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Pünkösdi király,
pünkösdi királyné

A

pünkösdi népszokások vajmi kevés
kapcsolatot mutatnak az egyházi
ünneppel, a Szentléleknek nyomát
sem találjuk bennük. Van helyette pünkösdi
király és királynéválasztás, párválasztási
hagyományok, bálok, egyszóval mulatozás.

A pünkösd szó a görög pentekosztész
szóból ered, ami ötvenet jelent. Változó dátumú ünnep, kiszámítása a húsvéthoz kötődik: Krisztus feltámadása utáni ötvenedik
napon ünnepeljük. Az egyház tanításában
a Szentlélek, a népszokásokban pedig a
nyárköszöntés az ünnep lényege.
Két legfontosabb szokás a pünkösdi királyválasztás és – régiótól függően – a királynéválasztás vagy a pünkösdölés volt.
A Dunántúlon inkább a pünkösdi király-

néválasztás volt szokásban. A lányok házról
házra jártak, az élén a pünkösdi királynéval.
A királynéi cím nem a legszebbet, hanem a
legkisebbet illette. A lányok fehér ruhát öltöttek, a királynő feje fölé piros kendőt tartottak
vagy lefátyolozták arcát. A házaknál megálltak énekelni, cserébe pedig tojást, szalonnát
vagy pénzt kaptak.
Pünkösd jelentőségét növelte a májusfaállítás, amely egyaránt jelen volt május elején és
pünkösdkor, csak a 20. században vált le az
ünnepről.

„A pünkösdi rózsa
kihajlott az útra,
gyere bé, viola,
szakassz egyet róla...”

120 Ft
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Az önkormányzat hírei

A Polgármesteri Hivatal beszámolója

– április –

Testületi ülések áprilisban
bben a hónapban is egy rendes és két
rendkívüli ülést tartott a képviselõ-testület, ezek mindegyikét bizottsági ülések elõzték meg. A március 31-én tartott
testületi ülésen a következõ témákban születtek döntések:

E

Civil szervezetek pályázati lehetõsége
Idén is három millió forint összértékben támogatást nyújt az önkormányzat a
civil szervezeteknek, melyet pályázat benyújtása után nyerhetnek el. A hivatalban nyilvántartott civil szervezetek április első hetében írásban kaptak értesítést
arról, hogy a pályázatnak mit kell tartalmaznia, mi a beadási határidő. Mivel a
város kulturális, és sport életében meghatározóak ezek a közösségek, ha szerény mértékben is, de hozzájárul az önkormányzat a működésükhöz, színvonalas programjaik lebonyolításához.

Gondozási Központ
A testület elfogadta a Gondozási Központ
2007. évi beszámolóját. Az otthonban 15 fő
bennlakásos ellátásban, 17 fő nappali ellátásban, 29 fő szociális étkeztetésben, 21 fő
ebédszállításban, 7 fő házi segítségnyújtásban részesült. A bentlakásos gondozottak
napi 24 órában kapnak ellátást képzett
gondozóktól és ápolóktól. A bejárók a Gondozási Központban közösségre találnak, a
családias hangulatú intézményben jól
érzik magukat. Az intézmény működési feltételeit évről évre nehezíti a kormányzat, a
normatív támogatást jövőre a bentlakók

anyagi helyzetétől teszi függővé. Vagyis tovább csökkenti a központi támogatást, valamint adminisztratív akadályokat gördít
folyamatosan a felvétel elé. Az intézményvezető a továbbélés egyik lehetőségét egy
kistérségi társulás létrehozásában látja,
melyhez a szükséges lépéseket a jegyzőasszonnyal mihamarabb meg is teszik.
Átfogó módszertani ellenőrzés is volt az
intézményben, mely az itt folyó munkát
példaértékűnek, a dolgozókat elhivatottnak, jól képzetteknek minősítette. Dicsérték az önkormányzat anyagi áldozatvállalását, mellyel biztosítja, hogy a bentlakók a
lakóhelyükön maradhatnak, s hogy az idősek gondozása más települések számára is
mintául szolgálhat.

Három kincsemhez ragaszkodom:
elsõ a szeretet, második a mérték,
harmadik a tartózkodás.
Szeretek, ezért bátor vagyok,
mérték által hatalmas vagyok,
visszavonulok, hát vezetõ vagyok.
***
Manapság
/ szeretet nélkül merészkednek,
mérték nélkül vezérkednek,
tartózkodás nélkül hatalmaskodnak;
ezért elpusztulnak.

kell jegyeznem, hogy a hivatal munkatársai mindenben segítik a munkánkat és
egyre jobban elõkészített anyagok kerülnek elénk.

Edõcsény András egyéni sürgõsségi
indítványáról, amely a felvonulási lakótelep mihamarabbi hasznosításáról és a termálfürdõ felépítésérõl szól, részletesen
beszámolunk a következõ lapszámban.
SZE

(Lao-Ce, Kr.e. 6. század,
a Tao vallás alapítója.
Fordította: Weöres Sándor)

Nagymaros Város Önkormányzat gazdasági helyzete
2008. 04. 28-i állapot szerint
Bankszámlák egyenlegei:

Költségvetési főszámla egyenlege
Adószámlák egyenlegei
Állami hozzájárulások egyenlege
Bérhitel felvétele

Összesen:

-69 869341
1 603 724
0
0
-68 265 617

Bevételek, kiadások:

Önkormányzat kiadási kötelezettségei (adótúlfizetés + rövid lejáratú köt.) 24 041 532
Önkormányzat követelései (adóhátralékok)
76 082 818
Mindösszesen kiadás-bevétel és bankszámlák egyenlege:
-16 224 331
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Elfogadta a testület a hivatal beszámolóját. A mostani testület öt fő leépítésére
kötelezte a jegyzőt a rossz költségvetési
helyzet miatt. 2007-ben 28 fõvel üzemelt a
hivatal, most négy betöltetlen státusz van.
A csoportvezetők és csoportjaik leterhelése
maximális. Mint ismeretes, a hivatal
államigazgatási és önkormányzati feladatokat lát el, de sajnos egyikhez sem biztosítja az állami normatíva a szükséges fedezetet, így az önkormányzat komoly anyagi
áldozatok árán tudja csak működtetni az
építéshatóságot és az okmányirodát, melyek
nem tartoznak a kötelező feladatok közé. A
hivatal dolgozói készítik elő a testületi
ülések határozatait. 2007-ben 10 rendes, 9
rendkívüli ülés volt, a bizottságok szintén
8-10 ülést tartottak, együtt közel 260
határozatot hoztak. A múlt évben az Állami
Számvevőszék négy hónapon keresztül
átfogó vizsgálatot tartott, az észlelt
hiányosságok kiküszöbölése folyamatosan
történik. A hibákat a számvevő nem
minősítette súlyosnak. Képviselõként meg

Intézményi árvízkárokra elkülönített összeg (másra nem használható)
Fő-tér jóteljesítési garancia (másra nem használható)

69 028 663
5 301 210

Nagymaros Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselő-testülete l 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
l Telefon: 27/595-100 l fax: 27/354-245
lFelelõs szerkesztõ: Tharan Marianne l
nagymaros.ujsag@nagymaros.hu l Telefon, fax: 27/354-137 l Levelezési cím:
Nagymaros Újság l 2626 Nagymaros,
Fő tér 5. l Hirdetések és kéziratok leadása: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. l
Nyomda: BPRESS Kft.
Lapzárta: minden hónap 28.
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Interjú a polgármesterrel
– Hallunk mindenféle projektekrõl –
megtudhatjuk hiteles helyrõl, hogy
mi az igazság?

Több témában is készülőben vannak
dolgok. Ajánlat érkezett a mostani futballpálya környékén létesítendő termálszálló/fürdő létesítésére. Szeretnék mindenkit
megnyugtatni, hogy nem „veszik el” a futballpályát, hanem áthelyezésről lenne szó.
Egyik tárgyalási feltételünk, hogy helyette
egy másikat létesítenek a Felsőmezőn, ahol
néhány évtizede is volt. Ebben az esetben
új, modernebb épület is kerülne mellé, a folyamatos pályahasználati lehetőséget biztosítani kell. Az un. termálprojektnek kb. 6
hektárra van szüksége, és elképzelhető,
hogy idővel terjeszkedne.
Szintén ajánlatokat kaptunk a „szálloda” hasznosítására: itt három lehetőséget
mérlegelhetünk: a beruházó vagy lebontja
és újat épít, vagy megtartja az épületet és
melléje másikat épít, vagy egy tudásközpontot hoznának létre. Ennek tartalmát
szakemberekből álló bizottság is és a testület is vizsgálja, javaslatuk alapján a projekteken még csiszolni kell, a település érdekeit szem előtt tartva, szerződéstervezeteket
kértünk, még folynak a tárgyalások minden lehetőségről.
Pillanatnyilag ott tartunk, hogy megfelelő ügyvédeket keresünk a jogi dokumentációk elkészítéséhez és utánajárunk, hogy a
fejlesztésekhez közbeszerzési eljárás szükséges-e vagy nem. Mindezek függvényében
igyekszünk a lehető leggyorsabban haladni.

– És közben pályázatok is zajlanak?

Igen! A nagyprojektekhez képest ezek

Legközelebbi testületi ülés:
2008. június 30-án lesz.

– Várhatnak valamit a társadalmi szervezetek is?

nem akkora horderejűek, de a legszükségesebb segítséget jelentik rövidtávon. Az elnyert iskolai eszközbeszerzés a végéhez közeledik, az új bútorok már meg is érkeztek
az iskolába. Egy–két hónapon belül várjuk
az óvoda-pályázat eredményét (kb. 106 millió forintról van szó, a Magyar utcai fejlesztésre.) Beadtuk az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok számára biztosított támogatási kérelmünket,
egy kisebb pályázatot a könyvtár felújítására.

– Sikerül a Kálváriát is felújítani?

Hiába reménykedtünk. A pályázatok feltételeit gyakran nem éppen a mi igényeink
és lehetőségeink szerint írják. Úgy szól a
feltétel, hogy belterületen lévő kálváriák felújítására. Kérdezem, hol vannak általában
a kálváriák? Persze, hogy külterületen. Meg
is reklamáltuk, és reméljük, hogy új kiírás
lesz, ami a valóságot is figyelembe veszi.
Helyette viszont beadjuk a jövő héten a pályázatot a helytörténeti múzeumra.

Készül a gyerekjóléti szolgáltatás infrastruktúra fejlesztésére beadandó pályázatunk, itt a Mosoly mikrotérségi társulás elhelyezését célozzuk meg a Durisz épületében.
Itt működne majd a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Augusztusban pedig benyújtjuk az árvízvédelmi pályázatot.

– Árvíz szerencsére régen volt…

És reméljük, sokára lesz. A legutóbbi árvízkárokra nyert támogatás felhasználása május
elején kezdődött, és szerződés szerint a hónap
végéig be is fejeződik. A munkák a Kossuth
sor, Radnóti, Nyár, Molnár és Váci úton, a Panoráma parkolóban és a Béla király sétányon
illetve azok környékén fognak folyni. Kérjük a
lakosok megértését, minden munka felfordulással jár, de remélem, a jobb utak mindenkit
kárpótolnak majd. És még valamivel tartozunk: a Fő tér garanciális javításával. Május végére kell a munkát befejezni. Ugyanakkor reméljük, hogy a város diszkútjaiból is folyni fog
a víz, ahogy annak lennie kell.
Tharan-Trieb Marianne

Anyakönyvi hírek
Születtek:

Házasságot kötöttek:

Kristóf László és Havasi Zsuzsanna
Sebestyén Dóczy Pál és Rakonczai Enikõ Katalin
Lázár Robert és Trieb Veronika lánya:
Ádám Krisztián és Zoltai Zita Mária
Nóra Erzsébet
Elhaláloztak:
Deme Tamás és Bachor Hajnalka lánya:
Bíborka Hajna Gergely Tamás, Vörös László, Kelencz
Bertényi Gábor és Veress Orsolya fia:

Szabó Kornél és Sárközi Zsuzsanna fia:

István László, Liebhardt János

Péteri János és Hénop Bernadett fia:

Huszák Pálné sz. Tóth Emília

Mészáros Balázs és Wagner Katrin lánya:

Torner Zoltánné, sz. Komlósi Gizella Mária

Bendegúz Schäffer Sándonré sz. Poprádi Olga Jolán
Vince Iker Károlyné sz. Pitz Anna

Heidi Bócz Istvánné sz. Boda Katalin

Dunakanyar
Elsõ
10 nap alatt hitel, meglévõ hitelét kiváltjuk.

Futam- Türelmi idõ
idõ
nélkül
Hitel(20 év)
összeg
5 MFt 33 411 Ft

Kapott Ön már ennél jobb ajánlatot?

10 MFt
20 MFt
30 MFt

66 821 Ft
133 642 Ft
334 105 Ft

Türelmi idõs

Japán Jen alapú akciós jelzáloghitel
1 vagy 2 év
türelmi idõ
alatt

Türelmi idõ
után
(18 év)

THM: 5,04%
Hitelbírálati díj: 0
20 948 Ft 35 577 Ft Folyósítási díj: 0
41 895 Ft 71 154 Ft Kezelési ktg.: 0%
83 790 Ft 142 307 Ft Óvadék: nincs

209 476 Ft 335 768 Ft

Amennyiben nem, akkor keressen bennünket!

•Lakás- és vagyonbiztosítás
•Casco, kötelezõ • Életbiztosítás
•Baleset- és felelõsségbiztosítás
•Utasbiztosítás • Befektetések

(Fõútvonalon a rév lejárójánál a könyvtár mellett „VIDEOTÉKA”) Cím: Nagymaros, Váci út 13. • Telefon: 06
E-mail: nemethheringildiko@invitel.hu • Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 13-18, szombat 10-18 óráig

Nagymaros

20 9 730 790
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Kismarosi Művház programja

Május 10–11.: Intenzív salsa tanfolyam – 6–6 órában,

szombaton 13 órától, vasárnap 10 órától. Oktatók: Fábián Gabriella és Angyal Krisztián
Jelentkezni lehet párban és pár nélkül is! A tanfolyam díja: 7000 Ft/ fő, 12000Ft/ pár
Május 15. 10 óra: Mámoros Afrika – meseszínházi előadás gyerekeknek
az Aranyló Színház előadásában. Belépőjegy ára: 400Ft/ fő, családi jegy 1000Ft .
Május 24. 19 óra: Völgyessy Szomor Fanni és barátainak koncertje magyar- és ír népzenei dallamokkal. A koncert jótékony célt szolgál, a kismarosi zongora felújítását.
Május 31-én és június 1-én 19 óra: Botrány a Strand Hotelben című Rejtő Jenő darab
színpadi változatát előadja a Kismarosi Színjátszó Kör. Rendező: Dobay Márta
Belépőjegyek ára: elővételben: 600Ft, helyszínen: 800Ft 14 éves korig: 400Ft

A kismarosi művelődési ház gyönyörűen felújított termekkel várja az érdeklődőket!
Esküvőkre, bálokra, konferenciára, tárgyalásokra, baráti összejövetelekre, termékbemutatókra kiválóan alkalmas. Hangtechnikai felszereléssel, kivetítési lehetőséggel.
Óradíjak már 1500 Ft-tól, kedvezményes napidíjak!

Várjuk jelentkezését a következõ telefonszámon: 06 20/552–6614

Ticketportal jegyiroda nyílt a kismarosi művelődési házban, ahol országos rendezvények-

re vásárolhat színház, koncert és egyéb belépőjegyet.
Néhány helyszín, akikkel szerződésben állunk: Budapesti Operettszínház, Madách
Színház, Merlin Színház, Művészetek Palotája, Nemzeti Táncszínház, Opretthajó, Trafó,
Planetárium, Petőfi Csarnok, Óbudai Hajógyári Sziget stb.
Nyitvatartás: hétfő, szerda–csütörtök–péntek: 17–20 óráig
Jegyinformáció: 06–20/552–6614
Hamarosan kultúrajegyet is elfogadunk!

A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány
2007. évi Közhasznúsági Jelentése
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1. A 2007. évi gazdálkodást a Budapest
Bankban kezelt elkülönített bankszámla
állománnyal kezdte az Alapítvány,
melynek összege: 73 614 Ft volt.
2. Az Alapítvány tisztségviselői továbbra is
társadalmi munkában, térítés nélkül látták
el feladataikat.
3. Az Alapítvány céljainak megvalósításához a legfontosabb pénzügyi források
– 1%-os felajánlások:
302 000 Ft
– Alapítványi bál bevétele:
457 447 Ft
– magánszemélyek, vállalkozók önzetlen
adományai:
151 500 Ft
4. A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány a 2007.
évben is, hűen a céljaihoz, az alább részletezett támogatást adta az iskola eszközfejlesztéséhez, a tehetséges és hátrányos helyzetű
gyermekek művészeti tanulmányainak elősegítéséhez (tandíj-hozzájárulás), jutalmazásához, sport és kulturális rendezvényekhez, táborozásokhoz, pedagógusok továbbképzéséhez, munkájuk elismeréséhez.
– Az iskola eszközfejlesztése
udvarrendezés:
65 000 Ft
fűnyíró vásárlás:
16 192 Ft
műszaki cikkek:
18 650 Ft
dekoráció:
5 236 Ft
zongorahangolás:
30 000 Ft

– Művészeti iskolai tandíj hozzájárulás
zene:
117 500 Ft
tánc:
59 600 Ft
– Könyvjutalmak, oklevelek: 75 800 Ft
– Sport és kulturális rendezvények
futóverseny:
10 000 Ft
úszásoktatás:
12 000 Ft
szavalóverseny:
1 917 Ft
színházlátogatás:
22 600 Ft
Alapítványi bál:
10 450 Ft
Nemzetiségi nap:
6 469 Ft
Márton nap:
16 100 Ft
Gyermeknap:
50 000 Ft
Táboroztatások, kirándulások: 91 000 Ft
– Pedagógus továbbképzés:
15 400 Ft
– Pedagógus nap:
28 000 Ft
– Nőnap:
3 850 Ft
– Könyvelési díj:
80 000 Ft

Alapítványunk ezúton is megköszöni az
adományozók nagylelkûségét. Kérjük további támogatásukat annak érdekében,
hogy Alapítványunk ebben az évben is hasonló mértékben tudja az iskola fejlesztését
elõsegíteni, és hozzájárulhasson a rászoruló gyermekek mûvészeti képzéséhez.
Adószámunk: 19182779–1–13
Heinczné Cserni Katalin
az Alapítvány elnöke

Kittenberger Kálmán Napi
előzetes programterv

I

dén 13. alkalommal rendezzük meg a
Kittenberger Kálmán Napokat 2008. június 7–8-án.

Most is lesz szombaton térzene, ünnepélyes megemlékezés, ünnepi szónok Bánffy
György színművész úr lesz, vadászkürtösökkel, Kittenberger Kálmán kiállítás, solymász, íjász és vadászkutya bemutató, Kittenberger kerékpártúra és egészségsátor.
Vasárnap pedig horgász- és főzőverseny, az
általános iskola növendékeinek néptánc
előadása, pályázatok ünnepélyes eredményhirdetése, gyerek színielőadás és afrikai programok színes választékával várjuk
szeretettel az érdeklődőket.
A Duna-parton kirakodó vásár, a művelődési házban gyerekrajz, fotó és trófea kiállítás vár minden érdeklődőt!

A programok pontos idõpontját keressék
a plakátokon és a szórólapokon!

Tiszta Nagymarosért
tavaszi nagytakarítás!
Várunk szeretettel Mindenkit, aki tenni szeretne városunk tisztaságáért szemétszedő
takarítási akciónkon 2008. május 17-én 9
órakor a művelődési ház udvarán. Kérjük
szerszámot (fűgereblye, lapát stb.), aki tud,
hozzon magával!
Műanyagzsákot, kesztyűt biztosítunk és
a résztvevőket a jól végzett munka után
vendégül látjuk.
Petrovics László
polgármester

„Emeletről emeletre bukdácsol az ember,
s megpihen egy-egy lépcsőfordulón.
Sóhaja vers, indulata magasság;
sóhaja mélység, indulata költemény.
S megyünk, megyünk, meg-megszökkenve
vagy bukdácsolva,
hétrét kiegyenesedvén s derékfájással,
magas vérnyomással,
bokasüllyedéssel fizetve meg az árát,
hogy nem négykézláb járunk.
S öregszünk, születnek új halottaink.
Nincs vége, sosincsen a pörnek.
Fiaink, unokáink mind több panaszt s
mind több reményt örökölnek.”
Szilágyi Domokos
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Anyák napja elmúlt – elő az őszinte beszéddel

Ú

jságot olvasva szinte hetente értesülök
arról, hogy gyerek – 16 és 50 év között
– megölte valamelyik szülõjét. Ötven
évvel ezelõtt ilyesmi talán tízévente fordult elõ.

Mi történik? Milyen világban élünk? Hogyan fajultak idáig a dolgok? Hiszen az emberbe (és állatba) genetikailag van beépítve
a törvény, hogy a családot óvni kell!
Bizonyára az utóbbi évtizedek nevelési elveivel van a baj. Amikor a nevelő kezéből először
ideológiai ráhatással, majd törvénnyel is kivettek minden eszközt a nevelésre. Mert bizony
annak a híres makarenkói pofonnak megvan a
maga jótékony hatása – ezt maguk a „nevelendők” is beismerik. Csakhogy manapság az álhumánus liberalizmus a deviancia oldaláról nézi a
dolgokat és erőlteti nézőpontját a társadalomra.
Amikor unatkozó anyuka már reggel bekapcsolja a televíziót a kisgyerek ágya mellett, nem is sejti, hogy mit programoz az
agyába. (Az elektroszmog fiatal agyat károsító hatásairól nem is beszélve – jó lenne,
ha ennek is utánanéznének.) A gyerek belenő a televíziózásba, és ahogy növekedik,
egyre tudatosabban igényli és nézi minden
felügyelet nélkül. A villanypásztort.
A nevelést meg hagyják óvodára, iskolára. Pedagógusok mondják, hogy évről évre
rosszabb a „gyerekanyag”. Nem tudnak
koncentrálni (elektroszmog), nincsenek
harmóniára nevelve (a sok rikácsoló, torz
rajzfilm), agresszívak (hála a sok agresszív
filmnek) és nem alakult ki a beleérző és
együtt érző képességük (empátiahiány). Az
ilyen gyerekre nehéz egyedül szép szóval
hatni, hiszen sem a fegyelmezést, sem a
büntetést, sem a tetteivel járó következményeket nem szokta meg otthon.
De a társadalom egésze sem segít a nevelni
akaró szülőnek. Mert amikor a kisgyereket noszogatja az anyja, hogy köszönjön a néninek,
vagy ne rugdossa, akkor a „néni” elnéző mosollyal mond neki ellent, hogy nem baaaaj.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk Schäffer
Sándorné temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Köszönettel a gyászoló család

Nagyon szépen köszönöm a Nagymarosi
Egyházközségnek, a Nagycsaládosok Egyesületének, civil szervezeteknek és a magánembereknek az összefogást és a nekünk nyújtott segítséget és részvétet nagy bánatunkban és
Shermann József
gondjainkban.

Nagymaros

Eszébe sem jut, hogy ezzel a szülő tekintélyét
csorbítja! Ahelyett, hogy ő is nevelné a gyereket egy elfogadott, a társadalomban nélkülözhetetlen viselkedésnormára. Aztán csodálkozik, hogy a gyerek később is belerúg.
A nagy szabadságban egyre több az erőszak: szégyellik a szülők elmondani, de sokan kaptak már
pofont tinédzser gyereküktől. A tanárok megverése
a jéghegy csúcsa. De hogy a gyerekek sem közösítik ki a deviáns viselkedést, a normák rombolásának fokmérője, sőt a tanárnak szinte kötelező a deviáns gyereket rákényszeríteni a közösségre, amivel az ép társadalom szövete még inkább sérül.
A mai fiatalokból és középkorúakból egy
nap öregek lesznek. A fiatalabbaknak kiszolgáltatott öregek. Ha nem tanítják meg a gyerekeket felelősségvállalásra, összetartásra,
együttérzésre, társadalmi normákra, az
együttélés szabályaira abban az életkorban,
amikor még formálhatók és befogadják a jót,
mit gondolnak, milyen öregség vár rájuk?
Tharan-Trieb Marianne

Kedves barátaim!
Régen olyan „tanaraim” voltak, mint Huszár Béla bácsi, Ibi néni, „Gizus”, Osztényi Endre bácsi, Bachorné stb, és személy
szerint néha „teljesen igazságtalanul” kaptam is málenkij fenyítést!
Jutott-e eszembe, hogy visszaüssek? Maximum gondolatban!
Jutott-e eszembe, hogy otthon bepanaszoljam a testi erejével „jogtalanul” visszaélő
tanárt? Ááááááááááá...! persze, hogy még
apám is felpofozzon!
Sokat változott a világ, pedig talán ekkora „liberalizációra” nem lett volna szükség!
Most, már felnőtt fejjel tudom, hogy ez
volt helyes, és most is odaállnék Huszár
Béla bácsi elé egy pofonért, biztos valamiért
megérdemelném!
Üdvözlettel:
Miskolci Feri

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik férjem, édesapánk
halálakor fájdalmunkban osztoztak, sírjára
virágot, koszorút helyeztek.
Liebhardt család

TÁJÉKOZTATÓ
A Gondozási Központban többféle szociális
ellátás áll a lakosság rendelkezésére.
Nappali szociális ellátás:
–
–
–
–
–
–
–
–

hétfőtől péntekig naponta
napi háromszori étkezés
közösségi együttlét
állandó felügyelet
heti rendszeres orvosi ellenőrzés
tisztálkodási, mosási lehetőség
programok
térítési díj jövedelemtől függően
(95–950 Ft /nap)

Szociális étkeztetés:

– hétfőtől péntekig naponta
– szükség esetén házhoz szállítva
– étkezés térítési díja jövedelemtől függően
(50–574 Ft /ebéd)
– szállítás térítési díja 120 Ft/nap

Házigondozás:

– otthonukban ápolást-gondozást biztosítunk azoknak, akik lakásukat elhagyni önállóan nem képesek, és napi teendőikben
segítségre szorulnak. Egyéb teendőket személyre szabottan közösen lehet megbeszélni.
– térítési díj jövedelmtől függően (220–350 Ft / ó)

Idõsek Otthona:

–
–
–
–
–
–
–

teljes körű ellátás, ápolás-gondozás, étkezés
24 órás felügyelet
rendszeres orvosi ellátás
gyógyszer-segédeszköz ellátás
ruházat, ágynemű tisztántartása
napi látogatási lehetőség
térítési díj jövedelmtől függően
(nyugdíj 80 %-a )

Az Idõsek Otthonában azonnali beköltözési lehetõség van a rászorulónak.

A többi ellátási forma igénybevételére folyamatosan azonnali felvételi lehetőség van.
Érdeklődni, és az igénybevételre vonatkozó kérelmeket leadni a Gondozási Központban (ÖNO Nagymaros, Vasút u. 6.) lehet.
Tel: 27/354–022
Gondozási Központ vezetősége

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak
akik Huszák Pálnét (Emi nénit) utolsó útjára elkisérték, sírjára virágot vittek.
Külön köszönet az ÖNÓ összes dolgozójának az odaadó ápolásért, és hogy mellettünk álltak bánatunkban.
Gubacsi és Scheili család
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik bánatunkban osztoztak, és Bócz
Istvánnét utolsó útjára elkísérték.
Hoffmann és Bócz család

5

KRÓNIKA

2008. május

Köszöntjük

J

Dunakanyar
Fúvósegyüttest!

ubileumi koncerten tapsolhattunk az
együttesnek április 12-én a nagymarosi
mûvelõdési házban, bár kicsinek bizonyult a terem a nagyszámú érdeklõdõ számára. Vigasztalódjon, aki nem fért be, hisz
a jubileumi év további hangversenyének
mindegyikére tartogat nosztalgia-mûsorszámokat a zenekar – ígéri Várda Gyula
elnök és Matus László zenekari titkár.

Újvári Gábor, a zenekar igen tehetséges
ifjú karmestere úgy állította össze a műsort, hogy abban a klasszikus koncert-számok mellett (Williams: Olimpiai fanfár, Kodály: Kállai kettős, Verdi: Aida) a képzeletet
megmozgató filmzene (A Karib-tenger kalózai), a szórakoztató és tánczene (Herkulesfürdői emlék, Cherry pink), a klasszikus
jazz (Artie Shaw klarinétversenye a zseniális szólistával) és a hagyományos fúvószene,
indulók, polkák, keringők is megszólaltak.
Zene nélkül mit érek én? Máté Péter fúvó-
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sokra hangszerelt dalának címe azt üzeni,
hogy nagy érték, ha van egy dal, amit másokkal együtt dalolhatok. Én pedig – az ő kedvükért, és a zene öröméért – igyekszem minél
jobban muzsikálni… „Jót s jól – ebben áll a
nagy titok” – Kazinczyval kimondhatjuk, ez a
„mi” zenekarunk ismeri a titkot! A Szobi Állami Körzeti Zeneiskola muzsikáló fúvós-csapatából – akik 30 éve még a „Gábor Áron rézágyúját” játszották a nemzeti ünnepeken – országos- és Európa-hírű zenekarrá értek. A parlamenti és a külföldi meghívások, a rádióriport, a kitűnő versenyeredmények, az öt éve
Szobon és Nagymaroson általuk rendezett,
hagyományossá vált Dunakanyar Fúvósfesztivál sikere és vonzása – mind-mind azt üzenik:
fontos és értékes a marosiaknak, a dunakanyarbelieknek, – egész Magyarországnak az
együttes „zenei áldozata”. A minősítések, az
Arany Diplomák is erről szólnak. 1984-ben, az
első alkalommal nemzetiségi, 88-ban fúvószenekari kategóriában kaptak aranyat. A két ezt
követő országos minősítés során is emelkedett
eggyel az elismerés. Legutóbb, 2007-ben duplán kiemelt aranyat kaptak, koncert-fúvószenekari és show-kategóriákban.
Mayer József alapító karnagyot, Nagyma-

ros díszpolgárát és a zenekart Petrovics László polgármester köszöntötte. (A véget érni
nem akaró tapsot a mester azzal köszönte
meg, hogy az Egerland-Heimatland polkát

maga vezényelte a közönség örömére!) Ám a
tanítvány, Újvári Gábor is megérdemli az elismerést, hiszen azon kívül, hogy az arany minősítéshez méltón, hangfelvétel-tökéletességben állította dobogóra az együttest, zeneszerzőként változatos és színes hangszereléseivel
örvendeztette meg a közönséget. A régi tagok
is méltók a dicséretre, mert szorgosan gyakoroltak a közös számokra: végig töretlen tisztasággal és árnyalt dinamikával szólt a zenekar,
pedig a műsor végén közel százan muzsikáltak
együtt! Dicséret illeti a szólistákat: Szilágyi Orsolyát, a virtuóz klarinétost, Patrik Mátét és
Rácz Tamást. Zene és tánc – ikertestvérek:
Lénárd Emeséék keringője és latin tánca – varázslatos színnel gazdagította a műsort.

A nagymarosi születésű Lénárd Emese
nyolcadikos kora óta tanul társastáncot
Budapesten.
Jelenleg az ELTE nemzetiségi szakán
németet tanul, és kétnaponta jár „edzésre” a Dance Station Sportegyesületbe. Partnerével, Muhel Tamással C-kategóriás versenytáncosok.

Nagymaros
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Szilágyi Orsolya – 1976-ban született,

Nemcsak a marosi muzsikusokat, hanem a
szobi, zebegényi, kismarosi, verőcei, letkési, kemencei, váci zenekari tagokat is szívébe zárta
a nagymarosi közönség. Büszkék vagyunk
rájuk. Az ő elismerésük egy kicsit a miénk is
talán, s hálásak vagyunk nekik azért, hogy lélekben, zenében elhozták nekünk a németországi, lengyelországi, felvidéki, erdélyi és olaszországi vendégszereplések hangulatát.
Az est végén ajándékkal kedveskedett a
zenekarnak a polgármester, a 103 éves fér-

fikar, a nyugdíjasklub, a próbáknak helyet
adó művelődési ház gárdája, az iskola tanára és két művészeti iskolás tanuló. A zenekar külön műsorszámmal köszönte meg
egy nagyvonalú szponzor adományát.
A műsor után kis házi ünnepélyen – a napközis asszonyok főztje mellett – folytatódott
az est Heincz Károly dokumentum-értékű
filmfelvételein derülve. A régi képekből bárki
találhat kedvére valót, ha a http://dunakanyarfuvos.extra.hu honlapra kattint. Mivel

1996-tól 1999-ig a University of Western Ontario-n, 2000-től 2005-ig a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, Dittrich Tibor tanszakán tanult.
1993 óta folyamatosan vesz rész zenei
táborokban, kurzusokon. 1996-ban és
1997-ben Kanadában versenyt nyert.
Szólistaként szerepelt különböző
angol zenekarokkal, kortárs művek
előadásában vett részt basszus- és
kontrabasszus klarinétosként a Nemzeti Filharmóniával, a Rádiózenekarral, stb. Alapító tagja a 2003-ban alakult Voce d’Amore klarinétzenekarnak, állandó együttese a Magyar Klarinétegyüttes, 2007-ben élő adásban játszottak a német WDR4 rádió műsorában. 2008. január óta játszik a Dunakanyar Fúvósegyüttesben is.

A Dunakanyar Fúvósegyüttes tervei:
2008. június 28-án a szokásos zenekari találkozó Nagymaroson két vendég
zenekarral Lengyelországból és Észtországból. 2009 nyarán Carl Orff Carmina Burana a Nagymarosi Férfi- és Nőikarral, valamint énekszólistákkal közösen.
ebből az együttesből nőtt ki a Randa Lear, a
További Magyar Hangok, (mert az Isten megajándékozta néhányukat a zenei rögtönzés
képességével), az est további része öröm-zenével, jazz-muzsikálással telt.

Újvári Gábor – 2003-ban diplomázott a vósegyüttes vezetését Mayer Józseftől.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz
tanszakán, Budapesten mint jazz-trombitaművész, tanár. Két évig volt a Budapest
Jazz Orchestra tagja. 2003-tól az Egressy
Béni Művészeti Iskolában először fúvostanszak-vezető zenetanár, majd igazgatóhelyettes. 2005-ben vette át a Dunakanyar Fú-

Nagymaros

Azóta két ifjúsági fúvószenekart indított útjára Nagymaroson és Verőce–Kismaroson.
Féja Gézától, a Szentendrei Fúvószenekar
vezetőjétől, Dohos László Liszt-díjas karnagytól és Marosi Lászlótól, a Közép-Floridai Egyetem zenekari tanszékének vezetőjétől szerzett sok tapasztalatot.

„Boldog születésnapot!” – énekelte az
egész közönség, míg a gyerekek elfújták az
óriási torta 30 gyertyáját.
Köszönjük a szép estét, az újságolvasók
nevében gratulálunk, és további sikereket kívánunk.
Gyarakiné Márton Magdi
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Kalandos életút Lévától Nagymarosig

50 éve hunyt el Kittenberger Kálmán – 2. rész

A

harmadik afrikai utazására 1908 decemberében indult. Bejárta a Viktóriató partvidékét és a Ruwana-sztyeppén dolgozott. Innen 1912 májusában tért
vissza, a Budapesti Állatkert részére nagy
élõállat-gyûjteménnyel. A Kilimandzsáró
hófödte, jeges csúcsát többször is megmászta, 1914-ig évente küldött szakszerûen
kikészített állatokat a Nemzeti Múzeumnak.
Negyedik útján, 1913–1914 között, a háború
kitöréséig Ugandában gyűjtött. Ez a legjobban előkészített és legjobban felszerelt expedíciója végül is súlyos kudarccal végződött, hiszen 1914-ben az I. világháborús
események őt is elérték. Mint ellenséges
ország állampolgárát letartóztatták, anyagát elkobozták minden feljegyzésével
együtt, őt pedig egy indiai hadifogolytáborba küldték, ahonnan csak öt év múlva szabadult. 1919 utolsó napján tért haza teljesen kifosztva.
1920 tavaszán Nagymarosra költözik. A
Kék-Nílus mentén 1916-ban elhunyt afrikakutató, Kovács Ödön családja biztosít számára otthont. Kittenberger nemcsak a
nagymarosi tájat szerette meg, hanem Kovács Ödön húgát is. Feleségül vette, és végleg letelepedett Nagymaroson.
Ötödik és hatodik útján Ugandában
(1925–1926), valamint Belga Kongóban járt
(1928–1929), ahol magyar vadászokkal

és egyéb gerinctelenanyag nagy része megmaradt. Az új fajok egy részét természetesen gyűjtőjükről nevezték el. Kittenberger
akarata ellenére azonban nevét mind a leltárkönyvben, mind a fajleírásokban gyakran Katona Kálmánra magyarosították.
(Kittenberger nevét az akkori igazgató változtatta önkényesen Katonára.) A múzeumi tűzvészt követően egészségi állapota fo-

nagyvadvadászatokon is részt vett. A múzeumot ekkor nagyemlős-példányokkal is gyarapították. Az afrikai évekről fordulatokban
bővelkedő, olvasmányos könyveiben emlékezik meg, zoológiai megfigyeléseiről szakmai írásaiban számol be. Legismertebb
könyve: A Kilimandzsárótól Nagymarosig.
Itthon a Nimród vadászlap főszerkesztőjeként vállalt állást. Madártani gyűjtéseinek
eredményeiről élete utolsó éveiben két folytatásban összefoglaló munka született, melyek azonban csak halála után jelentek meg.
Még megérte az 1956-os múzeumi tűzvészt, amiben lényegében teljesen elpusztult minden általa gyűjtött madár, vagyis
mintegy 2500 preparált példány. A tűz martaléka lett az összes általa hazahozott hüllő
és kétéltű (kb. 1000 állat). Szerencsére a
gyűjtéseiből származó igen értékes rovar-

kozatosan romlott. Még volt ereje azonban
ahhoz, hogy másokba is erőt öntsön és afrikai életművének befejezéseként az ötveneshatvanas évek afrikai expedícióinak előkéKiss Péter
szítésében részt vegyen.

gészen kis településeken is meglepi a já- 170.000 forintot az Egyházközségi Karirókelõt egy-egy utcasarkon, valamelyik tász gyűjtött
kiöblösödésben váratlanul elõbukkanó 140.000 forintot emésztettek fel az eddigi
szobor. Miért ne lenne ugyanígy Nagymaro- kiadások (pályázat, elbírálás, tervezés)
son? Hiszen városunk egy aprócska helye már A szoborállítás: 1.200.000 forint. Itt
magán viseli annak nevét, akinek szolgáló de- 400.000 forintra még szükség van!
rûjét egész Európa tanulja.
Tér-kivitelezés: 1.470.000 forint.

MEGHÍVÓ
Jótékonysági GÁLADÉLUTÁN lesz
az Erzsébet tér javára
május 31-én 5 órakor
a mûvelõdési házban.
Közremûködnek az általános iskola
díjnyertes tanulói versekkel, zenével,
jelenetekkel.
A mûsor után jótékonysági vásár: házi sü-

Lesz-e szobor, vagy csak tábla?

E
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Tavaly novemberben avatták fel az Erzsébet teret a magyar szent neve napján a Pince
utca és Szív utca találkozásánál. A kezdeményező az Egyházközségi Karitász karöltve
az Ars Regia Szellemi Műhellyel nem csupán névadót keresett, hanem a 800 éve született királylány szobrát is szeretné felállítani. Készülőben van Lukács István munkája,
de az összeg sajnos nincs még együtt.
Az Ars Regia Szellemi Műhely pályázaton
elnyerte a szoborállítás költségeinek a felét:
600.000 forintot
170.000 forintot hozzátett az összeghez

Ez az összeg teljes egészében hiányzik!

Megszólítjuk most a civil szervezeteket,
hogy ötleteikkel, tehetségükkel, kezdeményezéseikkel lépjenek támogatóink körébe.
Felkérjük itt a magánszemélyeket, hogy támogassák a művészetet, a közösséget egy
arra méltó kis térért. És viseljük a terheket
mind együtt!
Hogy később tudjunk majd örülni is közösen annak, amiért megdolgoztunk.
AZ EGYHÁZKÖZSÉGI KARITÁSZ

temények, üdítők, fiatalok által készített tárgyak, palánták, virágmagok saját kertből a
célra felajánlott használt kerti eszközök. Örülnénk, ha iskolánk volt diákjai, valamint
mások is fellépnének, akik tehetségükkel
hozzájárulnának a műsor sikeréhez.
Jelentkezés: 355–279 és 30/62–99–759
Tárgyak gyûjtése: május 29-30. délután 5
és fél 7 között a napközi udvarán.
Belépőjegyet és pártolójegyet is itt is árulunk.

A TELJES BEVÉTELT AZ ERZSÉBET TÉR
JAVÁRA FORDÍTJUK!

a Plébániai Karitász

Nagymaros
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A Föld napja Nagymaroson

I

skolánk évente megrendezett akadályversenyének témája a környezetvédelem, egészséges életmód. Nemcsak a környezet védése miatt tartom ezt a programot
fontosnak, hanem azért is, mert egy ilyen
csapatjátéknak hatalmas az összetartó ereje.

Ráébreszt, milyen jó érzés a csapatunkért
dolgozni, milyen csodálatos dolgokra képes
egy kis összetartás. Ugyanakkor fontos,
hogy mi, fiatalok rádöbbenjünk arra, hogy
természeti értékeink egyre gyorsuló tempóban tűnnek el a Föld felszínéről, válnak
egyre riasztóbb semmivé. Iskolánkban idén
is részt vehettünk egy Föld-napi akadályversenyen, melyet Philippné Jung Rita biológia szakos tanárnő szervezett. A játékos
vetélkedő feladatai között voltak elméleti jelegűek víz-, növény-, állatvédelem és egészséges életmód témákban. Ezután ügyességi
és erőnléti, valamint a csapatfegyelmet erősítő sportfeladatok következtek. A versenybíróság a csoportok magatartását, a szabályok szigorú betartását is értékelte.
Menet közben a kisebbek megtisztították
a kerékpárutat az elhajigált műanyag hulladéktól. A legügyesebb csapatok sporteszközöket kaptak jutalmul. A verseny győztesei: a 6.a (Zebrák), 5.a (Királykobra), és 6.b
(Bulldog), valamint a 8.b (Magyarok), 8.a
(MTV SP), 8.a (Magyar Vándor) kis csapatai lettek. A legjobb csatakiáltás: Mi vagyunk a Csőrikék /Színünk sárga, szemünk kék ./Otthonunk a természet /Véd-

Hétszínvirágok

M

eghitt délelõtti programnak adott otthont 2008. április 18-án a nagymarosi mûvelõdési ház. A hajdani Hétszínvirág Napok utódjára, a Kittenberger Körzeti
Szavalóversenyre a Börzsöny vidékének hét
településébõl érkezett huszonöt felsõ tagozatos
szavaló, hogy megmutassa két korcsoportban,
miképpen kell szépen verset mondani. (Egyébként pár héttel ezelõtt zajlott le a nagysikerû
zenei nap, ahol a környékünkrõl összesereglett növendékek mutatták be darabjaikat.)

A versmondó napon résztvevők idén a
hazaszeretet témaköréből választhattak
költeményt. A vetélkedés mottójául Petőfi
Sándor Honfidal című versének első sorait
választották a szervezők: „Tied vagyok,
tied, hazám! / E szív, e lélek; / Kit szeretnék, ha tégedet / Nem szeretnélek?”
Megnyitójában Laczi István igazgató úr
örömét fejezte ki, hogy a verseny újra kistérségivé vált és hogy ebben az értékeket

Nagymaros

jük meg az egészet! (7.b) „Mi vagyunk a
6.a-s lányok/ a mi nevünk Nefelejcs /
azért nyerjük meg a versenyt /hogy minket el ne felejts!” (6.a)
A vetélkedő mottója az egész világhoz
szóló indián közmondás:
„Ha kivágtátok az utolsó fát, ha megmérgeztétek az utolsó folyót, ha kifogtátok az utolsó halat, akkor rájöttök, hogy a
pénz nem ehető!”
Ocsenás Kata

Sikeres diákjaink

A

2008. április 19-én a Zebegényi
Önkormányzat Könyvtára és a Sonnenblumen Alapítvány (Kopetty Lia
és Kautzky József) által szervezett Wass Albert emlékének szentelt szavalóverseny 2.
és 3. helyezését nagymarosi 8. osztályos diákok: Galambosi Gábor és Bálint Zádor
nyerték. Tanáruk Erdélyi Balázs volt.
Ifjúsági hangversenyt adott a váci Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese és két
táncművész a nagymarosi diákoknak április 10-én. A műsorban évszázadok tánczenéje és táncai hangzottak el ill. elevenedtek
meg a reneszánsz palotástól a német polkán át a modern latin-amerikai és magyar
táncokig. Nagy siker volt!
2008. április 16-án a váci Boronkay
György Középiskola és Gimnázium által

megrendezett mesemondó-verseny 2. díját
iskolánk 6. a osztályos tanulója, Melisek
Máté nyerte. Tanárai Vitéz Katalin, Ladosné Sebestyén Erzsébet voltak.
Sárog Noémi, iskolánk volt tanulója, a
budapesti Fazekas Mihály Gimnázium növendéke, novemberben részt vett egy szavalóversenyen, amit a Magyar Rádió és fővárosi középiskolák rendeztek, bekerült azon
harminchat közé, akiknek a szavalatát a
rádióban is meghallgathatjuk. Noémi egyébként a napokban még részt vett Tatán egy
Arany Jánosról rendezett versenyen is,
ahová az egész országból csupán negyven
tanuló jutott be.
Kiss Károly volt növendékünk, szintén a Fazekas Gimnáziumban, a saját rendezésében
mutatott be egy új színdarabot. Gy. M. M.

vesztett világban mennyire fontos az, hogy
vannak még a pedagógusok, és a diákok között olyanok, akik őrzik a lángot, akiknek
nélkülözhetetlen a csodálatos magyar nyelvünkön megszólaló költészet.
A szervezők rangos zsűritagokat hívtak meg, hogy értékeljék a produkciók
színvonalát. E munkában részt vett Tolnai Miklós, a Pesti Magyar Színház színművésze, Mezei Anna, a visegrádi iskola
volt igazgatója, kiváló drámapedagógus,
Varga Zoltánné magyar tanár, Bozóki
Marianna drámapedagógus és Mándli-

né Szabó Katalin könyvtárigazgató.
A körzeti szavalóversenyt egy hazai válogató előzte meg, amelyet Bornemisza Angéla
és Erdélyi Balázs szervezett. E mostani összejövetel Vitéz Katalin és Erdélyi Balázs, marosi tanárok lelkes szervezőmunkáját dicséri.
Az 5-6. osztályos korcsoportban a nagymarosi Mile Viola az első, Bodor Adrienn
és Honti Luca a 3. helyezést ért el. Második
a kemencei Menyhárt Lilla lett. A 7-8. osztályosoknál első a szobi Golán Bence, 2. a
nagymarosi Himmer Donát, 3. a kismarosi Kalácska Eszter. Hujbert István
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Képekkel és zenével a tavaszba

Tavaszi tárlat

Á

prilis 5-én nyílt meg a Nagymarosi
Képzõmûvészeti Egyesület Tavaszi tárlata. Az egyik meghívott vendég Gaál
Anna volt, a Pest Megyei Közmûvelõdési Intézet szakreferense, akinek mint kiderült, igen
sok köze van a NAKE fennmaradásához.

Az Intézet tavaly Szálkán alkotótáborba
várta az alkotni vágyókat, és idén is lesz tábor
ugyanott. Októberben nagy eseményre készül
a pest megyei intézmény: a 20. Országos Képzőművészeti és Iparművészeti Tárlaton Vácott
mutatja be a legjobb amatőr alkotásokat.
De hogy addig se maradjunk képek nélkül, miután tavaly decemberig volt állandó
kiállítás a Fő téren, és a jelek szerint igény is
volt rá, áprilistól a művelődési ház kistermében tekinthetők meg a legjobb alkotások hétköznap és hétvégén.
Végül gratulálunk az alkotóknak és köszönjük szépen az esztétikai élményt. Öröm
látni, hogy a képek és szobrok eredetiek, témáikkal és technikáikkal új irányokba lépnek és mindig találkozunk kellemes meglepetésekkel. A megnyitókon összeszokott közönség szemmel láthatóan szívesen jön el, élvezi a képeket, a hangulatot és a társaságot.
A megnyitó hangulatához nagyban hozzájá-

JAZZ EST NAGYMAROSON
2008. május 17-én 20 órai kezdettel
a Bethlen Sörözõben

GULYÁS LÁSZLÓ
GÁNTI PROFESSZOR
Az Intézet pályázaton nyert pénzből támogatja a pest megyei amatőr alkotók továbbképzését. Az idei „tanévben” 18 elméleti és gyakorlati képzésen vehetnek részt a művészek. Két
festőművész, Bálványosi Huba tartja az elméleti, Fiók László a gyakorlati órákat. Nagy
öröm volt az egyesület tagjai számára, hogy
két tanáruk is megjelent a megnyitón, akiket
most még inkább szívükbe zártak.
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SCHLŐGL ZOLTÁN: ARCOK

Zene: KVARTONUS zenekar

rult a három ifjú zongorista, Hujbert Anna, Hujbert Kata és Mester Dóra (Kiss Judit növendékei) lelkesítő kis hangversenye. Köszönet
nekik is, a szervezőknek és a művészeknek is!
Tharan-Trieb Marianne

M. GARAMI MÁRIA OLVASTA FEL DOMIN KÁROLY MEGNYITÓ BESZÉDÉT

„Improducing”
Strausz Eszter – fuvola
Vörös László – zongora
Csizmás András – bőgő
Horváth Dániel – dobok
Belépő: 500 Ft.
A zenekar 2006 szeptemberében alakult. Az együttes hangzásvilágának, a
jazz-ben ritkán előforduló hangszer, a
fuvola ad érdekes színezetet.
A megszólaltatott darabok olyan modern jazz kompozíciók, melyeknek szerzői elképzelései harmonizálnak a zenekar hangszer-összeállításával.
Az est megrendezésével az ANNA Klub
szeretne utat nyitni és a közönségnek
bemutatni a feltörekvő új nemzedék tehetségeit, hogy zenéjükön keresztül megismerjük a legújabb generáció viszonyát
napjaink jazz zenéjéhez. Ennek első
képviselője itt Nagymaroson a 2007 júliusában Balatonfüreden rendezett országos jazz-tehetségkutató versenyen 2. helyezést elnyert KvarTonus együttes.
Fogadják szeretettel!
ANNA Klub

Nagymaros

HISTÓRIA

2008. május

Május 16 - Nepomuki Szent János napja

N

epomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok, halászok, a gyónási titok védõszentje, prágai pap, királynéi gyóntató volt. IV. Vencel cseh király, miután különféle kínzásokkal sem tudta kivenni belõle Johanna királyné gyónási titkát, 1383. május 16án megkötözve a Moldvába dobatta. A hagyomány szerint Prága népe még azon az éjszakán csodát látott, fényesen tündöklõ csillagok úszkáltak a Moldva vízén.
Jánosunk (1340–1383), vagy ahogy itt-ott népünk szólongatta: Jánoska történelmi személy volt, de ahogy ez már szentjeinkkel történni szokott, fölébe nőtt a legenda formálta
alak, különösképpen, mivel kultusza csak halála után évszázadokkal éledt fel, az ellenreformáció idején. Szobra nagyon sok településen megtalálható: Szentháromság szoborcsoportok, pestis-emlékművek mellékalakjaként, házak oromfülkéiben, úton-útfélen, kutak
mellett, folyók partján, hidak párkányán, kompok tövében, amint gyóntatói öltözékben,
ujját ajkára illesztve inti hallgatásra magát és az arra járókat.
Nagymaroson is áll egy szobra a Dámon: ennél méltóbb helyet nem is kaphatott volna.
Az alkotás minden bizonnyal a XVIII. században készült. 1997. augusztus 20-án szakszerű
helyreállítás után (Csengery János) lakossági összefogással, a Polgármesteri Hivatal segítségével, az egykori Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület szervezésében került
mostani helyére.
Döbrössy Mihályné

4.

Borban az igazság!

Szõlõtörténet Nagymaroson

A

szõlõ évezredek óta terem a Dunakanyarban, a kelták és a rómaiak is termesztették vidékünkön. Nyilvánvaló,
hogy a szõlõ nem pusztult ki, hanem folyamatosan jelen volt a honfoglalás koráig és
azután is, bár oklevélben 1324-ben említik
elõször a szõlõbirtoklás jogát. Ebben az oklevélben Károly Róbert az egyháznak járó
bortizedrõl is rendelkezik. Nagymaros bor-,
hal- és gyümölcskereskedõi ekkor kaptak
vámmentességet az egész országban.

A középkorban borpincéket ástak a Fő tér
környékén és a domboldalakba, amelyek
összefüggő labirintusrendszert alkottak,
ahová a lakosság gyakran menekült a török
elől. Maros behódolt a töröknek és folytatta
szőlő- és gyümölcstermesztését, ami a töröknek is nagy hasznot hozott vám, adó és
a behajtott bor mint árucikk formájában.
Dézsmát fizettek mind a töröknek, mind a
magyar egyháznak és a földesuraknak is.
A szőlők birtoklása érdekes módon nem
tartozott az egyéb földtulajdon birtoklási
szerkezethez, bárkinek, a jobbágynak is lehetett szőleje, amit szabadon adhatott, vehetett, örökíthetett. A 16. században Nagymaroson kb. 1700–2000 mázsa szőlőt termeltek, a század végén pedig 4000 hektó bort.
A török elől a Balkánról több hullámban
menekülő rácok (szerbek) a 17. században
elérték a Dunakanyart. Ők honosították

Nagymaros

meg a vörösbort, főleg a kadarkát termő szőlőfajtákat. A 18. század első felében beköltözött németek folytatták a szőlők gondozását,
és a század második felében telepítésbe kezdtek. 1828-ban már 836 holdon termett szőlő
a déli lejtőkőn. Bár nehéz volt a megközelítés, a trágya, a permetlé felszállítása, a szőlő
lehordása, mégis egyre több szőlőt, köztük
új fajtákat is telepítettek. A közlekedés fejlődése (hajózás, vasút) megkönnyítette mind
a gyümölcs, mind a bor kereskedelmét.
Ezt a lendületet törte meg a 19. század
végén Amerikából behurcolt filoxéra, vagy
gyökértetű. 1895-re az egész országban
300.000 hold szőlőt tett tönkre. Alig csendesült le a filoxéra, megjelent a peronoszpóra,
a levelet megtámadó penész. Ez ellen rézgálicos permetezéssel védekeztek. Az 1900-as
években új, a filoxérának ellenálló amerikai szőlőfajtákkal pótolták a veszteséget, és
1907-től kezdve működött egy Gyümölcsészeti és Borászati Egyesület is.
Az újabb fellendülésnek véget vetett a 2.
világháború utáni „rendszerváltás”: a beadási kötelezettség egyenlő volt a megsarcolással: 1949-től holdanként 200–600 liter
bort kellett nagyon alacsony „hatósági”
áron beszolgáltatni, a megmaradt bor eladását pedig magas forgalmi adóval sújtották. Nem csoda, ha sok gazda inkább kivágta a szőlőt. 1966-ra már csak 286 holdon
termesztették e nemes növényt.

KOFAHAJÓ
A hetvenes években bekövetkezett mentalitás-változás fejezte be a szőlőhegyek lassú
kimúlását. Ekkor jöttek divatba a hétvégi telkek, és a marosiak szinte az egész határt –
szőlőt, málnást, egyéb gyümölcsöst – eladták a „vikendeseknek”. Mivel mindenkinek
volt munkahelye, érthető okokból szabadulni akartak a szőlőműveléssel járó többletmunkától, és ma
már csak mutatóba akad egy-egy
régi vagy újonnan
telepített szőlőskert.

(Demeter Bálint:
Nagymaros
gyümölcs- és
szõlõtermesztésének története c.
szakdolgozata
nyomán, 2005.)
EGY RÉGI PLAKÁT
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Ami az irodalomórából kimaradt:

Wass Albert – Adjátok vissza a hegyeimet!
Április 25-én lett volna Wass Albert 100 éves
Tragikus 20. századunk tragikus
költője körül a halála után sem csitulnak a viharok. A
Magyarországot
1920-ban ért traumát a minden birtokától, hazájától megfosztott gróf egy életen át nem tudta feldolgozni. A kilencvenes években, röviddel halála előtt kért magyar állampolgárságot sem adták meg a magyar hatóságok az
egyik legnagyobb magyarnak.
Ellenségei máig nem tudják életművét
megemészteni, szobrai, szellemi jelenléte
ellen aláírásokkal és egyéb módon tiltakoznak. Wass Albert egyetlen témája, ezer színben, formában, alakban a hazaszeretet és a
haza elvesztése felett érzett fájdalom.

A

z Európa Szívében Alapítvány egy
nagyváradi színészházaspár mûsorával ajándékozott meg minket. Április
19-én késõ délután a szeszélyes idõ ellenére
megtelt a mûvelõdési ház Wass Albert rajongókkal. Egy hónappal ezelõtt az azonos
címû filmet láthattuk, a színpadi est pedig
annak mintegy kiegészítõje, folytatása volt.
Az est fõvédnöke Járai Zsigmond, a Jegybank volt elnöke kedvesen, közvetlenül kö- Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos
szöntötte a közönséget.
maguk válogatták az elmondott-eljátszott

Kína, Hong Kong, Macau
Nyihaaa!!! (Jó napot = kínai) köszönünk udvariasan,
ahogy belépünk a füstös kis kocsma ajtaján. A tulaj, a
bejárati melletti tűzön valami húst sütöget és helyi szokás szerint barátságtalan arccal válaszol: nem nyihaha, vau-vau – mutat a véres húsra. Így bunda nélkül
persze nehezebb volt felismernünk, ahogy a nyárson
vicsorgott felénk. Csüggedten néztük a további kínálatot. Egy hatalmas kád kígyók százaival volt töltve,
szegények moccanni alig tudtak. Ezt lehetett turmixgépben ledarálva kérni. Ízléses kis dróthálókon kifeszítve patkány és denevér grillezve. Egy műanyaglavórból varangyos békák lestek a hálók alól. Talán a
konyhafőnök ajánlata… – rebegtük óvatosan, mert bármiből készüljön az étel Kínában, el lehet ájulni az élvezettől. Talán ez lesz az olimpia legnagyobb sikere (?!?)

A többit a diavetítésen a kertészetben…

2008. május 17-én szombaton 18 órakor

(Nagymarosi Kertészet, a MOL-kúttal szemben)

Szeretettel: Kispistiék
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(szokás szerint: ülőpárna, többnapi élelem,
kávé, ital)

A művelődési ház
májusi programjai
Május 9. 17.00: Közalkalmazotti fórum
Május 10. 10.00: Vadászok közgyűlése
Május 15. 18.00:

Werdeni Ifjúsági Zenakar koncertje

Május 16. 16.30: Nótaklub
Május 19. 18.00: Nyugdíjasklub
Május 24. egész nap:

Keresztény Ifjúsági Találkozó
Május 27. 16.00: Fábián Éva
mesemondó mesél a gyerekeknek
Május 31. 17.00: Jótékonysági délután
a Szent Erzsébet tér rendezésének javára
Június 2. 18.00: Nyugdíjasklub
Június 7 – 8.: Kittenberger Kálmán napok

Buszkirándulás
Székesfehérvárra
június 3-án, indulás 6.00 órakor
Útiköltség, ebéd és idegenvezetés: 4.700 Ft
Jelentkezés: 06–20/535–5166
Mindenkit szeretettel várunk!
A Nyugdíjasklub nevében

Voknát Lászlóné

verseket, regényrészleteket, bizonyítva,
hogy a jó színház nem drága díszleteken és
jelmezeken múlik. Érdemes szerző és tehetséges színész kell hozzá, a kellékeket pedig
játékukkal varázsolják elénk. Kiss Törék Ildikó a címadó verset olyan lélekbemarkolóan mondta el – nem is mondta, sírta, könyörögte –, ahogy ember csak a legdrágábbért tud könyörögni. Nem a férfi szenvedélyes követelése szólt belőle jogos jussáért, hanem a lélek mérhetetlen bánata, vigasztalhatatlan magára maradottsága.
Köszönet a szervezőknek a szíves fogadtatásért, a pogácsáért és pálinkáért és mindenek felett ezért a felejthetetlen estéért.
Tharan-Trieb Marianne

Mesedélután
Fábián Éva mesemondóval

május 27-én 16 órakor a művelődési házban
Szeretettel várja a mesehallgatókat a
Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány

Színházlátogatás!

Pán Péter

Május 24-én, szombaton délután

3 órakor a Vígszínházban.
Indulás vonattal: 13.10-kor
Jegyek 2.800 Ft-os áron kaphatók az
iskolában Gyaraki Márton Magdinál.

05. 16. Végh-Alpár Sándor:

„Égő Áron három szökése”

06. 06. Molnár V. József:

Szent László, a táltoskirály

Az elõadások helyszíne:

Verőce - Faluház – 18 óra
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Nagymaros

ECHÓ
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Sokáig fogunk emlékezni erre a napra

L

A nagymarosi polgárőrökről

elkes polgárõrcsapat tevékenykedik kis
városunkban, szabadidejükben azért dolgoznak, hogy békés, nyugodt környezetet biztosítsanak számunkra. Évek óta figyelemmel kísérem tevékenységüket, de családi vonatkozása is van a dolognak, mivel édesapám is
aktív polgárõr volt. Aztán egy napon én is megtapasztalhattam önfeláldozó segítségüket.

te Szimon Attilát, a polgárőrök vezetőjét, aki
azonnal elindult. Amikor édesanyámnál csörgött a telefon, már sejtettük, hogy édesapámról
lehet szó. Mivel a kiránduló nem tudott pontos
helymegjelölést adni, nagy területen kellett keresnünk. Legény Peti és édesanyja érkezett elsőnek a helyszínre. Már úton voltam a Szamaras felé, amikor jelezték, hogy megvan édesapám és megadták a pontos helyet is, amelyet
autóval csak kb. 2–3 km-re tudtam megközelíteni, majd gyalog folytattuk az utat. Édesapámat a földön fekve találtam, rossz állapotban.
Peti és édesanyja már megtették az első teendőket a mentéshez, majd amikor Szimon Attila és
felesége Ági is megérkezett, elindult kis csapatunk lefelé a hegyről. Közel 2 órás út után sikerült édesapámat a parkoló autóhoz eljuttatni.
Útközben Attiláék elmesélték, hogy ez már a
második eset rövid időn belül, amikor bajba ju-

Talán vitaindító

gencia mércéje. Egészen egyszerű magyarázata
van. Tisztelik az embertársaikat, és arra gondolnak, ha az ugatás zavarja a szomszédot vagy a
nyaralóvendéget, nem hazudhatom, hogy én
nem is hallom. Bár nagyon ügyesen, a kutya
mindig a szomszéd hálószobája alatt ugat.
Azt hiszem, itt van a kutya elásva! Nem
tiszteljük egymást, nem segítjük egymást,
nem fontos a másik baja. Egyre kevesebb a
mosoly az arcokon, egyre inkább átlépjük
az elesett embert (bármilyen formájában),
egyre közönyösebbek vagyunk. Nem jó felé
haladunk! Ennek az iránynak csak pici szeletkéje a kutyaprobléma, a mindennapi ki-

Édesapám sajnos egy ideje súlyos betegségben szenved, amelynek egyik velejárója, hogy
gyakran elmegy otthonról, és nem talál haza.
Ez történt március utolsó vasárnapján is. Délután egy turista hívta fel a rendőrséget, hogy
Nagymaroson a Szamaras egy elhagyatott részén egy polgárőr sapkát viselő ember fekszik
a sárga jelzés mentén, láthatóan ittasan. Ő
nem tudhatta, hogy beteg emberrel van dolga,
és így ismeretlenül is szeretném hálámat kifejezni neki azért, amit tett. A rendőrség értesítet-

Kutyaélet – emberélet

M

int az egész országban, Nagymaroson is kettéosztott a lakosság. Van
kutyatartó és kutyát nem tartó, de
szeretõ polgár. Szeretjük, ezért döntünk
olykor amellett, hogy nem tartjuk. Az állatot az nem szereti, akinek van, de nem törõdik vele, annak kutyája igenis rabságban éli
le rövidebb-hosszabb életét. Boldogtalanságát jelzi ugatása, sírása, vadsága, kiszámíthatatlansága, kezelhetetlensége.

Ha nekem lenne kutyám, úgy tartanám,
hogy ebben a kapcsolatban mindenki – a környezetem is – jól érezze magát. Ha futtatni vinném, biztosan nem hagynám ott a névjegyét.
Az ugatásra panaszkodó szomszédnak nem azt
válaszolnám, hogy „örülj neki, mert távol tartja a betörőt” – ami nem igaz (a kutya a lakásban is véd a betörő ellen). Azt sem mondanám,
hogy a kutya azért van, hogy ugasson (a gyilkos meg azért van, hogy gyilkoljon? Kérdezem
ezen logika alapján), hogy a vidék az már csak
ilyen, menjen el innen lakni, akinek ez nem tetszik (főleg, ha az mondja, aki ideköltözött),
vagy mondjuk azt, hogy „kibírjátok, nem”?
Üzenem: nem, nem bírjuk ki. Mi, a lakosság
másik fele. A mi csendünk nem zavaró a számotokra ugye, de minket zavar az ugatás. Mert feleslegesen (ritkán jogosan) ugat, és mert odapiszkít, ahova nem kellene, bár ezt ő nem tudja.
Csodák csodája, a Lajtán túl nem ugatnak a kutyák, ürüléküket felszedi a jól nevelt gazdi. És ez
nem csak az anyagi jólét, a kultúra, az intelli-

Nagymaros

tott emberen segítenek a Nagymaros közeli erdőben. A polgárőrök lelkes és önzetlen segítségnyújtása elfelejttette velünk, hogy mi történhetett volna, ha nem találjuk meg édesapámat.

Ági, Gréti, Attila, Péter, Polgárõrök nagyon
szépen köszönjük!
A család nevében:
Ifj. Szikriszt Sándor
Bárki kerülhet bajba, örül, ha akadnak segítőkész embertársak.
Ime egy példa: segít rádöbbenni, hogy
legnagyobb ellenségünk a KÖZÖNY.
Mert ha az a néhány polgárőr is közönyös lenne, és inkább „nem érne rá”,
akkor bizony sok segítség egyszerűen elmaradna. A kárt nem lehet pénzben
mérni. Egy ekkora település bizony könnyen ki tudna állitani 150–200 polgárőrt, és mindjárt nagyobb lenne a közbiztonság, és kevesebb a kötelesség, mert
mindenkire 1–2 havonta jutna szolgálat.

szúrósdi embertársainkkal. Akik sok mérget nyelnek, míg a szerencsétlen kutyával is
mérget nyeletnek. – És még egy: A szállóvendég elkergetésének leghatékonyabb
módja az éjszakai kutyaugatás, míg a nagymarosiak alszanak és szépeket álmodnak
idegenforgalomról, zimmerferiről.
Mi kutyaszerető, de nem tartó emberek értékelnénk, ha ránk is tekintettel lennétek: ha a
nyugodt éjszakákat, a pihenést biztosítanátok.
Ti kedves, kutyatartó, ugatásra süket és kutyagumin átlépő ugyancsak nagymarosi polgárok.
A megbékélés reményében, szeretettel:
Ebadta

Bizonyára feltűnt mindenkinek, hogy egyre több kaput, falat, feliratot ronditanak el
ennek a buta divatnak a hódolói. Mert ocsmányak, rombolnak és kárt okoznak. Nemcsak
annak, akinek a tulajdonát rongálják, hanem az egész közösségnek, hogy ízléstelenségük
látványát rákényszerítik mindenkire. Ezért jó lenne összefogni, figyelni a környezetet és
feljelenteni a tetteseket. Ha pl. több polgárőr lenne, akkor hamar felderítenék kilétüket –
a rongálás egyébként büntetendő cselekmény.
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Szeretettel várja minden kedves vendégét a
Kenderes Hotel***,
megújult étlappal és szolgáltatásokkal!
Szolgáltatásink:

Étterem minden nap 12 – 22 óráig
Uszoda minden nap 7 – 21 óráig
Szauna minden nap 7 – 9, illetve 16 – 21 óráig,
Pezsgőfürdő. Fitness teremminden nap 12 – 20 óráig
Havi bérletváltási lehetőség az uszodában és a Fitness teremben
4.000 Ft/fő 2 db konferencia terem.
Elérhetõségeink: kendereshotel@invitel.hu Telefon, fax: 06–27/373–444
Cím: 2627 Zebegény, Dózsa Gy. Út 26. www.kendereshotel.extra.hu

A kupon kivágása és felmutatása esetén 10% kedvezmény!

Szépségműhely
Fõ tér 9.

Kozmetika, Wellness, Spa,
Egészségmegõrzés
Nõi lélek - és még sok más:
- sminktanfolyam (egyénileg is)
- ezoterikus szolgáltatások
A nõi szépségért!

Szûcs Éva - kozmetikus-természetgyógyász

2008. május

Esküvői ruhakölcsönzés
– menyasszonyi ruhák, – menyecskeruhák,
– koszorúslányruhák

a legkedvezõbb áron!
Divatáru: férfi-női pólók (molett méretben is) Akciós áron: 1990 Ft-ért!
Érdeklődni: 20/250–6794
www.fortunabutik.atw.hu

- gyógykozmetika
Problémás bõrök eredményes kezelése
személyreszólóan, az okok feltárásával.
Egyidejű külső-belső kezeléssel,
csak természetes szerekkel.

Egészségi állapotfelmérés, életmódtanácsadás.
Kozmetikumok,
gyógytermékek otthonra is!

Telefon: 06-30/380-6233

– AVON termékek teljes választéka kapható! –
Ildikó Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda
06–20/464–3429, 27/354–535 Nagymaros, Fõ tér 3.
Kedves eladó ingatlannal rendelkezõ tulajdonosok!
Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére:

– a Dámtól Zebegény felé házakat
– egy és többgenerációs családi házakat ,
– nyaralókat,– telkeket,– Duna-parti házakat, – albérletet
– értékbecslés 24 órán belül
– adó /illeték/ ingatlanjogi tanácsadás
– lakáshitelek már 5 % önrésszel
Haraminé Papp Ildikó

A VIFA Visegrádi Faipari Kft.
szakképzett munkatársakat
keres, igényes kivitelû beltéri
ajtók gyártásához, az alábbi
munkakörökbe:

– Asztalos (bútor- és épületasztalos)
– Bútoripari felületkezelő vagy autófényező
– Gyártás előkészítő (műszaki rajzok és dokumentációk
készítése)

Jelentkezni az alábbi címen lehet:

VIFA Visegrádi Faipari Kft., 2025. Visegrád, Bányatelep
Tel.: 26/398–144; e-mail: recepcio@vifa.hu

Nagy tavaszi
kedvezmények!
Látásvizsgálat
a szakorvosi rendelõben
Fő tér 10.

Látszerész üzlet nyitva tartása: minden szerdán 14–17 óráig
Látásvizsgálat: minden páros hét szombatján 9–12-ig.
Elõjegyzés: a 06–30/916–0889
Újra várja Önöket nagy szeretettel:

Lendvainé Pesti Emese

Dunakanyar Gumi Kft.
2626 Nagymaros, Váci út 60.
Tel: 06–20/519 –86 30
Szûcs Géza
Gumiszerelés, eladás
30 % kedvezmény
Nyitvatartás:

hétfő–péntek: 7 – 17 ó
szombat: 8 – 12 ó
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Végre itt van!

Fülzúgás – Tinnitus
A sikeres lézeres önterápia Svájcból

M

Az EarLaser a szükséges energiát koncentráltan és pontosan
a kezelendő, beteg területre juttatja egy speciális üvegszál kábel
segítségével.
Elemmel működik, könnyen kezelhető, kényelmesen illeszkedik a fejre. A lézersugár még a bőr alatti (szubkután) rétegeken
is áthatol és gyógyító bio-stimulálóként működik közvetlenül a
kötőszövet anyagcseréjére hatva.
A lézerkezelés a hosszú, klinikai és orvosi gyakorlati tesztelésen sikerrel vizsgázott. Az EarLaser biztonságosságát és hatékonyságát orvosi tanulmányok sora bizonyítja.

iután az elmúlt években világszerte több, mint További információért keresse fel a www.tinnitool.hu honla10.000 beteget kezeltek rendkívül eredményesen, a pot, vagy a magyarországi forgalmazót: Yarus Trade Kft.
svájci lágylézer rendszerrel, a legújabb, továbbfejlesztett TinniTool EarLaser már Magyarországon is elérhetõ.
Szaküzletek:
A fülzúgás (Tinnitus) és más, hasonló belső fül rendellenességek, mint a fülzúgásnak tulajdonítható átmeneti nagyothallás,
füldugultság érzés, a szédülés (morbus Méniére), az akut halláscsökkenés, valamint a halláskárosodás kezelését az érintettek
saját maguk végezhetik el, otthon kényelmesen. A kezelés teljesen biztonságos és fájdalommentes.
A TinniTool koncentrált gyógyászati lézerfénye stimulálja a
glükóz égetését, ezáltal javítja a sejtek ATP ellátását. Az ATP
kulcsfontosságú anyag a sejtjeinkben. Az EarLaser rendszeres
használata képes az alulműködő és ezáltal károsodó sejtek regenerálódását elősegíteni, gyorsítani.

Nagymaros

1074 Budapest, Huszár u. 8. Tel.: 06/1 342–0192
1035 Budapest, Vörösvári út 35. Tel.: 06/1 242–2958
2151 Fót, Szent Benedek tér 15. (a rendelőintézetben)
Tel.: 06/20 491–4604
8360 Keszthely, Bercsényi M. u. 65. Tel.: 06/83 311–091
9200 Mosonmagyaróvár, Palánk u. 4. Tel.: 06/96 211–838
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 52. Tel.: 06/27 304–663

Központ :

1074, Budapest, Rákóczi út 74–76. IV./8.
Tel./Fax : 06/1 78–48–449

(X)
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Nagymaros FC hírei
Eredmények

Felnõtt:

Nagymaros F.C. – Perőcsény
5:5
Góllövõ: Verebes, Boros, Horváth, Zeller 2
Vác – Deákvár S.E. – Nagymaros F.C. 1:1
Góllövõ: Horváth
Letkés S.E. – Nagymaros F.C.
4:3
Góllövõ: Boros, Kiss T., Kiss Z.
Nagymaros F.C. – Szokolya S.K.
6:1
Góllövõ: Verebes, Horváth, Szekeres, Kocsis 3
Váci RIKE S.E. – Nagymaros F.C.
1:2
Góllövõ: Horváth, Demeter

Ifjúsági:

Vác – Deákvár S.E. – Nagymaros F.C. 3:2
Góllövõ: Kiss Cs., Gubacsi
Kosd – Nagymaros F.C.
3:0
Rád S.E. – Nagymaros F.C.
4:2
Góllövõ: Ember A., Bőgér
Nagymaros F.C. – Szendehely F.C.
11:0
Góllövõ: Kiss Cs., Ember A. 3, Bőgér 3, Gubacsi 3, Trampó

Következő mérkőzések

Felnõtt:

2008. 05.11. 17:00

Kosd S.K. – Nagymaros F.C.

2008. 05.15. 17:30

Nagymaros F.C. – Fortuna S.E. Kismaros

2008. 05.17. 17:00

Váci Reménység – Nagymaros F.C.

2008. 05.25. 17:00

Nagymaros F.C. – Penc S.E.

2008. 06.01. 17:00

Nőtincs S.E. – Nagymaros F.C.

Ifjúsági

2008. 05.08. 17:30

Nagymaros F.C. – Fortuna S.E. Kismaros

2008. 05.10 10:00

Nagymaros F.C. – Kosd

2008. 05.17. 15:00

Váci Reménység – Nagymaros F.C.

Várjuk szeretettel a szurkolóinkat! Hajrá Maros!

Major László
Nagymaros F.C. elnöke 06–30/851–4061

A KUTYAKANYAR ÁLLATORVOSI
RENDELŐ ajánlja minőségi termékeit

Új szolgáltatások
Nagymaroson
a Cleo Studióban

A nedves tavaszi időben szinte robbanásszerűen jelentek
meg a kullancsok.

Kozmetikai hatásai: zsírsejtek fellazítása,

Vákumos kezelés és testtekercselés

nyirokáramlás és vérkeringés javulása, anyagcsere megélénkülése, salakanyagok távozása,
izomgörcsök oldása, kiválóan alkalmas cellulit
kezelésére és striára.

Kutyáknak tökéletes
védelmet jelent
az ADVANTIX spot-on.

Arc és testultrahang:

Részletekről érdeklődjön a
rendelőben, vagy telefonon.

Kozmetikai hatásai arcon: elősegíti a hatóanyagok felszívódását, fokozza a kollagénszintézist

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika
Dr. Drobilich János
állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u. 1.

Rendelési idõk:
Hétfő, kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

16

17–18
8–10
17–18
8–10 és 17–18

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

Kozmetikai hatása testen: sejtanyagcsere foko-

zó, serkenti a salakanyagok kiürülését.

Bõvebb tájékoztatás személyesen
vagy telefonon!
Heincz Lilla
telefon: 06–30/368–5482
cím: Nagymaros, Tamási Áron u. 2.

Eladó autó
Mazda 626 2.0D
Keveset futott, jó műszaki állapotban,
friss vizsgával olcsón eladó.
70/627–9673

KISBÍRÓ

2008. május

I

Hurrá, nyaralunk!

mmár negyedik alkalommal szervezzük meg határon túli magyar gyerekeknek a Nagymarosi táborozást.

A gyerekeknek életreszóló élményt nyújt az itt töltött egy hét, de a tapasztalatok szerint a nagymarosiaknak is nagy örömet jelent a gyerekek ittléte. Most nemcsak azokra a tábort záró koncertekre gondolok, melyek
során szem nem maradt szárazon, hanem a gyerekek között töltött időre:
közös evésekre, beszélgetésekre is, melyekre egy-egy tálca sütemény, palacsinta ajándékozása vagy ebéd/vacsorafőzés közben került sor.
Idén a kárpátaljai gyermekkórust és egy erdélyi táncegyüttest hívtunk meg. A gyerekek július 7-től egy hetet töltenek nálunk. Kirándulni fogunk a Börzsönyben, csónakázni a Dunán, megnézzük Budapestet, Visegrádot… A program zárásaként a vendégek szokás szerint koncertet adnak.
Kérjük, segítsen, és vállalja el egy 40 személyes ebéd / vacsora
(egytálétel) elkészítését, és minden költségét! A főzéshez a San-Team
Sportegyesület (Nyár u. 2.; az egykori Proli) kertjében üstöt, gázégőt
biztosítunk. Családok, baráti társaságok, egyesületek jelentkezését
várjuk. Kérem, időpont egyeztetés végett hívjon a 06–30/955–4935
(Pali) vagy a 06–30/955–4939 (Misi) telefonszámon.
Várjuk azok segítségét is, akik vállalnák egy-egy gyerek nyaralási
költségét: 5000Ft-t. (Zoller Csaba Napkereki Küküllő biciklijavító
műhelyében gyűjtjük a hozzájárulásokat.)
A tábor ideje alatt a San-Teamban szívesen fogadunk mindenféle
süteményt, édességet, zöldséget, gyümölcsöt, üdítőt…
Segítségüket előre is köszöni a két szervező:
Szomráky Pál és Szalai Mihály

LAKÁS FELÚJÍTÁSI HITELAKCIÓ

2008. május 01-tõl visszavonásig
FELÚJÍTÁSI, KORSZERÛSÍTÉSI, TATAROZÁSI CÉLRA
Költségvetése alapján akár 100%-ban meghitelezzük,
és számlát CSAK 25%-ról kérünk.
FÖLDHIVATALI BEJEGYZÉS NÉLKÜL AKÁR 1.500.000,- FT
(1.500.001,-forinttól Földhivatali bejegyzés szükséges melynek díja
12.000,-forint) Az igényelt hitelösszeg 95 %-a egyösszegben elvihető
(maradék 5% a befejezéskor, elszámoláskor).
FUTAMIDÕ: 500.000,- Ft – 1.500.000,- Ft között 120 hónap is lehet,
HAVI TÖRLESZTÕRÉSZLET: 25.480,- FT / 120 hó
(500.000.-Ft alatt maximum 72 hónapra)
A helyszínelési díj nincs (elszámolás az Ügyfél nyilatkozata , a
bemutatott számlák alapján), biztosítás nem szükséges, tulajdoni
lapját kedvezményesen (3.000,-Ft) biztosítjuk kirendeltségeinken.
Keretbeállítási díj (2,5% helyett) csak 1,5 %.
A fentiek mellett egyéb biztosítékok, fedezetek is előírhatók egyedi
döntéssel. További információ a kirendeltségeinket.

THM: max. 17,76 %

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet Veresegyház, Fő út 53.,
Fót, Dózsa Gy. u. 54. Őrbottyán, Rákóczi út 115., Erdőkertes, Nemes u. 2.
Mogyoród, Gödöllői út 18/a. Váchartyán, Fő út 23.,Vácrátót, Petőfi tér
4., Dunakeszi, Fő út 66., Nagymaros, Király u. 1/a., Szokolya, Fő út 63.,
Letkés, Dózsa Gy. u. 16.,Verőce, Árpád u 27. Kosd, Eőszy L. tér 1.,Vác, Zichy H. u. 23.

Zoller László Autószerviz
Járműklíma javítás Nagymaroson!
Készüljön fel a nyárra! Ellenõriztesse klímaberendezését!

A teljes körû autószerelés mellett kibõvült
szolgáltatással várjuk régi és új ügyfeleinket!
– teljesen automatikus klíma diagnosztika
– járműklíma feltöltés
– szellőzőrendszer fertőtlenítés
– klímahibák feltárása és javítása
– digitális klímák diagnosztikája gyári hibakód olvasóval
– esetleges szivárgás helyének felismerése és elhárítása

További szolgáltatásaink:

– teljes körű mechanikai javítás
– járműelektronikai mérések és hibaelhárítás
– gyári gépjármű diagnosztika (VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Renault)
– univerzális gépjármű diagnosztika (Bosch)
– Zöldkártya (benzin, dízel)
– computeres futómű állítás
– gumiszerelés
– autó-hifi szerelés

2626 Nagymaros, Villa sor 2.

Telefon: 27/354–420, 30/9508–754, Skype: zoller.laszlo

Nyitva tartás: hétfõ–péntek 7–16 óráig

Nagymaros
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Cím: 2626 Nagymaros, Hajóállomás
Tel: 36–27/354–576, 36–20/458–8772

email: marosetterem@invitel.hu
honlap: www.marosetterem.hu

HAJÓVAL A DUNÁN
Nyáron négy alkalommal
6 és fél 7 között induló hajón
zenés, pezsgős, svédasztalos
vacsorát rendezünk
a lenyugvó napsütésben
a Dunakanyarban.

Mathias Rex
Rendezvényhajó

2008. június 7-én
2008. július 12-én
2008. augusztus 2-án
2008. augusztus 16-án

A hajón 6000 forintos belépõvel annyit fogyaszthat, amennyit csak szeretne. (All you can eat szolgáltatás)
Jegyárusítás a fenti címeken.

ÉTTEREM, HANGULATOS TERASZ, SZIVARSZOBA

A Maros étterem közvetlenül a Duna- dunai halak (harcsa, fogas, ponty, azonkíparton, a patinás kikötõ épületében vül pisztráng, lazac, lepényhal, haltálak).
várja az idelátogató vendégeket.
Hétvégi eseményekre 4–6–8 személyes
tálak elkészítésére redelést felveszünk. Az
Belső terme 70 fő befogadására alkalmas, idelátogatókat pizzéria is várja (nyártól
s Dunára-néző teraszain további 150 fő
élvezheti a vízpart és a csodálatos panoráma mellett a magyaros és
mediterrán konyha gasztronómiai remekeit: saláták,
halak – elsősorban

házhozszállítással is). Lehetőség van előfizetni napi menüre 600 Ft-os áron.

Szivarszoba is rendelkezésére áll
vendégeinknek, 4–8 ember
számára kiváló helyiség,
amely alkalmas, tárgyalások
lebonyolítására, de meghitt
baráti beszélgetésekre,
összejövetelekre is.

Az étterem kiválóan alkalkas esküvők, bankettek, keresztelők, családi összejövetelek
megrendezésére.

Természetesen itt
szivarozni és
pipázni lehet.
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MAHART Személyhajózás,
több mint 110 éve a Dunán…

I

fj. Kautz István (33), a MAHART
PassNave Kft. kereskedelmi igazgatója,
nagymarosi lakos
- Mivel foglalkozik a MAHART PassNave?

Társaságunk alaptevékenysége, a több mint
110 éves hagyományokat őrizve, a személyhajózás, amelyhez 20 hajóból és 9 szárnyashajóból álló flotta áll rendelkezésünkre.
Tevékenységeink között szerepel számos
dunai és tiszai kikötő üzemeltetése is, valamint a MAHART Tours utazási irodánkon
keresztül tengeri hajós utak és kompjegyek
értékesítése.

- Milyen tevékenységekbõl áll a személyhajózás?

A személyhajózáson belül négy fő tevékenységet lehet kiemelni, az első a klasszikus menetrendi kirándulóhajózás, a második a fővárosi séta- és programhajózás, a harmadik a
szárnyashajózás, amivel egyedül társaságunk
foglalkozik Magyarországon, valamint a negyedik a rendezvényhajózás és hajó bérbeadás.

- Mit kell tudni a szárnyashajózásról?

Szárnyashajóink – 1963 óta - Pozsony
érintésével Bécsig közlekednek, naponta,
április végétől október elejéig. Az idei év
újdonsága, hogy a járat Visegrádon is
kiköt. A menetrendi járatok mellett nagyon
kedvező áron 2 napos program járatokat
is indítunk Bécsbe. Az idén három belföldi
járatot is indítunk, kettőt a Dunakanyarba,
egyet Visegrádra és egyet Vác, illetve Nagymaros érintésével Esztergomba, valamint
újdonságként egy járatot Esztergomból
Visegrád érintésével a fővárosba. A menetrendi járatokon túl számos programjáratot is indítunk, Komáromba, Soltra, Kalocsára és Mohácsra, továbbá szárnyasha-

jóink természetesen bérelhetők is mind
belföldi, mind pedig nemzetközi utakra.

- Gondolom nagyon kedveltek a dunakanyari járatok is?

Igen, tavaly is közel kétszázezren hajóztak
velünk a Dunakanyarba. Járataink a Vigadótérről indulnak, Esztergomba reggel 8 órakor,
Visegrádra illetve Nagymarosra 9 órakor és
Szentendrére 10:30 és 14:30 órakor. A százhalombattai járatunk, mely hétvégente
közlekedik, elsősorban a Régészeti Park miatt
kedvelt utasaink körében.
Hétvégenként – négy éve töretlenül - a 600
személyes „Hunyadi” vagy a 400 személyes
„Táncsics” nagy kirándulóhajók viszik a kirándulókat Esztergomig. A nagyméretű, kétszintes hajókon a büfé mellett étterem is üzemel.

érkező járat délután 4 órakor indul vissza
Nagymarosról a fővárosba. Aki például egy
esti programot tervez a fővárosban, megteheti az utat Pest felé hajóval is, 19 órai
érkezéssel a Vigadó téri Hajóállomásra,
majd a visszautat egy késő esti MÁV járattal.
Július elejétől augusztus végéig, minden
szombaton és vasárnap 14:00 órakor fut ki
sétahajónk a nagymarosi kikötőből, mely
egy kellemes másfél órás ebéd utáni programlehetőséget kínál.

- Egy nagymarosi lakos ezek szerint több
irányba is elindulhat hajóval?
- Mint a MAHART kereskedelmi igazgatóIgen, májusban és szeptemberben hétvé- ja, nyilván gyakran fordul meg a
gente, míg a nyári főszezonban, naponta hajókon, de mint nagymarosi lakos,
11:40-kor indul kirándulóhajó Nagymarosról szokott-e hétvégenként hajóra szállni
Esztergom felé. A hajó közel kétórás út után, Nagymaroson?
13:30-ra érkezik meg Esztergomba, ahonnan
16:30 órakor indul vissza és 17:45-kor ér ismét
Nagymarosra. Mint említettem ezen a vonalon hétvégente a „Táncsics” vagy a „Hunyadi” hajó közlekedik.
Aki számára a sebesség a fontos, a kétórás
esztergomi utat megteheti fél óra alatt is, a
10:30-kor induló 60-70 km/h utazósebességű idén februárban felújított, „Bíbic”
szárnyashajókkal is. A felújított utasterű 3
„Bíbic” szárnyashajóba 4 LCD monitor és
fedélzeti kamera is beépítésre került,
aminek köszönhetően az utastérből a hajó
előtti táj is láthatóvá vált.
A május elejétől Budapest felől naponta

HUNYADI ÉS A VÖCSÖK

Nagymaros
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Igen, minden évben több alkalommal is
felhajózunk a párommal Esztergomba,
mert a táj szépsége és az esztergomi bazilika látványa minden egyes alkalommal
magával ragad minket.

- A MAHART PassNave szolgáltatásairól
hol érdeklõdhetnek a marosiak?
Aki járataink, szolgáltatásaink vagy
hajóink iránt érdeklődik, mindent megtudhat a www.szemelyhajozas.hu honlapon, vagy nyomtatott formában a Maros

Étteremben ingyenesen kapható Menetrend 2008 prospektusból és a hajóinkat
bemutató MAHART PassNave katalógusból!
(x)
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CBA
Dunakanyar AKCIÓ
május 5-től 25-ig

Parasztkolbász /Ász/
1kg
Lángolt Kolbász vg. /Ász/
600gr
Páros Paprikás Kolbász /Ász/
1kg
Diákcsemege vf. /Ász/
500gr
Toldi sertéspárizsi
400gr
Toldi pulykamellsonka
400gr
Toldi pulykapárizsi
400gr
Meggle Uht tej 1,5%-os
1l
Mizó Uht tej 2,8%-os
1l
Cornexi Ex csokoládés müzliszelet
20gr
Cornexi Yo áfonyás müzliszelet
20gr
Ragazza csoki golyó
250gr
Ragazza csoki flakes
250gr
Ragazza snack párna
250gr
CBA Babapiskóta
200gr
Castello olivaolaj sansa
1l
Éden napraforgó olaj
1l
Vifon Ázsiai tészta+leves /vegetáriánus/ 60gr
Molnár akácméz üveges
950gr
CBA akácméz
500gr
Mackó virágméz /klenácz/
250gr
Hipp erdei gyüm.-alma bébi desszert 125gr
Omnia örölt pörkölt kávé
250gr
Éden vegyesvágott saláta
720ml
Presto cékla saláta
720ml
Pármen csemege uborka 6-9cm
720ml
Kofa csemege uborka 3-6cm
370ml
Mátra magozott meggy
720ml
Kecskeméti zöldborsó
400gr
Szegedi sertésmájkrém
65gr
Szegedi marhamájkrém
65gr

645.- (645Ft/kg)
399.- (665FT/kg)
985.- (985Ft/kg)
555.- (1110Ft/kg)
275.- (687,5Ft/kg)
465.- (1162,5Ft/kg)
225.- (562,5Ft/kg)
159.(159Ft/l)
175.(175Ft/l)
29.- (1450Ft/kg)
29.- (1450Ft/kg)
195.- (780Ft/kg)
195.- (780Ft/kg)
195.- (780Ft/kg)
179.- (895Ft/kg)
599.- (599Ft/l)
365.- (365Ft/l)
35.- (583Ft/kg)
895.- (942Ft/kg)
495.- (990Ft/kg)
195.- (780Ft/kg)
85.- (680Ft/kg)
489.- (1956Ft/kg)
119.- (165Ft/kg)
119.- (165Ft/kg)
165.- (229Ft/kg)
129.- (348Ft/kg)
199.- (276Ft/kg)
59.- (147,5Ft/kg)
32.- (492Ft/kg)
32.- (492Ft/kg)

Szegedi Szárnyasmájkrém
65gr 32.- (492Ft/kg)
Dogerita ásványvíz /dús,mentes,enyhe/ 1,5l
45.(30Ft/l)
Primavera ásványvíz /dús,mentes,enyhe/ 1,5l
49.(32Ft/l)
Margitszigeti ásványvíz visszaváltható 1,5l 75.-(+üv.38.-)(50Ft/l)
Kerozin energiaital
0,25l
85.(340Ft/l)
Watt energiaital
0.25l
85.(340Ft/l)
Kozel dob. Sör
0,5l 129.(258Ft/l)
Tokaji pincemester hárslevelű félédes bor 0,75l 399.(532Ft/l)
Ardo parajpüré
450gr 169.- (375Ft/kg)
Óceán tőkehalfilé
500gr 469.- (938Ft/kg)
Valdor sajttal-baconnal tölt.pulykamell
800gr 1155.- (1143Ft/kg)
Mr.Mattes lefolyótisztitó
250gr 219.- (876Ft/kg)
Mr.Mattes lefolyótisztitó
500gr 385.- (770Ft/kg)
Mr.Mattes wc blokk /citrom,virág,tenger,erdő/ 40gr 115.- (2875Ft/kg)
Mr.Matteswcblokkutt.tölt./citrom,virág,tenger,erdő/ 40gr 89.- (2225Ft/kg)
Mr.Mattes cipőkrém pléh d./fekete,barna,színt./ 40gr 105.- (2625Ft/kg)
Mr.Mattes foly. öf. cipőkrém /fekete,barna,színt./ 40gr 165.- (4125Ft/kg)
Schauma samponok /több féle/
250ml 299.- (1196Ft/l)
Fa tusfürdő /több illat/
250ml 399.- (1596Ft/l)
Fa deo /több illat/
150ml 299.- (1993Ft/l)
Zento szemeteszsák
135l 139.- (139Ft/db)
Orbel fogkrém /több íz/
100ml 135.(1350/l)

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu
Üzleteink:
2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
2621 Verőce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás: H–P: 6–20, Sz: 7–17, V: 7–14

Áraink a készlet erejéig érvényesek!
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