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Feltámadt a török sereg, Vihar utáni mentés:
reszkethet Visegrád! közel 24 órán át dolgoztak
az önkéntes tûzoltók

Egy komolytalan gondolatot már letáborozott az isaszegi
komolyan véve indult el a bég és egy csapat osztrák katörök sereg verbuválása a tona, akiket az isaszegi har- A július 29-iki vihar nem kímél- meg a tűz tovább terjedését. Jú-

palotaj átékok idej ére a
nagymarosi oldalon. Szerencsére a móka azonnal talajra talál a városban és jelentős számú janicsár, hastán-

cosok ejtettek fogjuk menet
közben és zsákmányként elhozták nekünk minden harci felszerelésüket.
Táborépítés után parton a

cos, háremhölgy, raboskodó
paraszt és egy szultán gyűlt
össze, hogy a piacon végig
vonulva megkeresse táborhelyét a Duna-partján, ahol

kis török gyerekek meghallgathatták a mesét "A három
citromról", melyet még soha
sehol senki nem hallott.
folytatás a 4. oldalon

te meg Nagymarost sem. Nyomait még ma is láthatjuk, letört
gallyakban, ágakban és a hegyekből lezúduló sár maradvá-

lius 21-én, már nyugodtabb feladatot kaptak: a Nagymarosi Ifjúsági Napon vettek részt a focipályán, ahol a rendőrök mel-

nyaiban. A vihar okozta pusztítást legjobban a Nagymarosi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai érezték meg, akik több mint
24 órás szolgálatot teljesítettek
a vihar után.
Július 18-án még a váci hivatásosok avartűzhöz riasztották
önkénteseinket a Katica sétányra, ahol Marafkó Márk és David
Balazic segítségével fékezték

lett ők is bemutatták a tűzoltó
autót a gyerekeknek.
A vihar napján - július 29-én,
vasárnap - lakossági bejelentésre vonultak ki a Dömösi-átkelés
megállóhelyre, ahol lemosta a
hegyet a víz a 12-es útra és a
vasúti sín is járhatatlanná vált,
ráadásul egy tehervonat is elakadt.
folytatás a 9. oldalon
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Árvízi védvonal, városközpont
és csapadékvíz elvezetés
Árvízi védvonal kiépítése KEOP- 2.1.2/2F/09-20110001. A július közepén tartott
lakossági fórumon tájékoztattuk a lakosságot az árvízi beruházás fejleményeiről. A fórumot követő napokban a védvonal 1. szakaszán (DÁM és
Selmecbánya utca között) már
az érdemi és látható építési kivitelezési tevékenység is megkezdődhetett. Jelenleg az alépítményi munka, a vasbeton
résfal építése zajlik, ennek
munkaárok kiemelési, vasalási és betonozási feladatai láthatók. Ezt követően, az ún.
vasbeton fejgerenda majd a
terméskő burokfal építése következik. A terméskő fal a műtárgy együttes településképet
leginkább befolyásoló eleme,
ezért a kivitelezőtől kértük ennek egy részletének megépítését - ez alapján lehetséges a
megrendelő részéről tett esztétikai észrevételek figyelembevétele. A falrészlet a közreműködői vélemények megtárgyalása és rögzítése után természetesen elbontásra kerül.
Kisebb késedelem után, augusztus hónapban megkezdődik a 2. szakasz építési kivitelezése is, itt a Magyar utca környezetrendezését megelőzően
szükséges az alépítményi munkák elvégzése, ezért a Fő tér és a Magyar utca között sáv
elsőbbséget élvez. Ezt követően a DÁM-tól északra, majd a
Magyar utcától a Csónakház
felé folytatódik a kivitelezés.
A tárolóépület építési feladatai a szükséges bontásokkal
haladtak az elmúlt hónapokban. Jelenleg az ismeretlen
nyomvonalon feltárt és áthelyezendő közművek miatt a
továbbépítést felfüggesztettük
a támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet a
kiváltások elszámolhatóságával kapcsolatos döntéséig.
A védvonal építésével kapcsolatos kérdések megválaszolásában a kivitelező Magyar
Vízépítő Zrt. képviseletében
Mészáros Roland (+36 30 445-

9407) építésvezető áll rendel- hálózati feladatokat követően
kezésre.
a burkolás megkezdése, valamint a Millennium sor és a
Városközpont környezet- Magyar utca befejezése. A
rendezése- KMOP-5.2.1/B- Duna-part közterületi sávja az
09-2f-2010-0008. A közterüle- Árvízi védvonal érintett szakati munkálatok kivitelezése ke- szának befejezését követően
retében a Magyar utca közép- kezdődhet meg.
ső harmadában megkezdődtek
A három magasépítési kiviaz elektromos- és ezzel egy telezés újabb közbeszerzési
időben a kábeltelevíziós - há- kiírása a napokban várható, ezt
lózat átépítési munkái, ami a megelőzően sor került a támonapokban a felső harmadban is gató felé a műszaki tartalom
folytatódik. A burkolási mun- kisebb változásának egyeztetékákat megelőzően a vízelveze- sére, elfogadása ugyan még
tési feladatok építése is jelen- folyamatban van, de a projekt
leg zajlik. A Millennium sor határidők betartása miatt a beburkolása megakadt, a tervek szerzést már megkezdhettük.
szerinti járdaburkoló-elem Eredményes eljárás esetén
anyaghasználata kapcsán több szeptemberben kezdődhet meg
hete egyeztetések zajlanak, a az építési kivitelezés. Az épíkivitelező által felkínált anyag tés a Váci úti Könyvtár; a Mateljes egyenértékűsége nem gyar utca 21. szám alatti Képnyert bizonyítást. A napokban zőművészeti Központ; épülea végleges tégla-anyag elfoga- tének teljes felújítása és átaladása megtörténhet, és folyta- kítása, valamint a Magyar utca
tódhat a burkolat kiépítése itt 24. szám alatti egykori Mátyás
és az alépítményi kivitelezés vendéglő helyén a közétkeztebefejeztével a többi közterüle- tés helyéül szolgáló épület átten is. A keretek tekintetében alakítása terjed ki.
kisebb változtatásról döntöttünk, a keretek kikerültek az
Fehérhegy csapadékvíz
épületek homlokzata melletti elvezetés - KMOP-3.3.1/Bsávból, és a parkoló mellett 10-2010-0009. A Fehérhegy
lesznek kialakítva. A közmű- kivitelezése kapcsán ismert
vek már ennek megfelelően volt az egyirányú megközelítkészültek és készülnek a to- hetőség miatti kivitelezési
vábbiakban is.
konfliktusok sora, ezek nagy
A továbbiakban várható a része sajnos teljesült is - ezúton
Váci úti kétoldali járda terüle- is köszönjük a lakosság türeltén a vízelvezetési, elektromos mét. A kivitelezés során eddig

jelentősebb csapadék nem hátráltatta a kivitelezést, azonban
az elmúlt hetek esői a kivitelező számára is megoldhatatlan
feladatot jelentettek. A kivitelezés ettől függetlenül időbeni
csúszással, de zajlik tovább.
A lakosság részéről felmerült kérdésekkel kapcsolatbon
két fontosabbat kívánunk kiemelni.
A beruházás műszaki ellenőrzése a pályázati előírásoknak
megfelelően külsős mérnők
igénybevételével zajlik. Az ellenőrzés heti legalább két alaklommal, de az eltakart munkák
továbbépítése előtt alkalomszerűen zajlik, illetve minden
héten beruházási egyeztetésre
is sor kerül az összes érintett
közreműködésével.
Több lakossági észrevétel
érkezett a helyszínen dolgozó
munkások kifizetésének elmaradása miatt. Az önkormányzatnak ebbe beleszólási joga
nincs, azonban a kivitelező
képviselőjétől informálódva
azt a választ kaptuk, hogy egykét hetes csúszás a kivitelezés
költségeire tekintettel előfordult, de hónapos elmaradásról
nem beszélhetünk. Tájékoztatása szerint az építőiparban,
ahol a heti gyakoriságú fizetés
az elfogadott, négy hét fizetési elmaradás után biztosan nem
dolgozna az illető tovább.
Itt kell megemlíteni, hogy a
pályázati beruházások egyik legkellemetlenebb velejárója az ún.
utófinanszírozás, ami azt jelenti, hogy a kivitelező bizonyos
készültséget követően kibocsátott számlájának az önkormányzat az önrésze mértékéig - ez
esetben 10% - teljesíti a kifizetést, a fennmaradó rész kifizetése pedig a támogató jóváhagyása esetén az állami költségvetésből történik. Esetünkben a benyújtott kifizetés kivitelezésre
vonatkozó részének jóváhagyása lassan másfél hónapot követően még mindig nem történt
meg, így a kivitelező az eddig
beépített anyagainak, elvégzett
munkáinak ellenértékét még töredékében sem kapta meg.
Fentiektől függetlenül mind
a beruházó, mind a kivitelező
célja továbbra is az eredményes kivitelezés és műszaki
átadás mielőbbi végrehajtása ehhez kérjük a lakosság további támogatását.
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Fábián Szabolcs lett
az iskola igazgatója
Ebben a hónapban két rendkívüli testületi ülést tartott Nagymaros Város Képviselő-testülete. Azért volt ezekre szükség,
mert több pályázat elbírálásáról is kellett döntést hoznia a
grémiumnak.
Július 16-án az ülés két pályázat elbírálásával vette kezdetét. A Gondozási Központ
intézményvezetői poszt betöltésére több jelentkezés is érkezett. Végül az eddigi vezető,
Raszlerné Szalai Katalin kapott ismét bizalmat.
Döntés született az iskolaigazgató választásban is. Mivel
egyedül Fábián Szabolcs, eddigi megbízott igazgató jelentkezett és munkájával a testület
meg volt elégedve, ezért nem
is volt kérdés, hogy őt választják meg, öt évre.
Jóváhagyták a Napközi Otthonos Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, és Helyi Nevelési Programját, valamint elfogadták a
Nagymarosi Német Nemzetiség Önkormányzat együttműködési megállapodását is.
Megtárgyalta a testület a
Német utcai kerékpár szerviz
kérelmét. Itt az a döntés született, hogy mivel az önkormány-

zat tulajdonát képzi az ingatlan, a bérlő tudomásul veszi,
hogy a padlásteret december
31-ig nem tudja használni. Erre
tekintettel a megállapított havi
30.140 forint bérleti díjat 9.140
forinttal csökkenti a testület.
A július 26-iki ülésen egy
napirendi pontot tárgyaltak
meg: a KMOP-451-09-20090016 - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése "Egy mosoly a gyermekekért" című projekt közbeszerzési eljárása eredményéről
kellett döntést hozniuk.
Murányi Zoltán, városüzemeltetési csoportvezető a tanácskozáson beszámolt arról,
hogy egy eredménytelen közbeszerzési eljárást követően
kiírtak egy második közbeszerzést. Két érvényes ajánlat érkezett be, amelyeket a bíráló bizottság ülésén megvitatott. A
legkedvezőbb ajánlatot a SilvoTrade Kft tette. Mivel a Hód
Kft által benyújtott árajánlat
magasabb volt, így a Silvo-Trade Kft-t hirdethető ki nyertes
ajánlattevőként, a vállalkozási
szerződés megköthető. A döntést a testület egyhangúlag hozta meg.

Köszönet a segítségért

Nagy Attila szobrászmûvész
elsõ kiállítása nyílt Nagymaroson
Nagy Attila szobrászművész
első önálló kiállítása nyílt meg
július 13-án, pénteken a Nagymarosi Pincetárlatban, a Károly Róbert Társaság szervezésében. A művész munkásságát
Petrovics László polgármester
és Feledy Balázs művészeti író

tere, Somogyi József mintáját,
viszont a szobrászathoz való
viszonya ugyanolyan, mint a
mesteréé.
Nagy Attila a Tömörkény
István Művészeti Szakközépiskola, díszítőszobrász szakán
végzett. 1988-1995-ig a Ma-

méltatta. A megnyitón közreműködtek Varga Zoltán és barátai.
A megjelenteket Szabados
Jutka, a társaság vezetője köszöntötte. Elmondta: az elmúlt
öt évben, mióta nyitva tartanak
16 országból érkeztek vendégek. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették és jelenleg is segítik munkájukat.

gyar Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt. Mesterei:
Somogyi József, Bencsik István, Karmo Zoltán. 19961999-ig a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának
PhD.Dla ösztöndíjasa volt,
fémszobrász szakon. 1998-tól
2005-ig tanított a zebegényi
Szőnyi István Szabadiskolában. Hódmezővásárhelyen és

Petrovics László polgármester beszédében dicsérte a művész munkásságát, akinek a
város főterét díszítő Szent Márton szobrot is köszönhetjük.
Nagy Attiláról Feledy Balázs, művészeti író így fogalmazott: soha nem követte mes-

Nagymaroson él. Volt kiállítása már Vácon, Szobon és
Zebegényben is.
A jelenlegi kiállítása a
Nagymarosi Pincetárlatban
szeptember 2-ig tekinthető
meg, szombaton és vasárnap
10-től 17 óráig.

Július 29-én, vasárnap a felső iskola épületének az alagsorát iszapos víz öntötte el, melynek eltakarításában nagy
segítséget nyújtottak: Kocsis Norbert, ifj. Farkas János,
Flaskai József és Anett, Heincz Norbert, Matus László,
Gáspárné Váradi Hajni, Mari Gabriella, Danjai László,
Scultéty család valamint diákjaink közül Horváth Csaba,
Oláh László és Gáspár Róbert.
Nagyon szépen köszönjük önzetlen segítségüket.

Beszámoló
2012. augusztus 24-én, pénteken este 19 órakor a polgármesteri hivatalban Fekete Zsolt és Szimon Attila önkormányzati képviselők (Jobbik) beszámolót tartanak
az elmúlt idoszakban végzett munkájukról. A fórumon
kérdéseket tehetnek fel a képviselőknek.
Mindenkit tisztelettel hívunk és várunk!
Fekete Zsolt, Szimon Attila képviselő (Jobbik)
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Feltámadt a török sereg,
reszkethet Visegrád!
folytatás az 1. oldalról
Ezután megkóstolhatta az
éhes és kíváncsi sereg a pulykát, mentás lencsekörettel. Az
ebédutáni pihenőben csacsifogat panoráma járatot tartott
a halas és a Mainzi utca közötti Duna-parti szakaszon.
Ezt követően kardforgatás tanult minden ifjú harcos.

tották a pempőt. A nagymarosi táborba való visszatérés
közben még a visegrádi oldalon, kisebb ellenállásba ütköztek erőink, de a gyaur kutyákat hangerővel felülmúlva, egy fő veszteséggel - ő a
szentendrei busszal ment
haza - a csata után mindenki
visszatért a szultán táborába.

Palinak az egész napos filmezést. Dobosnak a dobolást, piacnak a fosztogatást,
az önkormányzatnak a támogatást, a GYEREKEK
ŐSZINTE MOSOLYÁT
(már ezért megérte)! Jakus
Rolandnak a kardozást, LaNem kell mondani, hogy
összegyűlt a nép, mikor a
hastáncosok rázni kezdték a
csípőjüket. Nem kisebb érdeklődésre tartott számot az
a meglepetés sem, amikor az
isaszegi bég átadta a nagymarosi szultánnak szánt
ajándék szüzet, melyet már
csaknem fél évszázada az ő
számára nevelgettek, szépítgettek.
A foglyul ejtett osztrák
vitézek átfogóan ismertették haditechnikájuk részleteit, hogy a jövőben a török
csapat is tisztába legyen
üt őképességükkel .
A
hosszúpuskák félelmetes
hangjának tanúja lehetett a
város népe. Jobb lesz velük
vigyázni.
Az előző megpróbáltatások után is kitartó török harcosok egy oszmán zászlóval
élükön elfoglalták a part közelben állomásozó Mathias
Rex sétacsatahajót és megrohanták a visegrádi palotajátékokat, ahol felkészületlen
magyar csapatokkal találkoztak és árnyas helyen pusztí-

cinak, Marcsinak, Gabónak
és mindenkinek, aki eljött és
erősített minket!
Mindenki beleadott mindent, ami idejéből, erejéből
kitelt és nem azért, hogy a
fenti sorokkal reklámozza
magát. Igazán jó volt egy na-

Sok-sok fotó és egyéb információk megtalálhatók az
eseményről a Facebook-on a
"150+" A Hold újra felragyog
- csoportban.
Köszönettel tartozunk az
isaszegi huszároknak, a
huszarinának, az osztrák
ütegnek és a csacsinak.
Rasman Miklósnak és a
CBA-s csapatnak. Moór
Györgyinek, Huginak és a
hastáncosoknak, Veres Lackónak, Elvirának, Orsinak,
Bertnek a dinnyékért,
Saciéknak a festegetésért,
Tóthéknak a fincsi édességért, Jucusnak a gesztenyésért, Dupláéknak, Csabának
és Ildikónak, Dorkának,
Szimonéknak, Kittiéknek,
Szomrákyéknak, Enikőéknek, Andinak. Eszternek és
Csabinak a sok fényképet.
Sukerek Jani bácsinak a fuvart, Kautz Pisti bácsinak a
hajóztatást, Mamának a
csillámtetkót, Flamich Gábornak és Konkoly Ritának a
fagyikat és a hozzáállást,
Kláriéknak a "Mehemedet",
Schült Csabinak a kígyókat,

pig nagymarosi töröknek lenni. Jobb is lesz, ha elkezdik
a várfalakat erősíteni a visegrádiak, ugyanis már készülnek a mozsárágyúk a 2013as ostromhoz!
Marafkó Márk
és Szalai Zoltán
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Újabb diploma - sikeres tudásbõvítés
az óvodapedagógusok körében
Sikeresen zárta tanulmányait a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda másik
óvodapedagógusa is a
TÁMOP 3.1.5-ös program
keretében. E számunkban
Rudolf Józsefnével, mint
"végzős hallgatóval" beszélgettünk.
- Mely intézménybe és
hány félévet járt, s milyen
végzettséget szerzett pontosan?
- Tanulmányaimat az Apor
Vilmos Katolikus Főiskolán
végeztem 4 féléven keresztül,
az egységes óvoda-bölcsődei
gondozás-nevelés területén
pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak hallgatója voltam. Idén júliusban, kiváló
minősítéssel végeztem. A diplomámban az alábbi végzettség szerepel: egységes óvodabölcsődében dolgozó szakvizsgázott óvodapedagógus.
- Önt a helyi közösség a város alpolgármestereként is ismeri. Mennyire volt nehéz/
könnyű az alpolgármesteri
feladatokat, az óvodapedagógusi munkáját és a szakmai
tanulmányokat összeegyeztetni?
- A feladatok összehangolása, úgy, hogy minden területen jól teljesítsek bizony nehéz volt. Azonban szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a családom mögöttem
állt és az otthoni terheket átvállalták. A kolléganőimnek
az óvodában is sokat köszönhetek. Mindig segítőkészek
voltak és kitartásra ösztönöztek. Külön szeretnék köszönetet mondani Honti Hajninak
az elmúlt két év során nyújtott kollegiális, emberi hozzáállásáért, segítőkészségéért. A
hivatalban dolgozó kollégák
is segítettek egy-egy feldolgozandó téma kapcsán.
Úgy gondolom azonban,
hogy egyik területen sem lehet éreztetni az egyéni nehézségeket. A gyermekek az óvo-

dában, a tanárok a főiskolán
és a hivatali ügyek intézésekor az adott teljesítmény számít. A tanulmányok példás
eredménnyel történt teljesítésével remélem minden segítséget megháláltam és bebizonyítottam, hogy érdemes volt
végigcsinálni az elmúlt két
évet.
- Miért fontos, hasznos az
óvodának egy ilyen témájú
diploma? Mit profitál az óvoda abból, hogy Ön új tudásra, végzettségre tett szert?
- Hospitálás keretében bölcsődében teljesítettem az
egyéni és csoportos gyakorlatomat, ahol képzésem fő vonalához kaptam gyakorlati segítséget. Ezen kívül világossá váltak számomra a két intézménytípus (óvoda és bölcsőde) közötti különbségek és
hasonlóságok, valamint az
összehangolhatóság feltételei.

Mivel az óvodánkban jelenleg is létező foglalkoztatási forma a vegyes csoport, éppen ezért a mi intézményünktől nem áll messze ez az új intézményi forma sem.
Amennyiben a lehetőségeink
úgy alakulnak, a jövőben nálunk is létrehozható lehet egy
csoport a jelenlegi intézménnyel összehangolva. Eb-

ben az esetben a környéken
egyedüliként, elsőnek hozhatnánk létre ilyen intézményt.
Ehhez már a képesített pedagógus is adott lesz ennek az
EU-s támogatásnak köszönhetően.
- Mik lesznek az első lépései, cselekedetei az új diploma birtokában?
- Egy kicsit sűrű volt az
utolsó időszak. Így szeretnék
egy kicsit pihenni, feltöltődni az újabb kihívások előtt.
- Vannak-e további tanulásra, önfejlesztésre vonatkozó tervei a közeljövőre nézve?
- Azt hiszem, hogy a folytonos változások megkövetelik, hogy mindig nyitott szemmel járjunk és nyitottak legyünk az innovatív dolgok
iránt. Elkerülhetetlen a folyamatos önképzés és továbbképzéseken való részvétel annak érdekében, hogy szakmailag is magas színvonalon tudjunk teljesíteni. Ezért a jövőben is minden lehetőséget
meg kell ragadnunk, hogy képezhessük, fejleszthessük magunkat.
Az újság szerkesztősége
ezúton is gratulál Rudolf
Józsefnének az elért eredményeiért. Bízunk benne, hogy
az így megszerzett tudásnak,
elsajátított ismereteknek a közeljövőben a város polgárai is
közvetlenül haszonélvezői lehetnek egy ilyen új vegyes intézményben!
Milicza Ákos

Régen (is) történt...
Bonifert Józsefné (Bergmann Márta)
mesélte a következő történetet:
Az 1870-es években egyszer hatalmas felhőszakadás zúdult
Nagymarosra és határára. A Sóhegyen dolgozott Márta néni
nagymamája, aki magával vitte két kisgyermekét is a határba. A
vízözön elől a vasúti híd alá menekültek a többiekkel együtt, de
innét is menekülniük kellett. A nagyobbik kislányt sikerült feladni az árokparton álló felnőtteknek, de a nagymamát és a
krakszniban ülő kisebbik gyermeket a víz elsodorta. Mindketten ott lelték halálukat.
Döbrössyné Valentin Kriszta
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Ifjúsági Nap - fiatalok a fõszerepben
Az önkénteseknek, támogatóknak és helyi tehetségeknek köszönhetően, az idei évben is
megrendezhettük a ,,NAFIA
Ifjúsági Nap"-ot. Az elmúlt
évekhez hasonlóan, a kultúra,
sport és szórakozás jegyében
zajlott a rendezvény, ezúttal a
helyi focipályán.

A helyi Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat arcfestéssel
várta a gyerekeket, Márti néni
kézműves foglalkozásokkal
készült.
A focibajnokság szünetében
fellépett a NAHASI hastánccsoport, a Hujbert-ikrek pedig

Köszönet az együttműkö- nek és önkénteseinek, a Karitász
dőknek és támogatóknak: tagja - Márti néni, Sculthethy
Nagymaros Város Önkormány- Balázsnak a hangosításért.
zata, Mosoly Mikrotér-ségi
Bízunk benne, hogy min-

A hely megválasztását az I.
NAFIA Focibajnokság ihlette,
amelyben 4+1 fős nagymarosi
csapatok versenyezhettek a
,,Nagymaros Legjobb Focicsapata 2012" címért. A bajnokságban 6 csapat vett részt, ahol
Matuk Róbert és kedvese látták el a játékvezetői teendőket.
A Kemeni FC, a Makkom FC,
a Klasszikus 7es, a Helyes
United, a Nagyfröccs és a Másnaposok nevű csapatok közül
végül a Kemeni FC nyerte meg
a bajnokságot 5:1-es végeredménnyel a Makkom FC ellen.
A ,,Nagymaros Legjobb
Focicsapata" tagjai: Bőgér Gergő (20), Kiss Csaba (21), Nagy
Csaba (21), Turi Imre (18),
Zeller Gergő(20) és Scheirich
Bálint (16). Az egész délután
át tartó bajnokságban a fiatalok hősiesen állták az időjárás
okozta esőt és szelet, de mindvégig minőségi focit produkáltak, izgalmas meccsekkel.
A bajnokság közben a Verőcei Rendőrőrs munkatársai,
illetve a helyi önkéntes tűzoltók várták az érdeklődőket.
Lehetett szirénázni, bilincset
próbálni, ujjlenyomatot készíteni, de akár tömlőt görgetni és
kérdéseket feltenni is.

hangjukkal kápráztattak el bennünket.
A focibajnokság végén eleredt az eső, a focistáink elfáradtak, így mindenkinek jól
esett az éppen elkészült gulyás,
melyet Farkas János szakácsnak és a helyi CBA-nak, azon
belül is Rasman Miklós támogatónak köszönhetünk.
Kis szünet után fellépett
Nagymaros legkiválóbb rap
csapata a Tékozló Fiúk. Dalaikkal, szövegeikkel és személyiségükkel felpörgették a hangulatot a záróbulihoz. A fiatalok által ,,NAFIA presents: Ifjúsági Nap Party" elnevezésű
bulin Kiss Csaba és Scheirich
Bálint voltak a lemezlovasok
(dj bAsch & dj bAble). E két
fiatal tagja a győztes focicsapatnak, a rendezvény önkéntes
szervezői, de állandó szereplői
is alapítványunk zenei rendezvényeinek. Tehetségük nem vitatható, igényes és jól összeválogatott zenékkel rendkívüli
hangulatot teremtenek minden
alkalommal.
Köszönet a NAFIA önkénteseinek: Scheirich Bálint, Kiss
Csaba, Sculthethy Balázs,
Grexa Edina, Gábri Krisztina,
Bodor Gergő, Radics Éva.

Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat, Verőcei Rendőrőrs,
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Nagymaros Trade
Kft - CBA, a Nagymaros FC-

denki jól érezte magát a rendezvényen! További szép nyarat
kívánunk mindenkinek és sok
jó élményt!
NAFIA vezetés

Német nyelvtanfolyam indul
A Nagymarosi Német (sváb) Nemzetiségi Önkormányzatunk szeptember hónaptól 3 hónapos német
nyelvtanfolyamot, illetve beszélgető kört indít. Helyszíne a művelődési ház lesz, heti egy alkalommal. A
tanfolyam költségét nemzetiségi önkormányzatunk finanszírozza, a résztvevőknek ingyenesen. Augusztus
25-ig várjuk azon jelentkezőket (körülbelül 10 fő),
akik szeretnének részt venni. Ugyanakkor vállalják,
hogy az önkormányzatunkkal együttműködési megállapodást kötnek, egy-egy feladat megoldására. A tanfolyamot vezeti: Heinczné Cserni Katalin német
nyelvtanár.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: 06-20/414-0712-es
telefonszámon, a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Ivor Andrásné elnöknél.
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Kerekegylet: Összefogás
nagymarosi módra
Gyerektábor. Számos, sőt számtalan felajánlás érkezett már a kárpátaljai gyerkőcök nagymarosi
táborozására, és továbbra is köszönettel fogadunk minden adományt!
Testvértelepülésünkről, a kárpátaljai Kisgejőcből és Rátról, a
gyermekotthonból fogadunk vendégül harminc kisgyereket, hogy
nagymarosi pajtásaikkal tölthessék a szünidő egyik legvidámabb
hetét augusztus 27. és szeptember

2. között Nagymaroson a Kereksarokban (Váci út 21.). A program
az elmúlt évek táboraihoz hasonló lesz: kirándulunk, strandolunk
a Dunán, megnézzük Visegrádot,
kézműveskedünk, sokat játszunk
és énekelünk.
Kérjük, támogassa a gyerekek
nyaraltatását, és vállalja el egy
gyermek nyaralásának költségét,
mely 5.000 forint.
Idén is keressük azokat a családokat, baráti közösségeket, akik
vállalnák egy 30 lelkes gyereksereg ebédjének elkészítését és költségét.
A tábor ideje alatt köszönettel
fogadunk ételt-italt, lekvárt, süteményt, gyümölcsöt és palacsintát,
szörpöt, csokit, étkezési utalványt… Szerető gazdára fog találni minden könyv és játék is!
Az adományokat a Napkereki
Küküllő bicikliszervizben gyűjtjük.
A tábor programjaira minden
gyereket szeretettel várunk!
Strandra Magyar. Jó félszáz
dolgos kéz munkájának köszönhetően a Kittenberger napra ismét
megújult a Nagymarosi Strand a
sétánnyal és a játszótérrel. Lehetőségeinkhez mérten erre az
idényre is rendbe hoztuk a vízvezeték-csere alkalmával feldúlt
partot. Rendeztük a növényzetet,
felkapáltuk a strandfoci-pályát, a
homokozóba egy kisházat építettünk, és homokozó játékokkal be

is rendeztük. Árnyékoló ponyvát
feszítettünk ki, benépesítettük a
sakktáblát, és visszaállítottuk az
öltözőt. Két hintát szereltünk fel,
melyet azóta is szüntelenül használnak a kisgyermekek. A drótkötelet Hollósi Gézától kaptuk, hálás köszönet érte. A Magyar utcában kiselejtezett padokból a parton állítottunk fel négyet a kisgyermekesek és a biciklisták legnagyobb örömére.
A szabályos fürdőzés lehető-

ségéről a vízirendőrséggel egyeztetések zajlanak.
A partot az árvízvédelmi gát
megépülése után ismét felújítjuk,
de addig is: Strandra Magyar!
Óriás Sakk. Hogy a Fő tér ne
csak a piac alkalmával legyen igazi közösségi tér, építettünk egy
óriás-sakktáblát, melyet kedvére
használhat kicsi-nagy. A bábukat
térítésmentesen a Bethlen vendéglőből lehet elkérni.
A figurákat Máté Szabolcs
ajándékozta a városnak, melyet
ezúton is nagyon köszönünk.
A sakktábla felavatására terveink szerint augusztus 19-én, a városi ünnepségek keretében kerül
sor.
Köszönjük, hogy adományaikkal segítették az egyesület munkáját!
Szomráky Pál
www.kerekegylet.hu
kerekegylet@gmail.com

PÁLYÁZAT

ÜGYELÕI, ÜGYINTÉZÕI ÁLLÁSRA
A Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház pályázatot hirdet 1 fő részére - teljes munkaidős, határozatlan
idejű közalkalmazott jogviszonyú - MŰVELŐDÉSI HÁZI
ÜGYELŐ, ÜGYINTÉZŐ állás betöltésére.
A munkakör betöltésének időpontja: szeptember 17.
A munkavégzés helye: Nagymaros, Fő tér 14.
Ellátandó feladatok: programok előkészítése (berendezés, dekoráció stb.), ügyelése, ügyintézés, számlák kiállítása.
A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:
- nagyfokú önállóság,
- jó kommunikációs készség,
- tolerancia,
- együttműködési készség
A pályázat benyújtásának feltételei:
- Magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- érettségi
A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 31.
A pályázattal kapcsolatos további információt Mándliné
Szabó Katalin intézményvezető nyújt a 06-27/594-105-ös
telefonszámon és a konyvtar@nagymaros.hu e-mail címen.

Sörfesztivál lesz
Nagymaroson
Német (sváb) Nemzetiségi Önkormányzatunk szeptember 29én SÖRFESZTIVÁLT szervez.
Ha szeretnéd a
müncheni utazási
költségedet megtakarítani, gyere el közénk
ezen a napon és érezd
jól magad a Fő téren
felállított fesztiválsátorban. Válogatott sörök, kolbász, fúvósok,
a Randa-Lear együttes, játékos vetélkedők, egyéb programok és jó hangulat vár.
Ötleteidet oszd meg velünk, hogy még nagyobb
sikere legyen Nagymaros első Sörfesztivál rendezvényének - ezen a telefonszámon: 06-20/414-0712,
Ivor Andrásné.
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Kittenberger Kálmán "hajtója" voltam
Kevesen gondolnák, hogy ez
a mondat egy kilencven éves,
többszörös dédnagymama, Dévényi Ádámné, született Holtság Marianna, szájából hangzik el. Baba néni, hiszen őt
mindenki így ismeri, mesél
most arról az emberről, aki híressége volt ennek a városnak.
- Kittenberger Kálmán ismeretsége Nagymarossal, illetve a későbbi feleségével, közvetlenül az első világháború
vége után kezdődött, meséli
Baba néni, mikor is Kálmán
üzenetet hozott a frontról, későbbi felesége öccsétől, miszerint épségben van és jön haza.
Hát így kezdődött a szerelem az
asszonnyal és Nagymarossal.
Aztán később beiratkozott az
itteni vadásztársaságba, ahol az
én édesapám is vadásztag volt.
Innen az ismeretség, később
pedig a családi barátság a nagy
vadásszal. Nagyon nehezen barátkozott, de akiket közel engedett magához, azokkal mély barátságot kötött, így az én apámmal, Holtság Endrével is. Sokat mehettem velük az itteni hegyekbe vadászatokra, kislányként én lehettem az egyik fegyverhordozójuk. A vadászok meséit, izgalmas történeteit számtalan alkalommal hallgattam
végig. Ezek szereplői többek

rodott ragadozó madarakra vadásztunk Kálmán bácsi baglyával. A bagoly a vadászat után
Bényi Feri bácsi hajtó által hozott hordozható rúdra szállt rá
megpihenni. Mára jócskán
megcsappant a ragadozó szárnyasok száma, mostanra már
védett madarak lettek.
A háború végeztével és nem
sokra rá édesapám halálával
véget értek számomra is a vadászatok. A természet és az állatok iránti szeretetet tőle örököltem, és a mai napig rajongok érte. Bár vadászni soha
nem vadásztam, de nagyon sokat drukkoltam nekik egy-egy
vad elejtésénél. Megtanultam
az állatok nyomaiból olvasni.

Elõl jobbra a vadászkutyával Holtság Endre, középen hátul a vadászok hajtója Heffenträger úr, balra elõl Keil Ernõ, az Opereház harsonása, Kittenberger Kálmán vadászbarátja és Rozi kutya

között, Erdély barnamedvéi,
Afrika oroszlánjai és Nagymaros vaddisznói voltak. Egyébként ennek a társaságnak volt
tagja sokak mellett Fekete István, az író is. A törökmezei
Rózsa kunyhóról írt is egyik
könyvében, mely Kittenberger

Kálmán vadászkunyhója volt.
Kálmán bácsi egy alkalommal megkért engem, hogy lőjek a menyétjeinek verebeket.
Mivel nekem nem volt puskám,
ő adott egy légpuskát, így azután sokáig én kosztoltam őket. Dévényi Ádámné, Baba néni
Egyik alkalommal az elszapoA mi családunk rengetegetidőt töltött a természetben, télen is, nyáron is. A sport is nagyon fontos volt az életemben,
ötvenkilenc éves koromig síeltem. Anyukám pedig gyönyörűen festett, és cimbalmozott.
Tőle meg a zene iránti szeretetemet örököltem, én zongorázni tanultam. Engem már kislány
koromban arra neveltek, hogy
mindenben a szépet és a jót lássam meg. Remélem mindezeket tovább tudtam adni gyerekeimnek.
Lejegyezte:
Balázs Ilona
Malomvölgy (1944) - Az ipolyi vasúti híd bombázása - a képen balról jobbra: Holtság Endréné, Melts
Róbert, Bényi János, Holtság Endre, egy lengyel kocsis, Holtság Marianna (Baba néni), Melts Emil
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Vihar utáni mentés:

közel 24 órán át dolgoztak az önkéntes tûzoltók
folytatás az 1. oldalról
Az önkéntes tűzoltókat helyenként 40 centiméter leomlott
kő, fa és sár várta. Az útakadályokat még a viharban félre lapátolták, a forgalmat irányították, amíg
meg nem érkeztek a rendőrök,
akik kérték, hogy Zebegényben is
segítsenek, ahol szintén iszap zúdult az útra.
A váci parancsnokhelyettes aki időközben szintén a helyszínre ért - a vasútra rendelte a nagymarosiakat és jelentést kért az ottani helyzetről, így Zebegény után
ismét visszamentek a Dömösi-átkelés közelébe, ahol egy tehervonat várakozott.
"Felmászva a sínekre láttuk,
hogy két helyen akadályozza a
vasúti közlekedést a hordalék,
amit az eső a sínekre mosott. Az
egyik helyen több mint 2 méter
magasan állt a kő, sár és a fa a
Szob felé haladó sínpáron. Mivel
egész fa is került a domb tetejére,
így átnéztük a felső-vezetéket az
érintett szakaszon, de szerencsére nem szakadt le. A másik helyen
kb. 1 méter vastag takaró borította a síneket, de ott a Vác felé haladó sínpárt teljesen alámosta, így
a sín külső ívének talpfái a leve-

gőben voltak. A tehervonat "szerencsére" a nagyobb halom szélébe rohant bele, így nem jutott el
az alámosott részig. Az is szerencse, hogy Szob felől jött, mert egy
marosi vonat kisiklott volna azon
a törmeléken, ami azt a vágányt
borította." - olvasható a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
beszámolója a Facebookon.
A pályamester megérkezése
után hagyták el a helyszínt és tértek vissza Nagymarosra, ahol a
Fehér hegy - Rákóczi út kereszteződésében mosta el az eső az útépítést. Itt egy sávot letisztítottak,
mellyel hajnali fél kettőkor végeztek.
A vihar utáni munkában
Marafkó Márk, Marsi Miklós,

Cserni Tamás és David Balazic
vettek részt.
Másnap délelőtt Zebegényben
kellett egy bejelentést ellenőriznie Fekete Zsoltnak és Marafkó
Márknak, miszerint föld omlott
egy házra. A megadott címen
azonban semmilyen veszélyeztető körülményt nem találtak, így
értesítették a Váci Tűzoltóságot a
vaklármáról.
Nagy riadalmat okozott, amikor hétfőn délután a templom
mellett álló gesztenyefa rádőlt a
vasúti sínekre, leszakítva a
felsővezetéket is, amely ki is gyújtotta a fát. Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy - mivel
előző este sár csúszott a vágányokra - Szob felé vonatok csak

Nagymarosig közlekedtek, így
nem volt sem vonat az állomáson,
sem pedig várakozó utas azon a
részen. A felsővezeték az állomás
teljes hosszában derék magasságban lógott a peron felett. A váci
tűzoltók szétdarabolták a kidőlt
fát, munkájukat a nagymarosiak
- Cserni Tamás és Marafkó Márk
is segítették.
Ugyancsak hétfőn kaptak a
tűzoltóságtól riasztást, hogy a
Zöldfa utcában veszélyes fakidőlés van. A helyszínre David
Balazic és Cserni Tamás vonultak ki és darabolták fel a fát. Szerszámot az egyik szomszéd,
Szalóki Károly adott nekik, akinek ezúton is köszönik a segítséget.
Kedden is jött riasztás Vácról,
hogy a Váci úton szintén kidőlt
egy fa. Kiss Péter ment ki a helyszínre, ahol közben a lakók elkezdték a fa feldarabolását.
A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület köszönetet mond
a lakossági bejelentésekért és sajnálják, hogy nem tudtak mindenütt megjelenni. Bármennyien is
vannak, úgy tűnik, hogy szükség
van a segítségre, ezért továbbra is
várják azok jelentkezését, akik
kedvet és erőt éreznek magukban
ahhoz, hogy önkéntes tűzoltók legyenek!
Tűz esetén hívható telefonszám: 105. A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 06-20/4616950-es telefonszámon érhető el.

Felhasználói tájékoztató!
Értesítjük a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2012. augusztus 1-je után a DMRV Zrt (VÍZMŰ) call-center telefonos ügyfélszolgálatának munkarendje megváltozik.
Telefonos ügyfélszolgálat (call-center) elérhetősége: 06-27/511-511, 06-40/88-11-88.
Szolgáltatásunkkal (számlázással) kapcsolatos ügyintézés:
hétfő:
kedd - csütörtök:
péntek:

8.00 - 20.00-ig
8.30 - 15.00-ig
8.30 - 13.30-ig

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi törvény módosításának megfelelően az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a felhasználó közötti telefonos
kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük. A hangfelvételt egyedi azonosítóval látjuk el, öt évig megőrizzük, és a felhasználó
részére, kérésére díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. Az egyedi azonosítószámról a felhasználót az ügyintézés kezdetekor tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eddig megszokott telefonszámokon érdemi ügyintézésre munkatársainknak nincs lehetősége.
Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve ügyintézéssel kapcsolatosan kérjük, hívja a 27/511-511-es vagy a 06-40/88-1188-as telefonszámot.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

DMRV Zrt
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Megnyílt a Börzsöny Optika
Kedves Nagymarosi lakosok!
Mint már bejelentettem, elköltözött az optikai üzlet Nagymarosról Kismarosra. Nem szeretnék hűtlen lenni a régi kedves

nő, a kontaktlencse vizsgálatot
Koncz Andrea kontaktológus, az
eladást és az optikai szolgáltatást továbbra is Lendvainé Pesti
Emese végzi.

vevőimhez, ezért most ismét jelentkezem. A régi vevők nyolc
évre visszamenőleg regisztrálva
vannak, tehát bármikor ellenőriztethetik a látásuk esetleges romlását, mert minden évben jár nekik az ingyenes látásvizsgálat.
Újdonság a kontaktlencse vizsgálat. Mindenkitől kérem az elő-

Kontaktlencse tároló folyadékok a legjobb és jó minőségű
Solo care, Cyclean, Eyeye, de
kívánságra mást is beszerzek.
Törődjenek a szemük világával, az üzletben vizsgált, rendelt
és készített szemüvegekért továbbra is teljes felelősséget vállalunk. Biztosításunk van, a nép-

Olvasói levél

Igaz történet
1939-40-es években Nagymaroson is népszámlálás volt. A
tanárok, tanítók járták a falut, hogy ki milyen állampolgárnak
tartja magát. Voltak, akik magyarnak, de sajnos többen vallották magukat svábnak, németajkúnak. Sokan meg is bánták elhatározásukat, mert nem tudták, hogy mi lesz a vége. Ennek
az lett a vége, hogy a Király utcai pártszervezet félrevezette a
népet. 1946-47-ben két alkalommal telepítették ki a svábokat. Sajnos voltak olyanok, akik átálltak a Szociáldemokrata
Pártba, Magyar Munkáspártba. Azoknak nem vették el a házukat, földjüket. A bűntelenek, akik nem álltak át, őket kitelepítették és mindenüket elvették.
Nagymaroson is összeszedték a svábokat. (Elég sokan voltak, akik megpróbáltak megszökni, több-kevesebb sikerrel.)
Azért írom le, mert a mi családunk megmentett egy családanyát, név szerint Nieberl Máriát (Mariska nénit), Woslauf
Henrik bácsi felesége volt. Mariska néni a Fehérhegyen, a mi
padlásunkon volt nappal, este pedig a házban aludt, tartózkodott. Woslauf Henrik bácsi úgy maradt életben, hogy az Új
utcában a Fábián család padlásán volt elbújtatva. Henrik bácsi és Mariska néni így menekültek meg a kitelepítéstől.
Nieberl Mariska néni és Nieberl Erzsébet (Liszka néni) édestestvérek voltak. Liszka néni Bergmann Szepa édesanyja volt.
Bennünket, a szüleimet a jóindulat vezérelte, hogy tisztességes embereket mentettek meg. Hiszen ők is tisztességes emberek voltak. Mariska néniéktől is mindenüket elvették és teljesen elölről kellett kezdeni az életüket. Bizonyítékul
Bergmann Szepa fogja aláírni.
Róna Rudolf 1956-os bajtárs

Olvasói levél
zetes bejelentkezésüket. Az új,
2012-es modellekből 30 százalékos, a régebbi keretek 50 százalékos kedvezménnyel, és most
augusztus hónapban a napfényre sötétedő Hoya lencsére is kedvezmény van. Személyes ajándékom, augusztusban a készíttetett
szemüvegekhez 1 darab napszemüveget választhat ingyenesen a megrendelő, ami a készlet
tart.
A vizsgálatot továbbra is dr.
Kispéter Éva szemész főorvos-

egészségügyi engedélyekkel biztosítva vannak a vizsgálatot kérők, a kellő higiéniás ellátással.
Legyen Önnek is megbízható optikusa!
Kívánságára az elkészített
szemüveget házhoz szállítjuk
futárszolgálattal.
8-tól 90 éves korig mindenkit szeretettel vár az Önök optikusa!
Lendvainé Pesti Emese
aranykoszorús
látszerész mester

KÖNYVELÉS
Regisztrált mérlegképes könyvelő vállalja
teljes körű könyvviteli, ügyviteli feladatok
ellátását egyéni vállalkozók, cégek és
nonprofit szervezetek részére.
Zachár Pálné
Szob, Duna u. 6.
Telefon: 06-70-552-1334
E-mail: kontir2011@gmail.com

Einmal hin, einmal her...
Az esti fürdéshez készülődök, a fürdőszoba ablakán keresztül hangokat hallok. Anya a fiúval beszélget.
A fiú az apját hívja.
"Apa! Gyere, akarok neked egy dalt énekelni. Kíváncsi
vagyok felismered-e?"
Apró, halk, csoszogó lépéseket hallok. Jön az apa. A fiú
tiszta hangján énekelni kezd, egy számomra is ismert német dalocskát: Einmal hin, einmal her…
Apa ismeri. Emlékszik rá.
Csodálatos! A 65 éves "fiú" a 90 éves apjának énekel.
Ülök a kád szélén, szememből észrevétlenül potyog a
könny. Arra gondolok, hatvanöt évesen hányan tehetjük
ezt meg, hogy a 90 éves szüleinknek énekelhetünk.
Antal Márta

Emlékezés a kitelepítettekre
A kitelepítések napjának emlékére augusztus 25-én,
szombat 17 órakor a Mainzi utcai emléktáblánál koszorúzási ünnepséget tartunk.Szeretettel várunk minden
érdeklődőt a megemlékezésre.
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Nagymaros

E rövid dialógus létrejöttét a
Tékozló Fiúk tagadhatatlan
jelenléte ihlette meg, több
éve foglalkoznak a rap zene
bemutatásával és egyben
megismertetésével a városunkban. Mostanra a szûk
közösségünkben élõ fiatalok
tudatába sikerült is beférkõzniük, és a beszélgetésünk végére az is kiderül,
hogy azon túl is ismeretségre, sõt, elismerésre van kilátásuk. A csapatból Iván
Pé tert, mûvésznevén El
Bago-t faggattam, aki készségesen válaszolt a feltett
kérdésekre.
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A tékozló fiú

- Beszélgetésünk apropója a
nyár végére várható új albumod
megjelenése. Mit lehet tudni erről a lemezről?
- Hasonló stílusban készül el,
mint az előző, két szóló lemezem, csak ezt az albumot már
érettebb, kiforrottabb formában

módon azt érzem egyre inkább
igen. A mai fiatal generáció már
az internet nemzedéke. Itt már
pillanatok alatt történnek meg
a dolgok. A Tékozló Fiúkkal amikor megcsináltuk az első videónkat -, viszonylag rövid
időn belül hat-hétezres nézettséggel büszkélkedhettünk, ezt
nagyon örvendetesnek találtuk,
és örömmel töltött el. Így éltük
meg. Azután a hétvégéink egyre inkább előre betáblázódtak,
sokat jártunk és járunk fellépni. Hála istennek egyre több
helyre hívnak bennünket. Azért
ez nagyban köszönhető annak,
hogy már 2005 óta van együtt a
csapat, így már nyugodtan
mondhatom, összeszoktunk, és
jól tudunk együtt alkotni, dolgozni. Mára már fontos lett az

jelenés hozza a nagyobb ismertséget is.
- A szövegeitekben elég kemény témákat érintetek, úgy érzed, nehéz a fiatalok dolga?
- Egyértelműen nehéz. A
megélhetéshez szükséges anyagi javak előteremtése a szüleink
béklyója, és ez a mi mintánk is.
Egész hónapban szétizzadva az
agyad, gürizel, és fizetés után
három nappal pont nulla forintod van. Illetve, hazudok, mert
mínusz akármennyi. Ja, és
amúgy meg örülj, ha van egyáltalán munkád! Manapság eléggé kilátástalan minden, így nem
lehet nagyon csodálkozni, ha
sokan menekülnek az alkohol és
a bódulat világába. A tékozló
név sem a véletlen szüleménye.
Akinek sikerül megtapasztalni

kult egy mag. Ők a legtöbb koncertünkön ott vannak, Ismerik a
számainkat. Én nem nevezném
rajongóknak ezt a "brigádot".
Ők barátok is, de jó érzés, hogy
elismerik a munkádat, a munkát.
Hála istennek az ország különböző pontjáról kapjuk a visszajelzéseket. Olyanoktól is, akik
rajongói voltak azoknak, akikért
egy bizonyos formában mi is rajongtunk, régen. Sokan úgy érzik, hogy mi a magyar rap-zenében egy, a szokványostól eltérő vonalat képviselünk. Ezért
nem mindegy, mit csinálsz.
Közvetlenül (!) is hatással bírsz
a közönségedre. Néminemű felelősségtudattal kell rendelkezned, ha repp-ezni akarsz.
- És tékozol még a Fiú? Ez
buta kérdés, ha akarsz, válaszolsz rá, ha nem…
- Persze. Bár én magamról el
tudom mondani, hogy nem abban az értelemben "szórom szét
a talentumokat", ahogyan anno,

próbáltam megcsinálni. Funkcióját tekintve egy sajátos látásmóddal bíró társadalomkritika
leginkább a lényege. Az unokaöcsém, egy angol srác és egy
tatabányai jó barátom csinálja
az alapzenéket a lemezre. Technikailag pedig sokkal nagyobb
odafigyeléssel készül el, mint az
eddigiek.
- Hogy érzed sikeres az, amit
csinálsz, illetve az, amit csináltok?
- A számomra is meglepő

élő zene is! Tudjuk, hogy az eladott lemezekből nem élnek
meg még a profi zenészek sem.
Ha sikerről kérdezel, azt mondom, hogy akkor, amikor elkezdtük csinálni rap-et, nem is
reméltük azt, hogy Magyarország egyik legnevesebb
underground márkajelzését
kapjuk meg logóként: a
Wacuum Airs-et. Számomra
ennek az eseménynek a megtörténte hozta el a sikert. És a
wacuum-os felületen való meg-

ezeket a mélységeket, nem nehéz eltékozolnia a magával hozott talentumait. A vicc számomra az, sőt öröm az ürömben
(!), hogy legalább rákényszerítenek a gondolkodásra. Ezalatt
azt értem, hogy míg NyugatEurópában a jó fizetésed mellett
nincs szükséged eltöprengeni a
léted "miértje" fölött, mi kénytelenek vagyunk a tervek szövögetésére…
- Vannak rajongóitok?
- Úgy látom, mostanra kiala-

tettem. Amikor ez a megnevezés egyértelműen lefedte az
életvitelünket… Ma már a csapatból mindenki halad a maga
útján, de mégis együtt. A kérdésre a válasz: tékozlunk, tékozlok, de nem fogjuk "eltékozolni" a közönség, a rajongók belénk vetett bizalmát! És a ránk
figyelő arcokat sem feledjük, és
a közös örömöt, melyet a zenétől, a rap zenétől kapunk mi, előadók és mindenki, aki eljön
meghallgatni…
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Kajakosaink júliusban elért eredményei
Eszkimó - Indián játékok,
július 12, Sukoró.
Eszkimó - Indián játékokat a Velencei-tavon rendezik. Ezen a kajak versenyen
a gyerek korosztály vesz
részt. A versenytáv 2000 m,
mellette futni, húzódzkodni
és célba dobni kell, ezeket
pontozzák és az összetett
eredmény számít.
1. Drobilich Benedek / 19
induló / MK-1 fiú II. kcs,
1. Antal Márton / 19 /
MK-1 fiú II. kcs,
1. Dobó Bálint / 17 / MK1 fiú I. kcs,
3. Gaszner Ádám / 20 /
MK-1 fiú I. kcs,
4. Szántói Szabó Tamás /
21 / MK-1 fiú I. kcs,
5. Schwartz Gergő / 26 /
MK-1 fiú I. kcs,
5. Drobilich Domonkos /
20 / MK-1 fiú I. kcs,
5. Squor Bálint / 17 / MK1 fiú I. kcs,
15. Havasi Máté / 20 /
MK-1 fiú I. kcs,
Mesterek Magyar Bajnoksága, július 21-22,Fadd
- Dombori.
1. Heincz Sándor, Urbán
István és Madarász Gábor /
Bomba AVSE/, Dr. Katula
Gábor / BHSE Domino/ K4
Férfi Masters 500m,

2. Heincz Sándor és Urbán
István K2 Férfi Masters 500m,
4. Grőb János és Őry István párosban (utóbbi a Lágymányos versenyzője),
6. Grőb János K1 Férfi
Masters 500m,
2. Heincz Sándor és Urbán
István K2 Férfi Masters 200m,
5. Grőb János és Őry István K2 Férfi Masters 200m,
8. Heincz Sándor, Urbán
Isván és Madarász Gábor /
Bomba AVSE/ és Boros Zoltán / BSE-ESMA AON CREDIT / K4 Férfi Masters 200m.

5. Jeszenszky Ruben / 28
/ K1 Férfi Kölyök IV. 4000m
1. Dobó Bálint és Gaszner
Ádám / 37 / MK2 Férfi Gyermek I. 2000m,
3. Antal Márton / 37 /
MK2 Férfi Gyermek II.
2000m,
1. Szlávik Tamás, Polgár
Péter, Polgár Dániel / 8 / K1
Férfi Kölyök III. 3x200m
váltó,
4. Szántói Szabó Márk,
Jeszenszky Ruben, Tar Bence / 7 / K1 Férfi Kölyök IV
3x200m váltó.

Gratulálunk Heincz Sándornak és Grőb Jánosnak,
hogy országos szinten, évrőlévre képviselik a városunkat
és a kajakosainkat ezekben a
korosztályokban is.
Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság, július
27-29, Sukoró.

Jeszenszky Petra a Diákolimpián és az itt elért eredményének köszönhetően 1
évre kapott egy teljesen új
K1-es hajót.

2. Jeszenszky Petra Női
Kölyök IV. 1000m,
1. Polgár Péter és Polgár
Dániel párosban / 20 induló
/ K2 Férfi Kölyök III. 4000m,
2. Szlávik Tamás / 23 / induló / K1 Férfi Kölyök III.
4000m,
2. Jeszenszky Petra / 17 /
induló / K1 Női Kölyök IV.
4000m,

Gratulálunk az eredményekhez.

A hagyományos
Dunakanyar
Kupa kajak
verseny
augusztus 19-én,
vasárnap lesz
megrendezve.

FELHÍVÁS
Keresünk bármilyen információt, fényképet, történetet, tárgyi emléket, ami a
Nagymarosi Önkéntes
Tűzoltók tevékenységével
összefügg és betekintést ad
a múltba, elődeink munkájába.
Ha bárki segíteni tud nekünk a kutatásba, az hívjon
bennünket a +36-20/46169-50-es telefonon, vagy
adja le David cipészműhelyébe az anyagot. Természetesen ne örökbe kérjük.
Lehetőség szerint lemásoljuk és visszaadjuk tulajdonosának.
Segítségüket köszönjük!

Davis
Cipészmûhely
Nagymaros, Vasút u.3.

Árucsere miatt
az összes tavalyi
termék (pénztárcák, nyakláncok,
karkötők stb.)
FÉLÁRON!!!

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 Anita
(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Nagymaros

A “kis csapat”
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Állatbarát klub az iskolában
A tengeri malac
Május 26-án gyűlt össze a
kis csapat ebben a tanévben
utoljára. A mai "díszvendégünk" Negró volt, a rozettás
tengerimalac, Horváth Ági
és Benedek ikerpár, 4/a osztályos tanulók kedvence. Elmesélték, hogy egyszer elvállaltak egy tengerimalacot,
akinek gazdája nyaralni
ment, ekkor kaptak kedvet
ahhoz, hogy ők is boldog
gazdái lehessenek egy ilyen
kedves és mókás kis állatnak.
Negró igazi családtag: ismeri a család szokásait, különösen a Nagymama jóindulatával él vissza, aki minden "uizásra" valami finomságot ad neki. És Negró ezt
tudja, és uizik is szorgalmasan. Kedvence a gyermek-

láncfű és az uborka. Ági és
Bene sok fényképet is mutatott
a gyerekeknek, ezzel is bizonyítván, hogy igazán szerető
gazdái a kis állatnak. Közben
a gyerekek, mint mindig, kérdeztek, mesélték saját élményeiket, és bizony sokan voltak, akik kedvet kaptak a ten-

gerimalachoz. Akinek volt,
vagy van, az tudja, hogy rendkívül kedves kis állat. Van köztük rövid- és hosszúszőrű, egyszínű és tricolor, és a természetük is nagyon különböző tud
lenni. Vannak vadócok, mókásak, nyuszisak, de egy valami
biztos: egy kisgyereknek a leg-

ideálisabb kis társ.
Köszönjük Áginak és
Benének a lelkes beszámolót, köszönjük édesanyjuknak, hogy beszállította a
"díszvendéget".
Az állatklub az idei tanévre búcsúzik, de szeptemberben újra találkozunk, és
reméljük, nagyon sok kedves
kis állattal ismerkedhetünk
még meg.
Mindenkinek nagyon vidám nyarat kívánunk, a
gazdik vigyázzanak állatkáikra a nagy hőségben és
töltsenek a kis kedvencekkel minél több időt, hiszen
tudjuk, hogy tőlük nagyon
sok szeretetet kaphatunk
vissza.
Heinczné Cserni Katalin
Döbrössyné Csernői Ildikó

Utóirat az Állatvédő sorok júliusban, Füttyös látogatása cím alatt megjelent cikkhez.
A látogatás hangulatát illusztrálandó néhány további képet szeretnénk bemutatni.

A MÁTÉ Alapítvány két kutya itatótálat helyezett ki, mindkettőt árnyékban: az egyiket a Fő téren egy fa
mögött, a Bethlen antik üzlettel szemben, a másikat pedig a vasútállomásnál, a zöldségüzlet mögött.

Augusztus: a viharok, dörgés-villámlás és tűzijátékok ideje!
Sok kutya retteg, pánikba esik ilyenkor, ennek következtében elrohanhat, átugorgat a kerítésen, balesetet okozhat, sőt el is
pusztulhat! Kérjük a felelős gazdikat, hogy a vihar vagy tűzijáték tartamára helyezzék kutyáikat zárt térbe.

Értesüljön munkásságunkról a honlapunkon: www.matefoundation.hu
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Pócs Szabolcs és Molnár Ildikó fia Szabolcs,
Halász Tamás és Varga Tímea lánya Melissza Maja,
Radics László és Botos Mónika fia László Attila.
Házasságot kötöttek: Istvánffi Péter Pál és Ferenczi
Tünde.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik SZIKRISZT FERENCNÉT, született BUZÁS
MÁRIÁT utolsó útjára elkísérték, és virágok, koszorúk elhelyezésével valamint a gyászmisén
való részvételükkel kinyilvánították együttérzésüket.

Elhunytak: Szikriszt Ferencné sz. Buzás Mária Anna,
Hoffmann László János.

Apróhirdetés
Az 1960-as években felszámolt református temetőről keresek fényképeket. Valamint keresek képeket a múlt
századi erdőgazdálkodásról, makkültetésről is. Hívjon, a 06-30/458-1139es számon. Döbrössy Mihályné
Feltöltésnek való föld kis és nagy
tételben helyszínre szállítással eladó. Ár a mennyiség és a szállítási
helyszín függvényében megegyezés
szerint. Ugyanitt bontott cserép eladó. 700 db békéscsabai cserép: 30
ft/db; 1700 db hornyolt szalagcserép:
20 ft/db; 400 db régi "Bergman" féle
hornyolt szalagcserép: 30 ft/db. Tel:
06-20/957-0186 (munkaidőben).

A gyászoló család

- ABLAKSZIGETELÉS Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 34.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 45.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -
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