2007. július 10. - a lap ingyenes!

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Életével a nemzet
gyarapítását szolgálta
A Kittenberger Kálmán Emléknap a hagyományokhoz
híven idén is a Fõ téren megemlékezéssel kezdõdött június 9-én, szombaton délelõtt.
Elõször Petrovics László
polgármester mondott köszöntõt. Kittenberger Kálmán példás
életét Fekete István szavaival

lehetne talán a legjobban jellemezni: “Szerényebb, tisztább
szívû és egyenesebb embert nem
ismertem. Néha szûkszavú volt a
gorombaságig, néha költõ, néha
tudós. Biológiai tudása példátlan volt, nyelvtudása káprázatos
és emlékezõtehetsége kristálytiszta haláláig” - hallottuk.
Petrovics László kiemelte:
számára a megemlékezés különös öröm és meghatottság.
Hogy miért? Arra is választ

kaptunk.
- Szeretnék egy rövid idézetet elolvasni a Kilimandzsárótól Nagymarosig címû könyvébõl, amikor egy Rózsa kunyhóhoz közeli vadászhelyen vaddisznóhajtásra indultak. ‘Múlt
évben is esett ott egy jó kan. Az
egyik fiatal vadásztársunk lõt-

Elismerések, kitüntetések
átadása a tanévzárón
A tanévzáró ünnepséget városunkban június 20-án délután
rendezték az iskola udvarán. A
tanulók mûsora után Laczi István iskolaigazgató összegezte az
2006/2007-es tanévet. A jelenlévõket köszöntötte Petrovics
László polgármester is.
Az igazgató beszédébõl megtudtuk, hogy az országos mérés
és minõségirányítási rendszer felméréseinek eredményei az iskolában jó szintet tükröznek. Az iskola 362 tanulója közül kimagasló teljesítményt 81-en nyújtottak.
A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola Kiváló
Tanulója címet három végzõs növendék kapta: Sárog Noémi,

Melts Andrienn (8. a.) és Marosvölgyi Gergely (8. b.) osztályos tanulók nyolc éven át kitûnõ tanulmányi eredményt értek
el. Õk a ballagási ünnepségen
vették át a jubileumi emlékplakettet. A Villám Gyula Képzõmûvészeti Díjat Sárog Noémi 8. a osztályos tanuló vette át, mint az iskola legkiválóbb rajzosa.
Nagymaros Város Kiváló Diákja ebben az évben Bálint
Zádor 7. b. osztályos tanuló kitûnõ tanulmányi és közösségi
munkájáért, városi és iskolai
ünnepségeken, rendezvényeken
és versenyeken nyújtott kiváló
teljesítményéért.

folytatás a 3. oldalon

te, s ez volt elsõ disznaja. Elsõ
disznónak egy derék kan. Ilyen
halandók szokták megütni a fõnyereményt!’
Ennek az idézetnek az az érdekessége, hogy az említett fiatal vadász – aki Kálmán bácsi
némi bosszúságára éppen az
orra elõl ejtette el a vaddisznót
– az én édesapám volt. Õ abban
a szerencsében részesült, hogy A Bárdos Lajos Kamarakórus nagy sikerû hangvadászhatott Kálmán bácsival. versenyt adott a római katolikus templomban
folytatás a 3. oldalon június 23-án este.
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Folyamatban lévõ
beruházások, pályázatok
Pályázatok
Ravatalozó felújítása. A Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács pályázatunkat elfogadta, a kért 4 millió
934 ezer 328 forint támogatást
jóváhagyta. A támogatás megítélésérõl a hivatalos értesítés
június 21-én érkezett, a támogatási szerzõdés összeállítása
várhatóan egy hónapon belül
aláírásra kerül. A kivitelezés
július–augusztus–szeptember
folyamán várható az üzemeltetõvel történõ egyeztetés után, a
mûködtetés zavartalanságát
szem elõtt tartva.
Komp megközelítõ útjának pályázata. A tavalyi évben elnyert támogatás a hatóságokkal folyó egyeztetés és a
közlekedési hatóság kötelezése miatt eddig nem valósult
meg. A támogató kész a szerzõdés meghosszabbítására a
kért határidõ megjelölése esetén. Jelenleg ennek egyeztetése folyik, mérlegelve a hatósági eljárás várható befejezõdését.
Mûvelõdési ház felújítása.
A mûvelõdési ház részleges
felújítására (elõtér festése, padlóburkolat cseréje, bejárati ajtó

cseréje…) vonatkozó úgynevezett Közkincs III pályázat
május 25-én, 4 millió 50 ezer
forint támogatási igénnyel benyújtásra került. A pályázat
eredménye július vége, augusztus közepe táján várható.
Beruházások
Árvízi vis-maior. A támogatás legfontosabb eleme a
Dám védõgát szerkezetének
felújítása. Ennek tervei elkészültek, ismertetése a június
26-i VKTB ülésen megtörtént.
A kivitelezési szerzõdés megkötése után a munkálatok várhatóan egy hónap alatt futnak
le. Ennek szerzõdéses rendezése után indulhat el a többi,
nagyrészt útburkolat-felújítási beruházás, a VKTB által
felállított helyszíni sorrend
alapján.
Településrendezési tervek
módosítása. A tervezésre vonatkozó pályázati felhívás a
testületi ülésen került terítékre, a pályázat eredményes lebonyolítása esetén a szerzõdéskötésre legkorábban július 24én kerülhet sor.
MURÁNYI ZOLTÁN

A Cigány Kisebbségi
Önkormányzatának hírei
Nemzetközi szavalófesztivál.
A szlovákai Bátorkeszin április
21-én nemzetközi szavalófesztivált rendeztek, melyen részt
vett kisebbségi önkormányzatunk részérõl Kiss Károly (9. b.
osztály), Kiss Norbert (3. osztály), Brázovits Norbert (7. osztály) és ifj. Farkas János (7.
osztály). A versenyen szlovák,
cigány és magyar nyelven lehetett verset elõadni.
A nagymarosi versenyzõk
szépen szerepeltek: Kiss Károly két elsõ díjat nyert, a középiskolások és a saját szerzemények díját, valamint átvette
a Szlovák Cigány Írók Szövetségének különdíját is, amit dr.
Ravasz József, a szövetség elnöke adott át. Kiss Norbert a
korosztályának elsõ díjasa lett,
Brázovits Norbert korosztályának harmadik díját kapta, ifj.

Farkas János oklevelet vett át.
A Nagymarosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat gratulál a versenyen résztvevõ tanulóknak!
Kiemelkedõ eredményt elért cigány származású gyerekek díjazása. Mint korábban,
most a 2006/2007-es tanévben is
díjazta a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskolában jó teljesítményt elért tanulókat. A 2006/2007. tanévben
elsõ helyezett lett Hlaván Csaba 7. osztályos tanuló. További
díjazottaink: Kárpáti Henriett,
Balázs Tamás, Halász Barbara
és Kovacsek Nikolett.
A díjakat az évzárón vették
át a fiatalok. Önkormányzatunk
gratulál a diákoknak és továbbra is jó tanulást kívánunk.

Kittenberger Kálmán
Emléknap
Nagymaros 2007. június 9.
Erre szólt az a meghívás, mely
rendezvény immár 12. alkalommal emlékezett a nagy vadászra,
és írónkra, Kittenberger Kálmánra. A program, bár egynapos
volt, de igen sûrítve mindent felsorakoztatott, ami az emlékeket
felidézhette és az ünnep méltóságát megtarthatta.
A Dunakanyar Fúvósegyüttes, a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola diákjai, a fúvósegyüttes ifjú növendékei, kerékpáros túraverseny, horgász- és fõzõverseny, az afro-pro-

dukció, kiállítás a mûvelõdési
házban, valamint a nap záró estjeként Bednarik Anasztázia váci
orgonamûvész koncertje a római
katolikus templomban - mind az
emlékezés napjának hangulatát
emelte.
A tizenegy koszorú elhelyezése Kittenberger Kálmán mellszobránál bizonyította, hogy a
vadásztársadalom, akik közül sokan képviseltették magukat - országos és megyei szinten is - nagy
tisztelettel adózik az Afrika vadászemlékének. Ugyanúgy a
cserkészcsapat tagjai is, akik
nagy segítséget jelentettek a koszorúzás és az ünnepi hangulat
megteremtésében közremûködésükkel.
Külön kiemelném Zoltai Zsolt
és kedves neje szíves vendégszeretetét, akik ezen a napon fogadták azokat az érdeklõdõket - többek között a vadásztársadalom
neves tagjait -, akik a
Kittenberger Kálmán lakta házban és emlékei között tartottak
Petrovics László polgármesterrel
kezdeményezõ megbeszélést egy
esetleges emlékház kialakításáról.
Az ünnepséget követte és igen
nagy érdeklõdést vonzott a hor-

gász- és fõzõverseny. Tizennégy
fõzõhely kialakítására került sor,
természetesen a vadból készült
ételek vitték a prímet. A horgászversenyt követõen 5, a fõzõversenyt követõen pedig 14 elismerõ oklevelet és díjat adott át a polgármester úr, majd ezt követõen
a Cédrus Sportegyesület által
szervezett kerékpáros túraverseny 17 órakor kezdõdõ eredményhirdetésén.
Emlékeink szerint ilyen magas
számban még nem volt jelentkezõ a fõzõversenyre.
Ezt a tényt mindannyian
örömmel nyugtáztuk, már csak
azért is, mert a versenyen más
településrõl is jelentõs számban
vettek részt, jelezve az érdeklõdés
sokszínûségét, a rendezvény fontosságát. Szeretnénk tájékoztatni
azon érdeklõdõket, akik a megszokottól eltérõen az egynaposra
hirdetett rendezvényt nehezményezték: több oka is volt a rövidített (kétnapos helyett egynapos)
programnak. Június 10-én katolikus ünnep, Úr napja volt, amit
meglátásunk szerint nem szabad
párhuzamba hozni a városi ren-

dezvénnyel (reméljük, döntésünk
egyetértésre talált). Nem utolsósorban pedig a költségvetés szûkre szabott keretei nem engedték
meg a nagyobb kiadást, hiszen az
elõzõ éveket tekintve most csak az
összeg egynegyede állt rendelkezésre, amit igyekeztünk takarékosan felhasználni.
A teljesség igénye nélkül szeretnénk mindenkinek megköszönni a kézzel fogható és az anyagi
támogatást, azt a segítséget, ami
ismételten bizonyította, hogy méltóképpen emlékezhettünk városunk egyik neves személyiségére:
Kittenberger Kálmánra.
IVOR ANDRÁSNÉ

FELHÍVJUK OLVASÓINK FIGYELMÉT, HOGY A
LEGKÖZELEBBI KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
JÚLIUS 23-ÁN 18 ÓRAKOR LESZ A POLGÁRMESTERI HIVATAL HÁZASSÁGKÖTÕ TERMÉBEN. AZ
ÜLÉS NYILVÁNOS.
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Életével a nemzet
gyarapítását szolgálta
folytatás az 1. oldalról
Késõbb megosztotta velünk,
gyermekeivel ezeket az élményeit, végtelen tisztelettel és szeretettel mesélt a nagy ‘Öregrõl’,
akit példaképének tartott. Nagy
tudása és természetszeretete lenyûgözte õt, és általa engem is.
Évtizedekig láthattam a falon azt
a kitömött trófeát, amelyrõl az
idézet szólt” – mondta befejezésül Petrovics László.
Ezután Jaics Regina, a
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola 2. osztályos
tanulója Áprily Lajos: Erdei út
címû versét mondta el, majd dr.
Harrach Péter országgyûlési
képviselõnknek, az országgyûlés
alelnökének gondolatait dr.
Tarnai Richárd kabinetfõnöke
olvasta fel. (Dr. Harrach Péter
az eseményen azért nem tudott
jelen lenni, mert egyik fia aznap
tartotta esküvõjét - a szerk.)

“Hazánkban nem csupán
pénzügyi, de erkölcsi válság is
van. Ezért a hazugsággal szemben fel kell mutatnunk az igazmondást, a komédiázással
szemben a nyíltságot, az önérdek keresésével szemben a közérdek szolgálatát. Kittenberger
Kálmán személye és jelleme
erre ad lehetõséget. Hivatása
egyúttal szenvedélye is volt.
Sok nehézséggel kellett megküzdenie, az élet alaposan megpróbálta, mégis kitartóan és
nagy energiával végezte feladatát, elsõsorban Afrika-kutató és
–gyûjtõ munkáját, amelyik az
egyéni öröm mellett a közösség,
a nemzet gyarapítását is szolgálta. Megpróbáltatásainak betetõzése volt, hogy meg kellett élnie életmûve pusztulását. Természetszeretete arra tanít minket, hogy a mesterségessel és a
természetidegennel szemben
mindig a természetközelit keressük. A globalizáció korában
az emberek többsége egyre távolabb kerül a természettõl. Aki
tudatosan éli életét, az maga és

családja számára keresi a természethez kötõdõ élményeket. Ennek az életformának a szolgálatában áll Nagymaros is, amikor az ünnepség megszervezésével nemcsak Kittenberger
Kálmán személye iránti tiszteletét fejezi ki, de az általa képviselt értékeket is polgárai elé
állítja” - hallottuk dr. Harrach
Péter gondolatait kabinetfõnöke tolmácsolásában.
A vadásztársadalom nevében
Beregszászi György vadászíró
(képünkön) beszélt. Kittenberger Kálmán emlékszobra
elõtt állva beszédét egy keleti
bölcsességgel kezdte, miszerint:
“az élet álom, melybõl a halál
az ébredés”.
“Kittenberger Kálmán eltávozta után még nagyobbra nyitotta a vadászat kapuját és egyre
inkább hat életmûvével a jelen
emberére, az ifjúságra és felnõttekre, még inkább a vadászokra. Talán ezen megemlékezõ
percekben felvillantható a vele
való találkozás. Diák voltam és
entomológus nagybátyám magával vitt a múzeumba, hol õ preparátor volt és bemutatott az akkor még általam nem ismert
nagy embernek. Bár termete
nem volt óriás, annál inkább az
volt szellemiségében.
Mit tesz a véletlen? Vadászati
munkaterületre kerülve kaptam
a feladatot, hogy Kamotsay István szobrászmûvészt kísérve
keressük fel Lívia nénit,
Kittenberger feleségét és találjunk megoldást; legyen szobra itt
Nagymaroson. Lívia néni megmutatta Kálmán bácsi hagyatékát, útleveleit, begyûjtött tárgyait, stb. Mindhárman az 1928-as
afrikai útlevelének fényképét választottuk ki alapként a mellszobor modelljének.
Az elkészült mintát bemutattuk Lívia néninek, aki kezét
összecsapva felsóhajtott: “Kálmán, olyan vagy, mintha élnél”.
S ezzel eldõlt az, hogy az I. Vadászati Világkiállítás ideje alatt
itt, ezen a helyen állhat Nagymaros vezetõinek és akkori vadásztársaságának jóvoltából ez a szobor, mely elõtt állva emlékezhetünk rá és elhelyezhetjük minden
esztendõben virágainkat. Mert õ
él, írásával és munkásságával hatással van a mára, a jelenkor vadászaira, az ifjúságra” – mondta
Beregszászi György.

Elismerések, kitüntetések
átadása a tanévzárón
munkájukat, nyugdíjba vonuláfolytatás az 1. oldalról
Az Iskola Kiváló Sportolója suk alkalmából Jubileumi emebben az évben Duchony Leven- lékplakettet vett át három peda-

te 6. a osztályos tanuló. Kiváló
Kajakos címet ez évben Döbrössy Péter 6. a osztályos tanuló
vehette át.
A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola Kiváló
Kisdiája címet Fehér Dóra (4. a)
és Bodor Adrienn (4. b) nyerte el.
Megköszönve pedagógusi

gógus, Varga Zoltánné, Szalai
Jenõné és a mûvészeti iskolában tanító Mayer József (képünkön).
A kitüntetett és elismerésben
részesült tanulóknak, pedagógusoknak további jó munkát, szép
nyarat kívánunk!

(F. E.)

Vén Duna partján…

Szó szerint zsúfolásig megtelt a mûvelõdési ház nagyterme június
24-én délelõtt Béki Márton Vén Duna partján… címû akvarell kiállításának megnyitóján. Béki Márton, aki minden nagymarosi szeretetét élvezi, nemcsak az ecset, hanem a vésõ használatához is jól
ért, hiszen a kõbe és a kavicsba is belevési álmait.
Béki Márton – aki most ünnepelte 70. születésnapját – életét,
mûvészi munkásságát Varga Zoltán, a váci Madách Imre Mûvelõdési Központ nyugalmazott igazgatója méltatta. A megnyitón közremûködött a Nagymarosi Nõi Kar, Tóth Tímea gitáron és Tóth Edit
fuvolán. Meglepetésnek számított az ünnepelt részére a Nagymarosi
Férfikar szereplése, amelyben egykor Béki Márton is énekelt. Az
ünnepelt 1937-ben született Újpesten. “Az itteni táj lenyûgözõ szépsége nem csak csodálatot váltott ki belõlem, hanem a pillanatnyi
hangulat rögzítésére, képi feldolgozásra is sarkallt. Erre leginkább
az akvarell mûfaját tartom alkalmasnak” – vallja Béki Márton.
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ZÁSZLÓSHAJÓ PROGRAM. Közel kétezer település
gondjait érinti a dr. Lamperth
A nagymarosi polgárok széleskörû tájékoztatása érdekében adjuk közre az ön- Mónika által kezdeményezett
kormányzat gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat. Célunk az, hogy a lakos- program, melyhez a miniszter
ságot tisztán és érthetõen tájékoztassuk az aktuális helyzetrõl. Az alábbiakban a több tárcavezetõ támogatását is
júniusi adatokat olvashatják.
elnyerte. A KVVM, az FVM
PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER és az NFÜ egyaránt pozitívan
fogadta az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumból indult felvetést, hogy a
különbözõ vízrendezési problémákkal küzdõ önkormányzatok részére – ez elsõsorban
belvíz, szennyvíz és ivóvíz
gondokat jelent – induljon egy
komplex megoldást jelentõ,
önálló Zászlóshajó Program.
A 2007. évtõl kezdõdõen az
önkormányzatoknak nincs lehetõsége címzett támogatások
igénybe vételére. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy a feladataik ellátásához szükséges fejlesztési beruházásaik megvalósításához továbbra is elégséges
forrás álljon rendelkezésre.
Az illetékes miniszterekkel
folytatott tárgyalások eredménye,
hogy az ivóvíz, szennyvíz, belterületi vízrendezéshez kapcsolódó
fejlesztések, valamint a hulladékgazdálkodási célú fejlesztések a
Környezet és Energia Operatív
Programból (KEOP), a Regionális Operatív Programokból (ROP)
és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból finanszírozhatók lesznek.
LEZÁRULT A KISTÉRSÉGI REFORM ELSÕ SZAKASZA. Teljessé vált a többcélú kistérségi társulások országos
lefedettsége, miután a június 11én megalakult a jelenleg lehetséges 166 kistérség közül az
utolsóban – a kiskunfélegyházi
kistérségben – is a többcélú társulás.
A kistérségi társulások közmegelégedésre mûködõ rendszere dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter kezdeményezésére jött
létre. A miniszter álláspontja
szerint a kistérségi társulások
rendszere a közigazgatási-önkormányzati reform alappillére
lett, amely lehetõvé teszi a közigazgatási rendszer mikroszintû
fejlesztését. A többcélú társulások rendszere beváltotta a szakértõk várakozásait és az önkormányzati érdekszövetségek is
elismerõen szóltak róla.
Azok a települések, amelyek
többcélú kistérségi társulásnak
tagjai, a rendszer létrejötte óta
összesen több mint 76 milliárd
forint – a településeknek járó támogatáson felüli – többlettámogatásban részesültek.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete
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Baráti látogatáson
Nagymaroson
Városunkban járt baráti látogatáson június 9-én Fenes
Iván, a szlovákiai község, Bõs
polgármestere, Gróf Árpád, a
település korábbi vezetõje és
Gõgh Géza, a komáromi flottilla volt parancsnoka. A vendégek délelõtt értek át Nagymarosra a révvel, ahol a hagyományoknak megfelelõen
pálinkával és pogácsával fogadták õket. (Szlovák területen is hasonló gesztussal fogadják a kedves barátokat –
a szerk.) A késõi reggeli, valamint a Kittenberger Emléknap programjának megtekintése után a vendégek Ormándy
Vendel Korona kisvendéglõjében elfogyasztott vadpörkölttel és vidám, jó hangulatú beszélgetéssel zárták a napot.
- Ez egy szokásos találkozó – mondta Niedermüller
Ferenc nyugdíjas tanácselnök, aki korábban a bõsiekkel
ma is tartó, jó barátságot kiépítette. - A látogatás most
véletlenül egybeesett a Kittenberger Emléknappal. Ez
egy szokásos találkozó, minden évben egyszer õk hívnak
meg bennünket, egyszer pedig mi õket.
- 1987. augusztus 19-én írtuk alá a baráti kapcsolatokról szóló együttmûködési
szerzõdést – vette át a beszélgetés fonalát Gróf Árpád. Akkor mi voltunk a kezdeményezõk, mindenkinek tetszett
a dolog. Bár kis porszemek
vagyunk, mégis abban az idõben példát mutattunk a nagyoknak, hogyan kell csinálni, s azóta is tart ez a kapcsolat. Mi elmondtuk, ha megépül a vízierõmû Nagymaroson, ha nem, mi barátok maradunk. Utódom - ha szabad
így mondani -, Fenes Iván
messzemenõkig támogatja
ezt a baráti kapcsolatot. Azt
hiszem, hogy így is van rendjén, szerintem nincs is joga, s
nem is volna joga megszakítani.

A bõsi vendégek a nagymarosiak körében. Balról
jobbra Schindler László, Ádám Tibor, Niedermüller
Ferenc, Fenes Iván, Ormándy Vendel, Gróf Árpád,
Rasman Miklós, Gõgh Géza

Amikor a vízi erõmûrõl
kérdezõsködöm, Fenes Iván
polgármester szûkszavúan
válaszol, viszont a község fejlesztésérõl szívesen beszél.
– Az erõmûvet megszoktuk – mondja –, ott van és
kész. Errõl nem beszélünk.
Az erõmû a mi barátságunkkal nincs függõ viszonyban.
Ami pedig a település jövõjét
illeti, gyakorlatilag – hasonlóan, mint itt - az európai uniós pályázatokat ki tudjuk
használni. 5100 lakosunk van,
valamivel több Nagymarosnál. Évente több tízmillió korona nagyságrendû pályázati
pénzeket tudunk lehívni. Koronában kifejezve 21 millióért átépítettük az alapiskolát,
most 13 millióért aszfaltozzuk az utakat – ez az utóbbi
idõszak legnagyobb ilyen
munkája -, csatornáztunk, ennek egy részét még be kell fejeznünk, most a tûzoltó szertárt építjük majd át 12 millióért. Rengeteg tervünk van,
úgy látom, hogy jó irányba
halad településünk, szépek a
zöldövezeteink is. Mi majd a
városi rangon akkor fogunk
gondolkodni, hogy visszasze-

rezzük, amikor úgy is fogunk
kinézni. Igyekszünk majd, de
nálunk ennek nincs hagyománya. Míg a rendszerváltás
után Magyarországon sok kis
település városi rangot kapott,
nálunk a 17 év alatt senki sem,
de nem is kért. Teljesen más
szemlélet uralkodik nálunk.
Mi egyszer megpróbáltuk - tíz
éve volt -, kiírattam egy népszavazást, amelyen 47 százalékos, az elõírt küszöb alatti
volt a részvétel. Aki elment,
annak 99 százaléka igennel
szavazott, de mivel nem volt
meg az 50 százalék, ezért nem
lett Bõs ismét város. Egyébként a jog szerint a településünknek se elõnye, sem hátránya abból nem származik,
hogy milyen státusszal bír. A
városi rang semmit nem jelent,
legfeljebb erkölcsi elismerést,
de pénzben semmilyen módon
nem jelent elõnyt, hiszen minden egyes kvóta, szorzószám,
egyéb más támogatás a lakosság számának megfelelõen
oszlik meg. Így hát egyelõre
még várunk a városi ranggal –
mondta befejezésül Fenes
Iván.
- FISCHER -

Felhívás
az erdõkre vonatkozó
országos tûzgyújtási
tilalom elrendelésérõl
Az utóbbi idõben a csapadékmentes és rendkívül meleg
idõjárás miatt fokozottan
megnõtt az erdõk tûz általi
veszélyeztetettsége. A tûzesetek megelõzése érdekében
az ország teljes területén lévõ
erdõkben és az erdõterületek
határától számított 200 méteren belüli területen - a kijelölt tûzrakó helyen is - valamint a közút-és vasút menti
fásításokban mindennemû
tûzgyújtás, beleértve a parlag
és gazégetést is, 2007. június
20-tól átmeneti idõre tilos.
A vágástéri hulladék égetése
az erdõben a megelõzõ tûzvédelmi elõírások betartása mellett a
tilalom idõszakában is végezhetõ. Az égetést a 12/1997. (II. 26.)
BM rendelet 7. § további (4)-(8)
bekezdéseiben foglalt megelõzõ
tûzvédelmi elõírások szigorú
betartása mellett lehet csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 35/
1996. (XII. 29.) BM rendelettel
kiadott Országos Tûzvédelmi
Szabályzat tûzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó
követelményeit is.
Kérjük a közúton és vasúton
utazókat, hogy égõ cigaretta
csikket és dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek ablakán,
mert a kiszáradt árokparton,
vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági területeket is veszélyeztetnek.
Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók, valamint a
mezõgazdasági területeken
dolgozók figyelmét arra, hogy
égõ dohánynemût eldobni
nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.
Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést
követ el. A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi idõpontban
intézkedik a minisztérium.

Nagymaros belterületén,
AZ Aranyos utcában 813
m2-es építési telek eladó!
Víz, villany, csatorna, gáz
a telek elõtt. Érdeklõdni lehet teletonon: 06-30-3770682 vagy 06-30-932-2213.
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Tantestületi kirándulás
A Pedagógusnap alkalmából
május 30-án tantestületünk, a
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola tanárai kétnapos kiránduláson vettünk
részt. Úti célunk a Vértes-hegység egyik gyönyörû tájegysége,
Tatabánya és környéke volt. A
szervezést és idegenvezetést lelkes és felkészült kolléganõnk,
Bozóki Mariann vállalta.
Május 31-én a déli órákban
busszal indultunk útnak. Háromórás utazás után érkeztünk meg a

után érkeztünk meg a Magyarországon egyedülálló Kamalduli
remeteség gyönyörûen felújított
épületegyütteséhez.
Legnagyobb meglepetésünkre tudtak az érkezésünkrõl és vártak minket. Egyik tanítványunk
nagymamája szeretetteli és minden igényt kielégítõ idegenvezetésével látogattuk végig a remetelakokat, a hozzájuk tartozó,
csodálatos freskókkal ékesített
könyvtárat és ebédlõt. Mindenkit
megfogott a hely tiszta, rendezett

festõi környezetû pici faluba, Várgesztesre. A fiatalabbak és elszántak az élményfürdõt vették birtokukba, míg a többiek az ódon vár
turistaszállásán rendezkedtek be.
Miután megismertük a környéket, egy jóízû vacsorát követõen, tábortûz melegénél idéztük
fel régi korok dalait, történéseit.
Rövid alvás után indult a másnapi program, ismerkedés a környék nevezetességeivel. Mariann úgy állította össze a programot, hogy minden szakos tanár
megtalálta benne a maga területéhez kapcsolódó érdekes ismeretanyagot.
Elsõ utunk az Oroszlányi
Szénbányák Majki Üzeméhez
vezetett, amely ma múzeumként
mûködik. A kétórás bányalátogatás során betekintést nyerhettünk a bányászok sokrétû munkájába. Egy kellemes erdei séta

egyszerûsége, melyet a kamalduli
szerzetesek mesébe illõ aszketizmusa tetézett. Mi, az aszkéta életmódot elvetve, a történelmi séta
után betértünk egy közeli étterembe, ahol a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány segítségével
megebédeltünk.
A délutáni program érdekessége a Tatabánya fölött magasodó Turul szobor volt, melyet a
millenium tiszteletére emeltek.
Az alatta elterülõ Szelim barlang
mintegy inverze az elõbbi fenséges látványnak.
Ezzel a programmal ért véget
a kirándulás, a két nap, amely
megmutatta, hogy Magyarország
bármely kis régiója csodálatos
látványt és élményeket kínál az
utazóknak. Mi az élményeket
megõrizzük, hogy azokat majd
tanítványainknak is átadhassuk.
NAMÉNYI EDIT

Ballagó diákjaink
8. a osztály - osztályfõnök: Ádám Tiborné. Ábrám Georgina, Arnold Márton Sándor, Bada Roland, Bolvári Márton, Balázs Kálmán, Erdei Balázs, Füle Richárd, Hiripi Dániel, Kovács Henriett,
Lakatos Erzsébet, Lám Edina, Macha Martin, Makáry Sebestyén,
Melts Adrienn, Nagy Magdolna, Nagy Máté, Petrovics Bendegúz,,
Petrovics Dániel, Sárog Noémi, Solymosi Zoltán, Szénási Eszter,
Tézsla László, Tömör Mariann, Trieb Pálma, Varga Bence, Varjú
Ábel, Várnagy Viktória, Zoller Dóra.
8. b osztály - osztályfõnök: Heinczné Cserni Katalin. Alscher
Christopher, Bachor Máté, Balázs Edit, Csécsei Kinga, Csoma Sándor Gergely, Gáspár Zoltán, Hadi Anita, Halápi Balázs, Haniberger
Szabina, Honti Csenge, Kovacsek Árpád, Lakati Ádám, Lakatos Emese, Lénárd Alexandra, Lovasi Bálint, Marosvölgyi Gergely, Müller
Nikoletta, Nieberl Olivér, Pócs Dániel, Radics Roland,Rudolf Melitta, Schindler László, Szentesi Tamás, Szlávik Bence,Szlépka
Szabolcs,Telegdi Ármin, Wozner Dóra, Zoller Melinda.
Továbbtanulásukhoz sok sikert kivánunk!

Élménybeszámoló

Erdei iskola – június 4-5-6.
1. nap: A mai nap reggelén a
4. a osztály erdei iskolába indult Kemencére. Mindenki nagyon várta már, hogy kipihenhesse az év fáradalmait. Megérkezésünkkor nagyon otthonos kis faházakat pillantottunk
meg. Miután beköltöztünk, a
helyi kisvonattal mentünk egy
kört ezen a gyönyörû erdõs tájon. Délután Sárog Tibi bácsi
vitt minket kirándulni az erdõbe. Elõször a Strázsa-hegyet
másztuk meg nagy nehezen.
Utána az erdõben sétáltunk
egyet. Nagyon sok mindent tanultunk az erdei állatokról és
növényekrõl, a fenyõfajokról,
például én is tudtam, hogy van
lombhullató fenyõ, tanultunk
az állatok szokásairól, a gombafélékrõl és szaporodásukról,
a madarak fészekrakásáról.
Remélem, a többi nap is
ilyen jó lesz!
2. nap: Ma reggel esõs idõben ébredtünk fel, ezért a strandolás helyett a tájházba men-

tünk. Mikor odaértünk, még
nem tudtunk bemenni, mert
éppen egy másik osztály volt
bent. Így hát fagyizni mentünk,
a fagyi nagyon olcsó és finom
volt. Ezután a tájházban megismerkedtünk egy régi ház részeivel: az elsõházzal, a
füstöskonyhával és a hátsóházzal. Délután kézmûves foglalkozás volt. Pali bácsi segítségével agyagból gyönyörû természetképeket készítettünk.
Ez a nap nagyon jó volt!
3. nap: Ma gyönyörû napsütéses idõ volt, ezért a strandra
mentünk. A víz elsõre nagyon
hideg volt, mivel a nap melegítette fel, de utána megszoktuk.
Nagyon jót labdáztunk a
vízben, jégkrémet is ettünk. A
strandolás után pizzázni mentünk, nagyon finom sonkás pizzát ettünk. Ezután fájó szívvel
elindultunk hazafelé.
Remélem, még sok ilyen jó
nyaralás lesz az életemben.
HORVÁTH DOMINIK

Köszönet
Elmúlt négy év. Minden
hosszabb-rövidebb idõszak elteltével számvetést készít az
ember. Én is megtettem többször, de most egy hosszabb szakaszt zártunk le.
Minden távozó osztály mély
nyomot hagy bennem, minden
egyes gyerek megmarad emlékezetemben, ezért érzem úgy,
hogy “egyik szemem sír, a másik meg nevet”. Sír, mert annyi
szépet és jót éltem át a gyerekekkel és szüleikkel (meg általuk), annyi gyötrelmes éjszakát
(a gondok és bajok miatt), annyi
gyönyörûséget, annyi örömöt
kaptam munkám során, hogy azt
megköszönni itt, most csak megkísérelhetem. Nevet, mert tudom, hogy tõlünk továbblépve
újabb lehetõségek, újabb kihívások várnak rájuk, melyeknek,
remélem, sikerül megfelelniük,
és lesznek általuk a mostaninál
is klasszabb, életrevalóbb, boldog emberek.
A most búcúszó nyolcadik
osztályt szintén sirattam is egy
kicsit, meg büszkeséggel vegyes
örömöt is éreztem a ballagásukon, amikor egymásba fogódzkodva, kicsit már felnõttként vonultak gyönyörû virágcsokraik-

kal a nagybetûs “ÉLET” felé,
mert tudom, hogy további segítséggel õk is remekül megállják
majd a helyüket.
Számomra mindig is a legszebb feladat volt, ha megfoghattam a felém nyújtott kezeket és
vezethettem a gyerekeket a legjobb tudásom és lelkiismeretem
szerint. Leírhatatlan érzés volt a
tanév végén, amikor gyerekek,
szülõk és nagyszülõk is megköszönték nekünk azt, amit igaziból mi köszönhetünk (és köszönünk) nekik, Hiszen a mi munkánkban az övék ugyanolyan
súllyal benne van, nélkülük sokkal nehezebben boldogultunk
volna!
Õsztõl ismét elsõsök leszünk.
Nagy reményekkel és izgalommal várom az új “csapatot”
(gyerekeket és szüleiket) és kívánom mindenkinek, hogy az
eddigiekhez hasonló, vagy még
annál is jobb körülmények között élvezzék az új társaságot, a
lehetõségeiket és váltsák valóra elképzeléseiket!
Ennek reményében kívánok
jó pihenést, élményekben gazdag szünidõt!
KÖSZÖNETTEL:
KISS MARIKA NÉNI
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Az õsök nyomában Németországban
Egy családkutató érdekes felfedezései
Egyre népszerûbb a családkutatás. A közelmúltban a
Magyar Rádióban hangzott
el egy érdekes beszélgetés,
amelyet most szerkesztett
formában adunk közre. A riporter Liebhardt Ágota volt.
Fellegi Mihály családkutató
egy nagy utazásból tért most
meg. Nem pusztán térbeli eltávolodásra kell gondolnunk, idõutazásról is beszélhetünk, hiszen
többszáz éves történetek nyomába szegõdött.
- Merrefelé is járt?
- Nem egyedül fogtam a vállalkozásba. Wiesner Viktóriával
- aki egyébként kismarosi - voltunk Würtzburgban a püspöki levéltárban kutattuk Nagymaros és
környéke bevándorlóinak származási helyét.
- Egyáltalán hogy kezdett
családkutatással foglalkozni?
Úgy tudom, sem maga sem partnere nem történész.
- Eredeti szakmám gépésztechnikus. Viktória nyomdamérnök. Ez a hobbink, de talán már
fontosabb is annál. Én magam
nyolc évvel ezelõtt kezdtem keresgélni a felmenõimet, amikor
a család idõsebb tagjaitól megtudtam, hogy apáink, anyáink
vonala visszavezethetõ az 1800as évek közepéig. Édesanyámtól is sokat hallottam az elõdökrõl, és a régebbi sírfeliratokon is
keresgéltem az õsök nyomát. A
késõbbiekben sikerült beszerezni a környékbeli települések
anyakönyveit az 1700-as évek
elejéig. Így egy csaknem 300
esztendõs családfát sikerült feltérképeznünk.
- Olyannyira fontosnak érezte ezt a keresgélést, hogy itthonra is megszerezte magának ezeket az adatokat, és most itt a számítógépén öt-hat német falu
anyakönyve is “rajta van”. A
szobája tulajdonképpen egy
minilevéltár.
- Valóban ez hatalmas
mennyiségû anyag. Körülbelül
huszonötezer oldal anyakönyvi
kópiával rendelkezünk. Ezek
alapján tudtuk meghatározni azt,
hogy kik voltak azok, akik ide
az 1700-as évek elejétõl betelepültek. Fõleg a halotti anyakönyvek adnak támpontot ahhoz,
hogy milyen személyeket, milyen korban, és hol keressünk

német nyelvterületen, merthogy
ide nemcsak németek települtek,
mert jöttek Svájcból, elég sokan
Ausztriából, Bohémiából,
Moraviából. Ez tulajdonképpen
Csehország. Ugyanakkor találtunk, Pfalz-ból, Elzászból,
Lotharingiából, sõt Kelet-Poroszországból is Nagymarosra és
környékére betelepülteket. Nagyon fontos kiindulópont volt
számunkra Dunabogdány is, hiszen igen sok nagymarosi család elõdei származnak innen. A
kismarosiaknál pedig éppen a
bogdányi õsrokonság a jellemzõ, mivel 1723-tól csaknem száz
német családot telepítettek be a
Zichyek Bogdányba. Ott azonban kevés volt a mûvelhetõ föld,
s ezért továbbvándorolt az új hazát keresõk jó része a környezõ
településekre és a délvidékre. Az
anyakönyvek alapján meghatározhatóak azoknak a személyi
adatai, akik az 1700-as évek elsõ
felében érkeztek Nagymarosra
és környékére.
- Ez az elsõ vagy a második
korszaka volt a bevándorlásnak?
A dunakanyari németek több
hullámban érkeztek. Úgy tudom,
elsõ csapataik még jóval MáriaTerézia betelepítõ akciója elõtt
jöttek ide.
- Igen, I. Lipót idejében érkeztek az elsõk, õk a budai hegyvidék környékén állapodtak meg
az 1680-as évek végén. Visegrádon 1700-ban találtuk az elsõ
nyomokat a beköltözõkrõl. Nagyobb tömegben 1723-ban vándoroltak be - fõleg németek Bogdányba, Visegrádra és
(Nagy)Marosra.
- A maga családfájával egy
egész szobát meg lehetne tölteni, tehát a számítógépen kinyomtatott leporello az egy szobán végig ér...
- Igen, ez körülbelül hat méter hosszú, több mint ötszáz név
szerepel benne. Ebben a pillanatban az 1650-es év a legkorábbi
benne...
- De az utolsó húsz-harminc
év már a mostani utazásának köszönhetõ. Kibõvítette a családfáját egy-két generációval az
egyik vonalon.
- Van, ahol három generációval korábbra sikerült visszavezetni a családfát. De tulajdonképpen nem is ez a lényeg! Az
igazi nyeresége a mostani utunk-

nak, hogy a mai Aschaffenburg
régióban találtuk meg az õseink
jelentõs részét. Ez Bajorország
Észak-nyugati része. A mai napig azt hiszik talán a nagymarosiak, hogy az õseik Mainz-ból
jöttek.
- Van is egy Mainzi utca a városban.
- Igen, bizonyítható, hogy ezt
az 1700-as évek elsõ felében is
Mainzi utcának hívták. Az óhaza azonban - az Aschaffenburg
régió - Mainztól keletre száz kilométerre terül el, és ez frank terület. Az egyetlen dolog, ami
Mainz-hoz köti, hogy a bevándorlás korában ez a régió a
mainzi választófejedelemséghez
tartozott.
- Elterjedt, hogy a magyarországi németek legnagyobb része Ulmból érkezett, az úgynevezett schachtel-lel, egy speciális építésû hajóval...
- Sajnos, ezt sem megerõsíteni, sem cáfolni nem tudjuk, de
az biztos, hogy létezett ilyen
hajó. De elég sok hajó indult el
akkoriban telepesekkel megrakottan, Ulmból, Günzburgból,
Regensburgból is jöttek hajók
Magyarország felé. De találtunk
rá utalásokat, hogy szekerekkel
és gyalogosan is érkeztek bevándorlók.
- Az tisztázott például, hogy
a baranyaiak honnan jöttek, de
a dunakanyariakról eddig nemigen tudni biztosat.
- Sajnos a szakirodalom nagyon elfelejtett minket, mintha
mi itt, a Dunakanyarban nem is
léteznénk. A mostani utazásunkkal be lehetett bizonyítani,hogy
Nagymarosra és környékére érkeztek telepesek a mai
Aschaffenburg régióból. Ez
Alsó-Frankónia, Mömbris,
Alzenau, Wasserlos és más települések.
- Milyen jelek utaltak arra,
hogy erre kell elindulni?
- A nagymarosi anyakönyvek
viszonylag gazdagabb adatperiódusában, az 1730-as években
Paulus Brankovitz helyi lelkész
számos esetben bejegyezte a
származási helyet a házasságkötéseknél. Valamint a halotti
anyakönyvekbe is néhányszor
beírták, hogy honnan érkezett az
elhunyt. A würtzburgi levéltárban elsõsorban ezeknek a megemlített településeknek és né-

hány környékbelinek az anyakönyveit néztük át.
- Hogyan tudták igazolni a
feltételezéseiket?
- Vegyünk például egy
Heininger nevû személyt. A
nagymarosi halotti anyakönyvek
szerint 1795-ben elhunyt
Georgius Heininger hatvanhat
éves korában, Meg kellett találnunk a németországi anyakönyvekben a születési bejegyzését.
Rá is bukkantunk a mömbrisi kimutatásokban 1730-nál, az év
elsõ felében. Az is bizonyítja,
hogy azonos személyrõl van szó,
hogy Georgius Heininger már
Margareth nevû feleségével érkezett Magyarországra, s az õ
házassági anyakönyvüket is
megtaláltuk Mömbrisben. Onnan megtudtuk a hölgy családnevét is: Kampfmann egyébként.
Sõt, az õ születési bejegyzését is
megleltük, ami szintén rárímelt
az itthoni halotti anyakönyvi
adataira.
- De nemcsak levéltárakban
ücsörögve töltötték napjaikat,
hiszen a számítógépre felvitt fotóik tanúságai szerint néprajzi
múzeumban, temetõkben is jártak.
- Igen, egy hétvégén ellátogattunk az óhazába, Mömbrisbe
és környékére. Magunkkal vittük az útra egy magnófelvételt,
amelyen az édesanyám énekelt,
mondókákat és gyermekverseket
mondott, felidézve a régi nagymarosi dialektust. Ezt a felvételt
lejátszottuk az útba ejtett néprajzi múzeum idõs kezelõjének, aki
hallván a régi rigmusokat, elragadtatottan kiáltott fel, hogy
mindez teljesen eredeti.
- Igen sok fotót készítettek temetõkben. Gondolom, hogy háromszáz éves sírokra már nem
leltek.
- Valóban, régi sírok nemigen
voltak, de az új temetõkben rengeteg olyan nevet fedeztünk fel,
amelyek a mai napig használatosak itt is. Például a Brückner,
Valentin, Heinz, Hein, Jung,
Klaab, Zeller stb. nevek.
- Nem lehet, hogy ezek annyira gyakoriak, hogy bármilyen
másik német településen felfedezhetõk a sírköveken?
- Természetesen megtalálhatóak, de így, együtt nem. Csak
itt láttunk egy helyen ennyi
nagymarosi és környékbeli családnevet. Persze ezek csak érdekességek, az igazi bizonyítékok
levéltári anyagok, amelyekrõl
természetesen kópiákat készítettünk.
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Patinás képek, patinás történetek
Hornyák József – kézilabda
Még most sem tudok napirendre térni az egyszerû tény fölött:
Hornyák Józsi (Hori) – és ezzel alighanem rekorder a nagymarosi sportolók között – 40
éven keresztül szolgálta szenvedéllyel a kézilabda sportot.
Félreértés ne essék: nem edzõként, nem intézõként, hanem

vel a játék nem ment rosszul, s
két osztálytársammal, Hoffmann Jodóval, és Richter Ervinnel már ekkor nagyon jól
megértettük egymást a pályán,
igen megszerettem ezt a labdajátékot. Ráadásul - sorsomat
végleg megpecsételendõ -,
egyik utcabélim, az asztalos

A területi bajnokság bajnokcsapata a 60-as évek
végén. Álló sor (balról): Hornyák József, Hoffmann
Jodó, Szikriszt Jozsó, Vékony Öcsi, Grécs Laci, Guggol: Franek Lenci, Richter Ervin, Berki Pisti,
Braunsteiner Karcsi
mindvégig aktív játékosként.
Az alábbiakban errõl a 40 esztendõrõl vall az olvasónak az
évek birtoklója:
- Kézilabdás pályafutásom
történetét avval kezdeném,
hogy meglévõ gerincferdülésem okán negyedikes koromban orvosi javallatra kezdtem
sportolni. A két úriember pedig, aki sportvonalon “kezelésbe vett”, döntõen meghatározta sportpályafutásom irányultságát. Egyikük Ballagó József
volt, aki a helyi általános iskola testnevelõ tanáraként a
játékostorna foglalkozásokon
szó szerint megszerettette velem a sportot. A másik urat
Huszár Bélának hívták, õ volt
a délutáni napközi nevelõtanára. Béla bácsinak sok egyéb
mellett volt egy különleges,
bogaras szokása: ha esett, ha
fújt, minden délután kivitte a
rábízott növendékeket a kézilabdapályára, és ott két órán
keresztül fõvesztés terhe mellett kézilabdát játszott a béna,
a sánta, a kövér, a sovány. Mi-

Burgermeister András, aki az
ötvenes évek kézilabdacsapatának aktív játékosa volt, a tõlünk néhány méterre lévõ
Zöldfa utcai pályán gyakran
mutogatta nekem kisgyereknek
a különbözõ figurákat, cseleket, lövéseket. Ekkor ragadtam
végleg ott a salakon.
Az idõrendi hûség kedvéért
meg kell említenem, hogy kisgyerekként az ötvenes évek
elején láttam még a kultúrház
helyén lévõ pályán kézilabdameccset. A másik, az õrháznál
lévõ feketesalakos pályán pedig néhány évvel késõbb láttam játszani Zoller Sanyit,
Flamich Öcsit, Bessenbacher
Pistát, a nagy öregeket, és
Braunsteiner Gyulát, aki nem
sokkal ezután igazolt át Vácra
a Fonóba, hogy elinduljon
nagy ívû sportkarrierjén. Az
évtized második felében aztán
õk, és a csapat többi tagjai vagy
leálltak, vagy jobb csapatokhoz igazoltak, vagy disszidáltak, és nagy ûr maradt mögöttük. Így fordulhatott elõ, hogy

már hetedikesként a felnõtt
csapatban játszhattam Hofi
Jodóval, és Richter Ervinnel
egyetemben.
Valóságos hõskorszak volt
ez a néhány év, igazi jószagú
amatõr évek. Rengeteg munka
a pálya karbantartásával, nézõkkel zsúfolt, forró hangulatú mérkõzések, hagyományosan megrendezésre kerülõ focisták–kézisek örökrangadók,
és csüggés a nagymenõk személyén, szavain, történetein.
Braunsteiner Gyula például,
aki ekkor már sztár volt a Honvédban, és sokszoros válogatott, gyakran délutánonként leült velünk a hajóállomás korlátjára, és mesélt nekünk a kézilabdáról, az utazásokról, valódi élménybeszámoló részeseivé váltunk nemegyszer. Sõt!
Az egyik nyári szünetében – az
utazással töltött idõ csökkentése végett – a Honvéd megengedte neki, hogy rövid ideig
itthon, Nagymaroson edzzen.
Õ mindig bejelentette nekünk,
mikor jön, labdákkal megjelent
a pályán, és edzés gyanánt be-

foglalkozott. (Én is balszélsõ
voltam, akárcsak õ.) Cseleket
mutogatott, lövéseket, lefordulásokat, és az ekkor megtanult
trükköket, kunsztokat pályafutásom során számtalanszor sikerrel használtam fel.
1968-ban, miután a csapatból többen bevonultak katonának, és eléggé meggyengültünk, arra gondoltam, kipróbálom magam egy jobb csapatban. Hívtak Vácra, a megyei I.
osztályú Spartacusba, és én éltem a lehetõséggel. Három évet
játszottam ebben a csapatban,
és 1971-ben jutottunk a csúcsra: több mint hatszáz gólt lõve
megnyertük a bajnokságot.
Fájdalom, az osztályozón elvéreztünk, nem jutottunk fel az
NB II-be. Akkortájt a marosi
KTSz-nek már létezett egy
szövetkezeti bajnokságban
szereplõ csapata, és (mivel én
is a KTSz-ben dolgoztam) nagyon gondolkodtunk azon,
hogy visszajövök, és helyben
alakítunk egy jó kis csapatot.
Elképzelésünkhöz a Vácon
edzõsködõ Lányi Lajost is si-

Egy fiatal csapat 1963-ból. Áll: Hoffmann Vili, Bodor Béla, Tóbiás, Valentin. Guggol: Hornyák Józsi,
Turci Feri, Pásztor Józsi.Ül: Kiss Kari, Ballagó József játékos edzõ, Hoffmann Jodó. Fekszik: Richter
Ervin
mutatót tartott. Az õrült nyári
hõségben többnyire csak néhányan vettek részt az edzésen,
de én mindig ott voltam. Talán
külön szerencsém, hogy nem
sokan voltunk, mert így többször is kimondottan csak velem

került megnyernünk. Igen ám,
de nem volt pályánk, mert a
régit idõközben a vasúti pályakorszerûsítés miatt felszámolta. Így hiábavalónak tûnt minden tervezgetés. Ekkor azt
mondta a Lányi: figyelj, te csak
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szerezz játékosokat, én meg
elintézem, hogy legyen pálya.
Így is történt. Nagy KTSz-, és
községi segítséggel megépült a
Galván melletti pálya, én meg
hívtam a haverokat, Kiss Karit, Grécs Lacit, Hénop Tonót,
toboroztam a csapatot. Nem is
teljesen sikertelenül: nagyon
erõs, ütõképes gárda állt össze,
jöttek az eredmények, rengeteg
nézõ elõtt játszottunk, és mindjárt az elsõ évben meg is nyertük a területi bajnokságot.
1976-ban újra visszatértem
Vácra, a Híradáshoz, hogy
megméressem magam az NB
II-ben. Három évet játszottam
ebben a csapatban, és ehhez az
idõszakhoz köthetõ a következõ történet: Grécs Lacival nagyon jó barátok voltunk, és ez
idõ tájt õ volt a Nagymaros
edzõje. Megkért, nem jönnénk-e
el Marosra egy edzõmeccsre.
Laci, semmi akadálya – feleltem -, szólok a fiúknak (én voltam a csk.), és összehozzuk. A
meccsre rengeteg nézõ verõdött össze, és barátság ide, barátság oda, az edzõmeccset
élesben játszottuk. A Maros
nagyon harapott, meg akarták
mutatni a fiúk, hogy nem
rosszabbak nálunk. Persze mi
sem hagytuk magunkat. Én
tudtam, a Laci úgy lõ kapura,
hogy a lövés után tovább viszi
a kezét, és tarol. Azt is tudtam,
mit kell tenni ez ellen: egyik
kézzel a labdára, másik kézzel
a csuklóra blokkolni. De mivel
mégiscsak haver, egy kettõnk
közötti párharcban az utóbbitól eltekintettem. Hiba volt!
Csak azt vettem észre, hogy
ömlik az arcomból a vér, és
fölrepedt a szemem. A Szigetihez kellett elvinni, hogy
összevarrja. Na, visszafelé,
Vácra menet kaptam én a zrikát
a fiúktól holmi édes otthonról,
meg a hagyományos sváb vendégszeretetrõl rendesen.
Amikor a Híradás kiesett az
NB II-bõl, újra visszatértem
Marosra, magammal hozva
néhány NB I, NB I/B szintû
játékost.(Seress Sanyi, Berczelly Csabi, stb.) Talán az ezt
követõ idõszakban, a nyolcvanas évek elején volt a legjobb
csapatunk. Igaz, hamarosan
újra azzal kellett szembesülnünk, hogy megint nincs pályánk, hiszen az erõmû építkezése miatt a focipályával együtt
bedózerolták. Épült ugyan az
új a volt agyagbányában, de
több mint egy évig idegenben,

9
Verõcén játszottunk. Ebben a
számûzött évben érte el a marosi kézilabda tudomásom szerint a legnagyobb sikerét: a
Magyar Kupában Berczelly
Csaba edzõ irányításával két
NB II-es csapatot is kivertünk,
és a legjobb 24 közé jutásért
tisztes küzdelemben maradtunk alul az NB I/B-s Szegedi
Déléppel szemben.
Szívesen emlékszem az
agyagbányai pályán lejátszott
meccsekre is, különleges at-

sikerült edzõmeccs következménye lett, hogy sok szervezés
árán ’84-ben Ulmba látogathattunk az ottani kézilabdacsapat
meghívására. Érdekesség,
hogy abban az idõben meghívólevél nélkül nem utazhattunk
csoportosan nyugatra. Igaz, mi
ezt a gesztust azzal háláltuk
meg, hogy még abban az évben vendégül láttuk itt Maroson az ulmi csapatot.
Nagy sikerként könyvelem
el, hogy az általam vezetett nõi

Akcióban. Középen Hornyák József
moszférájú, nagyon jó adottságú pálya volt. Mivel a csapat
is jól muzsikált, ebben az idõszakban idehaza szinte verhetetlenek voltunk, az erõsebb
csapatok is félve érkeztek hozzánk. Ekkortájt szinte minden
percem a kézilabdának szenteltem. Belefogtam a nõi csapat
edzésvezetésébe, szakosztályvezetõ, szövetségi képviselõ
lettem. A hetem abból állt,
hogy edzettem kétszer a fiúkkal, edzést vezettem kétszer a
lányoknak, szombaton meccset
játszottam a fiúkkal, vasárnap
meccsre kísértem a lányokat,
hét közben pedig még a szövetségbe is be kellett jutnom.
Amikor építkeztem, nem egyszer elõfordult, hogy inkább
magam helyett megfizettem
valakit, de a meccsrõl el nem
maradtam volna, a meccs az
szent volt, arra muszáj volt
menni.
1983-ban belekóstoltam a
nemzetközi sportszervezésbe
is. A kismarosi Express táborban vendégeskedõ ulmi kézilabdacsapat keresett környékbeli edzõpartnert, és egy jól

csapat ’95-ben feljutott az NB
II-be. A csapatmunkában a lányokon kívül nagy szerepe volt
Bauer Rudinak, és Maurer Ignácnak, illetve késõbb Török
Bódognak, az eddigi egyetlen
világbajnok magyar nõi kézilabdacsapat kapitányának, aki
játékosokkal segítette a csapatot a hosszútávú tisztes helytállásban. Ahogy múltak az
évek, és “felnõttem” a feladathoz, részt vettem elõször a váciakkal, majd a marosi csapattársakkal az öregfiúk NB I-es
bajnokságában. Egykori világválogatottak, és patinás
nagynevû klubok (Honvéd,
Újpest, Elektromos, Szpari)
voltak az ellenfeleink, mégsem
vallottunk szégyent. Virág
Gabival, Hénop Tonóval,
Grécs Lacival, Jeszivel, Kiss
Karival zsebbõl álltuk a költségeket, magunk mostuk a szerelést. Benne voltunk már a
korban, de annyira szerettük a
kézilabdát, hogy nem esett nehezünkre áldozatot hozni érte.
1960-ban, 13 évesen jegyeztem el magam a sportággal, és 53 évesen, 2000-ben

játszottam az utolsó bajnoki
meccsemet a nagymarosi csapatban. Sihederként együtt játszottam 40 éves veteránokkal,
és 50-es éveimen túl is vitt a
lendület, hogy együtt szántsam
fel a pályát a sihederekkel. Ha
újra kezdhetném, ugyanígy csinálnám.
Befejezésként pedig álljon
itt egy ifjonti hévtõl duzzadó
történet a 60-as évekbõl. Abban az idõben úgy jártak a vonatok Marosról, hogy délelõtt
10-kor ment az utolsó Szob
felé, és Pest felé, ezután csak
délután 3-kor közlekedett a
következõ vonatpár. Mi délelõtt játszottuk esedékes
meccsünket Alsó-Gödön, és a
mérkõzés után rengeteg idõnk
maradt a koradélután hazafelé
közlekedõ vonat indulásáig.
Mit csináljunk? A többség
megszavazta, hogy várjuk meg
a vonatot. Mi hárman, ifjú titánok, a Hofi, a Richter, és jómagam úgy gondoltuk, elindulunk gyalog Marosra. Igaz,
nagy volt a hõség, de reménykedtünk, hogy az országúton
majd csak felvesz valaki. Elképzelésünk maradéktalanul
bevált. A történet egyetlen
szépséghibája, hogy amikor a
kocsi lassított mellettünk, már
délután három órát írtak, a távolban pedig jól kivehetõen
felsejlett a nagymarosi templomtorony sziluettje.
LEJEGYEZTE:
HEININGER FERENC

Animációsfilm- rajzoló
OKJ-s tanfolyamot indítunk. Tantárgyak: animáció, filmtörténet vetítéssel,
filmtechnika, számítógépes
program használata. Sikeres
vizsga esetén államilag elismert szakmai bizonyítványt kap.Telefonos egyeztetés után az érdeklõdõ betekinthet a most folyó képzésbe. Korhatár nélkül mindenkit szeretettel várunk.
Rajzfilmes tábor a
nyári szünidõben. Szeretettel várjuk a 6-17 éves
gyerekeket, akik elkészíthetik saját rajzfilmjüket és
azt videokazettán hazavihetik.
További felvilágosítás,
jelentkezés mindkét programra a 06-1/250-1355,
vagy a 06-1/250-0432-es
telefonszámon.
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Nagymaros város programjai
mûvelõdési ház
Július 12-én 19 órától komolyzenei hangverseny a Nagymarosi Zenei Tábor résztvevõinek közremûködésével.
Július 14-én NAFIA szabadtéri buli.
Július 18-án délelõtt vásár.
Július 20-tól 22-ig Regejáró Misztrál Fesztivál.
Augusztus 4-én 17 órakor Gulyás László festõmûvész kiállításának megnyitja.
Augusztus 7-én délelõtt vásár.
Augusztus 9-én 12-tõl 19 óráig véradás.

Térzene délutánok Nagymaroson!

Visegrádi
programok
Július 6-7-8. Ebben az évben
23. alkalommal rendezi meg
Visegrád a palotajátékok rendezvénysorozatát, mely mára
Európa egyik legnagyobb
ilyen rendezvényévé nõtte ki
magát. Helyszín: a Királyi
Palota, a Salamon torony, és
a Fõ utca.
A részletes információ a
www.palotajatekok.hu honlapon olvasható.

Mindenkit szeretettel várunk a Dunakanyar Fúvósegyüttes
Július 21. szombat 19 óra.
muzsikálására, melyet szeretnénk hagyománnyá tenni. IdõponZenés
Nyári Esték Visegrádon
tok: augusztus 5., 12., 26. (vasárnapok) 15 óra, Fõ tér. A finom
címû
komolyzenei
koncertsoebéd és a délutáni pihenés után jólesik egy kis zenehallgatás.
rozat.
A
Berán
Quartett
konANNA KLUB
certje. Helyszín: a rk. plébániatemplom.
Információ kérhetõ a mûve17 óra: Nyesõ Mari, 20.20: Bog- lõdési házban, vagy a 26/398nár Szilvia és zenekara. Gondo- 128-as telefonon
latok háza 14 óra: író-olvasó találkozó, 23 óra :Tolcsvay Béla,
Július 28. szombat 19 óra.
23.55: Sebestyén István (mesélõ). Zenés Nyári Esték Visegrádon
Mûvelõdési táncház 15 órakor: címû komolyzenei koncertsoDalnokverseny kiértékelés, 23 rozat. A Stella énekegyüttes
órakor: Valkó Banda. Duna-Par- koncertje. Helyszín: a rk. pléti Nagyszínpad 10 órakor: Dalbániatemplom. Információ
nokverseny, 18.30-kor: After
Crying, 21.40-kor: Misztrál. Ka- kérhetõ a mûvelõdési házban,
tolikus templom 14 órakor: vagy a 06-26/398-128-as telefonon.
Nagymarosi Férfikar.
Július 22., vasárnap. Templomkerti színpad 9 órakor:
szentmise, 14 órakor: Igriczek,
17 órakor: Kosbor, 20 órakor:
Makám. Gondolatok háza 23
órakor: Kátai Zoltán (énekmon- A Dunakanyar Magyarság
Július 20., péntek. Templom- dó). Mûvelõdési táncház 23 óra- Népiskola és a Zebegényi
kerti színpad 18 óra: Fûszál (Er- kor: Magyar táncház. Duna-Parti Teleház Alapítvány közös
15.30-kor:
dély), 19.30 óra: IRka-fÍRka. Nagyszínpad
szervezésében július 6. és auGondolatok háza (San-Team) Radványi-Balog-Borzsák trió,
gusztus 11. között ismét meg21.30 óra: Misztrál, 23 óra: 18.30-kor: Besh o droM, 21.30rendezésre kerül a Zene MaNagymarosi Színkör. Mûvelõ- kor: Ferenczi György és a
dési táncház 23 óra: ÍRka-fÍRka Rackajam. Gyermekszínpad gyarországért Zebegényben
(Nagyszínpad) 10 órakor: Lúdas koncertsorozat, tisztelegve
(ír táncház).
Július 21., szombat. Temp- Matyi elõadás, 12 órakor: Valkó Kodály Zoltán és Dohnányi
Ernõ elõtt, születési évfordulólomkerti színpad 16 óra: Kid Ha, Banda (gyermek-táncház).
juk alkalmából. A koncertek 20
órakor kezdõdnek a zebegényi
templomban.
Program július hónapSzülettek: Gáspár Róbert és Váradi Elisabeta Hajni lánya: Szon- ban:
ja Boglárka, Antal Iván és Huszár Zsanett fia: Máté Levente,
- 6-án a váci Vox Humana
Schäffer Sándor és Deli Orsolya fia: Sándor Solt
énekkar koncertje;
Házasságot kötöttek: Urbán Gábor és Jung Andrea, Fritz
- 14-én Bogányi Gergely
György és Mátrai Beáta
zongora- és Bogányi Tibor gorElhunytak: Baranyai Sándor, Radics Sándorné Horváth Emma, donkakoncertje;
Déri Istvánné Pap Erzsébet
- 20-án a 10 éves fennállását
ünneplõ
Nyári Zebegényi ZonKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszönetet mondunk mindgora
Kurzus
nyitánya, Baranyay
azoknak, akik édesanyánk, RADICS SÁNDORNÉ temetéLászló
zongoraestje;
sén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.
- 21-én az Ökrös Együttes
RADICS SÁNDOR ÉS GYERMEKEI
népzenei hangversenye;

VI. Regejáró Misztrál Fesztivál

Zene Magyarországért
Zebegényben

Anyakönyvi hírek

- 28-án Baranyay Zsófia
(ének), Baranyay Piroska (gordonka) és Hegedûs Zsuzsa
koncertje;
- 30-án a Nyári Zebegényi
Zongora Kurzus növendékeinek záróhangversenye.
Program augusztus hónapban:
- 4-én a Zebegényben élõ
zeneakadémisták koncertje:
Hámori Eszter, Polgár Éva
(zongora), Várda Péter (klarinét) és vendégeik;
- 11-én Harmonia terrera “ha
te is velem akarsz élni…” – misztériumjáték Árpád-házi Szent
Erzsébetrõl, Szent Margitról és
Jolantáról. Elõadók: Palya Bea
(ének), Szent Efrém Férfikar,
Schola Cantorum Budapestiensis
– Mezei János (orgona). Mûvészeti vezetõ: Bubnó Tamás. Szöveg: Bánki Éva.
A misztériumi játékok
helyszíne a váci dóm lesz!

Nagymaros

A Gyermekjóléti
Szolgálat tájékoztatója
GYERMEKFELÜGYELET. Az óvodai nyári szünet ideje alatt, július 2-tõl 27-ig hétfõtõl péntekig, fél 9-tõl 13 óráig vállaljuk óvodás korú gyermeke napközbeni felügyeletét
szakképzett óvónõ vezetésével a Gyermekjóléti Szolgálat
épületében (Nagymaros, Váci út 32.).
Költség: 600 forint/nap (tetszés szerinti napokon is
igénybe lehet venni). Az ára tartalmazza a tízórait és a foglalkozások költségét. Jelentkezés a Gyermekjóléti Szolgálatnál ügyfélfogadási idõben, vagy a 27/354-054-es telefonon 8-10 és 13-15 óra között.
Szeretettel várunk minden óvodást!
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TÁBOR. Augusztus elsõ
két hetében ismét megrendezzük táborunkat, melynek célja
az egészséges életmód megismertetése, megszerettetése lesz
az általános iskolás korú gyermekekkel. A tábor helye: Gyermekjóléti Szolgálat épülete, ideje: július 30-tól augusztus 2ig és augusztus 6-tól 9-ig, hétfõtõl csütörtökig fél 9-tõl 13.30
óráig.
Költsége: 600 forint/nap (tetszés szerinti napokon is igénybe lehet venni). Az ár tartalmazza a tízórait és a programok
költségét. Jelentkezés a Gyermekjóléti Szolgálatnál ügyfélfogadási idõben, vagy a 27/354-054-es telefonon 8-10 és 1315 óra között. Programok: kirándulás, mozgás a szabadban,
közös ételkészítés, szakemberek elõadásai az egészséges életmód fontosságáról, megvalósításának lehetõségeirõl, kézmûves foglalkozások stb. Ha szeretsz kirándulni, mozogni a szabadban, jó hangulatú programokon részt venni, szereted a jó
társaságot és érdekelnek az egészséges táplálkozás, kikapcsolódás lehetõségei, gyere el táborunkba!
Szeretettel várunk minden általános iskolást!
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A Nagymaros FC hírei
Eredmények
Nagymaros FC – Márianosztra 4:2. Nagymaros FC:
Bergmann – Verebes, Demeter, Kiss T., Szikriszt – Sinkó, Pozsonyi, Flamich, Horváth – Boros, Kocsis. Csere: Szeles, Honti,
Hollik, Kiss Z. Góllövõ: Kocsis Z.
Szendehely – Nagymaros FC 2:3, (félbeszakadt). Nagymaros FC: Bergmann – Verebes, Demeter, Kiss T., Szikriszt – Pozsonyi, Horváth, Boros, Flamich – Kocsis, Szeles. Csere: Kiss
Z., Hollik, Honti, Sinkó. Góllövõ: Boros, Demeter, Verebes.
Nagymaros FC – Szokolya 3:0. Nagymaros FC: Boros –
Verebes, Demeter, Kiss T., Pozsonyi – Horváth, Flamich, Szeles, Kiss Z. – Honti, Sinkó. Csere: Hollik, Heffenträger. Góllövõ: Kiss T. 2., Horváth
Véget ért a 2006/2007-es bajnokság! Köszönetet mondok
mindenkinek, aki lehetõvé tette, anyagilag segítette klubunkat
abban, hogy a tavalyi káosz után újjá tudtuk szervezni csapatunkat. Az elmúlt bajnokságban felnõtt, ifjúsági és serdülõ csapatot is tudtunk indítani. Bízunk benne, hogy ez a következõ
bajnokságban is így lesz!
MAJOR LÁSZLÓ,
A NAGYMAROS FC ELNÖKE

Cédrus kerékpáros verseny
Kerékpáros túra a Kittenberger Napon
A hagyományokhoz híven
idén is a Kittenberger Naphoz kapcsolódóan megrendezte a Cédrus Egyesület kerékpáros versenyét. A versenyre 130-an neveztek be,

38 kilométeres táv – nõk:
1. Illés Bernadett (Vác), 2.
Dániel Gabriella (Nagymaros – Cédrus), 3. Kiss Ildikó
(Nagymaros).
65 kilométeres táv - férfiak:

közülük 41-en Nagymarosról. A környezõ településekrõl is érkeztek versenyzõk,
53-an a fõvárosból jöttek. de
volt nagykõrösi és balatonalmádi lakhelyû is.
Eredmények:
38 kilométeres táv férfiak:
1. Breuer Tamás, 2. Breuer
László (Budapest), 3. Döbrössy Gergely (Nagymaros Cédrus) - képünkön.

1. Imre Zsolt (Gyömrõ), 2.
Csécsei Sándor (Nagymaros
SE), 3. Körtvélyessy Ákos (Fót)
65 kilométeres táv – nõk:
1. Nagy Enikõ, 2. Kukoda Adrienn, 3. Végh Katalin (Budapest)
A díjakat a verseny végén
Petrovics László polgármester adta át.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Fúvószenekari találkozó

Nagy sikerrel lépett fel a Fõ
téren a hagyományos nyári zenekari találkozón június 23-án
17 órai kezdettel a Dunakanyar
Fúvósegyüttes, melynek meghívott vendége idén az 1958ban alakult Gödöllõi Fúvószenekar volt. Az Ujvári Gábor és
Ella Attila karnagy által vezetett zenekarok külön-külön és
együtt is remekeltek a nagy
számú közönség örömére.
A zenekarokat köszöntötte
Petrovics László polgármester
és a mûsor végén átadta az emlékkupát és az ajándékot a karnagyoknak (jobboldali kép).
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Nagymaros

Állatvédelmi sorok
Köszönet/közlemény. Hálásan köszönjük minden állatbarátnak, aki úgy döntött
2005. évben, hogy adó 1
százalékos felajánlását a
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány részére
tette meg!
A 2005. évi adóból befolyt összeg: 128.396 forint
volt, melyet a nagymarosi állattulajdonosok részére meghirdetett ivartalanítási akciókhoz és a mûtétek, valamint
sürgõs esetek elvégzéséhez
használtunk fel, melyeknek
költsége 2006 II. félévben
121.500 forint és 2007 I. félévben 223.800 forint. Költség összesen: 345.300 forint
volt a két félévben.
*
Köszönjük Rasman Miklósnak, Dákayné Zsuzsinak,
Szalontay Alíznak, a Mároki
Sörözõ
dolgozóinak,
Pestiné Lendvai Emesének
és a Bethlen vendéglõnek,
hogy gyûjtõinknek helyet
biztosítanak, és mindenekelõtt köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal
lehetõvé teszik, hogy mi is
segíthessünk!
*
2007 kora tavasszal értesített dr. Holly Zsuzsa
Kóspallagi úti nyaralótulajdonos, hogy a kertje melletti árokban egy vemhesen kidobott anya kutya megszülte 7 kölykét, akiket a mellette lévõ telekre hordott a
kutyus. Zsuzsa segítségével
- õ mászott át a kerítésen és
hordta ki a 7 kölyköt, akiket ideiglenesen gazdakeresés céljából befogadtunk körülbelül egy hónap alatt
sikerült a 7 kiskutyusnak
szeretõ és felelõs gazdit találni. Egyet Veresegyházára vittünk, befogadója az
egykori Indul a bakterház
címû film fõszereplõje: a
nagyszerû Regõs Bendegúzt
játszó Olvasztó Imre és családja lett. Nagymaroson
Ferbert
Fanny,
Kurczbacher Teri, Holtság
Kati, Gábri József voltak.

Zebegénybõl Sasgáti Erzsébet és Sevik Erol boldog
kiskutya tulajdonosokká
váltak.
A kiskutyák örökbefogadásához a Máté Alapítvány
felvállalta a féreghajtás, a
négy oltás teljes költségét és
a szuka kutyák ivartalanítási
költségét, amely körülbelül
119.000 forint lesz.A költségek nagy részét a mentésben
segtõ dr. Holly Zsuzsa közjegyzõnõ nagyvonalúan
70.000 forintos adományával
segítette. Kedves Zsuzsa! Hálás köszönet neked!
*
Köszönjük Szikriszt Sanyinak a már többszöri tevõleges segítségét és Szalai
Andrásnak a segítségét!

Dróti kutya
Körülbelül másfél hónapja
került az utcáról hozzám egy
rendkívül kedves és játékos
kutya. Egy kicsit szakállas,
meg nagy szemöldöke van és
tündéri hosszú szempillás tekintete.
Lévén erõs, vastag szálú
szõre és fenti külsõ jellemzõi,
Drótinak neveztem el, amire
hallgat is. Ha rosszalkodik
két kutyánkkal és fegyelmezni akarom, csak annyit
modndok neki: Drót, ezt nem
szabad, s okos kutyu lévén ezt
is megérti.
Egy szeretõ gazdit keresek neki, ugyanis minden jó
tulajdonsága mellett õ sem
tökéletes, nem szereti a cicákat. Kergeti, ûzi a macskáinkat. Lévén öt befogadott
cicánk, ez nem sokáig tart-

ható így, ezért gazdit keresek neki.
Dróti körülbelül két éves,
ivartalanított kan, jó kerítéses
házba való, mert egy légtornász könnyedségével ugrik.
Imádja a gyerekeket!
Íme Dróti fiú!

Érdeklõdni lehet a 06-30/
427-7834-es telefonszámon.
HOLTSÁG ILDI

Közgyûlés. A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány 2007.június 25-én
megtartotta elsõ féléves közgyûlését, melyen a 2006. évi
számszaki beszámolója egyhangúlag elfogadásra került.
(Holtság Ildikó és Bethlen
Gáborné.)
Számítógép. A Máté Alapítvány ajánlatot vár a következõre: a jelenlegi nagyon lassú elavult számítógépet egy
modernebb, használt gépre
szeretnénk lecserélni. Várjuk
cégek és magánszemélyek jelentkezését, akik a közeljövõben lecserélik gépeiket. Kérjük az ajánlatokat a pontos paraméterek megadásával a
matefund@dunaweb.hu email címre küldeni szíveskedjenek.
HOLTSÁG ILDI
Hõség. A kedvenc állatok is nagyon szenvednek a
hõségtõl, ezért különösen
fontos, hogy legyen árnyékos helyük, ahová behúzódhatnak az erõs napsütés
elõl, és ahol mindig találhatnak friss, hideg vizet.
Sose hagyjuk kedvenc állatunkat a napon levõ forró
autóban!
VON-BENKO MARIAN

Dunakanyar bridzsverseny
Immár másodszor rendeztem június 16-án bridzsversenyt a Mátyás király - nosztalgianevén a Zoller - vendéglõben, a találkozót
Petrovics László polgármester nyitott meg.
Örömmel üdvözölte ismét
a mintegy 60 fõs mezõnyt és
felhívta a figyelmet a város és
a környék szépségeire, látnivalóira.
A verseny kétfordulós
“páros” volt és késõ délután
fejezõdött be. A vendéglõsök

is kitettek magukért, jó ebédet fõztek és azt a rövid játékidõre való tekintettel
gyorsan felszolgálták. Köszönet érte.
Szóvá kell viszont tennem,
hogy a május 18-ára meghirdetett, a helyi bridzsklub alakuló ülésére senki sem jött el.
Lehet, hogy nem olvasták a
felhívást, vagy nincs valóban
érdeklõdés erre a késõ öregkorig ûzhetõ szellemi sportra? Sajnálom.
DR. ZOLLER JÓZSEF

SZÜNETEL A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, a könyvtár
2007. július 16-tól augusztus 21-ig zárva tart.
Utolsó kölcsönzési nap július 14., szombat
8–tól 12-ig. Nyitás: augusztus 21-én, kedden
9 órakor.

Nagymaros
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Boriszka öröksége
Az élõket hívom, a holtakat siratom, a villámokat elûzöm. A harang beszéli ezt, a legszebb feliratok egyike szerint. Majd mindegyik harang palástján hasonló
mondatok vannak, a lényege
mindegyiknek azonos. A zúgó

lyan kell önteni, hiszen nem közönséges használatra szolgál, hanem az lesz a dolga, hogy közös
gyakorlatra szólítsa az embereket.” Összekötött minket a közös
hit, a közös gyakorlat, az volt életünk vonatának sínpárhuzamosa.

Kiállítás megnyitó Székelyudvarhelyen
hangé is. Nyugalmunk fölött áll
õrséget az égiháború elûzésével.
A búcsú méltóságát adja meg az
utolsó útra indulónak. És ott a legnemesebb szerepe, a hívás. Ami
nem egyszerûen csak hívogatás.
Sokkal több annál. Szólítás. Feladatra rendelés. A harangnak szíve van.
A nyelvét hívták így, amikor
még a mainál fontosabb volt a
szavak szépsége, mélysége, tartalma. Hosszú útjára kísért a minap valakit a Szent Mihály-templom harangja. Kollégánk, barátunk ment el. Regõs Sándornak
hívták. Harangöntésre rendelt
ember volt, bár soha az életben
nem öntött harangot. Mint ahogy
az erre hivatottak többsége sem.
Régi, egyidejû olvasmányélményünk volt a nyolcvanas évek elején egy esszé, a Hogyan kell harangot önteni címû. Ancsel Éva
remeke. Tarkovszkij korszakos
filmje ihlette az írást. Kevesen
tudták hasonló nemességgel
megfogalmazni a kötelesség filozófiáját, az életre szóló szolgálat
lényegét, mint maga a film, a legendás ikonfestõ, Andrej Rubljov
vagy a harangöntõ Borisz példázatával. És épp így a filmhez méltó írás – a formázandó anyag és a
kis Boriszka küzdelmérõl, merthogy a harangöntõ bizony egy
kisfiú volt. Ezt az élményt hozta
föl emlékezetem Sándor elmentének hírére. Annak idején együtt
lelkesedtünk a filmért, na meg az
írásért. Idéztük egymásnak egyegy mondatát: “Harangot komo-

Meg a határokon túlra rekedtek
ügye. Benne sváb és magyar alkotott erõs együttest, kisebb székely ággal, bennem meg ez utóbbi vonal volt erõsebb.
De Erdély-elfogultságunk
egyféleképp volt meghatározó.
Sándor 1980-ban a három T valóságával közelrõl is szembesült:
Sík Ferenccel együtt elindította a
határokon túli magyar líra fesztiválját. Ha nem is tiltott, de nem
vagy alig-alig tûrt és végképp
nem támogatott fesztivál honosodott meg a gyulai várszínházban
és a televízióban. Elindulta után
a pártközpont leállítani már nem
merte, de szitok és káromkodás
kísérte az akkor – ki tudja, a maiak mit értenek ebbõl? – rendkívül merész vállalkozást. A
háromperhármas ügyosztály aztán a rendszerváltásig Sándor sarkában loholt… Amikor tehette,
ment Székelyföldre, Csíkba, nem
volt nélküle somlyói búcsú. Ez a
május már nem adhatta meg neki
az élményt.
Udvarhelyen jártam nemrég.
Ott, az általa szeretett városban,
a könyvtár patinás épületében
éppen messzirõl jöttek kvártélyozták be magukat, a Nagymarosi Képzõmûvész Egyesület
csapata állította ki remek munkáit. Különös társulat ez, professzionális alkotók és vallottan
amatõrök együttese. A Dunakanyar más-más településén élõket
fogja össze ez a szeretetközösség, amelyben a profi a mûvészi
titkokra tanítja a mûkedvelõt, az

amatõr meg a hétköznapi valóság megértésére az elvontabb világban élõt. A szép szeretete, az
alkotás kötelessége köti össze
õket. De nemcsak az. Mintha
nem is kiállító mûvészként, hanem tanulni érkeztek volna. Felaggatták a mûveket, berendezték
a kiállítótermet, meghallgatták a
tárlatnyitó beszédeket, jó érzéssel vették az elismerõ szavakat,
aztán az ünnepeltetésük meg a
látogatók körüludvarlása helyett
Erdélyt látni indultak.
Ahogy Ancsel Éva is arra int:
“Harangot nem lehet önteni
apáink tapasztalata nélkül, de az
öröklött tudás nem elég hozzá.”
Ez érintette meg õket Szentegyházán, ahol az európai hírû gyermekfilharmóniát élteti a tudás és
szeretet, ahol ott van Apónak, a
három hete végleg elment idõsebb Haáz Sándor néprajzkutatónak a bölcsességhagyatéka
meg az ifjabb Haáz makacs elkötelezettsége. És megértették
azt is, hogy az ünnepségen magyar zászlót lengetõ kisfiú öröme mennyire belülrõl, mennyire
mélyrõl jövõ.
Az alkotók napokig járták
Székelyföldet, élményt gyûjtöttek, emlékképeket rögzítettek,
vázlatokat készítettek. Segesvártól Máréfalváig, Bögöztõl
Medgyesig sok helyen megfordultak, kirajzottak egészen csángóvidékig. Székelyderzs varázsos erõdtemplomához, mint

máshova is, már felkészülten érkeztek: az együttes vezetõje, M.
Garami Mária részletes útleírása volt az itiner, benne valamennyi fontos látnivaló, és minden, ami fontos az ott élõkrõl, az
emberekrõl. Kezdõ alkotók és
meglett emberek, beérkezett
mûvészek együtt és alázattal tanulták az Erdély-valóságot. A tapasztalat majd az alkotásaikban
ölt testet. És a kritikák által mérettetik meg.
A filozófus azonban figyelmeztet: “Ha a harang megkondul,
és mindenki ujjong, akkor az, aki
öntötte, lehetõleg az emberek szemétõl távol zokogjon, amiért nem
tökéletes a hangja, mivelhogy
nincs tökéletes harang.” Kollégánk, Sándor boldog lett volna, ha
láthatja azt a székelyudvarhelyi kiállítást, meg ha találkozik valamely dûlõúton a Dunakanyarból
jött fölfedezõkkel. A tanulni akaró emberekkel. Ismeretvágyuk és
alázatuk azonos. És õk is immár a
harangöntés elsajátítására hivatottak. És tudják, akár Ancsel Évától
is: “Harangot akkor is ugyanúgy
kell önteni, ha a megbízatás akkora – s olyannyira újfajta öntvény
elkészítésére szól –, amelynek
megalkotásához nem elég egy emberélet.
Harangot tehát akkor is Borisz
módra: türelmes szenvedéllyel
kell önteni, ha tudja az ember,
hogy sohasem fogja meghallani a
kondulását. Hiszen úgysem saját
használatára önti.”
VÁRKONYI BALÁZS
(Megjelent a Magyar Hírlap
2007. június 10-i számában.)

Kaubek Péter Nagymaroson élõ szobrász- és festõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás július 1-jén 17
órakor a San-team Szabadidõ Egyesület Nyár utcai épületében (volt Proli) Nagymarostól Amerikáig címmel. A mûvész munkásságát barátja, Gubacsi László méltatta, aki Kaubek Pétert a Dunakanyar legelhivatottabb ábrázolójának nevezte. A kiállítás július 15-ig tekinthetõ meg.
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Óvják szemüket
az erõs napfénytõl!
Erre fejlesztették ki a napfényre sötétedõ lencséket, hiszen aki dioptriás szemüveget visel, napszemüveget nehezen tud használni.
Természetesen van napszemüveg-lencse is, már egészen
sötét színekben. Zöld, barna, szürke, bármilyen dioptriában! Ezeket használják a repülõgépvezetõk is.
Most, a nyár folyamán kedvezményes áron ajánlják a
gyártó cégek, és a mi üzletünkben megrendelhetik.
Minden bifocalis lencse úgyszintén ezekben a napvédõkben kapható.
Az SZTK vényeket is beváltjuk.
Az üzlet a szakorvosi rendelõben található,
a Nagymaros, Fõ tér 10-ben.
Minden szerdán
de.: 9-12 – du.: 14-17-30-ig tart nyitva.
Elõjegyzés szükséges: 06-30/916-0889.
A látásvizsgálatot, mely továbbra is vizitdíj mentes (ingyenes), computerrel végezzük dr. Kis Péter Éva szemész fõorvos és Lendvainé Pesti Emese látszerész mester közremûködésével.
Minden a helyszínen megrendelhetõ.
Tiztelettel várjuk:
PESTI EMESE,
PESTI ÉS LENDVAI LÁTSZERÉSZ BT

Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák: Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Tel./fax: 27/316-100
HIRDETÉSEK LEADÁSA A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 28.!

Nagymaros
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július 5-tõl 25-ig
Sváb szeletelt tartós fehér kenyér
Sváb szeletelt tartós rozsos kenyér

0,5 kg
0,5 kg

145.- Ft Borsodi dobozos sör
0,5 l
129.- Ft
145.- Ft Kanizsai világos dobozos sör
0,5l
109.- Ft
Kozel dobozos sör
0,5 l
119.- Ft
Farmer uht tej 2,8 %
1l
139.- Ft
Farmer uht tej 1,5 %
1l
139.- Ft Fonte Verde ásványvíz (dús-mentes)
1,5 l
59.- Ft
Mizo uht tej 2,8 %
1l
145.- Ft Visegrádi ásványvíz (dús-mentes-enyhe) 1,5 l
65.- Ft
Mizo uht tej 1,5 %
1l
145.- Ft Primavera ásványvíz (dús-mentes)
1,5 l
59.- Ft
Edami sajt szeletelt (Sole)
125 gr 179.- Ft
Mozzarella sajt szeletelt (Sole)
125 gr 179.- Ft Sangria Hauser
1,5 l
489.- Ft
Gouda sajt szeletelt (Sole)
125 gr 179.- Ft Villa Italia olasz fehér száraz bor
5l
1399.- Ft
Cba vajkrém natúr
250 gr 199.- Ft Villa Italia olasz vörös száraz bor
5l
1399.- Ft
Cba vajkrém magyaros
250 gr 199.- Ft
Farmer tejföl 20 %
375 gr 149.- Ft Carte D’or jégkrémek (15 féle)
900 ml 849.- Ft
La Cremia naturale jégkrémek (7 féle)
900 ml 799.- Ft
Vici lazacos heringfilé (vörös)
180 gr 199.- Ft
Vici marinált heringfilé (citromos)
180 gr 199.- Ft Hipp Bébi gyümölcsdesszertek (15 féle) 190 gr 235.- Ft
Vici surimi rákrudacska
250 gr 195.- Ft Hipp Bébi édesköményes burgonya
nyúlhússal (5 hó)
190 gr 209.- Ft
Cba sonka
1kg
999.- Ft Mirelit rántott sertésszelet (Natural Meat) 900 gr 949.- Ft
Paprikás pulykamell sonka (Ahida)
1 kg
999.- Ft Mirelit sajttal töltött pulykafalatka
Herz csípõs kolbász
1kg
1399.- Ft (Natural Meat)
900 gr 649.- Ft
Cba májas
500 gr 179.- Ft Mirelit sajtos korong (Hungerit)
1 kg
895.- Ft
Cba májas
200 gr
85.- Ft Mirelit Bonduelle brokkoli Nowaco)
400 gr 289.- Ft
Kaiser füstölt pulykapárizsi
1 kg
455.- Ft Mirelit Bonduelle serpenyõs mexikói keverék
Kaiser farmer turista vg.
240 gr 345.- Ft (Nowaco)
400 gr 289.- Ft
Mirelit fejtett bab (Nowaco)
450 gr 309.- Ft
Classic sertésmájkrém tépõzáras
62 gr
42.- Ft Mirelit Pizza Rosa (Nowaco), (3 féle)
300 gr 319.- Ft
Classic marhamájpástétom Mirelit fehérhúsú halfilé (Óceán)
1 kg
859.- Ft
szárnyasmájkrém tpz.
62 gr
42.- Ft Mirelit tenger gyümölcsei (Nowaco)
150 gr 455.- Ft
Szegedi pacalpörkölt XXL tpz.
800 gr 699.- Ft
Szegedi sólet csípõs kolbásszal tpz.
500 gr 385.- Ft Maggi szárnyasleves kocka
132 gr 139.- Ft
Szegedi rakottkáposzta tpz.
500 gr 345.- Ft Maggi erõleves kocka
132 gr 139.- Ft
Szegedi marhagulyás tpz.
500gr
495.- Ft Maggi fix bolognai spagetti alap
2x55 gr 269.- Ft
Zöldborsós egytál füstölt sertéshússal tpz. 400 gr 395.- Ft Maggi fix extra paradicsomos
spagetti alap
2x55 gr 269.- Ft
Pulykafalatok zöldborsóval tpz.
400 gr 395.- Ft
Marhalábszárpörkölt tpz.
300gr
395.- Ft Milka Waffelini chocomax ostyaszelet
31 gr
49.- Ft
Uzsonnacsomag ajándék ételízesítõvel 1 db
499.- Ft Milka Waffelini Prémium kókuszos
Csíkos bocskoros gomba (üveges)
310 gr 249.- Ft ostyaszelet
40 gr
49.- Ft
Milka Waffelini Prémium mogyorós
Kotányi grill szóródobozos fûszerek (6 íz) 80 gr 279.- Ft ostyaszelet
40 gr
49.- Ft
Lattimo kávéfehérítõ por
200 gr
95.- Ft
Watt energiaital
200 ml
85.- Ft Junior keksz (4 íz)
225 gr 129.- Ft
Granini eper dobozos gyümölcslé
1l
199.- Ft Chio sajtos puffancs
1 cs.
79.- Ft
Chio hagymás karika
1 cs.
79.- Ft
Granini narancs-maraguja
Ropi gyöngyök (sós-paprikás-borsikás) 135 gr 119.- Ft
dobozos gyümölcslé
1l
199.- Ft
Hey-Ho Fruttisimo üdítõ (pet.)
0,5 l
89.- Ft Aroma tusfürdõ málnás
300 ml 149.- Ft
Aroma intim törlõkendõ (4 féle)
1 dob. 179.- Ft
Arany Ászok dobozos sör
0,5 l
129.- Ft Regular fogkefe 2in1 (4 színben)
1 db
279.- Ft

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

