyönyörködhetem. Barátom õ, és nem is akármilyen, a
kétszer születettek közül való.
István Rákosligeten látta meg a
napvilágot. Hamar megízlelte
az alkotás örömeit, megismerkedett az anyag formálásának
titkaival, a megismerés eszközeinek használatával egy kicsiny
rákoscsabai kerámiamûhelyben. Ettõl kezdve járta azon emberek útját, akiknek életét igazán a szív vezérli. Elindult kibontakoztatni kapott képességeit, tanulva elmélyülve tökéletesíteni azt.
Iskolák, táborok, szerelmek,
impressziók, tanulmányok, találkozások évei ezek. Találkozás
a mesterrel, Kõ Pállal a szellemi szülõvel, ez volt második születése. A mesterrel töltött évek
meghatározó erejûek voltak. Ez
az idõszak olvasztótégelye az ifjonti hévnek, lázadásnak, impressziónak; kikristályosítója a
léleknek és az elmélyült látásmódnak, a megkülönböztetõ
megismerésnek. Gyümölcseit ismerjük, megismerhetjük szép
hazánk városaiban, tereinken,
templomainkban, épületdíszeinkben. Csak néhány az általa
elárultakból: - Gyöngyös Fõtér:
három díszkút; - Péten dombor-
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mû; - Fót: templomépület kerámia rekonstrukciók; - Visegrád
királyi palota: cserépkályha rekonstrukció; - velencei biennálé
magyar pavilon homlokzati rekonstrukció; - Nagymaros:
Szent István és Boldog Gizella
templomtéri szobra; - Szent Erzsébet szobor; - Duna-part: Árvízi emlékmû; - Szent Imre téri
kút kõ tervek."
Lukács István 1996 óta
Nagymaroson él és dolgozik. A
táj, a természet és a családja szerelmese.

Nagymaros Ifjúságáért kitüntetést vett át Bessenbacher
Gézáné tanárnõ. Életútját, munkásságát Fábián Szabolcs, a
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola megbízott
igazgatója méltatta.
"A tanári pálya minden más
pályánál tágasabb, távlatosabb,
határtalanabb, és mint a Nílus
termékeny vize, túlárad saját
partjain… Hidat épít az esemény
és a mindennap, az elvontság és
a tapasztalás közé."
Elsõ gondolatával Fábián
Szabolcs Gyergyai Albertet
idézte, majd tovább folytatva a
méltatást, rámutatott arra, hogy
milyen a jó tanárral kapcsolatos
elvárások, amelyeknek a kitüntetett, Gabi néni megfelel.
A jó pedagógus munkáját,
odaadását, fáradozását képtelenség pénzzel megfizetni, hiszen õk
viselik gondját a "Jövõnek", a
jövõ társadalmának, ezért aztán
nem könnyû a kitûnõk között kitüntetésre javaslatot tenni.
Karinthy Ferenc irányt mutatott: "Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása
nagy és szíve jó."
"Segítségül az ifjúsághoz folyamodtam. Elvárásaikat a jó tanárról az alábbi felsorolásban
összesítettem: - Képes a diákjait
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szeretni, megtanít gondolkodni,
tanít tanulni, megszeretteti a
tárgyat, amit tanít, tiszteletet
ébreszt a diákokban. Egyenlõnek tekint minden diákot (Nicht
Protekció!); - Rendet tud tartani, mindemellett órákon kívül is
képes példamutatóan viselkedni, beszélgetni. Nem csak a régi
módszereket alkalmazza, ismerteti azokat is, ami napjainkban
körülvesz minket, pozitív-negatív oldaláról; - Erõs jellem, de
alkalmazkodni is képes. Megfelelõ értékrendszer, pedagógiai
érzék jellemzi, nagyon jó emberismerõ. Barátkozó és távolságtartó is egyben, tanítás után is
érdeklõdik felõlünk; - Emberileg: legyen kiszámítható (ne a
hangulatától függjenek bizonyos
dolgok), tudja kezelni a diákokat,
ne kivételezzen, ne skatulyázzon
be senkit és ne higgye azt, hogy
csak az õ órájára kell tanulni; Legyen megértõ, de követeljen,
hajtsa a diákokat épp annyira
amennyit még elbírnak.
A kitüntetésre jelölt tanár az
ifjúság jogos elvárásainak mindenben megfelel. Eredményeit
elismerik kollégái. Volt tanítványai már szülõként is méltatják.
Így ismerik Õt városunkban."

Nagymaros Ifjúságáért elismerést vett át Heinczné Cserni
Katalin tanárnõ. Munkásságát
Staud Katalin, Nagymaros Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának vezetõje méltatta.
Heinczné Cserni Katalin 15
éve dolgozik a nagymarosi iskolában, a német nyelv tanításának
kiváló szakembere. Tanítási
módszerének egyik titka, hogy
már egészen kis korban segít feloldani a gátlásokat, ezért a kezei közül kikerülõ gyerekek szabadon, bátran beszélnek. Ugyanakkor minden lehetõséget megragad arra, hogy a diákok megmérettessék magukat: az általa

felkészített tanítványok szinte
kivétel nélkül bejutnak a környék középiskoláinak nyelvi
osztályaiba. Nemzetiségi versenyeken sikeresen szerepelnek.
Játékos, vidám német nyelvi táborok vezetõje, a gyerekek szívesen vesznek részt ezeken is.
Az általa szervezett Márton nap
már rendszeres programja Nagymarosnak.
Szakmai tudását dicséri, hogy
ilyen sok német nyelvvizsgával
rendelkezõ felnõtt van ma településünkön. Többen választották életpályájuknak a német
nyelvtanítást is. Fõiskolások
hospitálnak nála, német nyelvi
pedagógiai tanulmányaikhoz itt
szereznek gyakorlatot. Kiváló
kapcsolatot ápol a stuttgarti
székhelyû Deutsche Jugend in
Europa nevû civil szervezettel,
amelynek segítségével évente átlagban 15-20 gyermek vesz részt
többhetes nyelvi kurzuson
Baden-Württembergben. Aktív
közremûködõje volt az európai
ILSE-programnak is, mely az informális tanulási módszerek elterjesztését tûzte ki célul - a generációk közötti párbeszéd lehetõségét felhasználva. Vitalitásával, jó szervezõkészségével segíti a Nagymaroson mûködõ
sváb közösség életét is.
Kiváló osztályfõnök. Tanítványa szeretik, hiszen igazságos,
a felmerülõ gondokat jó készséggel oldja meg. Egyaránt figyel a
kimagasló tehetségekre éppúgy,
mint az elesettekre. Egyik nagy
erénye, hogy összetartó közösséget kovácsol, következetes, a
szülõkkel õszinte és napi kapcsolatot ápol.
Kollégái szeretik, hallgatnak
rá. A közösségnek aktív tagja,
számos rendezvénynek, programnak ötletadó gazdája.
Nagymaros Város Közszolgálatáért elismerõ oklevelet vett
át Murányi Zoltán, a polgármesteri hivatal városfejlesztési csoportjának vezetõje. Murányi
Zoltán munkásságát dr. Horváth
Béla jegyzõ méltatta.
Murányi Zoltán 1996 januárjától dolgozik a polgármesteri hivatalban. Az elismerõ oklevelet - melyet tavaly alapított
a képviselõ-testület - elsõként
kapta meg a városi pályázatok
elkészítéséért, valamint az elnyert pályázatok megvalósítása
során végzett tevékenységéért.
Néhány ezek közül: A Fõ tér
környezetrendezése, amely révén méltó helyet lehet biztosí-

tani többek között a városi ünnepségeknek, rendezvényeknek.
Városközpont rehabilitációs
pályázat keretében megvalósuló kereskedelmi fõutca kiépítése (Magyar utca és környezete)
tekintetében több mint 400 milliós uniós támogatást nyert el
Nagymaros, ebben oroszlánrésze volt Murányi Zoltánnak, hiszen a legtöbb és a legfontosabb
munkát õ végezte ebben a pályázatban. Emellett több fontos
pályázatot is levezényelt és elvégezte annak szakmai és adminisztrációs munkáját: a szelídgesztenyések megmentéséért
benyújtott és lebonyolított pályázatot, amelyben 26 millió forintos támogatásban részesült a
város; a Mosoly projekt elnevezésû pályázatot, melynek megvalósításával egy családi napközi és gyermekjóléti szolgálat kerül kialakításra és elhelyezésre a
Rákóczi út 14. szám alatt az önkormányzati tulajdonú épület
teljes felújításával. Ehhez közel
50 milliós támogatást nyert az
önkormányzat; továbbá az árvízvédelmi projekt, amely végre
esélyt adhat arra, hogy ne kelljen visszatérõen védekezni és
nagyon sok munkát és energiát,
illetve pénzt beleölni a védekezésbe. A pályázatban 1 milliárd
forintos támogatást nyert az önkormányzat, ebben a legnagyobb munkát szintén Murányi
Zoltán egyedül végezte el.
Murányi Zoltán mindig a feladata magas szintû, eredményes
elvégzését tartotta szem elõtt,
nem tekintve és nem nézve
munkaidõt.
Az önkormányzat által vele
kötött tanulmányi szerzõdés,
melynek alapján településmérnöki oklevelet szerzett a Szent
István Egyetemen, jó döntésnek
bizonyult, és eredményes munkája révén már sokszorosan
megtérült.
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A Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának felhívása
a 2011. évi népszámlálással kapcsolatban
Tisztelt Magyarországi Német
Honfitársaink!
2011-ben népszámlálást tartanak az Európai Unió valamennyi államában, így Magyarországon is.
A hazánkban október hónapban sorra kerülõ népszámlálás során ismét lehetõségünk lesz arra,
hogy nyilatkozzunk nemzetiségi
hovatartozásunkról, anyanyelvünkrõl, valamint arról, milyen
nyelven beszélünk családunk, barátaink körében általában.
Bár a nemzetiségi, nyelvi kötõdésekre vonatkozó kérdésekre nem kötelezõ válaszolni, a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata arra bíztat
és kér mindenkit, akinek fontos
a németséghez való tartozása,
hogy ezt a népszámlálás során
vallja meg! A népszámlálás
eredményei hosszú távra
meghattározzák oktatási rendszerünk alakulását, óvodáink, iskoláink jövõjét, az általunk is
lakott települések fejlõdését.
Közvetlen hatással lesznek a
nemzetiségi önkormányzatok és
civil szervezetek állami támogatására, anyanyelvünk, kulturális
hagyományaink megõrzése érdekében végzett munkánk elismerésére.
A magyarországi németség
évszázadok óta gazdagítja közös
hazánk kultúráját, szorgalmas
munkával járult és járul hozzá
Magyarország fejlõdéséhez.
Anyanyelvünk, baráti, rokoni
kapcsolataink révén összekötõ,
közvetítõ kapocs vagyunk hazánk és a németül beszélõ 100
milliók sokasága között. Joggal
lehetünk büszkék nyelvi és kulturális örökségeinkre, intézményeink, egyesületeink és önkormányzataink identitásunk megõrzésért végzett tevékenységére,
anyaországi kapcsolatainkra.
Egyenrangú magyar állampolgárokként és európaiakként
valljuk meg emelt fõvel a népszámlálás során is, hogy magyarországi németek vagyunk!
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
HEINEK OTTÓ ELNÖK
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011.
évi népszámlálással kapcsolatos
felhívása. 2011 októberében ismét népszámlálás lesz Magyaror-

szágon. Az adatok felvétele során a nemzetiségi hovatartozásra, az anyanyelvre és használt
nyelvre vonatkozó kérdésekre
adott válasz önkéntes, nem kötelezõ ezekrõl nyilatkozni. A cenzus célja ugyanakkor az is, hogy
a magyarországi nemzetiségek
létszámáról, arányairól hiteles képet kapjunk. Utóbbi cél csak akkor lehet sikeres, ha minden állampolgár meggyõzõdése szerint,
õszintén és önként válaszol nemzetiségi kötõdését illetõen.
Az áldozatok, a kitelepítetek
emlékezetébe kitörölhetetlenül
beléivódott, hogy õket azért érték ezek a a sorscsapások, mert
közel 70 évvel ezelõtt megvallották nemzetiségi hovatartozásukat, anyanyelvüket, vagy egyszerûen azért, mert német nevük
volt. Az adatok felvételének
módszere megõrzi a válaszadó
anonimitását, utólag nem lehet
konkrét névhez kötni a válaszokat, ezáltal biztosítva, hogy a
nemzetiségi hovatartozás megvallása ne érinthessen hátrányosan senkit.

A 2011-es népszámlálás már
az ENSZ Statisztikai Bizottsága
által kidolgozott alapelvek alapján történik és
egy világprogram részét képezi. A szakmai feladatokat a
Központi Statisztikai Hivatal
végzi, a személyes adatok védelmérõl szóló törvény betartását az
adatvédelmi biztos ellenõrzi.
Ezen felül a népszámlálási törvény biztosítja, hogy utólag ne
lehessen az adatokat konkrét
nevekhez kapcsolni, valamint a
számlálóbiztosokat teljes titoktartás kötelezi.
Az említett biztosítékok ellenére sokan nem merik a mai napig megvallani sváb származásukat, kötõdésüket,
pedig Nagymaroson a német
nemzetiségi hagyományokat
még ma is sokan ápolják. Arra
kérünk mindenkit, hogy gondoljon családja felmenõire! Gondoljanak azokra, akik több évtizede is vállalták német gyökereiket, és hogy ezért késõbb soksok szenvedést kellett elviselniük! Ha most nem valljuk meg

sváb származásunkat, akkor
minden gyötrelem, amit õk elszenvedtek, hiábavaló volt! Ha
nem vállaljuk kötõdésünket a
nemzetiségi hagyományokhoz,
akkor megtagadjuk múltunkat,
örökségünket! Legyünk büszkék
származásunkra, és az értékeinkre, amelyek a településünkön találhatók.
Az ország mûködésében végbemenõ folyamatok kihatnak a
nemzetiségekre is. Rövid idõn
belül többször
módosult a kisebbségi önkormányzatok finanszírozása. Hamarosan a törvényhozók elé kerül az új nemzetiségi törvény tervezete, a kisebbségi önkormányzatok finanszírozása pedig 2013tól már a népszámlálási adatok
alapján fog történni.
Minél nagyobb számban vállaljuk német nemzetiségünket,
annál hatékonyabban tudunk fellépni nemzetiségi oktatásunk,
kultúránk és hagyományaink
megõrzéséért! Minél nagyobb
nemzetiségi közösségként képviseltetjük magunkat, annál nagyobb esélyt teremtünk magunknak és leszármazottainknak, hogy a szükséges támogatások biztosítva legyenek számunkra!
DUNAI SVÁBOK
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE,
IVOR ANDRÁSNÉ

Nagymaros
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Cenzúra: írhat-e szabadon
az önkormányzat tagja az
önkormányzat lapjában?

pályázat "röghöz köti" szegény Sulyok urat.

A Semmi nem teljesült a Termál-szerzõdésbõl címû cikkem Petrovics László, Rudolf
Józsefné és Grécs László döntése értelmében nem jelenhetett meg a Nagymaros újságban (Hol élünk? Hányat is
írunk?). A cikk, valamint a
parkolási rendeletrõl írt összefoglaló a www.kerekegylet.hu
honlapon olvasható.
A beruházás nem azért kilátástalan, mert a mellébeszélésre felhívom a figyelmet, hanem azért figyelmeztetek a
mellébeszélésre, mert a beruházás kilátástalan.
Ez önmagában is elég baj,
kár tetézni cenzúrával.
Remélem, a beruházó-jelöltek és a bankok lesznek
olyan bölcsek, hogy a megjelent újságcikken és röpiraton
kívül a szerzõdésbõl és egyéb
dokumentációkból is tájékozódnak.
Nagymaros,
2011. augusztus 10.

A projekt nem zárult le,
sõt a szerzõdés szerinti december15-i határidõvel sem
fog! A célkitûzésemrõl nem
mondok le, azért továbbra is
dolgozom! Ahogy Szomráky
urat többször, most a lakosságot is tájékoztatom, hogy folyamatosan tárgyalok pénzügyi befektetõkkel és beruházó jelöltekkel! Több ízben figyelmeztettem Szomráky Pált,
hogy a cikkének megjelenése
a projekt további résztvevõi
számára (bank, társfinanszírozó, pályázatot támogató hatóság) bizonytalanságot, a település részérõl egyet nem értést sugároz. Mindezzel a projekt megvalósulását veszélyezteti . Természetesen kizárólag a projekt érdekében döntöttem úgy, hogy a cikk ne jelenjen meg!
Nagymaros,
2011. augusztus 11.

Felkerestem a három érintettet, hogy egy lapon adjuk
közre véleményünket, elkerülendõ a széthúzás látszatát is!
Bár értékrendünk eltérõ, céljaink közösek, ezért Petrovics
László polgármester költõi
kérdéseimre adott válaszait és
véleményét sértõdés nélkül,
örömmel közlöm.
SZOMRÁKY PÁL

Nem írhat szabadon az
önkormányzat tagja az önkormányzat lapjában!
"Hol élünk? Hányat is
írunk?" Természetesen tudjuk, hogy Nagymaroson
élünk, és 2011-et írunk. Ma
azonban a testület döntése értelmében az önkormányzat
lapjában megjelentetni kívánt
cikkek akkor jelenhetnek meg,
ha az arra jogosult négy képviselõ (Rudolf Józsefné, Grécs
László, Szimon Attila, és
Petrovics László - mint bizott-

sági elnökök, illetve alpolgármester és polgármester) többsége jóváhagyja azt.
Miután nem cenzúra, hanem jog, ezért csak azt jelentetjük meg, ami a jelenlegi
önkormányzati törekvéseket
nem gyengíti. Véleményem
szerint ez a cikk negatív hatással lehet - a projekt megvalósulása szempontjából akár a beruházó jelöltekre,
akár az azokat támogató
pénzügyi és egyéb szervezetekre. A személyes sértettség
irányította cselekedet nem
vezet elõre!
Nagymaros,
2011. augusztus 11.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Semmi nem teljesült a
Termál-szerzõdésbõl, avagy
a hiteles tájékoztatásról.
Decemberben a képviselõtestület a beruházó kérésére
módosította a termál-projekt
szerzõdését: fél éves haladékot adott arra, hogy a beruházó a jogerõs engedélyezési és
kiviteli terveket, továbbá valamennyi megvalósíthatósági
tanulmányt, tervdokumentációt és a hozzájuk kapcsolódó
jogokat beszerezze. A határidõ ismét lejárt, Sulyok úr (beruházó) ismét üres kézzel érkezett a beszámolóra: semmilyen dokumentumot nem tudott bemutatni a testületnek.
A Nagymaros újság a következõképp számolt be a történtekrõl: "Megtudtuk, hogy a
környezetvédelmi hatástanulmányt kisebb-nagyobb idõelcsúszással elfogadta a hatóság, így ezt az engedélyt is
megkapta a beruházás." Csakhogy ez sajnos nem igaz. Sulyok úr azt ígérte, hogy egy
héten belül meg fogják kapni
az elõzetes környezethasználati engedélyt. Természetesen
nem kapták meg. De még ezzel együtt is olyan messze len-

ne a beruházás a jogerõs építési engedélytõl, mint Makó
Jeruzsálemtõl. Tehát ezt az engedélyt sem kapta meg a beruházás.
Az újság így folytatja: "Az
Új Széchenyi Terv keretében
beadásra került a pályázat, de
még eredmény eddig nem született." Arról is érdemes lett
volna beszámolni, hogy Sulyok úr nem mutatta be a pályázat benyújtásáról szóló
visszaigazolást (befogadó nyilatkozatot), sem a pályázat
postai kézbesítésének tényét
igazoló tértivevényt arra hivatkozva, hogy az annyira titkos, hogy még zárt ülés keretében sem mutathatja meg.
Talán beadta - talán nem.
A következõ mondat: "A
benyújtott pályázat az összeg
miatt már kiemelt állami beruházásnak minõsül, mert kiderült, hogy a tervezett komplexumok mellé még egy hotel
felépítését is vállalnák." Csakhogy sajnos ez sem igaz. Sulyok úr szerint még egy titkos
5 csillagos komplexum fog
épülni Nagymaroson, de hogy
ez mi, azt nem árulhatja el,
mert nagyon titkos. Lehet,
hogy kórház, lehet, hogy szálló, de lehet, hogy ufóleszálló;
ki tudja: titkos. A beruházás
költségeit növeli az is, hogy
mára már mindkét tervezett
szállót 5 csillagosra és sokszobásra tervezi. Mivel a pályázat meghaladja a 13,1 milliárd
forintot (hogy mennyivel, az
kiemelten titkos) ezért, ha
nyerne, kiemelt állami beruházásnak minõsülne. Egyelõre
azonban az sem biztos, hogy
beadták.
Az újság végül úgy kommentálja az eseményeket,
hogy a gonosz Szomráky Pál
kérdéseivel szinte rátámadott
Nagymaros jótevõjére, akit
egyébként minden faluban tárt
karokkal várnak. Megjegyzem, még jó, hogy az a fránya

A lap a parkolási rendelet
kapcsán is félretájékoztat. Részletek a www.kerekegylet.hu
honlapon.
NAGYMAROS, 2011. JÚLIUS 29.
SZOMRÁKY PÁL

PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Kiegészítés
A Nagymaros újság augusztus
számában megjelent a Kerekegylet Összefogás nagymarosi módra címû cikkének
Strandra magyar! alcímû fejezetébõl technikai okok miatt
néhány információ kimaradt,
ezt most pótoljuk.
"…Schäffer Gábor segítségével felgallyaztuk a környezõ
fákat, megnyírtuk a sövényt, kivágtuk a Fekete-Sas elõtti bozótot és helyére egy strandfocipályát építettünk, melyhez a
kiskapukat Szekeres Ferenctõl
kaptuk…
…Hollósi Géza, a Nagymarosi Motorcsónak SE elnöke is
nagylelkûen támogatta kezdeményezésünket…
…Aki ott volt, tudja, milyen
jó volt ott lenni, de mindenkinek nagyon köszönjük a munkáját!"
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Határtalan gyerektábor
A nyár legvidámabb hetét töltöttük
együtt kárpátaljai barátainkkal: a ráti
Szent Mihály gyermekotthon lakóival és a Credo Verséneklõ Együttes
tagjaival. (http://stmkids.hhrf.org és
www.credo.van.hu).
Az érkezés némileg kalandosra
sikeredett, mert a társaság harmada
egy minibusszal dél helyett egy órára, az éjszaka közepén érkezett nem
kis részben a határátlépésnek köszönhetõen. Bár a csomagok is a buszban
voltak, délutánra akadt fürdõruha
mindenkinek, így a hatalmas adag gulyásleves és rizskoch után a strandon kukoricát, fagylaltot evett a sok lurismerkedhettek meg a Maroskás, az kó, nem volt oka senkinek sem szoEstközis és a ráti gyerekek.
morkodni. Este a nagy sikerre való
tekintettel újabb mesét vetítettünk.
Másnap ott folytattuk, ahol elõPéntek a koncert napja volt.
zõ nap abbahagytuk: a Duna alatt - Mindnyájan lázasan készültek az
átmerészkedtünk az alagúton Viseg- elõadásra, ezért délelõtt és délután
rádra. Fantasztikus élmény volt a bo- is hûtõfürdõt vettünk a Dunában, a
bozás, három csúszás után is nagy kettõ között pedig tárkonyos zöldnehézségbe került a gyerekeket át- bablevessel és egy hegynyi süteterelgetni a Fellegvárba. Itt aztán a ménnyel enyhítettük izgalmunkat.
csodálatos panoráma, a kiállítások és Az esti koncertrõl így ír a Kisduna
a hely szelleme mindannyiunkat le- (www.kisdunaujsag.hu): "Péntek
nyûgözött. Részt vettünk a visegrá- este adott közös koncertet a nagydi királytalálkozón, fogtunk vizát, marosi templomban a Kárpátaljai
lõttünk szarvast, és megnéztük a Ráti Gyermekkar a Maroska GyerSzent Koronát. Kis pihenõ után mekkarral. Az est második felében a
elkirándultunk a Salamon-tornyon át Credo Kárpátaljai Verséneklõ
Mátyás király palotájához, a törté- Együttest hallgathatta a szépszámú
nelmi játszótérre, ami igazán gyö- közönség.
nyörû, így nem csoda, hogy a NapNincs itt helye most holmi zenekirály is épp ott volt. "Meleg: 40 fok kritikának, nem is értek hozzá. De a
árnyékban. De árnyék nem volt a ját- szívem és az eszem fölfogta - mintszótéren. Csak meleg." Gondoltunk hogy azt remélem, másoké is, - hogy
hát egyet és elkompoltunk a marosi itt sokkal - sokkal többrõl volt szó,
strandra, ilyen szép strand úgyse nõ mint ötven kisgyerek és közel ugyanminden bokorban…
ennyi felnõtt együtténeklésérõl. A
Miután megettünk 5 kilométer koncert ugyanis ajándék volt Nagymilánói makarónit, táncra perdült a marosnak, a befogadó családoknak,
banda, és úgy roptuk a néptáncot, azoknak, akik bármit is segítettek
mintha egész nap csak lógattuk vol- abban, hogy a hányatott sorsú ráti
na a lábunkat.
gyerekek egy hétig élvezhessék a
Hogy a királyoknál maradjunk,
a hét közepén Kismarosról kisvasúttal Királyrétre zötyögtünk. Játszottunk az erdei játszótéren, és kipróbáltuk a hajtánypályát, ami szintén
óriási élmény volt, mentünk hát ezen
is vagy három kört. Királyi lakománkat a királyréti patak partján a Patak
Vendéglõnek köszönhettük. Ebéd
után medencéket építettünk a patakban, és ott hûsöltünk fagyizá-sig.
Otthon, a Kerekegyletben jól
betöltöttkáposztáztunk, majd a diófák alatti kertmoziban megnéztünk
egy mesefilmet. A mese után, mint
minden este a gyerekek hazamentek
nagymarosi családjaikkal, és ilyenkor jutott bõven figyelem az élményeit mesélõ kisgyerekre.
A strandolást másnap csak a
némi énekpróbával fûszerezett nyárleves szakította meg, melyhez mindenki épp csak annyi almás
kiflikochot ehetett, amennyi beléfért. A parton motorcsónak és kenu
várta a gyerekeket, akiknek életre
szóló élményt jelentett ez a vízi kirándulás. Pancsolás közben dinnyét,

nyarat, a Dunát, a Kerekegylet és a
"maroskák" vendégszeretetét. Jelzés, mely mindkét részrõl egyértelmû. Parányi kárpótlás 2004. december 5-ért. Lecke arról, hogy lehet
együtt szólni, ha akarjuk."
A templomtéri koccintás után
fantasztikusat buliztunk: táncoltunk, sütiztünk, folyt a szörp és az
almalé, a hangulat fergeteges volt.
Együtt táncolt kicsi és nagy, gyermek és felnõtt.
Szombaton a Spájzplaccon éne-

keltek a gyerekek, majd egy kondérnyi paprikás krumpli után ki-ki családjával töltötte a délutánt.
Este a búcsúvacsorára csaknem
százan jöttek el, a hangulat mégis
családias volt. Sokat beszélgettünk,
tüzet raktunk, újraéltük a hét legszebb perceit… Mikor aztán jól besötétedett egy lenyûgözõ meseelõadáson vehettünk részt: a zenészek
fújták a töröksípot, tekerték a lantot, s pengették a húrokat. A sárkány
tényleg tüzet okádott, a tûzmadár
szárnyai pedig úgy égtek, mint a
Reichstag. A gyerekek kérésére újra
volt egy kis diszkó, aztán elõkerültek a gitárok, furulyák kongák és a
nagybõgõ így élõzenére mulathatott
ki-ki kedve szerint.
A gyerekek a vasárnapi mise után
hazamentek, de hagytak itt magukból mindenkinek egy-egy szép emléket, és vittek magukkal Nagymaros
szeretetébõl egy jókora darabot.
A nagyszerû táborozásért hálásak vagyunk azoknak a családoknak,
akik befogadták a gyerekeket erre a
hétre: Bazsalya Lívia és Burgermeister László családja, Bálint Ildikó és Bálint Zsombor családja,
Burgermeister Nóra és Burger-

meister Róbert családja, Juhász
Györgyi és Juhász Mihály családja,
Róth Andrea és Mile Zsigmond családja, Schäfferné Sándor Dorottya
és Schäffer Gábor családja, Veress
Orsolya és Bertényi Gábor családja. Nemcsak részt vettek, nemcsak
segítettek, közösen, együtt varázsoltuk össze ezt a nyaralást, és mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük a vendéglátóinknak,
hogy finomabbnál finomabb ételekkel kényeztettek bennünket. A lakomák sorrendje szerint: Ocskay Elvi-

ra, Jobbik Nagymarosi Alapszervezete (Szimon Ágota, Szimon Attila,
Fekete Zsolt), Hegedûs Gáborné és
Hegedûs Erzsébet, Végvári Györgyi
és Sisa László pékmester, Nagymarosi Katolikus Karitász (Rendessy
Annamária vezetésével), Burgermeister Róbert és Burgermeister
Nóra, Szalai Zoltán. A tepsiket, tálcákat fazekakat Zoller Csaba Kerékpár-mûhelyében szerezheti
vissza mindenki, aki süteménnyel,
palacsintával kedveskedett a gyerekeknek.
A színes programokat is hálásan
köszönjük! A DMRV Zrt jóvoltából átkelhettünk a Duna alatt. Ingyen csúszhattunk a visegrádi télinyári bobpályán. Köszönjük az Erdei Mûvelõdés Házának (Visegrád), hogy bemehettünk a Fellegvárba és a panoptikumba. Köszönet
illeti a Mátyás Király Múzeumot.
Köszönjük az Atlantisz Visegrád
Club Kft-nek, hogy utazhattunk a
kompon. Köszönjük a fergeteges
népi táncot Nagy Izabellának.
Kettler Tibor, Hivert Gábor,
Tömösvári Botond, Zolnay Benjámin jóvoltából kisvasúttal utazhattunk és hajtányozhattunk. Köszönet
illeti Ruff János erdészetvezetõt is.
Motorcsónakozni Schäffer Gábor
vitte el a gyerekeket, a fagyit Irénke Cukrászdájától kaptuk. A tüzes,
zenés mesés elõadást Oszvald Tamás garabonciás társulata mutatta
be, a talpalávalót a Vadszamarak
húzta-pengette-dobolta.
Köszönettel tartozunk a Von
Benko házaspárnak és Gere Mártonnak.
Nem volna teljes a lista Ivaskovics József tanár úr és a Credo neve
nélkül, akik a zene erejével erõsítik
a kárpátaljai gyerekek lelkét és magyarságtudatát.
A tábor nem jöhetett volna létre anyagi háttér nélkül. Köszönjük
mindazoknak, akik pénzzel járultak
hozzá a gyermekek nyaralásához.
Olyan sok nagymarosi támogatta a
kezdeményezést, hogy a helyi vállalkozókat idén nem kellett külön
fölkeresnem anyagi támogatásért.
Köszönjük, hogy a tábor stabil
anyagi alapját a nagymarosi családok áldozatos munkájukkal megteremtették.
SZOMRÁKY PÁL
FÉNYKÉPEINKET ÉS A TÁBORT
HONLAPUNKON, FACEBOOK OLDALUNKON LÁJKOLHATJÁK.
WWW.KEREKEGYLET.HU
KEREKEGYLET@GMAIL.COM
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Bensõséges hangulatban Testvérvárosunk polgármestere
zajlott a kitelepítés napjára vendégeskedett városunkban
Petrovics László polgármester rián folytattuk. Az onnan elénk
emlékezõ koszorúzás
úr meghívására, az augusztus táruló látványra nem találtak
Augusztus 27-én a Mainzi utca
4. szám alatt lévõ emléktáblánál
koszorúztunk a kitelepítettek
emlékére, a Dunai Svábok Önkormányzatának szervezésében.
Ivor Andrásné bevezetõjében
ismertette az összejövetel lényegét, idézve Egry Józseftõl: "Egy
nemzetnek nem csak az a fontos,
hogy vannak-e értékei, hanem az
is, hogy vannak-e értékeinek
megbecsülõi". Láthatóan vannak, hiszen a nemzetiségnek egy
kis csoportja tisztelgett az emlékhely elõtt, megõrizve a gyökerek emlékeit.
Ezután Jung Károly nagymarosi õslakos mondta el a megemlékezés szavait, a kitelepítés tortúráját, családok életének kettétört tragédiáját.
Ezt követõen Hevesi Hanna,
a Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola 3. osztályos
tanulója mondott verset sváb

akcentussal. A verset betanította Heinczné Cserni Katalin.
A megemlékezést követõen a
Dunai Svábok Önkormányzata
nevében Jung Károly, a Jobbik
nagymarosi szervezete nevében

- akik szintén megtisztelték az
összejövetelt - Szimon Attiláné
és Békeffy Andrásné helyezte el
a Dunakanyar Fúvósegyüttes néhány tagjának zenei kísérete

20-ai ünnepségünkre érkezett
Nagymarosra Szûcs Pálma
(képünkön balra) Nagygejõc
polgármestere és munkatársa.
A Dunakanyar szíve a legszebb arcát mutatta vendégeinknek. Szikrázó napsütés, a
Duna illata, a természet színeinek kavalkádja elvarázsolta
meghívottjainkat.
A délelõtti ünnepi mûsort
követõen a Zoltai családnak
köszönhetõen a Kittenbergerházban megtekinthettük a nagy
kutató és vadász emlékét õrzõ
gyûjteményt. Vendégünk csodálattal hallgatta a felelevenített történeteket és nézte végig
Kittenberger Kálmán kiállított
személyes tárgyait.

szavakat. Újra megerõsítést
nyertünk arról, hogy csodás
helyen lakunk. Az esti séta
után bár fáradtan, de teli élménnyel tértek nyugovóra.
Másnap reggel Kiss Istvánnak és Csillának segítségével
egy kis hajókázást tehettünk a
Dunán.
A hullámok kellemesen ringatták a hajót, így téve még
kellemesebbé az utat.
A NAKE kiállítótermében
Garami Mária vezette végig
vendégeinket. Mesélt az egyesületrõl, terveikrõl, az alkotókról és az inspirációkról. Mária
néni elhivatottsága, a belõle sugárzó erõ a polgármester
asszonyra is nagy hatást gyako-

Az ebédet követõen egy
röpke szusszanást engedtünk
vendégeinknek. A rövid pihenõ után Antal Márti várt minket a Pince-tárlatnál. Mesélt az
aktuális kiállításról, minden
egyes kiállított darabról tudott
valami olyat mondani, ami igazán érdekes volt. A barangolás következõ állomása a Dózsa György úti óvoda volt. A
"váras ovi" nagyon tetszett nekik. Ezt követõen a díszes iskolánkat csodálták meg. A két
intézmény megtekintésekor
sort kerítettünk az oktatással,
a gyerekek helyzetével kapcsolatos eszmecserére, a hasonlóságok és a különbségek megvitatására. A sétánkat a Kálvá-

rolt. Mi pedig büszkék voltunk
arra, hogy õ a mi közösségünk
tagja, itt él és alkot köztünk.
Délelõtti városnézésünk
végén a Kézmûves Csokoládé
boltba tértünk be. Itt is kíváncsian hallgatták a csokoládékészítésrõl szóló ismertetõt, a bolt
kialakulásának történetét.
Élményekkel gazdagon, az
itt élõ emberektõl kapott szeretettel telve indultak haza.
Szeretném a köszönetüket
tolmácsolni Nagymaros Város
lakosságának a barátságos fogadtatásért, a sok mosolyért, az
önzetlen segítségért, a kiváló
vendéglátásért.

mellett a megemlékezés koszorúját.
Végezetül kötetlen beszélgetés keretében a Panoráma étteremben zártuk a délutánt.
INÉ

Szeretettel vár mindenkit a Nagymarosi Dunai
Svábok Önkormányzata szeptember 17-én,
szombaton 14.30 órától a Fő téren megrendezése kerülős Schwabenfest-re. Részletes programunkat a kihelyezett plakátokon olvashatja.

Zarándoklat és kirándulás
Tihanyba október 8-án
Mindenkit szeretettel vár
a Szent Rókus Karitász
Bővebb információ 30-9642-850

RUDOLF JÓZSEFNÉ
ALPOLGÁRMESTER
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Szobrok és érmek Könyvajánló - Papp Mara:
Kaubek Péter Szobrok és érmek
címû kiállítása nyílt augusztus 19én a Pince Tárlatban. A kiállítás
szeptember 18-ig szombaton és
vasárnap 10-17 óráig látogatható.
Kaubek Péter szobrász Budapest, 1942. április 29-én született.
Autodidakta, a Dési Huber Körben tanult. Mestere: Laborcz Ferenc. 1977-80: Derkovits-ösztöndíj, 1978: Siklós-Villányi Nemzetközi Szobrász Alkotótelep.
1985: Országos Kisplasztikai
Biennálé III. díj; 1986: Humor és
Szatíra Fesztivál képzõmûvészeti fõdíja, Gabrovo (BG), 1999:
Portré Biennálé aranydiploma,
Hatvan. Erõsen kötõdik a magyar
szobrászati hagyományokhoz.
Plasztikai megfogalmazása erõteljes, a pozitív formák együttes
hatására épül. Karakteres portretista. A 90-es években tett afrikai, indiai és himalájai utazásai
hatására kezdett tájképeket festeni, amelyeken ötvözõdik a friss
realista felfogás a keleti szemlélettel.
Hogyan fogalmazható meg
Kaubek Péter mûvészete? Errõl a
Hitel 2006-os decemberi számában Széles Klára Egy nem divatos mûvész címmel írt részletesen,
melybõl az alábbiakban két idézetet emeltünk ki.
"Kaubek Péter nem divatos
szobrász. (S ma már hozzátehetem: még kevésbé divatos "festõ,
rajzoló"). Sohasem volt az. (Sohasem lesz az? - Ez már elõre nem
tudható. Ki tudja?)
Miért és hogyan nem az?
Például pályája kezdetétõl
(máig) hû az élõ modellek: fõként
az emberi fej, test közvetlen - elsõ
pillantásra: áttétel nélküli - ábrázolásához. Kifogyhatatlan érdeklõdéssel, új meg új kíváncsisággal faragja kõbe, fába, márványba (ha van) - önti bronzba az emberi fejek, arcok, testek másait.
Vannak (fõleg plakettjein) bõven
neves mûvészek, tudósok, írók. De
igazság szerint legkedvesebbek (s
talán legkiemelkedõbb darabjai
is) azok, amelyeken az "egyszerû",

Sicam Bharr legendája

a legköznapibb emberi koponyát,
arcot, figurát mintázza meg. Közvetlen barát, feleség, gyermek önmaga - szomszéd, ismerõs vagy
akár alig ismert, akin megakad a
szeme? Csupa kérdõjel. Igen, így
van. De mégsem egészen. Legjobban szeretett s fõ munkáinak is tekinthetõk között kétségtelen, hogy
éppen édesanyja, (kis)fia szerepel.
(Önportréja külön szót érdemel.)
Mégis - legalább ilyen hangsúllyal kapnak helyet azok a karakteres és lenyûgözõ mûvészi
darabok, amelyek - valami különös, de fontos vonzalom alapján
keleties, avagy talán egyenesen
keleti: ázsiai, kirgiz stb. fogantatásúak…"
"…Kaubek Péter, a Budapesten peremkerületekhez ragaszkodó, az ember, aki a nagymarosi trafóház elszigeteltségében
érzi magát igazán otthon - most
már jó pár éve -, mondhatom
"rendszeresen" Egyiptomba jár.
S ha teheti: Indiába (Nepálba).
(Mellesleg: kerékpáron.) Közvetve, majd egyre közvetlenebbül
és személyesebben kapcsolódik
az egyiptomi magyar régészeti
ásatásokhoz. Kákosy László
munkájához, személyéhez. S itt
találkozik élet és mû. Kölcsönös
vonzalom és életmû. (Fõként a
kiváló Kákosy-mellszoborra
gondolok s az egyiptomi akvarellekre.)…"
(A fotókat Gubacsi László és
Döbrössyné Valentin Kriszta
készítette.)

Hogy Papp Mara tanítói tevékenysége mit jelentett tanulói
számára, azt hosszú évtizedek
eredményei, tisztelete tanúsítja. Hogy mit jelent most nekünk írói tevékenysége, azt egy
igen izgalmas ifjúsági regény:
"Sicam Bharr legendája" mutatja meg.
Bevallom, büszkeséggel és
csodálattal olvastam a könyvet.
Büszkeséggel, hogy Papp Marát kedves, jó kolleganõmnek
mondhatom, csodálattal, hogy
nyugdíjas éveinek legelején írt
egy könyvet - nem akármilyet!
-, s tette ezt olyan természetes
könnyedséggel, mintha világéletében csak az írással foglalkozott volna.
Papp Mara "elsõkönyves"
író. Mindenekelõtt azokra gondolt, akikkel együtt élt, dolgozott - a gyerekekre, a fiatal
nemzedékre. Nagy-nagy szeretettel, kitûnõ fantáziával, felelõsségtudattal, írói tehetséggel
készült ez a könyv.
A regény elején még itt vagyunk a napi valóságban, aztán szinte észrevétlenül mi is
"becsusszanunk" egy évszázadokkal korábbi idõszámításba, egy másik kultúrába, egy
másik világba. A szereplõk,
akikkel a kelták birodalmába
jutottunk, hús-vér emberek,
gyanítom, szõdligeti tanítványok. Oxi, Angéla, Brigitta és
Anita úgy kommunikálnak a
több évszázaddal korábban élt
õsökkel, mintha õk is ebbe a
világba tartoznának. Az idõutazás számos izgalmas helyzetet eredményez: mindenekelõtt meg kell ismerni a kelták
életmódját, szokásaikat. Magunk elõtt láthatjuk szép viseletüket, vadász- és harcmodorukat. De a gyógyfüvek ismerete, a beavatási szertartások

éppúgy megelevenednek elõttünk, mint a finoman bontakozó szerelmek, vagy éppen az
otthont, hazát védõ harci jelenetek.
Az izgalmas történetet átmeg átszövik a szebbnél szebb
leírások. Papp Mara megélt és
átélt ismeretei új megfogalmazást kapnak.
A Hortobágy egyhangúsága
helyett egy izgalmas, pompás
képet kapunk, melyben szinte
megelevenednek Homoki
Nagy István filmkockái. A kelták környezetét Erdélyország
varázslatos vidékeivel együtt
csodálhatjuk. És persze a végigvonuló feszültség, ami a
cselekmény sava-borsát adja!
Vissza kell kerülni az évszázadokkal elõtti világból a XXI.
századba! - de hogyan? Meg
kell fejteni Zsolt eltûnésének
titkát! - de hogyan?
Adjon erre választ Sicam
Bharr legendája!
Mi pedig legyünk büszkék,
hogy éppen a mi asztalunkra
tette elsõként Papp Mara ezt a
kitûnõ ifjúsági regényt!
VARGA ZOLTÁNNÉ

Meghívó
Nyílt napot tartunk szeptember 20-án a Gondozási Központban (ÖNO Nagymaros, Vasút u.6.) melyre tisztelettel meghívunk minden érdeklõdõ nagymarosi lakost. Az
intézményt ezen a napon 9-15 óráig bárki meglátogathatja, megismerheti hogyan telnek a napok nálunk.
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK:
AZ ÖNO IDÕSEI ÉS DOLGOZÓI
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Köztünk élnek

Az elismerés az igazi fizetség
Nagy örömömre szolgált, hogy
ebben a hónapban egy kicsit
személyesebb interjúra is sort
tudtam keríteni. Nagy meglepetésemre felkértek, hogy
nagybácsikámmal, Ritzl Ferenccel készítsek egy riportot
életérõl és nemrégiben történt
kinevezésérõl.
Feri bácsi Nagymaroson
született és itt is nevelkedett, de
az élete Vácra sodorta õt. Sokáig laktak ott feleségével, de
mindig visszavágyott, mert lélekben Marosinak tartotta magát. Élete sok szálon kapcsolódott a településhez, a sport és a
család egy része is ide kötötte,
nem beszélve a hely szépségérõl. Tíz éve tértek vissza és örülnek, hogy itt találhatták meg
otthonukat szép, zöldellõ kertû
házukban.
Feri bácsi az általános iskolát is itt végezte el, majd felvételizett a váci gimnáziumba,
ami sajnálatos módon meghiúsult. Ezért úgy döntött, hogy
Pesten próbál szerencsét és elvégzett egy épületgépészeti
technikumot, majd mûszaki
tiszti képzésben vett részt a
MÁV keretein belül. Ezek után
Nyergesújfalun egy német társasággal dolgozott. Egész életében nagy szerepet játszott a
továbbtanulás. Ha volt rá lehetõség, mindig tovább és tovább
képezte magát az érdeklõdési
körein belül. Sokat foglalkozott
építészettel, de nagy szerelmének mégis a sportot tartotta.
Ezért sportvezetõi és edzõ szakot hallgatott a Testnevelési
Fõiskolán. Az iskola után
hosszabb ideig tevékenykedett
Vácott sportfelügyelõként. Sok
rendezvény szervezése is fûzõdik a nevéhez, mint a Törökmezõi Békenap, ami 460 fõvel indult, majd a késõbbiekben 24
ezer fõt számlált, akik 14 sportágban mérhették össze tudásukat. Feri bácsi Nagymaroson
belül edzõként is kipróbálta
magát és rengeteg fiatalnak oktatta a labdarúgás alapjait. Nagy
örömöt jelentett neki, hogy
megtalálhatta a tehetségeket a
fiatalok között, akik közül sokan magasabb osztályokban is
bizonyították rátermettségüket.

Azt is megosztotta velem, hogy
régen könnyebbnek találta a tehetségek felkutatását, mert a
technika fejlettsége még más
szinten volt akkoriban, ezért a
gyerekeket könnyebb volt a levegõre csábítani. Élete tele van
szép emlékekkel és ezek alól az
sem képez kivételt, amikor régi
játékosai elhívták magasabb
osztályban való bemutatkozó
mérkõzésükre. Itt érezte azt,
hogy volt értelme a munkájának. Ez volt a legnagyobb fizetség.
Feri bácsi életében a sport
nem csak edzõként, hanem játékosként is sokat jelentett. Kézilabdában és fociban is remekül teljesített. Elismerés volt
számára, amikor 15 éves korában a felnõtt csapat befogadta
õt. A teljesség igénye nélkül
olyan híres emberekkel játszhatott együtt, mint Baranyai
Braunsteiner Gyula, Zoller
Sándor, Misa bácsi, Szirtes József, Hoffmann László. Ezek az
emberek nagyon sokat tanítottak neki az emberségrõl, sportszeretetrõl és megtanították
neki azt is, hogy a sportban milyen fontos a település képviselete. Örömmel tölti el, hogy
ilyen kiváló emberekkel játszhatott együtt.
Sportvezetõi tevékenységét a
Szobi Járási Szövetségnél kezdte, ahol elnöki feladatot látott el.
Késõbb összevonások voltak,
ezért pályafutását Vácon, majd
a Megyei Labdarúgó Szövetségnél folytatta. A '90-es évek elejétõl a Pest Megyei Labdarúgó

Szövetség fõtitkárhelyettese lett,
majd késõbb megkapta a fõtitkári kinevezést is.
Polgári életében a MÁV pályafenntartási részlegén mûszakisként is dolgozott, de Vác
Városi Tanácsában sportfelügyelõi munkákat is ellátott.
Késõbb megválasztották a Pest
Megyei Munkaügyi Tanács elnökének, mely pozíciót a rendszerváltástól napjainkig magáénak tudhat. Pályafutása során
sokat tájékozódott az európai
munkaügyi lehetõségek terén és
nemzetközi munkaügyi tapasztalatokat is szerzett. Ezt a tudását sok tekintetben hasznosította. Munkássága alatt rengeteget
utazott és kinyílt elõtte egész
Európa. Szerencsés embernek
tartja magát, mert csak olyan
munkát vállalt el, melyben elegendõ volt a képzettsége. Így
nem tudták bevezetni a sûrûbe.
Egy percet sem sajnál ebbõl az
idõszakból, mert a nemzetközi
kapcsolatok nagy élményt jelentettek neki. Azt mondja, ehhez nyugodt háttérre volt szüksége, amit szerencsére a családtól meg is kapott. Ez nagy segítséget jelentett számára. Ezúton is köszöni nekik a belé fektetett bizalmat és a sok támogatást, amit tõlük kapott.
A családban a házasságából
4 gyermek született, akiket a
lehetõségekhez mérten próbáltak minél jobb neveltetésben
részesíteni. Ez persze nem volt
könnyû, mert a felesége Jutka
néni is felnõttképzésre járt, így
felváltva osztották meg a neve-

lés nehezebb részeit. Feri bácsi
elárulta, hogy megérte a sok
energia, mert a mai napig békében ül össze a család teraszukon
és örömmel emlékeznek a régi
idõkre.
Vácott végzett tevékenysége
után Szobon tanácselnöki pozíciót látott el. 10 év munka után
súlyos betegség miatt nyugdíjba kellett vonulnia. Szerencsére felépült betegségébõl és így
nyugdíj mellett tudott megyei
szintû események kapcsán tevékenykedni. 1 éve visszavonult
a labdarúgástól és átadta a stafétát a fiatalabb generációnak.
Pályafutását érdekképviseleti
vonalon a nyugdíjasok érdekeit
képviselve folytatta az MKKSZ
nyugdíjas szervezetének alelnökeként. A korábbi ciklusokban
a városfejlesztési bizottság és a
pénzügyi bizottság keretein belül a nagymarosi szférában is
tevékenykedett.
2011. augusztus 10-én nevezte ki a képviselõ-testület a
Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi elnökének, a polgármester jelölése alapján. Gyorsan megismerkedett a rá váró
feladatokkal és köszönettel elfogadta a megtisztelõ pozíciót.
Örömmel tölti el, hogy a település érdekében végezhet feladatokat és reméli, hogy az önkormányzat tagjaival szinkronban, a kuratóriumi tagokkal hatékonyan tudnak majd együttmûködni. Nagyon bízik abban,
hogy ebbõl a kapcsolatból eredményes munka fog születni,
mely nagy segítségére lesz a
város fejlõdésének. Egyelõre
konkrét eredményekrõl nem tud
beszámolni, de talán 1-2 év
múlva már aktuálisabb lesz a
tevékenységük értékelése. Úgy
hiszi, csak a közös és reális gondolkodás vezethet eredményre,
ezért támogatni fogja az olyan
távlati tervek megszületését,
melyeket megvalósíthatónak
talál.
Feri bácsi végezetül elárulta, hogy munkássága során nem
tett olyan dolgot, ami miatt szégyenkeznie kellene. Szép és
eredményes idõszakot élt meg.
Mindig nagyon örült más sikereinek, ha ebben segíteni tudott.
Reménykedem benne, hogy
még hosszú és hasonló sikerekben gazdag idõszak vár Feri
bácsira és azt is, hogy a szerencsés életpálya továbbra is nyomon kíséri majd életét.
BURGERMEISTER RICHÁRD
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A Dunától a Tiszáig a vizek Elsõ lett a "Team Nagymaros"
és borok útján kerékpárral Melts András és Grósz Béla
Nagymarosról rajtolt el az első Trans Hungária Maraton A négy napos verseny minden
Augusztus 17-én rajtolt el az
elsõ Trans Hungária Maraton,
melyen 153 kerékpáros négy
nap alatt 377 kilométert teljesített, Nagymarostól egészen
Tokajig kerekeztek. A verseny
célja nem csupán a kerékpározás volt, hanem az is, hogy a
résztvevõket megismertessék a
hazai turizmussal. A megmérettetés jelszava is ezt tükrözi:
a Dunától a Tiszáig a vizek és
a borok útján.
A versenyzõknek erdõn,
mezõn vezetett az útjuk. Katona Kálmán, az Országos Terepkerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke a rendezvényt
megelõzõ sajtótájékoztatón, a
ToBorzó teraszán azt hangsúlyozta, hogy Nyugat-Európában már bevált gyakorlat az,
hogy ilyen helyeken haladnak
a bringások.

- A verseny három megyén
halad majd át Észak-Magyarországon, mely növelheti turisztikai vonzerejüket. A bringások átmennek több borvidéken, 50 településen, 32 folyót és patakot kereszteznek,
10 termálforrást, 9 várat látnak majd, négy nemzeti parkot érintenek és hat féle talajtípuson tekernek majd mondta.
Petrovics László polgármester örömmel fogadta a kezdeményezést.
- Megtiszteltetés, hogy
Nagymaros a kiinduló pontja
ennek a versenynek. Fontosnak
tartom, a turizmus fellendíté-

sét, de a Duna-Tisza kapcsolatát is - mondta.
A szerdai rajtnál Petrovics
László átadott a szervezõknek
egy üveg Duna vizet, melyet
szombaton a célban Tokaj polgármestere vett át és öntött a
Tiszába. Városunk polgármestere 1-1 üveg helyi bort is küldött minden település vezetõjének ajándékba.
A verseny elsõ szakaszaként Nagymarosról Hollókõre
tekertek a résztvevõk, akik
egyénileg, párban és csoportosan indultak. A második nap
Hollókõrõl Bükkszékig bringáztak. A harmadik etap már
Diósgyõrbe vezetett, míg a negyedik nap elérték a célt: Tokajt.
A pálya nyomvonala 90
százalékban jelzett turistaúton,
erdészeti útvonalon, szaka-

szonként pedig kisforgalmú,
alsóbbrendû aszfaltúton haladt.
Bár az utolsó pillanatban akadt
még olyan földút, amelyet beszántottak, de ezt gyorsan kiküszöbölték a szervezõk és új
útszakaszt jelöltek ki a verseny
számára.
A résztvevõk között a fiataltól az idõs korosztályig, férfiaktól a hölgyekig, amatõrtõl a
profiig, mindenki képviseltette
magát. Volt egy kifejezetten nõi
csapat is: a Száguldó virágok.
A szervezõk szeretnének
hagyományt teremteni ezzel a
versennyel, és remélik, hogy
jövõre már megduplázódik a
jelentkezõk száma.

egyes szakasza a klasszikus maratoni versenyek hosszútávjának
felelt meg. Az elsõ nap több mûszaki hiba is hátráltatta a marosi
párost. Ennek ellenére már elsõ
nap megszerzett elsõ helyét nem
engedte át, és a tokaji végcélba is
õk tekertek be elsõként!
Augusztus 17-én, szerdán reggel tömegrajttal startoltak el az
aznapi 100 km-es távra vállalkozó atléták. A 153 induló teljesítményét a nagy meleg nehezítette,
így a 30 fokos hõségben közel
1000 liter víz fogyott el az útvonal öt pontján felállított frissítõállomásokon. Az elsõ nap 2200 méteres szintkülönbséget kellett leküzdenie a versenyzõknek a gyönyörû nógrádi hegyek között. Poros, száraz pálya, kemény lejtõzések és a melegben tikkadt versenyzõk küzdelmes csatái a hegyekkel
- ez látszott a versenyzõkön az elsõ
epikus szakaszon. Az elsõk - a legoptimistább szervezõi kalkulációkhoz képest is - közel 30 perccel
jobb idõt futottak a száraz pályán;
a legjobb négy és fél óra alatt teljesítette a távot.
A második napon a Trans Hungária Maraton hegyikerékpárosai
töretlen lendülettel vágtattak Tokaj felé. A 32 fokos nyári meleg
továbbra is nehezítette a végvári
útvonalon kerékpározó legények
és hölgyek dolgát. Folyamatos volt
az ivóvízpótlás; a terep nehéz, tüdõszaggató, száraz és poros, de
mindezek és a sziklás terep ellenére is fantasztikus sebességet diktáltak a legjobbak. A második etapon összesen 1890 méteres szintet kellett feltekerniük a Mátrában.
A kékestetõi mászás nagyon megerõltetõ volt, láthatóan sokkal nehezebb, mint amire a mezõny nagy
része számított!
A Bükk hegységen átvezetõ 96
kilométeres 3. napi szakasz egy
erõs mászással indult az összesen
1980 méteres szintbõl. Az elsõ 30
kilométeren több mint 900 métert
kellett kitekerniük. Kiváló utakon
lehetett végighaladni a versenyen,
ez többnyire apró kavicsos terepet
jelentett, így az erõs, sziklás szakasz most nem nehezítette a versenyzõk tekerési ritmusát. A szervezõk - a verseny komolyságát is
szem elõtt tartva - beraktak egy
erõsebb mászást a nyomvonal végébe, így volt, aki nem bírta már a
tekerést, de az is szégyen nélkül
tolhatta a bringát a továbbra is
tomboló nyári melegben. A 3. etap
végén, záró akkordként ébresztõként egy erõs lejtõzés következett.

Ez a szakasz legmeredekebb része,
ami korábban a lejtõzõ szakág
down hill verseny nyomvonala is
volt már.
A 4. és egyben az utolsó nap
talán a legszebb rajt-környezetben
volt részük a versenyzõknek, hiszen a 477 kilométeres távot vállalók közvetlenül a várból indulhattak el. A Trans Hungária
Maraton utolsó etapja a bicikliseknek még nem annyira ismert
Zemplén hegységben volt kijelölve, persze a három napos hosszú
távú szakaszok után ez egy kicsit
-hosszát tekintve- könnyített pálya
volt. A 66 kilométeres távon 1270
méteres szintet kellett összesen leküzdenie a versenyzõknek, a legmagasabb pont 471 méteren volt.
Az útvonal szõlõkben, egy vulkánból kivájt kõbányában, a gyönyörû Zempléni-hegység domborulatain volt végig vezetve és érintette a minõségi borászatáról híres
Erdõbényét is. A nehezen kerékpározható zempléni utak kicsit
megkeserítették az erejük határait
feszegetõ versenyzõket, a köves
talaj és sok helyen tüskés aljnövényzet több defekttel lassította a
bringásokat.
Tokajban a befutó helyszín a
fõtéren, fantasztikus környezetben
lett kiépítve, és az eddigi etapokon is tapasztalt pazar vendéglátás itt is ízletes ételekkel kényeztette a versenyzõket, a helyi szakácsok jóvoltából. A leggyorsabb
versenyzõknek a 377 km-es távot
és a 7400 méter szintkülönbséget
alig több mint 15 óra alatt sikerült
teljesítenie.
Kategóriánkénti eredmények.
Felnõtt férfi egyéni: 1. Hauser Tamás Capricorn Scot 16:03:48, 2.
Szécsi Tamás Bringabanda SC
16:05:56, 3. Németh Gábor Hotel
Yacht Club 16:52:55. Felnõtt férfi
páros: 1. Grósz Béla - Melts András Team Nagymaros 31:52:11, 2.
Peták Levente - Frölich Tamás Ózdi
KE 35:51:59, 3. Schleining Rudolf Nagy András Szegedi KSC Trek
39:49:34.
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Kajakosaink eredményei

A Nagymaros
FC hírei

A hagyományokhoz híven idén
is megrendezésre került augusztus 20-án Nagymaroson a
Dunakanyar Kupa. A verseny
a támogatók, segítõk nélkül
nem jöhetett volna létre, ezért
nekik a Nagymarosi Sportegyesület köszönetét fejezi ki.
Támogatóink: Batki Transz
Kft, Batki László; Fitnesz terem, Nagymaros, dr. Maurer
Morvai Ágnes.
Gauss Kft; Kutyakanyar
Állatorvosi Rendelõ és Kutya-

Elkezdõdtek a felnõtt és az ifjúsági csapat küzdelmei a megyei II. osztályban.
Felnõtt csapat. Érkezõk:
Boros Tamás (Szob), Gubacsi
Norbert (ifjúsági csapat), Ember Tamás (Kismaros), Sipos
Lajos (Márianosztra), Szabó
Norbert (Dunakeszi), Verebes
Gergõ (Letkés), Vitányi László (Dunakeszi). Távozók: -.
Ifjúsági csapat. Érkezõk:
Dicsak Krisztián (Vác), Horváth Tamás, Marosi Richárd,
Scheirich Bálint, Trinn András.
Távozók: Gubacsi Norbert
(felnõtt).
Eddig lejátszott mérkõzések. Felnõtt: Leányfalu - Nagymaros 2-2; G.: Szikriszt, Sipos.
Ifi: Leányfalu - Nagymaros 21; G.: Trinn.
További fordulók (az óra a
felnõtt mérkõzés kezdetét jelenti): szeptember 11. Deákvár
- Nagymaros 16.30 óra, szeptember 18. Nagymaros - Szigetgyöngye 16 óra, szeptember
25. Kismaros - Nagymaros 16
óra, október 9. Vácduka Nagymaros 15 óra, október 16.
Nagymaros - Üröm 14.30 óra.

kozmetika, dr. Drobilich János;
Maros Ács Kft. ifj. Schült Ferenc; Nagymaros Város Önkormányzat; TIBESZ Húsbolt,
Verõce; Veresegyház és Vidéke
Takarékszövetkezet;
Vodicska család és a szülõk,
barátok, családtagok.

Drobilich Benedek.
K-1 kölyök III. évf. 2000
méter: 1. Jeszenszky Petra.
Mk-1 törpe évf. 1000 méter: 3. Döbrössy Orsolya.
K-1 VII. évf.-tól 2000 méter: 3. Halápi Gergely, 4.
Schindler László, 6. Maurer
Morvai Bence, 7. Heincz Sándor, 8. Schultéti Dániel, 9.
Döbrössy Péter.
K-1 kölyök III. évf. 2000
méter: 4. Jeszenszky Ruben, 5.
Szántói Szabó Márk, 6. Maurer

Morvai Botond, 7. Szlávik Tamás, 9. Tar Bence
Mk-1 gyermek II. évf. 2000
méter: 1. Polgár Dániel, 2. Polgár Péter, 3. Szántói Szabó
Tamás, 9. Antal Márton
K-1 kölyök IV. évf. 2000
méter: 1. Jeszenszky Petra
K-1 serdül? VI. évf. 2000
Eredmények
méter: 3. Maurer Morvai Bence, 4. Halápi Gergely, 6.
Dunakanyar Kupa - Döbrössy Péter, 9. Tar Bálint
Nagymaros, augusztus 20.
K-1 kölyök IV. évf. 2000
Mk-1 gyermek 0. évf. 2000 méter: 4. Jeszenszky Ruben, 7.
méter: 2. Dobó Bálint, 5. Maurer Morvai Botond.
Drobilich Domonkos, 6. Havasi Máté
Göd: a Göd Kupa - auK-1 serdülõ V. évf. 2000 gusztus 27.
méter: 4. Guzsik Dániel, 5. Tar
K-1 kölyök III. évf. 2000
Bálint, 8. Bergmann Dániel
méter: 2. Jeszenszky Ruben, 3.
Mk-1 kölyök III. évf. 2000 Szlávik Tamás, 5. Szántói Szaméter: 2. Szlávik Tamás, 3. bó Márk, 7. Tar Bence, 8.
Szántói Szabó Márk, 5. Polgár Striker Márton.
Péter, 6. Polgár Dániel, 8. Tar
K-1 kölyök III. évf. 2000
Bence
méter: 1. Jeszenszky Petra.
Mk-1 gyermek I. évf. 2000
Mk-1 gyermek I. évf. 2000
méter: 1. Szántói Szabó Ta- méter: 2. Szántói Szabó Tamás, 3. Dobó Bálint, 4. Antal más, 3. Dobó Bálint, 4. Antal
Márton, 8. Gaszner Ádám, 9. Márton

K-1 kölyök IV. évf. 2000
méter: 2. Jeszenszky Petra.
K-1 serdül? VI. évf. 2000
méter: 4. Halápi Gergely.
K-1 kölyök IV. évf. 2000
méter: 4. Jeszenszky Ruben
Mk-1 gyermek II. évf. 2000
méter: 1. Szlávik Tamás, 4.
Szántói Szabó Tamás, 6. Antal Márton.
Mk-1 kölyök III. évf. 2000
méter: 2. Szántói Szabó Márk,
4. Tar Bence, 5. Striker Márton.
Mk-1 gyermek 0. évf. 2000

méter: 2. Dobó Bálint, 5.
Gaszner Ádám, 8. Havasi
Máté, 8. Squor Bálint
K-1 serdül? V. évf. 2000
méter: 4. Guzsik Dániel, 5. Tar
Bálint
ICF Masters Kajak-Kenu
Bajnokság - augusztus 27-28.
Szeged.
K-2 masters 200 méter (4044) döntõ: 8. Heincz Sándor,
Urbán István.
K-4 masters 200 méter (3539) döntõ: 8. Heincz Sándor,
Thurczer Imre, Kriston Alpár,
Dora Csaba.
K-4 masters 200 méter (4044) döntõ: 7. Heincz Sándor,
Urbán István, Vaszkó Ottó
Zsolt, Böröcz András.
K-2 masters 2000 méter
(40-44): 2. Heincz Sándor,
Urbán István.
K-4 masters 2000 méter
(40-44): 5. Heincz Sándor,
Urbán István, Vaszkó Ottó
Zsolt, Marschalkó Attila.
(Fotó: Mándli Gyula)

Keressük!
2011. augusztus 28-án este,
vagy 29-én kora reggel eltûnt
a Fõ térrõl, az erdészet környékérõl (vagy a Maros étteremtõl, mivel gyakran odavonzotta az orra) egy kis vörös lánycica, kék nyakörvvel. A cicának beteg a szeme! Csepegtetni kell bele!
Kicsi gazdája (3 éves) nagyon várja haza!
Kérem, aki elvitte hozza
vissza! Lénárt Kitti Tel.: 06/
20-489-8145.
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Õszi akció

ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Pár szó a kellemetlenségektõl Az ivartalanítás
mentes kutyasétáltatásért
jelentõségérõl
A békés és felelõsségteljes
együttélés jegyében, fontosnak találjuk leírni a kutyasétáltatás aranyszabályait, hogy megóvjuk a
kellemetlenségektõl a kutyusokat, a gazdikat és a
többi kétlábút is. Bár a legtöbb ember és gyermek
nem bánja, ha egy kedves
kutya odaszalad hozzá és
megszaglássza, mégis az
allergiásokra és a kutyától
tartó embertársainkra való
tekintettel, a Széchenyi sétány teljes hosszában tartsuk pórázon kedvenceinket!
A kutyafuttatásra kijelölt terület a sétány folytatásaként, Nagymaros
Zebegény felõli folyópartján található, ahol kellemes környezetben, gondtalanul játszhatunk kedvencünkkel. Sokan nem
tudják, de pórázon nem
ajánlott a kutyás ismerkedés, mert a feszülõ póráz a
legbarátságosabb kutyát is
agresszívvé teheti és
könnyen összeverekedhetnek. A vérre menõ acsarkodások jelentõs része pórázon történõ összeszagolgatásból indul. A kutyatársasági élet csak szabadon
ajánlott, ha nem merjük elengedni kedvencünket,
akkor ne húzzuk el az orra
elõtt a mézesmadzagot,
azzal, hogy megszagolhat
más kutyákat, de játszani
nem engedjük velük. Azt
se feledjük el, hogy bár
saját kutyánkat ismerjük, a
másik kutya reakcióját
nem tudjuk kiszámítani,
ráadásul minden kutyának
lehet rossz napja. Ha már
megtörtént a baj és a kutyák összeverekedtek, a
legtöbb amit tehetünk kedvencünkért, hogy azonnal
elengedjük pórázról, hadd
védje meg magát (pórázon
eleve vesztett helyzetben
van) és nagyon határozottan rájuk szólunk, hogy
"Nem szabad! Ereszd!"
Soha ne álljunk verekedõ

kutyák közé! Ha mégis közbelépünk, minden gazda a
saját kutyájának parancsoljon, illetve ragadja meg a grabancát. Ha a minket megtámadó kutyának nincsen gazdája, próbáljuk meg elkergetni, illetve ha csitulni látszik
a harc, saját kutyánkat azonnal parancsoljuk lábhoz és a
másikat hagyjuk elmenni. Ha
a mi kutyánk támadott meg
másik kutyát, határozottan
szóljunk rá, esetleg ragadjuk
meg a nyaka fölött a bõrt és
rántsuk le a földre, hogy
kénytelen legyen megadni
magát nekünk és szidjuk le,
de ne üssük meg, mert azt
nem érti és fölösleges agressziót szülünk vele. A verekedéseket legjobb megelõzni.
A viselkedésükbõl megjósolható a baj és idõben rájuk tudunk szólni (pl. fenyegetõen morognak, egymás
hátára akarnak mászni, feláll
a hátukon a szõr, mereven
nézik egymást farokcsóválás
nélkül). Szintén nagyon fontos, hogy erdõben ne engedjük szabadon kedvencünket,
a kutya és a vadállatok védelme érdekében!
A vadászati törvény szerint a vadászterületen a vadász a vadállomány védelme
érdekében elfoghatja vagy
elejtheti a vadat ûzõ kutyát,
ha a vad sérelme másként
nem hárítható el és ha a tulajdonosának felderítésére
nincs közvetlen lehetõség!
(Illetve ha a tulajdonosa nem
tudja lábhoz hívni azonnal a
kutyáját!) Végül pedig de
nem utolsó sorban az egyik
legtöbb bosszúságra okot adó
hiányosságról, a kutyaürülék
nem megfelelõ kezelésérõl.
A Maros Kft. több kutyaürülék gyûjtõ edényt is elhelyezett a sétányon, melyekre
rendszeresen kiteszik a Máté
Alapítvány által beszerzett
kutyapiszok felszedésére alkalmas zacskókat. (Felelõsségteljes gazdi egyébként
sem indul sétálni "kakiszedõ
zacsi" nélkül.) A kutyaürülék

- azon kívül, hogy a legtöbb
bosszúságot nekünk kutyásoknak okozza, mert a legtöbbször mi lépünk bele - veszélyes betegségek melegágya, melyek leginkább a
kisgyermekeket fenyegetik.
A kutyákkal együtt élõ
férgek a fejlõdõ emberi szervezet számára nagyon súlyos, akár halálos kimenetelû fertõzéseket okozhatnak.
A gyermekek a cipõjükön, a
homokozóból a kezecskéjükön hazavihetik a féregpetéket és a szájukba kerülve
könnyen megfertõzõdhetnek. (Egy totyogó, csúszómászó gyermek mindent a
szájába vesz.) Kutyabarátként egyikünk sem viselné
szívesen a lelkiismeret furdalást, hogy egy kisgyermek a
mi lustaságunk, vagy kényességünk miatt maradjon
vissza a fejlõdésben. Ez lebegjen a szemünk elõtt és
tartsuk tisztán környezetünket kedvencünk után! Úgy,
ahogy a kertet, vagy a lakást
is feltakarítjuk, ha véletlenül
"megtiszteli".
Gondtalan, vidám sétákat
kívánunk mindenkinek!
NICKEL RÉKA

Amikor egy kölyök kutyus, vagy cica "költözik" hozzánk még nem gondolunk arra, hogy bizony hamarosan
"nagylány" vagy "nagyfiú" lesz nem kevés gondot okozva ezzel.
- Az ivarzás tünetei nõstény állatokban meglehetõsen kellemetlenek, macskák üvöltenek, kutyák vért csepegtetnek, udvarlók hada támad a kerítésünkre, tör be a
kertbe
- Ha a nász eredménye a vemhesség, az ellés nem
mindig jár komplikáció nélkül. Ha minden sikerült, akkor mi lesz a kölykökkel. Biztosan sikerül majd gazdát
találnunk 6-7-8 kölyöknek???
- Kan kutyák szöknek, csapatba verõdve járják a várost, baleseteket okoznak
- Kandúrok csonttá soványodnak, tályogosra verekedik magukat az udvarlás miatt.
Mindezek megelõzhetõk a korai, 6-12 hónapos korban elvégzett ivartalanítással.
Lehetõség van mûtét nélküli injekciós tartós fogamzásgátlásra is.
A mûtét során eltávolítjuk a petefészket, valamikor a
méhet is. Nincs ivarzás, nincs termékenység.
Szukák korai ivartalanításával az emlõdaganatok kialakulásának esélye 90 százalékkal csökken, a nagyon
gyakori gennyes méhgyulladás veszélye megszûnik.
Ivartalanított kanok prosztata problémái sokkal ritkábbak.
Sajnos tartósan tartja magát az a tévhit, mely szerint
"egyszer kell hagyni elleni, mert különben beteg lesz".
Sem pszichés, sem egyéb egészségügyi okok nem
indokolják ezt.
Rengeteg kutya nem talál gazdára, elõzzük meg ivartalanítással a nem kívánt szaporulatot!!!
DR. DROBILICH JÁNOS

Mi vár a kitett kismacskára? Nem tudom, butaságnak vagy szívtelenségnek tudható be, amikor - úgy egyébként - jóravaló, tisztességes, templomba járó emberek
kényelembõl kirakják a kismacskát, kiskutyát. Azzal az álszent indoklással, hogy
"majd csak befogadja valaki". Miért, Ön befogadta? Ön nem - akkor más miért?
Hogy az ilyen ember jól tudjon aludni, és jólessen neki az étel, amit a szerencsétlen
kis állattól sajnált (és hízzon tõle jó kövérre), alább az érem másik oldala, vagyis mi
történik a kitett állatkával, aki elveszítette otthonát, anyját, a fészkét, az ételét-italát.
Kirakták a falu végén az erdõ szélére a kis tigrist. A tudatlan kismacska betévedt egy
kertbe, ahol a (szintén befogadott) kutyák - akiket elõzõ okos gazdáik nyilván macskára uszítottak - elkapták, és mire gazdájuk odaért, a derekát megroppantották. Túlélte, sokkot kapott, lihegett. Miután kissé megnyugodott, próbált lábra állni. Nem
sikerült. Sírt. Fájhatott az eltört kis gerince. Elesett. Újra próbálkozott, két elsõ lábára támaszkodva erõlködött, vonszolta magát. Nem tudta, hogy soha nem fog lábra
állni! Panaszkodott a gonoszság miatt! A kutya is gonosz, de tudatlan. És az ember?
Sajnos, szándékosan gonosz. Ezen az sem segít, ha imádkozik. - A kiscica szenvedett volna még vagy két napot, ha nem viszik azonnal állatorvoshoz a megváltó
injekcióért. Ennyit ért egy kismacska a gazdájának, akinek dorombolt, hízelgett, játékosságával mulattatta, és aki visszaélt bizalmával. De van megoldás! Az anyamacskát, a kutyát lehet ivartalanítani, és soha többé nem okozunk szenvedést a felesleges szaporulatnak. Pénz kérdése lenne? Nem valószínû, le lehet mondani sörrõl,
cigarettáról, a gyerek vagy unoka századik kütyüjérõl. És akkor nem kell a lelkiismeretet kétszínû, álságos magyarázatokkal elaltatni, akkor az ima is õszinte lesz!
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Anyakönyvi hírek

A mûvelõdési ház programjai

Születtek: Reitinger Norbert és Szikriszt Rita lánya Lilien, Kettler Balázs és Bertók Andrea fia Barna, Weiser Tivadar és Mészáros Izabella
fia Alex, Nagy Béla és Nagy Tünde Erzsébet fia Botond, Záhorszki Zoltán és Gyarmati Ágnes fia Máté.

2011. augusztus - szeptember

Házasságot kötöttek: Berczelly Zoltán és Szilágyi Réka Dorottya,
Schmidt Gábor és Madarász Krisztina Katalin.
Elhunytak: Balogh Károlyné sz.: Dávid Mária, Gresch Tibor Jánosné
sz.: Kakuk Éva, Halápi Lajos, Kristóf Jenõ, Heinczinger Vilmos.

Angol - német nyelvtanulás
relaxált alfa állapotban Vácon!
Gyorsabban, könnyebben, hatékonyabban szerezhet biztosabb, használhatóbb nyelvtudást! Az egyéni tanfolyam
a tudásának megfelelõ szinten bármikor elkezdhetõ.
Egyéni idõbeosztással, tempóval haladhat.
EEG alapú audiovizuális nyelvoktató berendezés
segítségével a gépi órákon a tananyag azonnal az agy
mély, hosszútávú memóriájába kerül, melyet az ezt követõ egyéni
beszédcentrikus tanári órán visszahívunk, tudatosítunk. Díjmentes
próbaóra!
Nyelvturbo labor Vác, tel.: 06-20/472-4611,
web: www.nyelvturbo.5mp.eu.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00507-2009.

Szeptember 10. 17 óra: a "Négyek" képzõmûvészeti kiállításának megnyitója
Szeptember 12. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Szeptember 13. de.: vásár
Szeptember 15. de.: vásár
Szeptember 17. 14.30 órától: sváb piknik
Szeptember 20. de.: vásár
Szeptember 22. 12-18 óráig: véradás
Szeptember 26. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Szeptember 28. de.: vásár
Október 1.: Keresztény Ifjúsági Találkozó
Október 2. 15 óra: Idõsek Világnapja
Október 4. de.: vásár
Október 6. 18 óra: emlékezés az aradi vértanúkra
Október 8.: IV. Férfikórus Találkozó

Apróhirdetés
Iskolások korrepetálását, németbõl nyelvvizsga elõkészítést vállalok. Telefon: 06-30/
732-7499.

- 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.
Augusztus hónapban 15 %-os kedvezmény minden megrendelőnknek!
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

Tapasztalt ulti partnereket keresünk heti egyszeri, nagymarosi zsugapartihoz. Telefon:
20-369-8979.

NE DOBD KI,
HA PÉNZT IS
KAPHATSZ ÉRTE!

PAPÍRHULLADÉK
ÁTVÉTEL
H-P: 9-15 óráig
Sz.: 9-12 óráig
VÍSZEL KFT
Nagymaros Vasút utca 31.
Telefon: 06-70/608-8002
és 06-30/551-9466.

Minden
forint számít!
Válasszon
15 biztosító
ajánlatából!
Időpont egyeztetés:
06-30/851-4061
Lakáselőtakarékosság
30 % állami támogatással
+ 3,9 % lakáskölcsönnel!
Major László
Nagymaros, Mainzi utca 21.
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Kedves Nagymarosiak!
Megnyitottuk üzletünket Nagymaros,
Rákóczi u. 2. szám alatt
(a papír-írószerrel szemben).
Szeretettel várjuk a kedves vevőket
és érdeklődőket egyaránt.
Polcainkon megtalálhatóak a
gluténmentes élelmiszerek, vegetáriánus
élelmiszerek, bio élelmiszerek,
hidegen sajtolt olajok, gabonatejek,
gyógyteák, gyógyvizek, vitaminok,
étrendkiegészítők, natúr kozmetikumok,
ökoháztartási szerek és még sok minden más.
Nézzen be hozzánk!
Várjuk Önöket szeretettel
Vitalitás biobolt a természet patikája
Nyitva tartás:
Hétfő de.: 8-12-ig, du.: 14-18-ig
Kedd de.: 8-12-ig, du.: 14-18-ig
Szerda de.: - , du.: 14-18-ig
Csütörtök de.: -, du.: 14-18-ig
Péntek de.:-, du.: 14-18-ig
Szombat de.: 8-12-ig

Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány
Közhasznúsági jelentés 2011.
Az alapítvány kezdettõl fogva közhasznú szervezet.
2009-ben a költségvetésbõl 380.000 Ft támogatásban részesült, a Nemzeti Civil Alapprogram keretében. Pályázatunkat
mûködési költségek finanszírozása érdekében nyújtottuk be, a
nyert összeget (180.000 Ft) a könyvelés, a banki költségek és
bérleti díj fedezésére fordítottuk.
Az alapítvány vagyonát néhány kis értékû mûszaki cikk
(projektor, laptop, nyomtatók) képezi.
A tisztségviselõk munkájukért díjazásban nem részesülnek.
Az alapítvány Nagymaros város 14-24 éves korosztálya érdekében tevékenykedik életminõséget javító képzések, szabadidõs programok és érdekképviseleti munka által.
Nagymaros, 2011. szeptember 24.
JAKUS ROLAND, A KURATORIUM ELNÖKE

David cipészműhely
Kibővült kínálattal várja kedves vendégeit:
cipőápolási termékek, talpbetétek,
bőr pénztárcák, kulcstartók, nemezelt
és gyöngyből készült ékszerek.
Állandó akciók a 40 %-os kosárban!

Meghívó
A Nagy Õszi Kertészkedésre
Mi lenne ha az idén nem lenne õsz és egész tél kezdetéig tudnánk
örülni a nyárnak?
Ki az, aki még nem játszott el ezzel a gondolattal?
De az õsz ismét itt van a kertek alatt és a korán õszülõ levelek ezt
eszünkbe juttatják ha akarjuk, ha nem.
Kis Pista barátommal az jutott az eszünkbe, hogy megpróbáljuk
bemutatni azt, hogy az õsz milyen sok szépséget és fontos feladatot
tartogat a kertet szeretõk számára.
Minden érdeklõdõt várunk a Prím Kertészetbe, ahol szeretnénk
egy szezonális program sorozatot elindítani.
Az idei elsõ (õszi) nyílt napunkon az alábbi témákról szeretnénk
kötetlenül beszélgetni a hozzánk látogatókkal:
- A dísz- és gyümölcsfák, cserjék, örökzöldek, tavasszal nyíló
hagymások ültetéséhez tanácsok, tippek praktikák.
- Metszések, takarások, a növények elõkészítése a téli pihenõre.
- Valóban az õszi füvesítés a legideálisabb?
- A fû õszi mûtrágyázásáról sem fogunk megfeledkezni a szellõztetésrõl a lyuggatásról és ezek technikájáról fogunk beszélgetni.
- Igaz az, hogy elõnyös az õszi ültetés, mert a tavasz indulásakor
már akár februárban el tud kezdeni gyökeresedni a növény és hamarabb virágba borul a kert?
… és még minden másról ami csak az eszünkbe juthat.
Idõpont: szeptember 24.,16 órától
Prím Kertészet Nagymaros Váci út 98., a MOL kúttal szemben
Gyerekeknek külön játékos kertészkedést szervezünk kis meglepetésekkel.
Egy kis vendéglátással is készülünk, amire szeretettel látunk
mindenkit a beszélgetés, tanácsadás közben.
Várok minden kertbarátot, teremtsünk hagyományt!
SZOBONYA GÁBOR KERTÉPÍTÕ, ÖKO KERT

Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.
06-30/343-88-67
Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!
Külső mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterű kisbusz)

Belső takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterű kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

ASZTROLÓGIAI
TANÁCSADÁS
ÉS TANÍTÁS
jellemanalízis,
sors éves elõrejelzés,
párkapcsolati elemzés,
termékenység,
idõpontválasztás:
esküvõ, utazás,
költözés, cégalapítás, stb.
mobil: 06-30/605-1301
www.veghnora.fw.hu

Nagymaros
Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város
Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika
(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100, fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

