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Cselekedni kell!

Az önkormányzat hírei
– június –

Június hó folyamán a képviselő-testület két
rendkívüli ülést tartott.
Június 2-án döntött a testület arról, hogy
a szálloda és termál projektek mihamarab bi megvalósulása érdekében olyan jogi képviselőt választ, akinek nagy gyakorlata van
ilyen szerződés megkötésében. A testület az
öt ajánlat közül kettőt választott, dr. Andor
és dr. Dobrossy urak által vezetett irodákat.
Az áprilisi döntés értelmében a befektetőkkel való szerződéskötés ideje június
30., felelőse a polgármester.
Június 9-én elbírálta a testület a civil szer vezetek pályázatait. Városunkban harmincöt civil szervezet működik az élet minden
területéről. A testület a mérlegelésnél azt
vette figyelembe, hogy az egyes szervezetek
milyen társadalmi hasznosulással működnek, s az anyagi segítségen túl milyen
egyéb önkormányzati támogatásban részesülnek. A beérkezett húsz pályázat esetében
egyenként mérlegeltünk, és a költségvetésben rendelkezésre álló hárommillió forintot szétosztottuk. Kiemelt támogatást kapott az előző évhez hasonlóan a Futball
Club, a Sportegyesület, a Polgárőr Egyesü let, a Magyar Karitász Házi Szakápolási
Szolgálat és a Misztrál Fesztivál, de ők sem
kapták meg az igényelt, sőt a tavaly kapott
összeget sem. A többi civil szervezet általában olyan összeggel gazdálkodhat az idén
is, mint tavaly! Döntött a testület, hogy jövőre a pályázatot januárban írjuk ki, márciusban elbíráljuk, s pénzt a felhasználás ütemében vehetik fel a hivataltól. Arról is döntés született, hogy a polgárőrségnek és a
Református Egyháznak tavaly megszavazott, de meg nem kapott összeget a hivatal
fizesse ki.
A VKTB-n történt alapos mérlegelés
után, javaslatuk alapján a testület 52 pont -

ban kiegészítette és pontosította a Telepü lésrendezési Terv munkaközi anyagát.
Mint ismeretes, idén decemberre tervezi a
testület, hogy új, több évtizedre szóló településrendezési tervet fogad el, mely tartalmazza az új projektek elindításához szükséges feltételeket, a lakossági kérelmeket, s
a lakossági fórumon elhangzott javaslatokat. Ezután kerül ez az anyag az államigazgatási szervek elé, véleményezésre, s
ezután fogadhatja el a testület.
A már benyújtott, befogadott pályázatok
hiánypótlásáról döntöttünk még ezen a
rendkívüli ülésen. Az Elsővölgyi Óvoda tetőfelújítására 1.8 millió forint önrész vállalása
mellett az elnyerhető összeg 2.7 millió forint.
A Zöldfa utca útburkolatának felújítására benyújtott pályázat önrésze 2.3 millió forint, az
elnyerhető összeg ugyanennyi. Az önrészeket
a költségvetésben terveztük, azok rendelkezésre állnak. Bízunk a pályázat pozitív elbírálásában és a mihamarabbi megvalósulásban.
Egy új civil szervezet, melyet dr. Szabados
Györgyné, Szikriszt Éva és Bazsalya Lívia
hoztak létre, kérelmet nyújtott be a testület
elé, hogy a nyár folyamán a Szent Imre téren
álló pincét kiállítási helyiséggé alakítsák ki és
hétvégeken megtekinthetővé tegyék. Ezzel is
biztosítani kívánják, hogy több látnivaló legyen kis városunkban. A civil szervezet vállalta, hogy a nyitva tartás alatt biztosítja a felügyeletet, gondoskodik az ott elhelyezett kiállítási tárgyak védelméről. Az első tárlat a helyi
művészek alkotásait mutatja be. A testület köszönetét fejezte ki a civil kezdeményezőknek.
Szilágyi Erzsébet

Sinkovicz László, Pest Megye Közgyűlésének
az egészségügyi ágazatért felelős alelnöke leszögezte: azonnali lépések szükségesek, mert
nincs több idő az egészségügyi intézmények
számára. Az alelnök hozzátette: legnagyobb
gond az, hogy nagy arányú az elvándorlás,
mert megalázóan alacsony a fizetés.
A szakmai konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a szakápolók száma
olyan mértékben csökkent, ami már a biztonságos ellátást súlyosan veszélyezteti. Ma
már ugyanis több mint tízezer szakember hiányzik a kórházakból, rendelőintézetekből.
Egyrészt az oktatási intézmények nem
tudják pótolni a létszámhiányt, mert nincs
elegendő jelentkező, aki ezt a pályát választaná. Azok pedig, akik rendelkeznek megfelelő szakvizsgával, a magasabb bérek miatt,
egyre többen vállalnak külföldön munkát.

Legközelebbi testületi ülés:
2008. 09. 29-én lesz.

Nagymaros Város Önkormányzat gazdasági helyzete
2008. 06. 30-i állapot szerint
Bankszámlák egyenlegei:
Költségvetési főszámla egyenlege
Adószámlák egyenlegei
Összesen:
Bevételek, kiadások:
Kiadási kötelezettsége (adótúlfizetés + rövid lejáratú köt.)
Követelése(adóhátralékok)
Mindösszesen kiadás–bevétel és bankszámlák egyenlege:
Eszközbeszerzési pályázat(másra nem használható)
Intézményi árvízkárokra elkülönített összeg (másra nem használható)
Fő-tér jóteljesítési garancia (másra nem használható)
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D

rámai mértékben csökkent a nővérek létszáma az egészségügyi intézményekben, ez pedig már a megfelelő színvonalú ellátást veszélyezteti – hangzott el azon a közös fórumon, amelyet Pest
Megye Önkormányzata, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Pest Megyei Területi Szervezete és az
EDDSZ Pest Megyei
Szervezete rendezett.
A jelenlévők közös
nyilatkozatot fogad tak el, amelyben
azonnali cselekvésre
szólítják föl Székely
Tamás minisztert.

-98.552.404
679.979
-97.872.425
33.803.096
78.907.900
-52.767.621
5.514.903
10.502.354
5.301.210

Nagymaros Város Önkormányzatának havilapja

Felelős kiadó: Nagymaros Város Képviselő-testülete z 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
z Telefon: 27/595-100 z fax: 27/354-245
zFelelős szerkesztő: Tharan Marianne z
nagymaros.ujsag@nagymaros.hu z Telefon, fax: 27/354-137 z Levelezési cím:
Nagymaros Újság z 2626 Nagymaros,
Fő tér 5. z Hirdetések és kéziratok le adása: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. z
Nyomda: BPRESS Kft.
Lapzárta: minden hónap 28.
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Június 5 – Környezetvédelmi világnap

„HOZD VISSZA, SAM!”

A

z ENSZ 1972. június 5-én „Ember és bioszféra” címmel környezetvédelmi világkonferenciát tartott Stockholmban.
Ezt a napot nyilvánították nemzetközi környezetvédelmi világnappá. Célja, hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és
rávezesse őket arra, hogy mindenkinek magának is tennie kell valamit természetes, épített, társadalmi és belső környezetünk megóvásáért, harmonikusabbá tételéért.
Ezen a napon az ÖKO–Pannon Kht országos hulladékcsere akciót szervezett,
amihez az Electro–Coord Magyarország
Kht. is csatlakozott az elektronikai hulladékok visszagyűjtésével. Ebben vett részt
Nagymaros, ahol a Városüzemeltetési Kft.
közreműködésével zajlott a gyűjtés.
Ezen a napon az ország 9 pontján az
adott település lakói leadhatták szelektíven
gyűjtött hulladékaikat a hulladékgyűjtő szigeteken. Az akció lényege a tudatosítás, valamint, hogy a helybéliek hozzászokjanak
a szelektáláshoz, kedvet kapjanak a környezetvédelem ezen egyszerű, ám nagyon
hasznos módszerének alkalmazásához.
Ezért apró jutalmat kaptak.
Az elektronikai hulladékok is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. A begyűjtésükre
szakosodott Electro-Coord Magyarország
Kht. második éve vesz részt a programban.

A Nagymarosi
Napköziotthonos
Óvoda
pályázata
1 óvodapedagógusi állás
betöltésére
Feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felsőfokú óvodapedagógusi
végzettség.
A munkakör betöltéséhez előny: fejlesztő
pedagógus szakvizsga, német nemzetiségi
óvodapedagógusi diploma, „C” tip. felsőfokú vagy középfokú nyelvvizsga.

Cél, hogy a háztartásokban keletkező hulladékok korszerűen, környezetbarát
módon legyenek kezelve, „visszaforgatva”,
újból hasznosítva. Tehát az öreg számítógépet ne dobjuk a kukába!
Bár a Panoráma parkolóban nem jelentek meg nagy tömegek, de valami mégis
mocorog a tudatban: a szelektív-hulladék
konténerek rendszeresen megtelnek, és
egy utánfutót töltöttek meg a hulladéklerakón leadott elektronikai hulladékkal.
Tharan-Trieb Marianne
– 27 pillepalack anyaga kell egy polárpulóver előállításához
– a használt papírból készült papír
gyártásához feleannyi energia, negyedannyi víz és 0 erdő szükséges
– az összegyűjtött üveget bezúzzák, és
új üveget gyártanak belőle. A háztartási
hulladék 8–10 %-a üveg!

Csatolandó dokumentumok: iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát
igazoló okiratok másolata, önéletrajz–szakmai önéletrajz.
A pályázatot postai úton kell küldeni:
2626 Nagymaros, Magyar u. 15.
A borítékra kérjük írja rá: „Pályázat”
Határidő: 2008. július. 31

Felhívás
A termőföld védelméről szóló törvény
előírja a termőföld, szőlő és gyümölcsös
hasznosításának kötelezettségét, valamint
a gyomnövények terjedésének megakadályozását. Ezt a földhivatal ellenőrzi, és mulasztás esetén bírságot ró ki.
A Körzeti Földhivatal Vezetője
Részletek: a polgármesteri hivatal előtti
hirdetőtáblán, valamint Nagymaros honlapján olvashatók.
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VIII. Nagymarosi Fúvószenekari Fesztivál
Határőrség Zenekarának főkarmestere.
A másik vendég az igen tiszteletre méltó
korú Mogyorósbányai Fúvószenekar,
1924-ben alapították a helybéli bányászok,
Bányász Fúvószenekar néven. A kilencvenes évek közepére a zenekar 15 főre zsugorodott, ezért 1998-ban az akkori faluvezetés
és néhány aktív zenész megkísérelte a zenekar újbóli feltámasztását egy fiatal karmesterrel az élén. Az eredmény egy 40 tagú,

főleg fiatalokból álló új stílusú és felfogású
zenekar lett. Állandó karmesterük Kovács
Ferenc, Nagymaroson az elismert karnagy:
Fódi János vezényelt, aki a magyarországi
német kultúra ápolásáért Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díjat kapott.
Az esemény csúcspontja a műsort lezáró
4 közös szám, hatalmas élmény volt a több
mint 100 hangszer markáns megszólalása.
Tharan-Trieb Marianne

Foto: Kiss Péter

A

h a r mincéves Du nakanyar Fú vósegyüttes
nyolcadik al kalommal hívott meg fúvószenekarokat
nyári szabadtéri zenélésre, közös előadásra.
A tavasszal Lengyelországban, Łacko városban jártak, ahol viszonozták a két éve itt vendégeskedő együttes szereplését. Üde színfolt
volt a fúvósok műsorában a sok szép hangú
lengyel énekes, és derűs percekkel örvendeztették meg a közönséget, amikor Újvári Gábort együttesük tagjává avatták. Büszkék vagyunk Gáborra, hogy kiállta a próbát: lehajtotta a kupica 75 fokos lengyel szilvapálinkát
és utána még a fokoson is át tudott ugrani!
A 62 éves Tadeusz Morito Fúvószenekart
alapítójáról nevezték el. Öltözékük az igen
látványos helyi népviselet. Repertoárjukban
komolyzene, egyházi, népi, könnyűzene és
indulók szerepelnek. 1988-tól az együttes vezetője Dr. Stanislaw Straczek a Lengyel

IX. NEMZETKÖZI DUNAKANYAR NYUGDÍJASKLUB-TALÁLKOZÓ

Életet az éveknek

E

z volt a nyugdíjas találkozó mottója,
ahová idén is 31 együttes nevezett be.
Az 1999 óta évente megtartott eseményt június 21-én Petrovics László polgármester nyitotta meg a Fő téren. Köszönetet
mondott a sok segítségért a rendezvényeken, a parkok rendben tartásában, hogy jó
tanácsokkal, tapasztalattal gazdagítják a
közösséget. És bár – ahogy mondják – egy
nyugdíjas sosem ér rá, mégis továbbra is
kéri segítségüket és számít tanácsaikra.
Egy munkában megfáradt, fizikailag elkopott
embernek nem könnyű a mai „rohanó és modern” világban megtalálni a helyét, gyakran
küzd betegséggel, a korral járó gyengeséggel.
Társasága, baráti köre, kortársai fogynak.
Mindennek elfogadásához bölcsesség kell, be-
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letörődés, de a humor sem árt. Ezeket az életelveket sugározta a nyugdíjas találkozó: a csoportok elsősorban önmaguk szórakozására
táncolnak, énekelnek, próbálnak hetente –
biztos vagyok benne, hogy közben remekül
szórakoznak, sokat nevetnek. Nem teremtenek álhagyományt, bevallják, ha településüknek semmilyen hagyománya nincs, viszont
megszólaltatják fiatalságuk zenéjét, mókáit,
táncait, visszaröpítik a közönséget saját ifjúságába, és ezáltal mindenkit megfiatalítanak.
Egyszer mindenki nyugdíjas lesz, hamarabb, mint gondolná. Szerencsénk van,
hogy vannak ilyen társaságok, akik jó példát mutatnak, hogy hogyan lehet bátran,

derűsen elfogadni azt, amit úgysem lehet
elkerülni. Gratulálunk minden fellépőnek,
és köszönjük a szervezők áldozatos munkáját, amivel ennek a szép napnak a sikeréhez
hozzájárultak.
Tharan-Trieb Marianne

Nagymaros

KRÓNIKA

2008. július

Gáladélután a Szent Erzsébet szobor javára

M

ájus 31-én, szombaton jótékonysági
gáladélutánt szerveztünk a művelő dési házban. Izgatottan vártuk, vajon
lesz-e közönség. Az Egyházközségi Karitász
ezzel a rendezvénnyel járult a szobor felállításához. Sok pártolójegy és sok-sok belépő kelt
el, miközben a diákok a maguk fonta kosárkákat árusították. A felnőttek felajánlott tárgyai és süteményei, italai mellett Kiss Károly
vállalkozó ajándék virágpalántái is elkeltek.

A műsort a Kittenberger Kálmán Általános
és Művészeti Iskolának köszönjük! Abban a
két és fél órában a tantestület egész évi munkájának eredményeit láttuk. A diákok szavaltak, énekeltek, táncoltak, sőt, zenetanárok,
kiröppent diákok és idősebb polgárok is felléptek. Valóban GÁLADÉLUTÁN részesei lehettünk – sokunk összefogásából!
Köszönet minden szereplőnek, segítő nek, és adományozónak.

Köszönet a
mászókáért
Szülői kezdeményezésre elhelyezhettünk
egy mászókát a halsütő melletti játszótéren,
és itt is szeretnénk megköszönni Recska
János asztalos mesternek önzetlen és nagyon szép munkáját.
Külön köszönet az önkormányzatnak
a támogatásért.
A kezdeményező szülők

A templomi perselyben 167.405 forint
gyűlt össze, a Gáladélután bevétele
125.400 forint, egyéni adományokból
70.000 forint jött be, és az Ars Regia
Szellemi Műhely 37.195 forinttal egészítette ki az összeget, hogy meglegyen a
szoborhoz még hiányzó 400 000 forint.
Az Egyházközségi Karitász

A Nagymarosi Férfikórus hírei

A

karének a közös éneklés, az egymásra figyelés, az együttműködés gyakorlásának lehetősége, a pontosan, fegyelmezetten végzett közös emberi tevékenység iskolája. Örömforrás a résztvevőknek és a hallgatóságnak is. A karének az egyén és közösség olyan
kölcsönös egymásrautaltságát teremti meg, mely lelkileg gazdagítja a benne résztvevőket.
Igényességre nevel, alkalmat ad az összehasonlításra és megóv az elbizakodottságtól.
Tulajdonképpen minden kórus ilyen alapelvekkel működik. Mivel egy kórus a közösséget is képviseli, ahol él, és ahová ezer szállal
kötődik, nem véletlen, hogy a nagymarosiak ott szoronganak minden hangversenyen, izgulnak a versenyeken, és érdeklőd-

Nagymaros

nek a több mint 100 éves férfikórus eseményei iránt. Az év elején arról számoltunk be,
hogy új karnagyot keresnek.
Azóta az új karnagy, Juhász Orsolya bemutatkozott, letöltötte „próbaidejét”, és úgy
látszik, hogy a kórus megint nagyszerű vezetőt talált. Orsolya a „férfikórus legfiatalabb tagja” – most diplomázott a Zeneakadémia Tanárképző Intézetének zeneelmélet–szolfézs–karvezetés szakán. Nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy egy ilyen komoly
hagyományokkal rendelkező férfikórus választása őrá esett. Meglepődött, hogy milyen
nagy repertoárjuk van (250 szám), és még
gyakran előfordul, hogy ő tanul a kórustól.
Ezért a próbákon frissen tartják az ismert
számokat, hiszen mindig vannak új tagok,
gyakorolják, amit mindenki ismer és új számokkal készülnek a fellépésekre. Ősztől a
Carmina Buranat fogják tanulni, jövő nyáron adják elő a fúvósegyüttessel közösen. A
kórusnak akkora kottatára van, hogy
könyvtárakkal vetekszik.

Az új karnagy a hagyományok alapján
szeretne sokszínűséget vinni a kórus életébe, repertoárjába.
Orsolya dinamikus, friss, lelkes dirigálását szívesen fogadják a kórustagok. Ők is
cserélődnek, fiatalodnak, a régi, tekintélyes
karnagyok korából már jóformán egyetlen
tag sincs. Az átlagéletkor 45 év, a legfiatalabbak 25 évesek. A kórus most 28 tagot számlál, fénykorában 45-en voltak. Talán az
utánpótlás hiánya a legnagyobb gondjuk.
Érződik az iskolai zeneoktatás leépítésének
következménye: a zenei műveltség (sem)
képvisel értéket a mai fiatalok körében.
Pedig jó ebbe a közösségbe járni: nemcsak
az együtténeklés öröméért, de a barátságokért, a közös mulatásokért, fellépésekért, utazásokért – és nem utolsó sorban a hálás közönség lelkes tapsáért, ami kárpótol a heti
egy próbán töltött időért. Augusztus közepén
például Ungvárra utaznak, az itt nyaraló kárpátaljai gyerekek tanáraival kialakult kapcsolatnak hála.
Májusban még egy változás történt a kórus
életében: Rothbauer Antal elnöki tisztségét
Hamvas József vette át.
Mindenkinek nagyon sok sikert kívánunk, és kérjük a jó hangú férfiakat, hogy
csatlakozzanak ehhez a kellemes közösséghez – áldozatkészségükért sok élményben
és elismerésben lesz részük.
Tharan-Trieb Marianne
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Sétahajó lágyan ring a Dunán…

Ezúttal a Matthias Rex rendezvényhajó

VÁROSUNK POLGÁRMESTERE IS
VELÜNK HAJÓZOTT

J

únius 15-én a MAHART felajánlásának
köszönhetően kb. 100 ember vett részt
a Nagymaros újság által szervezett sétahajózáson. A résztvevők és családtagjaik a
Nagymaros újságot támogatják valamilyen
formában – mint hirdetők, terjesztők vagy
cikkírók. Természetesen, a legjobb lett

volna az olvasókat is meghívni, talán egy szer sikerül majd e célra egy nagy gőzöst
beszervezni.
Az idő minden pesszimizmusunk ellenére kellemes volt, a szponzorok finom süteményeket hoztak, a Maros étterem pedig
rosé borral, pizzakenyérrel és cigányzenével járult a rendezvény sikeréhez. Ami nem
is maradt el: a zenészeknek megérdemelt
módon olyan sikerük volt, hogy a kirándulók velük énekeltek.

Természetesen Dudás János, a Nótaklub
vezetője sem tudott a kísértésnek ellenállni,
és legalább sokan megismerkedtek nótázó
tehetségével. Hiába, a jó hangulathoz elengedhetetlen a zene és énekszó, nemhiába
volt a cigányzenének olyan hagyománya a
vigasságokban. Aki elmulasztotta, és hallani szeretné őket, minden vasárnap 12-16
óra között a Maros étteremben hallgathatja
őket – jó ebédhez ott szól a nóta.
Még egyszer köszönjük szépen a szervezőknek, a MAHARTnak, a Maros étteremnek
és mindenkinek, aki süteménnyel, jó hangulattal vagy csupán részvételével lehetővé
tette ezt a nagyon kellemes nyári délutánt.
Bugermeister László
képviselő

A visegrádi Silvanus Hotelben június 28án délután lángra kapott a mosoda kapcsolószekrénye. A lángok a lakótérre
nem terjedtek át, ennek ellenére a tűzoltók úgynevezett hármas kiemelt riasztási fokkal vonultak a helyszínre. Kilenc
autóval összesen harminc tűzoltó küzdött a lángokkal. Az oltást vízhiány nehezítette, ezért három vízszállító járművet is a helyszínre küldtek.
A négyemeletes épületben csaknem
170 ember volt. Őket a szálloda személyzete a tűzriadó tervben leírtak szerint kimenekítette. Senki sem sérült meg.
mtv
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Nagymaros elveszítheti koronáját!

Mentsük meg
a szelídgesztenyéseket

A természet, az élővilág gazdagságának megőrzése fontos feladatunk, közös érdekünk. A természettel való harmonikus együttélés kölcsönösen jó a természetnek és benne az embernek.
Nagymaros fekvése okán a város és a természetes környezet kapcsolata felelősség és egyben lehetőség számunkra.
Városunk különleges értékei a szelídgesztenyések, melyekben sokféle lehetőség rejlik. A gesztenyés sokféle növénynek és változatos állatvilágnak (rovarok, madarak, kisemlősök) nyújt otthont, helyi védelemmel ökológiai folyosót biztosít az élővilágnak.
A gesztenye az összetartozás, a közösségi élet fellendítését is segítheti, Zengővárkonyban például a gesztenyeszürethez kapcsolódik a „leányvásár”, az „eladó lányok” első bálja. Iharosberényben a gesztenyeszüretet falunappal kötik egybe, melyen programokkal, szakmai találkozóval, előadásokkal, mezőgazdasági kiállítással várják az érdeklődőket.
A látvány tájképi érték (virágzáskor csodálatos), az erdő-zöldövezet és a velejáró tiszta levegő, a kapcsolódó rendezvények (pl. gesztenyefesztivál) turisztikai vonzerőt jelentenek.
A gesztenye kultúrtörténeti értéket is képvisel. Talán egy kis néprajzi, történelmi sarkot is
megérdemelne a hagyományos gazdálkodás a
kapcsolódó eszközök, a gyűjtés, tárolás, felhasználás bemutatásával. Ezáltal a környezeti nevelésben, szemléletformálásban is szerepet kaphat.
A Kárpát-medencében a gesztenye (is) kiváló minőségű, ez a nagymarosi fajtákra is jellemző. A természettel harmonikus, hagyományt
tisztelő és őrző gazdálkodás ma már elvárás jelenünk és jövőnk érdekében. A tulajdonosok számára jelenleg a gesztenye gyűjtése, hasznosítása kiegészítő jövedelem, összefogásukkal pályázatok útján lehetne javítani a mai helyzeten. Nagy igény van egészséges, hagyományos, vegyszermentes élelmiszerekre.

Nagymaros

A szelídgesztenye sokféleképpen használható fel. Gyümölcse
nyersen, sütve, főve, desszertként fogyasztható, feldolgozható
lisztként, alkoholos italként, levele, gyümölcse, kérge gyógynövény (levelét régen párnába tömve is használták). A kiváló gesztenyeméz keresett árucikk. Erdőalkotó fa, gyümölcsfa vagy díszfaként külön is teljes értékű. Különösen virágzás
idején Nagymaros ékessége, dísze. Erdőalkotó
faként fontos az erdőgazdálkodás számára, jó
cserzőanyag, felhasználható bútoralapanyagként, építkezéseken, régebben a hajóépítésben.
Mivel Nagymaroson a gesztenyések kis területre szorultak vissza, az erdőgazdálkodásban
az említett hasznosítás nem jöhet szóba, az erdészet számára mégis a terjedő betegség (kéregelhalás) miatt fontos kutatási terület, mert a
betegség terjed a tölgy és a bükk fajokban is, és
ezzel komoly veszélyt jelent az erdőállományra. De egyéb kertészeti, agrár-környezetvédelmi, természetvédelmi szempontok alapján is
egyetemek, főiskolák, gazdasági társaságok
számára kutatási terület lehet.
A nagymarosi szelídgesztenyések pusztulóban vannak, a pusztulás mértéke, a betegség terjedése feltűnő, ijesztően gyors. Segítőkész, elhivatott emberek és a természet gyógyító ereje együttesen
legyőzheti az agresszív gomba terjedését. Mentsük meg a gesztenyéseket összefogással, hiszen gazdasági, kulturális és társadalmi
szempontból egyaránt hasznosak.
Zeller Zoltán (írta és fényképezte)
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Patinás képek, patinás történetek

Grécs László – kézilabda

H

úsz éven keresztül a nagymarosi kézilabdaélet meghatározó egyénisége
volt. A sportághoz kötődő szerelméről, a 60-as, 70-es évek kézilabdájáról mesél
nekünk az alábbiakban Grécs László.
1965-ben kezdtem versenyszerűen kézilabdázni, igaz ezzel párhuzamosan kajakoztam,
később kenuztam is. A napi edzésmunkát és
erőgyűjtést a csónakházban és a vízen végeztem, hét közben iskolai színekben a váci Gépipariban kéziztem, hétvégén pedig a Maros
csapatát igyekeztem erősíteni a bajnoki mecscseken. Ez 3–4 évig ment így, ekorra a kézilabdacsapat berkein belül kezdett kialakulni
egy 5–6 fős baráti közösség. Hornyák Józsi,
Hénop Tonó, Kiss Kari, Hoffmann Jodó személyében olyan emberekkel kézilabdázhattam együtt, akik – akárcsak én – éltek, haltak
ezért a sportért. Ez a kis csapat, ez a kemény
mag lett Lányi Lajossal kiegészülve az elkövetkező évek kézilabdaéletének meghatározója.
Pályát, pályákat építettünk (én is, akárcsak
több sorstársam részese voltam mind a négy
marosi kézilabdapálya építésének), edzettünk esőben, sárban, meccseink révén bebarangoltuk egész Pest megyét, és szép lassan
ellestük, elsajátítottuk a játék legtöbb csínjátbínját. Igaz, ehhez nem akárhonnan kaptunk
segítséget. Braunsteiner Gyulát olykor sikerült lecsalnunk edzésre, és kértük, a kézilabda
szépségein túl mutasson egy-két rafinált dolgot is. Ő megtanított nekünk olyan trükköket,
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melyeket se a néző, se a bíró nem lát, de az ellenfél annál inkább megérez. Apró kis könyöklések, gyomrosok, lövés után a kéz továbbvitelével az ellenfél frizuraigazítása, stb.
Ezek, bármilyen furcsa, nem öncélú agresszió
levezetési gyakorlatok, hanem többnyire taktikai célokat szolgálnak. Aki mellett például a
falban egyszer ellőttem a labdát, és a fülére továbbengedtem a kezem, a következő alkalommal egészen biztosan kilépett a szaggatottra rám, hogy ne engedjen lőni. Ezáltal viszont mögötte a falban megnyílt a rés, ahová
aztán be lehetett játszani a labdát.
Kemény voltam a pályán, de egy-két fülesen felül más is volt a tarsolyomban. Irányítóként játszottam, középen védekeztem,
mindkét kezemet tudtam használni (három
gólból egyet biztosan balkézzel dobtam), és
mindig nagy hangsúlyt helyeztem a taktikára. A mániám a jó védekezés volt. Alapelvem:
ha ott rend van, nem félsz, kemény vagy,
mindig van esély a győzelemre. A Német Lacival kitűnően tudtam védekezni. Emlékszem, Százhalombattán játszottunk egyszer,
ahol egy Demján nevezetű egykori válogatott
volt a játékosedző. Jobb és bal kézzel is tökéletesen tüzelt felugrásból. Mi ezt tudtuk, és a
Lacival megbeszéltük: ha erre fordul, te mész
vele, ha arra fordul, én megyek vele. Eltelt
úgy a félidő, hogy nem tudott gólt lőni hazai
pályán.
Ha az edzőim névsorára visszatekintek, legelőször is nagy szeretettel Szikriszt Jozsó bácsi jut

CSAPAT KÉP A 60-AS ÉVEKBŐL
ÁLLÓ SOR: HORNYÁK, HOFFMANN, SZIKRISZT, VÉKONY, GRÉCS
GUGGOL: FRANEK, RICHTER, BERKI, BRAUNSTEINER K.

eszembe, aki amolyan Minarik Ede féle mindenes volt a csapat körül. Utána Lányi Lajos, és
Gendúr Pali bácsi következtek, Berczelly Csabát
megelőzően pedig jobb híján én vettem át a csapat vezetését játékosedzőként három évre.
1985- ben, 39 évesen hagytam abba a játékot,
de utána még évekig játszottunk sikeresen az
öreg cimborákkal (Hori, Kiss Kari, Hénop
Tonó) az országos veterán bajnokságon.
Életem egyik legszebb pillanata volt, amikor 50 éves születésnapomra a régi csapattársak megszerveztek egy mérkőzést, ahol nagy
álmom teljesült: együtt játszhattam mindhárom fiammal. Nagy szerelmem volt ez a
sport, jóleső érzéssel emlékszem vissza egykori játékostársaimra. Kölcsönösen kiálltunk
egymás mellett minden helyzetben, hiszen a
kézilabda csapatjáték. És én nagyon méltányolom a csapatjátékokat.
Végezetül elmesélek egy tököli történetet,
bár ez nem csak kézilabda, de szervesen
hozzátartozik. Tökölre készültünk, komoly
pofozós mérkőzésre. Ez meglátszott az utazók névsorán is, mert a csapat tagjai közül
többen inkább otthon maradtak. Volt még
egy aprócska probléma: korábban Jeszinek
(Jeszenszki Józsi) volt itt egy botrányos
meccse, s most minden tököli rá fenekedett.
A baj az volt, hogy Jeszi nem jött el, rólam
pedig mindenki azt hitte: én vagyok a Jeszi.
No itt, és ekkor én akkora verést kaptam,
hogy azt nem kívánom senkinek. Jó részét
vissza is adtam, az kétségtelen. Ebben következetes vagyok. Ha odahaza kiosztottam
az egységcsomagokat, természetes, hogy
felválltam az idegenbeli meleg helyzeteket
is, ahol aztán olykor én kaptam a nagyobb
ruhát. De adósa nem maradtam senkinek.
Egy dolog tény: ennyi év után akárhány
régi ellenféllel találkozom a megyében, emlékeznek rám, meghívnak egy sörre, egy
beszélgetésre. Az egykori pályán lévő indulatokat felváltotta a kemény ellenfélnek kijáró kölcsönös tisztelet.
Lejegyezte: Heininger Ferenc
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A Gázló címû tárcasorozatról
ét marosi költő Győrffy Ákos és Mile
Zsigmond Zsolt írásaira figyeltünk fel
a rangos napilap, a Magyar Hírlap hasábjain. Arról tudakozódtunk, hogy miképpen alakult a felkérés e rendszeres rovatra.

K

2007 áprilisában kérte fel őket a Magyar
Hírlap Ahogy tetszik című hétvégi mellékletének szerkesztője, a Nagymaroson élő
Végh Attila, hogy írjanak heti rendszerességgel tárcákat a lapba. Nem volt semmiféle megkötése az írások témáját illetően,
pusztán annyi, hogy írják meg kedvük és
tehetségük szerint a „Börzsöny és a Dunakanyar lelki-szellemi térképét”. A feledat érdekesnek tűnt, és egy év elteltével még mindig úgy gondolják, hogy van mondanivalójuk. A rovat alcíme Gázló, amit sokféleképpen lehet értelmezni, többek között úgy,
hogy ezen írások segítségével megpróbálnak átkelni azon a sebesen kavargó folyón,
ami a mai, őrült tempóban „történő” világ,
hogy odaát, a túlparton keressék azokat a
háttérben meghúzódó, erős aurájú helye-

ket, majdnem elfeledett történeteket, amelyek megőriztek valamit azokból az időkből, amikor még egyben volt az, ami mára
menthetetlenül széthullott.
A szerzők tizenöt éve ismerik egymást, tizenöt éve barátok. Tizenöt éve járják együtt
és külön a Börzsönyt, az Ipoly-mentét, a falvakat és az erdőket. Ezekben az írásokban
sorra felkeresték és felkeresik azokat a helyeket, amelyekről úgy gondolják, érdemesek
arra, hogy mások is tudomást szerezzenek
róluk. Bár az írások helyszíne nem mindig a
Börzsöny és a Dunakanyar – hisz feltűnik
bennük olykor az Adria, Erdély és Anglia is –,
mégis ebből a káprázatos természeti és szellemi környezetből nyerik energiájukat. Vallják, hogy olyan vidéken élünk, ahol a csoda,
az irracionális, a titokzatos még számtalan
ponton tör be fizikai világunkba. A Gázló darabjaiban ezekről a betörési pontokról szeretnék tudósítani az olvasót.
Terveik szerint a jövőben önálló kötetben
is megjelennek majd a Magyar Hírlapba
H.I.
írott tárcáik.

A szerzőkről
Mile Zsigmond Zsolt Első verseskötete
2003-ban jelent meg Átkelek a dumán
címmel a Magyar Napló Kiadónál. Kiadás
előtt áll Panel című prózakötete, amelyben
a Kádár-korszak lakótelepi világát idézi
meg önéletrajzi eszközökkel. Ezek a prózák
a szombathelyi Életünk című folyóirat áprilisi és májusi számában jelennek meg.
Szintén kiadás előtt áll Törött, de hiánytalan című verseskötete. Alapító tagja, énekese és gitárosa a Törzs nevű „kísérleti-rockabilly” zenekarnak.
Győrffy Ákos Első kötete A Csóványos
északi oldala címmel jelent meg 2000-ben
(Accordia Kiadó), ezt követte Akutagava
noteszéből című könyve 2004-ben (József
Attila Kör-Ulpius-ház Kiadó), majd a legutóbbi, a Nem mozdul (Magvető Kiadó)
2007-ben. Német nyelvű verseskötete 2006ban jelent meg Aus Akutagawas Notizblock címmel az aacheni Rimbaud Verlagnál.
Gérecz Attila-díjas, valamint 2008-ban elnyerte a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjat.
Az Égboltban megvásárolhatók Zsigmond zenei CD-i, valamint a könyveik is.

Árpád-házi királylányok ünnepe júliusban

K

evés ember tudja, hogy hány női
szentet adott a világnak az Árpádház. Júliusban két Lengyelországban
ténykedő szentre emlékezünk, akik már a
középkorban a jó lengyel-magyar kapcsola tokat építették.
Szent Kinga (1224-1292, Ószandec, Lengyelország) – ünnepe: július 24.
Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi
Laszkarisz Mária. Nagynénjei Szent Erzsébet és Prágai Boldog Ágnes, húgai Boldog
Jolán és Szent Margit, unokatestvérei Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme.
Tizenegy éves volt, amikor apját 1235ben királlyá koronázták s nagynénjét, Erzsébetet szentté avatták. 1239-ben Boleszláv lengyel király feleségül kérte, fényes diadalmenet kísérte Esztergomtól Krakkóig.
A lengyelországi tatárjárás után 1249ben hazalátogatott, hogy édesapjától kérjen segítséget. Ekkor kapta ajándékba a máramarosi sóbányát. Jegygyűrűjét lehúzta, s
a birtokbavétel jeléül az aknába dobta. A legenda szerint, amikor 1251-ben Wielickában sóbányát nyitottak, az első sótömbben
megtalálták a királyné gyűrűjét.
1279-ben eltemette férjét, ezután felvéte-
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lét kérte a klarissza apácákhoz. 1284-től haláláig az ószandeci kolostor apátnője volt.
Húga, Boldog Jolán (1235–1298) Kingánál
nevelkedett, majd a nyugat-lengyelországi

SZENT HEDVIG SZOBRA VÁCON ÁLL

Jámbor Boleszláv felesége lett. Annak halála után 1279-ben visszatért a krakkói udvarba. Hamarosan Kinga is özvegy lett, s ekkor
a két nővér az ószandeci klarissza kolostorba vonult, ahol 12 évet töltöttek.
Szent Hedvig (ünnepe: július 18)
Nagy Lajos magyar-lengyel király leánya
1373-ban született. Nagy Lajosnak nem
lévén fiú gyermeke, Hedviget jelölte ki a lengyel trónra. A király halála után 1384-ben
lengyel királynővé koronázták. A következő
évben a jóval idősebb Jagelló litván nagyherceghez ment feleségül. Litván királynővé
koronázták és Jagelló megkeresztelkedvén,
II. Ulászló néven lengyel király lett. Közösen
kezdenek a litvánok megtérítéséhez, a litván egyház szervezéséhez. Hedvig Krakkóban megalapítja a bencés kolostort, ahol az
istentiszteletet a nép nyelvén tartják. 1397ben teológiai fakultást állíttat fel a krakkói
egyetemen. Mint Szent Erzsébet, ő is a szegények, a betegek, az árvák és az özvegyek
istápolója lett. 26 éves korában, 1399-ben
hunyt el Krakkóban. Itt avatta szentté 1997.
június 8-án II. János Pál pápa, bár a lengyel
nép addig is szentként tisztelte.
Tharan-Trieb Marianne
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Ezt követően egy szép verset hallhattunk Melisek
Máté előadásában, melyet Bánffy György Kossuth-díjas színművész beszéde követett. A koszorúzásra a Vadászkamara Kürtegyüttes kürtjelei
szólították az emlékezőket. A szobornál koszorút
helyeztek el többek között a jeles vadásztársaságok képviselő, Nagymaros Város Önkormányzata nevében Petrovics László polgármester és Janovics Tibor alpolgármester és az Ordo Vini Venatorum Vadász Borrend képviselői, akiknek
szép és különleges egyenruhája érdekes színfolt
volt a koszorúzók között.

Az emlékezés a Nagymarosi Erdészetnél folytatódott, ahol Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat- Magyarországi Egyetem rektora megnyitotta a Kittenberger Kálmán emlékkiállítást, mely egész
évben megtekinthető. (Köszönet érte az erdészet
vezetésének!)
Az érdeklődő közönség a művelődési házban
mindkét nap megtekinthette a fantasztikus trófeákat és az egzotikus afrikai szobrokat, a fegyverkiállítást. Sikere volt a fotó- és gyerekrajz-pályázat
nyertes pályaműveiből készített kiállításnak is.
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Az Afrikai teázóban (SanTeam Egyesület
háza) Marafkó
Márk afrikai képeit nézhették
meg a látogatók, illetve Szlimán Ahmed, a
Szahara alapítvány elnöke tartott rendkívül
érdekes, diavetítéssel egybekötött előadást Röhrig Dániel és
Földváry György közreműködésével.
A gyerekek mindkét napon kreatív kézműves foglalkozáson vehettek részt, s nagy örömet szerzett számukra az ingyenes arcfestés is.
A délutáni programok több helyszínen, különféle eseményekkel zajlottak: íjászattal, légfegyveres lövészettel – köszönjük Hídvégi
Győzőnek – és solymász bemutatóval.
A gyerekek madárodút készíthettek Sárog
Tibor segítségével és gyönyörködhettek a
szebbnél szebb galambokban, melyeket a Postagalamb Egyesület mutatott be. Az eső ellenére is sok résztvevővel zajlott le – a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány közreműködésével –
az engedelmességi, a tánc és agility bemutató,
amit a keverék kutya szépségverseny követett.
A kutyás programokat a vadászkutya bemutató zárta, mely lebilincselően mutatta be
a vadászkutyák tudományát és gazdáikkal
való szoros együttműködését.
14 órakor rajtoltak a Cédrus Egyesület szer-

Foto: Nagymaros

2008. június 7-én a Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje
szólította a város polgárait és a vendégeket megemlékezésre a Fő
téri Kittenberger szobor elé, ahol Kopeczky Lajos nagyszerű bevezetője után Petrovics László polgármester úr köszöntötte a jelenlevőket és megnyitotta a XIII. Kittenberger Kálmán Napokat.

vezésében a
Kerékpáros
teljesítménytúra résztvevői.
Az eső miatt
sajnos nagyon
kevesen látták
a
Pázmán
lovag című bábszínházi előadást, de az Art
On Musical előadásának a végére a szemerkélő eső ellenére egyre többen megjelentek. Jó
hangulatban telt Beliczai Balázs a Showder
Club humoristájának előadása és sokan figyelték ámulattal a
Vermilion Tűzzsonglőr csoport
félelmetes és fantasztikus előadását. Ezt követően
fergeteges hangulatról a További Magyar Hangok együttes gondoskodott.
Másnap már
kora reggel kinn
voltak a férfiak
(és egy kishölgy is) a gáton, de szerencsére
nem az árvíz, hanem a horgászverseny és a
főzőverseny miatt.
Közben a Kőszínpadon a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola növendékeinek táncbemutatóját láthattuk, majd a
gyerekek rajzpályázatának és a fotópályázat
eredményhirdetése következett.
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KRÓNIKA

2008. július
A közel 60 pályamű közül a
zsűri értékelése
alapján az első
30 képet állítottuk ki a művelődési házban, de
ezúton gratulálunk az összes
résztvevőnek,
különösen Járai
Lászlónak, aki
harmadik helyezett lett, Ivor Andreának, aki második helyezést ért el – ők a BTA’rt Utazási Iroda
utazási utalványát nyerték – és Sárog Tibornak,
akinek képét a zsűri az első helyre sorolta. Díja
pedig a Glóbusz Travel & Lifestyle magazin és a
Yachtap.hu közös ajándéka, egy siófoki hétvége
lett. A főző és horgászverseny eredményhirdetése is jó hangulatban telt, s ezután mindenki elégedetten falatozta a remek ételeket.
A délutáni program a 8.b osztályos tanulók afrikai táncával kezdődött, ami ráhangolt az Africa
showhoz az Imose Cultural Group előadására,
melyben volt harci táncos felvonulás és tánctanítás is.
Ezen a napon a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara közreműködésével a művelődési ház előtt folyamatos szűrővizsgálatok
zajlottak, melynek tanulságairól a következő
újságszámban olvashatnak majd. Ezúton is
köszönjük munkájukat!
Köszönetet szeretnénk mondani továbbá:
A rendkívül hangulatos Afrikai teázó működtetéséért, díszítéséért Schuppauer Anitának, Varga Tímeának és Grexa Edinának;
A kutyás programok levezetéséért és a szellemes konferálásért Heinczné Cserni Katalinnak, a díjakért Feketéné Battyány Katinkának, Drobilich Jánosnak, és a Máté Állatvédelmi Közalapítványnak.

A gyermekrajz-pályázat zsűrijének, a
nagymarosi Képzőművészeti Egyesület tagjainak és vezetőjüknek, Garami Máriának, illetve a fotópályázat zsűrijének: Garami Máriának (NaKE), Mándli Gyulának
(Katona Lajos Városi Könyvtár Vác), Timre
Tamásnak (National Geographic Channel) és
dr. Kubassek Jánosnak (Magyar Földrajzi Múzeum) is köszönjük munkáját.
A kézműves foglalkozások sikerét köszönhetjük Rudolf Józsefné Krisztának, Rudolf
Melittának, Schindlerné Dajkó Mónikának, Kiss-Demeter Enikőnek, Gergelyné
Kmetty Ágnesnek, dr. Balla Rékának.
A rendezvényt támogatásukkal, munkájukkal segítették:
CBA, Országos Magyar Vadászkamara,
Piramis Építőház, Dunakanyar Autócentrum, BTA’rt Utazási Iroda – Verőce, Ádám
Tibor és Varga Zoltán (a trófea kiállítás rendezése), Jórász István (a rendezvény technikai feltételeinek megteremtése), Ivor Anikó
(segítség a szervezésben), Bethlen Gábor
(madárvédelmi programhoz nyújtott támogatás), a polgármesteri hivatal dolgozói, a
művelődési ház munkatársai, a Cédrus
Egyesület, a Nagymarosi Kék Duna Horgászegyesület, Imre János (főzőverseny zsűrizése), Maros Kft.(a köztisztaság feltételeinek
megteremtése), a Nagymarosi Polgárőrök
(a rendezvény közbiztonságának megteremtése) és a Verőcei Rendőrőrsnek (utcabálra kihelyezett rendőrök).
A rendezvény ideje alatt talált tárgyakat
átvehetik Nagy Eszternél a nagymarosi polgármesteri hivatalban munkaidőben.
Mándliné Szabó Katalin
Nagy Eszter
szervezők
(Fotó: Kiss Péter)

Kittenberger Kálmán emlékkiállítás
– a Nagymarosi Erdészetben –
A kiállítás látogatható lesz hétvégenként 12 és 6 óra között, hétköznap pedig
csoportos bejelentkezés alapján. A nyitva tartás és az elérhetőségek hamarosan
megjelennek a WWW.IPOLYERDO.HU.
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Egy ember akkor alkot
maradandót, ha életén
és korán túlmutat

Igaz tudós,
magyar
ember volt!

K

ittenberger Kálmán halálának 50. évfordulója jelentős esemény volt Nagymaroson, és a hagyományos Kittenberger Napoknak külön fontosságot adott.
Ez alkalomra az Erdészet épületében kiállítás nyílt, a megnyitó ünnepségre számos
vadásztársaság érkezett és helyezte el koszorúit városunk híres emberének szobra előtt.
A kiállítást Prof. Dr. Faragó Sándor, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora
nyitotta meg. Beszédében rávilágított Kittenberger Kálmán emberi nagyságára, hiszen szakmai érdemei általánosan ismertek, emberi tulajdonságait az őt még személyesen ismerő nagymarosiak máig emlegetik. Ízig-vérig magyar ember, jó hazafi volt.
Nagy Afrika-kutató és vadászként, íróként tartja számon az utókor 50 év távlatában. Ugyanakkor kiesik a kollektív tudatból, hogy életében mennyi tragikus elem
volt: negyedik gyűjtőútját az I. világháború
kitörése szakította félbe, öt év hadifogság
után tért „haza” – de szülővárosa gyakorlatilag már Csehszlovákiáé volt. 1920-ban került Nagymarosra, ekkor vette át a Nimród
c. vadászlap szerkesztését. Ezután még kétszer járt Afrikában, majd kitört a világháború és hozta a maga következményeit, Kittenberger számára csupa kudarcot, csalódást. 1948-ban elvették tőle a Nimródot, melyet „a tudományosság, az irodalom és a
szakmaiság harmóniája” jellemzett, elvették puskáit (csak 1957-ben kapta vissza
őket). 1956-ban leégett a Nemzeti Múzeum,
ahol Európa egyik legnagyobb afrikai állattani kiállítása volt. Kittenberger 60 000 példánnyal gazdagította a gyűjteményt, ennek
nagy része elpusztult.
A csapásokat méltósággal viselte, szegényen és szótlanul halt meg, egyetlen szó
nélkül áldozta egész életét a magyar s az
emberi kultúrának. „Szerény, tisztaszívű,
egyenes ember volt, néha szűkszavú a gorombaságig; néha költő és néha tudós” –
mondta róla a jó barát, Fekete István.
Lénye, kiállása, alkotásai minősítették és
minősítik őt napjainkban is.
Tharan-Trieb Marianne
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VII. REGEJÁRÓ
MISZTRÁL FESZTIVÁL
NAGYMAROS, 2008. JÚLIUS 18–20.
„Kell-e dal, szép és varázsló,
Kell-e szép rege,
Vészbe játszó és derűbe,
Mint hazánk ege?”
(Vörösmarty)
A különleges nagymarosi mikroklíma
nemcsak a mediterrán tájakon honos szelídgesztenyének kedvez, hanem az énekelt
verseknek és a népzenének is. Talán azért
is így van ez, mert a táj hangulata, éghajlata – mint Hamvas Béla írja Öt géniusz című
művében – egyesíti magában az észak áthatolhatatlan szürkés borongósságát,
jeges szikrázását és a déli vidékek derűjét,
hetykeségét. Így éppen olyan, mint azok a
dalok, zenék, amelyek immár hetedik éve
csendülnek föl a Regejáró Misztrál fesztivál
háromnapos találkozóin.
A határainkon innen és túl immár több
ezer saját rajongót számláló Misztrál együttes évről évre meghívja Nagymarosra a
műfaj itthon és külföldön ismert vagy kevésbé ismert jeleseit. A fiatalabbak számára
pedig évről évre megrendezi a dalnokver-

senyt, melynek győztese
a következő
évben fellépőként mutatkozhat be.
A hétesztendős fesztiválhoz az idén is
Kettős Tamás szuggesztív, a mesélőkedvet,
a hagyományt és korszellemet ötvöző grafikái párosulnak.
Az énekelt versek és a népzenei alapokon
nyugvó alkotások olyan szabad és tág teret
engednek a muzsikusnak, hogy a zenei stílusok dalonként változhatnak, míg az
akusztikus hangzásvilág és az emberi énekhang a tisztaságot tükrözik. Elhangoznak
az értékeket közvetítő verssorok és a közösségi élmény kapcsán felfedezhetjük a bennünk rejlő igazat.
Aki ellátogat július 18-20-án Nagymarosra, egy olyan közegben találhatja
magát, amelyet oly kevésszer élhet át:
meglelheti önmagában a harmóniát!

A nagymarosi művelődési ház
júliusi programjai
Július 17-ig megtekinthető Dely Kornél FÉNY-KÉP CSOKOR című fotókiállítása
Július 18–19–20: MISZTRÁL FESZTIVÁL – esti (éjszakai)
Július 23. Táncház várhatóan 19.30
Júliusban komolyzenei hangverseny lesz a zenei tábor résztvevőinek közreműködésével.

N
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agymaros határon túli magyar gye rekeket lát vendégül július 7-től egy
hétig. A nyaralás alatt nemcsak a
vendégségbe hívott kárpátaljai és erdélyi
gyereksereg fogja magát jól érezni, hanem
a nagymarosi gyerekek, felnőttek is.
Hétfőn ismerkedős nap lesz: három ország fiataljai ismerhetik meg egymást, este
a tábortűz mellett a férfikar fog a gyerekekkel „versenyt” énekelni.
Kedden hajókirándulást tervezünk Budapestre: megnézzük a várat, és az
Országházban is tiszteletünket tesszük.
Szerdán evezünk, eső esetére kézműves
foglalkozást, társasjátékozást és gyerekfilm
vetítést tervezünk, este pedig az Igricek ad

Egy hét vidámság
koncertet a San-Team kertjében (Nyár utca
2, a posta mellett).
Csütörtökön a visegrádi palotát nézzük
meg, majd bobozni fogunk.
Pénteken a Börzsönyben kirándulunk,
Törökmezőn alszunk, erre az éjszakára bátorságpróbát és szalonnasütést szerveztünk.
Szombaton, 12-én a gyerekek koncertet
adnak a Római Katolikus Templomban, este
3/4 8-kor, melyre mindenkit szeretettel várunk.
A programokhoz előzetes egyeztetés
után, önköltségi alapon bárki csatlakozhat.
Köszönjük, a sok-sok felajánlott főzést,

A fesztivál programja
Július 18. péntek
Templomkerti színpad
18.00 – Chalga , 20.00 – Ifjú muzsikás
Gondolatok háza
21.30 – Misztrál, 23.00 – Nagymarosi színkör
Művelődési ház – Táncház
23.00 – Ifjú muzsikás

Július 19. szombat
Gondolatok háza
23.00 – Valkó banda
23.55 – Sebestyén István (mesélő)
Művelődési ház – Táncház
23.00 – Técsői banda (Máramarosi)
Duna–parti színpad
10.00 – Dalnokverseny
16.00 – Tolcsvay trió
18.30 – Vágtázó Csodaszarvas
21.40 – Misztrál
Templomkert
12.00 – Baranta-bemutató
Reneszánsz színpad
13.00 – Bourdon együttes,
14.00 – Kátai Zoltán, 15.00 – Vagantes trió
NYUGAT – színpad (templomkert)
17.20 – Huzella Péter, 20.20 – Kaláka

Július 20. vasárnap
Gondolatok háza
23.00 – Nemes Levente, 23.55 – Eszter-duó
Művelődési ház – Táncház
23.00 – Bácsi Gyurka zenekar (moldvai)
Duna-parti színpad
13.30 – A komédiásból lett barát
15.45 – Hangraforgó, 1830 – Söndörgő
21.30 – Ferenczi György és a Rackajam
Templomkert
10.00 – Világfa regélő meselabirintus
12 játékmesterrel
NYUGAT – színpad (templomkert)
14.45 – MacskaSzem , 17.00 – Túlpart
20.00 – Szélkiáltó
sütést (minden napra jelentkezett már valaki) és a pénzbeli adományokat, melyeket
továbbra is elfogadunk Zoller Csaba kerékpár-szervizében.
Köszönettel:
Szomráky Pál (tel.:06–30/955–49–35)
Szalai Mihály (tel.:06–30/955–49–39)
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Új túramozgalom
a Börzsönyben és
Ipoly-mente 90 biciklis
teljesítménytúra
Börzsöny Természetbarát és Hegymászó
Egyesület (BTHE) befejezte a Börzsönyi Kék
turistaútvonal jelzéseinek felújítását. Teljes
egészében, tíz munkanap alatt, 61 km-en
keresztül, Szob és Diósjenő között újult meg
a kék jelzés. Formálisan júliusban egy nyitó
vándortúra keretében adjuk át a turistáknak. Az útvonalat túramozgalom keretében
is végig lehet járni. Bélyegzéseket, matricákat, kódokat kell gyűjteni az igazolófüzetbe,
mely beszerezhető postai úton (BTHE, 1031
Bp., Vitorla u. 13.) vagy e–mailben
(bkt@bthe.hu). A hitelt érdemlően igazolt
teljesítést oklevéllel és kitűzővel díjazzuk.
Sokan a nagy melegben inkább biciklire
ülnek gyaloglás helyett. Erre kínálunk alkalmat augusztus 10-én az Ipoly-mente 90
biciklis teljesítménytúra keretében. A szobi
vasútállomásról, 9 és 11 óra között lehet rajtolni. A résztvevők nevezés után az Ipoly
partján észak felé veszik az irányt, Tésa érintésével Parassapusztánál lépik át a határt.
Szlovák oldalon előbb nyugat felé haladnak
Százdig, majd délnek fordulnak és Szalkánál visszatérnek hazánkba. A cél is Szobon
lesz, ahol a szintidőn (6 óra) belül beérkezők oklevelet és kitűzőt kapnak. A túra folyamán, több helyen is lesznek frissítőpontok.
Várjuk a nagymarosi tekerni vágyókat is.
Rendezvényeinkről bővebben a
www.bthe.hu honlapon tájékozódhat.
Kovács Gabriella

Toldi verseny
Visegrádon

Kedves Nagymarosiak!
Rittman Tamás nagymarosi lakos vagyok.
2008. 07. 12-én 16 órakor
Visegrádon a Palotajátékok keretében tartandó Toldi versenyen fogok részt venni,
amire sok szeretettel meghívok mindenkit.
Remélem, sikerül Nagymarosnak elnyerni
az első díjat. Minél több szurkolót várok!
Tomi
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A Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti
és Családsegítő Társulás élén

Horváth Anikó

– Miben látja a gondok legjobb megoldását?
Azt tapasztalom, hogy korai felismerés
esetén lehet a leghatékonyabban segíteni. A
leghathatósabb megoldás ebben és a prevencióban van. A korai felismeréssel a probléma könnyebben, még gyökerében elfojtható vagy kezelhető. Ehhez arra van szükség, hogy a családok maguk merjenek segítséget kérni, tudják hová fordulhatnak, és
ne érezzék a segítségkérést kudarcnak vagy
gyengeségnek. Ehhez két dologra van szükség: részben a tájékoztatásra intézményünk részéről, – remélhetőleg a cikk segítségünkre lesz ebben – részben pedig arra,
hogy a családok felismerjék, hogy segítséget kérni nem szégyen, hisz minden családban előfordulhatnak és többnyire elő is fordulnak problémák. A gyermekjóléti szolgálat azért van, hogy ezen próbáljon segíteni.
A megoldások másik fontos tényezője a prevenció lenne, amivel sajnos anyagi korlátaink
miatt egyre kevesebbet tudunk foglalkozni
(korábban heti három alkalom volt, ma egy).
A gyerekek kötetlen együttlétekben, klubfoglalkozásokon sajátíthatják el a pozitív mintákat, életvezetési technikákat, melyekkel az általunk gondozott családok a leginkább küszködnek, ezért fontos, hogy szabadidejüket, jó
hangulatú, családias légkörben hasznosan
töltsék. A délutáni klubjainkon és nyári táborainkban a cél annak az elérése, hogy a gyerekek szívesen, örömmel jöjjenek hozzánk.
Ebben a tevékenységben a Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány igen komoly segítséget
nyújt számunkra, de klubok fejlesztéséhez és
bővítéséhez több forrásra lenne szükségünk.
– Milyen gondok jelentkeznek leggyakrabban a gondozásba vett családokban?
Jelenleg a gyermekjóléti szolgálat Nagymaroson 150 gyermeket gondoz, a családsegítő
szolgálatnál pedig 101 az ellátottak száma.
Alapvetően életvezetési, gyermeknevelési
és természetesen anyagi gondokkal találkozunk leggyakrabban. Sajnos évről évre egyre
több magatartásproblémával keresnek fel
minket és egyre gyakoribb a családi konfliktusok, válások, jogi segítségkérések száma is.
Gyakori, hogy a kliensek információért jönnek szolgálatunkhoz, (jogi, ellátási, intézményi) és egyre több a munkát keresők száma is.
Szintén kiemelkedő gond a lakás probléma,
sok esetben a családok három-négy gyermekkel nagyon pici helyen laknak, egészségtelen
körülmények között, vagy olyan házban,

2. rész

amely szinte rájuk omlik. Sok az albérletben
élő kliensünk, bérleti viszonyuk mindig bizonytalan, nem tudják, hogy meddig lakhatnak ott, a lakbérek folyamatosan emelkednek,
jövedelmük ehhez képest alacsony, így az állandó bizonytalanság jellemzi életüket. Sajnos
ezen a területen teljesen tehetetlenek vagyunk,
mivel Nagymaroson nincs szociális bérlakás.
Egy-két éve új problémaként jelent meg a
bölcsőde hiánya. Sajnos egyre több édesanya
kényszerül vissza a munkába gyermeke óvodai ellátása előtt és sokuknál gondot okoz a
gyermek napközbeni ellátása. Egy felmérésünk szerint nagyon nagy igény lenne erre a
hiánypótlásra, akár óvodai minicsoport, akár
bölcsőde, akár családi napközi formájában.
– Melyek a további tervei?
A legközelebbi cél, hogy intézményünk a
munkánk számára minden szempontból
megfelelő épületet kapjon. Tervünk, hogy augusztusig az önkormányzattal közösen beadjunk egy pályázatot erre a célra. Mivel a testület több tagja támogat bennünket ebben, remélhetőleg megvalósul és sikeres elbírálás
esetén új épületbe költözhetünk. Az új épület
minőségi javulást eredményezne munkánkban, hiszen olyan ellátási formákat is beindíthatnánk, melyek jelenleg nincs módunk.
Rövid távú terv a klubjaink újraindítása,
hogy a gyermekek egy-egy délutánjukat
hasznosan töltsék.
Idén is megtartjuk nyári táborunkat, ahol korosztályoknak megfelelő kézműves foglalkozásokat tartunk, társasjátékozunk, kirándulunk.
Szeretnénk ismét szakmai régiós központ lenni a Dunakanyar és Ipolymente
számára: konferenciákat, tanfolyamokat,
továbbképzéseket szervezni. Célunk, hogy
a családi gondok csökkenjenek, megoldódjanak. Mi akkor vagyunk sikeresek, ha
munkánk láthatatlan marad, s a város, az
óvoda és az iskola mindennapi munkáját
azzal segíthetjük, ha prevencióval, napi jelenlétünkkel oldjuk a feszültségeket, elsimítjuk azt, ami göröngyös.
H.I.

Minden nap 8–10-ig és 1–3-ig
Telefon: 27/354–054
Mobil: 70/315–4014
Cím:
Váci út 32, volt rendőrség épülete
E–mail:
nagymarosigyermekjoleti@dunaweb.hu
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Nagymaros FC hírei
Sajnos az utolsó fordulóban felnőtt csapatunk súlyos vereséget
szenvedett, így rosszabb gólkülönbséggel csak az ötödik helyet szerezte meg. Nőtincs – Nagymaros F. C. 7:22 Góllövő: Horváth (2)

A felnőtt bajnokság végeredménye
hely csapat
1. Rád SE
2. Váci Reménység*
3. Vác-Deákvár SE
4. Váci RIKE
5. Nagymaros FC
6. Letkés KSE
7. Nőtincs
8. Perőcsény SE
9. Fortuna SE Kismaros
10. Szokolya SK
11. Szendehely FC
12. Penci SE*
13. Kosd**
14. Márianosztra SE

M
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

GY
18
16
14
12
12
12
12
11
11
10
6
8
6
1

D V
5 3
5
5
6 6
6 8
6 8
5 9
4 10
5 10
3 12
3 13
7 13
1 17
4 16
6 19

ÁLLATVÉDŐ SOROK
Mi lenne, ha oroszlán
marcangolná szét a Bodrit?
Nem szeretjük, ha ugat a kutya, ha a kapunk elé piszkít. De tény, hogy nem a kutya
tehet róla. Mindig a gazda, aki kapott észt a
Teremtőtől, csak nem használja. Mert
ahogy az ember is meg tudja tanulni (bár
egyre kevesebb jelét látjuk) a normális közösségi viselkedésmódot, a kutya is meg
tudja tanulni, ha MEGTANÍTJA az, aki érte
felelősséget vállalt: a gazdája. Ehhez pedig
szeretet kell az állat iránt, megértés az embertársak iránt, tisztelet a törvények iránt.
Amiből nálunk nagy a deficit.

iG
69
70
58
63
72
49
66
81
56
77
48
51
47
31

KG
31
41
34
52
63
45
69
69
59
93
61
77
70
74

Az ifjúsági csapat a bajnokságban a negyedik helyen végzett. Ez
annál is inkább bíztató, mert életkorban a mi csapatunk a legfiatalabb. Az első helyezettet csak a mi csapatunk győzte le.

Az ifjúsági bajnokság végeredménye
P
59
52
48
42
42
41
40
38
36
33
25
24
20
9

hely csapat
1. Kosd
2. Rád SE
3. Váci Reménység
4. Nagymaros FC
5. Fortuna SE Kismaros
6. Vác-Deákvár SE
7. Szendehely FC

Az emberekből hiányzik az
empátia
(az
együttérzés).
Mert mit gondoljunk arról a
k ut yatulajdonosról, amelyik
macskára uszítja a kutyáját? A
kutya ész nélkül,
csupán engedelmeskedik. De a
gazdája nem gondol bele, hogy az a macska is érez, fél, és a macska gazdája is szereti
a maga kis kedvencét. Lehet, hogy az uszító
gazda azt is nevetve nézné, ha egy oroszlán

állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.

Hétfő, kedd: 17–18
Szerda:
8–10
Csütörtök: 17–18
Péntek:
8–10 és 17–18
Dr. Drobilich János
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GY
17
12
8
8
8
4
3

D
O
1
2
1
O
1
1

V
1
5
8
9
10
13
14

lG KG
80 14
54 51
75 46
54 38
45 70
35 61
26 89

P
51
37
26
25
24
13
10

Az ifjúsági csapatba várjuk azokat a 13-18 éves fiatalokat,
akik szeretik a focit.
2
0
0
8
.
0
7
.
2
2. 18 órakor a focipályán.
Találkozás:
Major László
Nagymaros F. C. elnöke

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika

Rendelési idők:

M
18
18
18
18
18
18
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 időn kívül telefonos egyeztetés
alapján fogadom betegeimet.

marcangolná szét saját
kutyáját? Lehet, mert
neki az állat nem élőlény, hanem státuszszimbólum. Ő az életet nem tiszteli.

A KUTYAKANYAR
Állatorvosi rendelő
ajánlja
minőségi termékeit !
A macskák számos olyan féregfaj hordozói
lehetnek, amelyek veszélyt jelentenek ránk,
emberekre is. Ezért javasolt 3 havonta macskák
féreghajtása megfelelő szerrel.
Ez idáig csak tabletta formátumú készítményekkel lehetett megoldani ezt, ami néhány
macska esetében közelharcot jelentett. Most viszont a bolhacseppekhez hasonlóan működő
ún. spot on készítmény segítségével teljes féregtelenítés érhető el. A szer neve PROFENDER.

Nagymaros
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Kajakversenyeken elért eredmények
Duna–Régió Diákolimpia,
2008.05.31.–06.01. Velence
1000 méter:
15 évesek K1 5. Gyömbér Péter
9. Szűcs Géza
15–16 évesek K4
1. Szűcs Géza, Gyömbér László,
Gyömbér Péter, Makáry Sebestyén
16 évesek K2
5. Gyömbér László, Makáry Sebestyén
4000 méter:
15 évesek K2 2. Szűcs Géza, Gyömbér Péter
K1 9. Hlaván Csaba
13 évesek K1 5. Maurer M. Bence
7. Heffenträger Zoltán
MK1 5. Halápi Gergely
7. Sárog Zsolt
2000 méter:
12 évesek: K2 2. Tar Bálint, Bergmann Dániel

1. Szlávik Tamás
MK2 1. Zoller Balázs, Dobó Máté
2. Szántói–Szabó Márk, Szlávik Tamás
12 évesek: MK1 3. Guzsik Dániel
13 évesek: K1 1. Lovasi Eszter
MK2 1. Kristóf Máté, Janovics Artúr
2. Guzsik Balázs, Lovasi Balázs

Országos Diákolimpia,
2008. 06.20–22. Velence
1000 méter:
15–16 évesek: K4 3. Szűcs Géza, Gyömbér
László, Gyömbér Péter, Makáry Sebestyén
4000 méter:
13 évesek: K1 6. Maurer M. Bence
8. Heffenträger Zoltán
MK1
7. Halápi Gergely
2000 méter:
12 évesek: K2 2. Tar Bálint, Bergmann Dániel
Szabadidős versenyszámok, 500 méter:

11 évesek: MK2 2. Tar Bence,
Maurer M. Botond
MK1 2. Dobó Máté
2. Zoller Balázs
3. Lovasi Balázs
4. Szántói–Szabó Márk
5. Tar Bence
6. Kubik Viktor
7. Szlávik Tamás
3.Maurer M. Botond
12 évesek: MK1 2. Guzsik Dániel
MK2 1. Zoller Balázs, Dobó Máté
1. Szántói–Szabó Márk,
Szlávik Tamás
1. Lovasi Balázs,
Guzsik Dániel
13 évesek: MK1 1. Lovasi Eszter
MK2 1. Lovasi Eszter,
Németh Anna
MK2 2. Kristóf Máté,
Janovics Artúr

Váltó: 3 X 200 méter
13 évesek: K1 2. Maurer M. Bence,
Halápi Gergely, Heffenträger Zoltán
MK1
4. Tar Bálint, Bergmann Dániel, Sárog Zsolt
Szabadidős versenyszámok, 500 méter:
11 évesek: MK1 1. Dobó Máté
2. Lovasi Balázs
1. Zoller Balázs
2. Szántói–Szabó Márk
3. Tar Bence

Anyakönyvi hírek
Születtek:

Elhaláloztak:

Tóth Gábor és Marafkó Dóra fia: Levente
Kapitány Gábor és
fia: Bálint
Lambek Bernadett Ditta
Lénárt Zsolt és Mester Kitti
lánya: Gabriella
Fritz László és Horváth Annamária
fia: András
Flaskai József és Mari Gabriella fia: Balázs

Bíró Ferencné, sz. Vágó Zsuzsánna Mária
Müller Angéla
Végh Gézáné sz. Lénárd Róza Anna
Gaszner Józsefné sz. Nikischer Rozália
Petrik János
Heincz Vilmos
Téglás László
Heincz József

Köszönet mindazoknak, akik szeretett édesanyám,
Cseriné (Müller Angéla) halálakor fájdalmunkban
osztoztak, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Külön fejezzük ki hálánkat Dr. Zombori
Klára háziorvosunknak és a kedves Manyiká-

Nagymaros

Köszönetnyilvánítás
nak édesanyám gondos, türelmes, szakszerű,
áldozatkész ápolásáért.

A gyászoló Müller család

MEGHÍVÓ
TÉRZENÉRE
Szeretettel várjuk a nagymarosiakat, a városunkban nyaralókat és az éppen idelátogatókat vasárnap délutánonként ebéd
utáni kellemes zenehallgatásra. A műsort
idén is a Dunakanyar Fúvósegyüttes adja,
mint tavaly. Helyszín a Fő tér, időpontok:
augusztus 3., 10., 17. délután 16 óra.
A belépés díjtalan, de adományokat
elfogadunk.
ANNA Klub
Szomorú szívvel köszönöm mindazoknak,
akik édesanyámat, Bíró Ferencné (Vágó
Zsuzsát) utolsó útján velem együtt elkísérték, hogy fájdalmas gyászunkban osztoztak.
Bíró Friderika
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Az ország egyik legkisebb borvidéke:

A soproni
borvidék

A

Borbarátkör meghivására megint
egy híres borvidék jellegzetességeivel
ismerkedhetett meg a „borbarátkör
támogatói köre”.
A Taschner borház fiatal tulajdonosa
mutatta be borait, pezsgőjét és Irsai Olivérből készült törkölypálinkáját. Sopron a
kékfrankos fővárosa, bár régen nem így
volt: az a legenda sem igaz, hogy Napóleon
katonáinak kék frankért adták ezt a jófajta
bort, hiszen a 19. század végéig Sopronban
csak fehérbor termett. Megtudtuk, hogy a
kékfrankos Európában csak a Kárpát-medencében előforduló, ázsiai fajta, a Kaszpitenger mellékéről származik.
A kiváló fehér és vörösborok a megfelelő
ételek társaságában fejtik ki jótékony hatásukat: a Maros étterem marhasültje tette
emlékezetessé ezt a szép nyári estét.
T.-T.M.

Olvasónk írta
„Te egyszer s mindenkorra felelős
lettél azért, amit megszelídítettél…”
tanította Antoine de Saint-Exupéry a
Kishercegnek és mindnyájunknak.
Jómagam is mindennapi „használója” vagyok a
Duna-parti sétánynak, hol némi futás-féleség,
hol kutyasétáltatás végett, mely tevékenységeimet gyakorta kellemetlen élmény árnyékolja be:
az úton fel-felbukkanó kóbor kutyák, vagy gazdájukat több száz méterre lehagyó ebek. A játékos kutyuli azonban sokszor már kevésbé barátságos a futó, esetleg bicajozó emberek iránt, bár
a lemaradt gazdi nyugtat, hogy „Buksi nem
bánt!” és én bízok abban, hogy ezzel Buksi is
egyetért. Az ilyen esetek után úgy érzem, hogy a
kutyatartó gazda hozzáállása nem egészen korrekt. Nem értem, hiszen van egy-két jól látható
tábla egyértelmű képi és írásos jelekkel: kutyát
csak pórázon szabad sétáltatni. Természetesen
sok civilizált kutyagazda vezeti pórázon, vagy
láb mellett jól nevelt blökijét.
Pár hónappal ezelőtt alig féléves kutyámmal
kettesben egy tavaszi éjszakán megismerkedtünk a Duna-part vagányával, aki szívesen marcangol szét kisebb kutyákat. Akkor a történteken

felháborodva írtam a jegyzőnek, hogy szíveskedjen kivizsgálni az esetet, melyre választ még nem
kaptam. Majd az állatorvosnál járva néhány fontos információt tudtam meg a kutyákkal kapcsolatos szabálysértésekről. Így teljes mértékben értetlenül állok a számtalan kutyás eset előtt, hogy
miért nem lehet megbüntetni a felelőtlen tulajdonosokat? Ugyanis szó sincs arról, hogy itt bármi
is a kutya hibája lenne! A kutyatartó felel mindenért: a tartásáért, az oltásokért, ha kiszökik és
megtámad más kutyát, vagy embert, akkor is.
Majdnem mindenkinek van egy „kutyasztorija”, ami futás, biciklizés, vagy gyereksétáltatás közben történt, amikor szabadon kószáló kutya, vagy figyelmetlenül sétáltatott öleb ijesztett meg, kergetett el vagy
támadott meg embert, kutyát. És hányszor
sebesítik meg egymást szabadon csatangoló kedvencek!
Talán nem vagyok egyedül véleményemmel, hogy felelősségteljesebb kutyatartást
kellene megvalósítani kisvárosunkban,
mind emberi, mind jogszabályozási szinten. A címet kiegészíteném az embertársaink iránti felelősséggel. Kérem a kutya tulajdonosakat körültekintőbben tartsanak
kedvencet és a sétáltatáskor gondoljanak
másokra is ne csak önmagukra!
Plentner Katalin

A tetõ a ház
koronája!
Vállalom:
Gratulálunk Belányi Béla borásznak az Ister-Granum Eurórégiós IV. Nemzetközi Vándor Borversenyen, Visegrádon
legtöbb pontot elért 2005-ös Cabernet Sauvignon száraz vörösborához, amit a zsűri egy szép kupával jutalmazott.

Több mint biztosító!
– Magán nyugdíjpénztár, Önkéntes nyugdíjpénztár
– Biztosítások (élet, lakás)
– Befektetések (gyerekprogram)
– Jelzálog hitelek (lakásvásárlás, szabadfelhasználású,
– Hitelkiváltás – Közvetítői díj nélkül! –

AEGON ügyfeleknek további kedvezmények!

Tanácsadó: Major László
E–mail: majorlaci@vipmail.hu
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Telefon: 06–27/ 355–061
Mobil: 06–30/851–4061

– tetőszerkezetek kivitelezését,
– tetőfedést, zsindelyezést,
– tetőtérbeépítést, tetőtérszigetelést,
– állványozást,
– gipszkartonszerelést,
– lambériázást, hajópadlózást,
Elérhetőségem:
Mobil: 06–30/628–5825
E–mail: varesz01@citromail.hu
Varagya Krisztián

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

e-mail: marosetterem@invitel.hu
honlap: www.marosetterem.hu

VACSORÁS SÉTAHAJÓ
Nyáron három alkalommal
6 és fél 7 között induló hajón
zenés, pezsgős, svédasztalos
vacsorát rendezünk
a lenyugvó napsütésben
a Dunakanyarban.

Mathias Rex
Rendezvényhajó

2008. július 12–én
2008. augusztus 2–án
2008. augusztus 16–án

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

ÉTTEREM, HANGULATOS TERASZ, SZIVARSZOBA

A Maros étterem közvetlenül a
Duna-parton, a patinás kikötő
épületében várja az idelátogató
vendégeket.

salátákat, halakat – elsősorban dunai
halakat (harcsa, fogas, ponty, pisztráng,
lazac, lepényhal, haltálak) kínálunk.
Hétvégi eseményekre 4–6–8 személyes
tálak elkészítésére redelést felveszünk. A
Belső terme 70 fő befogadására alkalmas, vendégeket pizzéria is várja (nyártól házs Dunáranéző teraszain további 150 fő hozszállítással is). Lehetőség van előfizetni
élvezheti a vízpart és a napi menüre 600 Ft-os áron.
csodálatos panoráma mellett
a magyaros és mediterrán Az étterem kiválóan alkalkas esküvők, bankonyha
gasztronómiai kettek, keresztelők, családi összejövetelek
remekeit:
megrendezésére.

Nagymaros

Szivarszoba is rendelkezésére áll
vendégeinknek: 4–8 ember
számára kiváló helyiség,
amely alkalmas
tárgyalások lebonyolítására,
meghitt baráti beszélgetésekre,
összejövetelekre.
Természetesen itt
szivarozni és
pipázni is lehet!
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Szépségműhely –
Fő tér 9.

– Gyógykozmetika

Kozmetika, Wellness, Spa,
Egészségmegőrzés
Női lélek – és még sok más:
– sminktanfolyam (egyénileg is)
– ezoterikus szolgáltatások
A női szépségért!

Problémás bőrök eredményes kezelése
személyreszólóan, az okok feltárásával.
Egyidejű külső-belső kezeléssel,
csak természetes szerekkel.
Egészségi állapotfelmérés, életmódtanácsadás.
Kozmetikumok, gyógytermékek
otthonra is!

Szűcs Éva - kozmetikus természetgyógyász

Telefon: 06–30/380–6233

– AVON termékek teljes választéka kapható! Ildikó Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda
Nagymaros, Fő tér 3.
Kedves eladó ingatlannal rendelkező tulajdonosok!

Keresek előjegyzett, készpénzes vevőim részére:
– a Dámtól Zebegény felé családi házakat, (egy és többgenerációs)
– nyaralókat,– telkeket,– Duna-parti házakat, – albérletet
– értékbecslés 24 órán belül
– adó /illeték/ ingatlanjogi tanácsadás
– lakáshitelek már 5 % önrésszel
06–20/464–3429, 06–30/695–0030, 27/354–535
www.ingatlan.com/ildiko
Haraminé Papp Ildikó

Látásvizsgálat

– a szakorvosi rendelőben –

Fő tér 10.

Látszerész üzlet nyitva tartása:
minden szerdán 14–17 óráig
Látásvizsgálat: páros szombatokon
9–12-ig.
Védje szeme világát az erős UV sugárzástól!
Napfényre sötétedő lencsék nagy választékban, keretek kedvezményekkel. Előjegyzés: a 06–30/916–0889
Lendvainé Pesti Emese látszerész mester
szeretettel várja megrendelőit!

Zoller László Autószerviz
Járműklíma javítás Nagymaroson!
Itt a nyár! Ellenőriztesse klímaberendezését!

A teljes körű autószerelés mellett kibővült
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: hétfő–péntek 7–16 óráig

Nagymaros

AKCIÓS NYÁRI VÁSÁR –10–30 %
KEDVEZMÉNNYEL
ESKÜVŐI ÉS KOSZORÚSLÁNY RUHÁK NAGY
VÁLASZTÉKBAN, IGÉNY SZERINT MÉRETRE IS KÉSZÜLHETNEK!
ÉRDEKLŐDNI: 06–20/250–6794-ES TELEFONON
WEB: fwww.fortunabutik.hu
Meghosszabbított NYÁRI nyitvatartás július 8-tól augusztus 8-ig!
K–P: 15 – 19 -ig szombat: 9–12-ig hétfőn zárva
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KISBÍRÓ

2008. július

CBA Dunakanyar AKCIÓ
július 5-től 25-ig

Kapuvári sonka
1kg 995 Ft (995 Ft/kg)
Kapuvári darabolt bacon vf.
1kg 1095 Ft (1095 Ft/kg)
Kapuvári szeletelt bacon vf.
200gr 345 Ft (1725 Ft/kg)
CBA májas
200gr 75 Ft (375 Ft/kg)
Kaiser alpesi-kalocsai mix
75gr 169Ft (2253 Ft/kg)
Ász, csípős vastag kolbász
1kg 955 Ft (955 Ft/kg)
Spirite energiaital
0,25l
85 Ft (340 Ft/l)
Watt energiaital
0,25l
85 Ft (340 Ft/l)
Vitaminmaci (több íz)
0,33l
99 Ft (300 Ft/l)
Pölöskei Ice tea (citrom-őszibarack)
3l
199 Ft
(66 Ft/l)
Trombi-Dumbi szénsavas üdítő (6 íz) 2l
75 Ft
(38 Ft/l)
Sió vitatigris (2 íz)
0,2l
55 Ft (275 Ft/l)
Sió könnyű és zamatos alma 25%
1l
145 Ft (145 Ft/l)
Sió könnyű és zamatos narancs 25%
1l
145 Ft (145 Ft/l)
Omnia őrölt kávé
250gr 475 Ft (1900 Ft/kg)
Karaván őrölt kávé
250gr 369 Ft (1476 Ft/kg)
Bogica csipke lekvár
410gr 165 Ft (402 Ft/kg)
Bogica áfonya dzsem
410gr 199 Ft (485 Ft/kg)
Bogica sárgabarack lekvár
410gr 165 Ft (402 Ft/kg)
Bogica szilva lekvár
410gr 165 Ft (402 Ft/kg)
Bogica sárgabarack lekvár
820gr 275 Ft (335 Ft/kg)
Bogica vegyes íz
820gr 275 Ft (335 Ft/kg)
Univer alföldi mix
400gr
89 Ft (223 Ft/kg)
Sámson dobozos kukorica
340gr 109 Ft (321 Ft/kg)
Kelemen tészta 8 tojásos (többféle) 500gr 199 Ft (398 Ft/kg)
Kelemen tészta 8 tojásos (többféle) 200-250gr
99 Ft (396 Ft/kg)
Barilla olasz tészták
500gr 249 Ft (498 Ft/kg)
(farfalle, fusili, maccferoni, penne, conchiglie)

Costa doro szőlőmagolaj
500ml 599 Ft (1198 Ft/l)
Olivero wellness line étolaj keverék 500ml 599 Ft (1198 Ft/l)
Globus üveges sűrített paradicsom 720gr 229 Ft (318 Ft/kg)
Latinum darabolt paradicsom
400gr 129 Ft (323 Ft/kg)
Latinum hámozott paradicsom
400gr 129 Ft (323 Ft/kg)
Latinum paszírozott paradicsom üv. 690gr 219 Ft (317 Ft/kg)
Univer ketchup
470+50gr 249 Ft (479 Ft/kg)
Univer ketchup
700+50gr 335 Ft (447 Ft/kg)
Hipp bébiital (5 féle)
0,5l
255 Ft (510 Ft/l)
Laura habspray (növényi)
250ml 165 Ft (660 Ft/l)
Meggle UHT tej 1,5%
1l
149 Ft (149 Ft/l)
Farmer tejföl 20%
375gr 155 Ft (413 Ft/kg)
Olasz csom. sütemények (Latinum) 200-450gr 435 Ft (967 Ft/kg)
Grafiti smekt éttábla, tejtábla, földimogy. tábla 100gr
69 Ft (690 Ft/kg)
Fagy. Findus mexikói lasagna
400gr 129 Ft (323 Ft/kg)
Fagy. Findus wok+garlic
300gr 129 Ft (430 Ft/kg)
Fagy. Burgonya krokett
1kg 335 Ft (335 Ft/kg)
Fagy. Hungerit sajtos korong
1kg 999 Ft (999 Ft/kg)
Fagy. Óceán halfilé
500gr 455 Ft (910 Ft/kg)
Dutix fogkrémek (3 féle)
125ml 129 Ft (1032 Ft/l)
Tiret lefolyótisztító
1l
699 Ft (699 Ft/l)
Hétvezér Kékfrankos száraz
0,75l195 Ft+34 Ft üv. (260 Ft/l)
Hétvezér Zweigelt félédes
0,75l195 Ft+34 Ft üv. (260 Ft/l)
Hétvezér Olaszrizling száraz
0,75l195 Ft+34 Ft üv. (260 Ft/l)
Hétvezér muskotály félédes
0,75l195 Ft+34 Ft üv. (260 Ft/l)
Amstel Lager üveges sör
0,33l
89 Ft (270 Ft/l)
Theodora ásványvíz /3 féle/
1,5l
95 Ft
(63 Ft/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: 7–18.30, V: 7–14
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Áraink a készlet erejéig érvényesek!
Nagymaros

