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Köszönöm Nagymaros!
Tisztelt Nagymarosiak!
Szívbõl köszönöm, hogy immár harmadszor tiszteltek meg a
bizalmukkal, holott csak egy választási cikluson vagyunk túl. Az
Önök bizalmából tovább folytathatom amit elkezdtem, és reményeim szerint a ciklus végére látványos fejlõdést sikerül elérnünk.
Amikor valaki újra leteheti a
polgármesteri esküt, szükség van
számvetésre, és arra, hogy megválaszoljuk magunknak: mi az,
amit jól tettünk, és mi az, amit –
esetleg – elhibáztunk.
Eddig két képviselõ-testülettel
dolgoztam együtt, és senkirõl sem
feltételezve rossz szándékot, el
kell mondanom, hogy elvesztegettünk több mint két évet öncélú vitákra. Az utóbbi másfél évben a
válság ellenére sikerült befektetõt
találnunk, és olyan szerzõdést kötnünk, amely garantálja, hogy a
város a szálloda-termál projekttel
csak nyerhet. Eddig zömében az
elõkészületek zajlottak, a munka
dandárja csak most kezdõdik. Biztos vagyok abban, hogy amikor
négy év múlva mérlegre tesszük
az eredményeket, lesz mire büszkének lennünk, mert az eredmények közösek, hiszen az Önök
akarata nélkül nem folytathatnánk
a megkezdett munkát.
Köszönettel tartozom képviselõtársaimnak, azoknak is, akik
újra bejutottak, és azoknak is,
akiknek bár nem sikerült “újrázni”, de nem sajnálták tudásukat
és munkájukat adni a városért.
Köszönöm nekik a békés, konstruktív együttmûködést! Bízom, sõt
biztos vagyok abban, hogy az új
testülettel is tovább tudjuk építeni a közös jövõt.
A mostani kampányból két
dolgot kiemelnék. Az egyik igen
elszomorító. Az elmúlt másfél
évet a béke és nyugalom fémjelezte. Bíztam abban, hogy a választás is ennek jegyében telik el.

Önkormányzati választás
Ismét Petrovics László lett városunk polgármestere, az önkormányzati választáson induló négy polgármester közül
neki szavazott bizalmat a választópolgárok többsége.
A képviselõ-testületbe a szavazati arányok alapján a
következõ képviselõ-jelöltek jutottak: Szimon Attila,
Zoller B. Csaba, Grécs László, Rudolf Józsefné, Fekete
Zsolt, Burgermeister Ferenc József.
(Az önkormányzati választás eredményeirõl lapunk 3.
oldalán olvashatnak.)

Emlékezzünk együtt
Sajnos az utolsó napon valaki, aki
nem nézve sem a gyermekemet,
sem családomat, képtelen hazugságokat terjesztett.
Sosem értettem azokat az embereket, akik véleményüket nem
vállalják nyíltan, hanem pénzt és
fáradságot nem kímélve ízléstelen szórólapokkal szórják tele a
várost. Több fórum, akár nyilvános, akár a város honlapja lehetõséget nyújt arra, hogy bárki elmondhassa a véleményét. Álpartizánok mindig voltak, és mindig
lesznek, mint Mrozek forradalmára, aki a nyilvános wc falára
írja rendszerellenes üzeneteit, de
amikor kopognak, akkor eltünteti. Ennyit a jellemrõl. A “mû” az
alkotót minõsíti, a választók pedig döntöttek.
A másik dolog, amit meg szeretnék említeni a civil kurázsiról
szól, arról, hogy nagyon sok jó ötlettel találkoztam a jelöltek programjaiban, melyek remekül kiegészítik
a küszöbön álló nagy fejlesztéseket,
ezért remélem, ezekbõl is megvalósulhat jó néhány. Erre az aktivitásra bíztatnék mindenkit, ha vannak ötletei, amellyekkel jobbá tehetjük környezetünket, ossza meg velem, az ajtóm mindig nyitva áll.
Merjünk együtt álmodni, és
valósítsuk is meg!
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956-os forradalom
tiszteletére rendezett megemlékezésre október 22-én 16.30 órára.
Megemlékezés ’56 nagymarosi érintettjeirõl a temetõben
Megemlékezik: Petrovics László polgármester
18 órakor: ünnepi megemlékezés a mûvelõdési házban
Köszöntõt mond: Petrovics László Nagymaros város polgármestere. Ünnepi szónok: Valuch Tibor történész, az 1956-os Intézet tudományos fõmunkatársa.
Az ünnepi mûsort összeállítója és elõadója: Erdélyi György színmûvész.
Gyertyás átvonulás és koszorúzás a Fõ téri emlékmûnél a 950es számú Szent Gellért Cserkészcsapat közremûködésével.
Nagymaros Város Önkormányzata nevében

PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Az aradi tizenháromra
emlékeztünk

Cikkünk az 5. oldalon olvasható.
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Egyetértésben zajlott a
választás elõtti utolsó ülés
Utolsó ülését szinte teljes egyetértésben tartotta a nagymarosi
képviselõ-testület. Csak egy napirendnél – utcanév választásnál
– nem szavaztak együtt a városanyák és -atyák, akik teljes létszámmal jelen voltak.
Szinte mindent egyhangúlag
fogadott el a testület utolsó ülésén, szeptember 27-én, hétfõn.
Több beszámoló volt terítéken,
amelyet meghallgattak a képviselõk. Petrovics László polgármester beszámolt a lejárt idejû

haladó szilárd hulladékot halmoz fel. Megemelték a bírság
összegét is 30 ezer forintról 50
ezerre.
Elrendelték, hogy Nagymaros nyújtson be a Fehérhegy utca
csapadékvíz-elvezetõ rendszerére pályázatot, melyre a város
közel 8 millió forint önrészt biztosít.
Idén is elfogadta a testület,
hogy a város támogassa a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalokat a felsõoktatásban.

Lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

október 18-án azon utcákban, ahol
hétfõn van a szemétszállítás;
október 19-én azon utcákban, ahol
kedden van a szemétszállítás;
október 20-án azon utcákban, ahol
szerdán van a szemétszállítás,
lomtalanítást végzünk.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
- a fém hulladékot,
- a nem szennyezett, kötegelt papírt, valamint
- az italos- és befõttes üvegeket
(mûanyag zsákban/dobozban)
újrahasznosítás céljából külön gyûjtjük.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki.
Köszönjük, hogy ezzel is elõsegítik szelektív hulladékgyûjtési törekvéseinket!
POLGÁRMESTERI HIVATAL

határozatokról,
Döbrössy
Mihályné pedig a Nagymarosi
Krónika és Hõsök Könyvének
szerkesztési folyamatait ismertette. A könyv kézírással készül,
1996-tól öleli fel Nagymaros történetét és leginkább az utókornak
készül – tudtuk meg.
Szintén támogatták a Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel kötendõ együttmûködési megállapodást. Ebben az
egyesület vállalja többek között
a káresemények felszámolását,
az önkormányzati rendezvények
biztosítását és felvilágosító elõadások megtartását.
Módosították a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola pedagógiai programját, így már a második évfolyam végétõl kezdve osztályzattal minõsítik a diákok teljesítményét.
A képviselõk tájékoztatást
kaptak a helyi adóbevételekrõl
is. Abban egyetértettek, hogy a
kintlévõségek behajtása érdekében szigorúbb intézkedésekre
van szükség.
Módosították a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos rendeletet. Így már azt is megbüntethetik, aki az ingatlanán a rendszeresített és általa igényelt
gyûjtõedényzet kapacitását meg-

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében 2011-re 600
ezer forint elkülönítését szavazták meg.
A Tiszta udvar, rendes ház
program végrehajtásról szóló
tájékoztatót meghallgatták a
képviselõk és úgy döntöttek,
hogy a két jelentkezõnek 20
ezer forint jutalmat és egy, a ház
falára kihelyezhetõ táblát adnak. A díjátadásra Ivor
Andrásné alpolgármester és
Német Imre képviselõ javaslatára az új testület alakuló ülésén kerül majd sor, októberben.
Kilenc igen szavazattal és
három nemmel fogadták el Dobos Edgár és feleségének kérelmét, hogy a Kittenberger utcából nyíló, az ingatlanjukhoz vezetõ önkormányzati tulajdonú
kis utat Rókavár-köznek kereszteljék el.
Október 1-jével távozik a
város aljegyzõje dr. Keczely
Béla, aki Õrbottyánban, mint
jegyzõ folytatja tovább munkáját. A testület tagjai megköszönték eddigi tevékenységét
Nagymaroson és sok sikert kívántak neki.
A ciklus utolsó ülését koccintással és búcsúzással zárták a képviselõk és a polgármester.
FURUCZ ANITA

MAROS KFT

Hirdetmény lakott
területi vadászatról
Az Ipoly Erdõ Zrt Nagymarosi Erdészete szeptember 30.
és október 19. között a lakott
területen egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében rendõrségi engedély alapján vadkárelhárító fegyveres vadászatot
folytat - tájékoztatta az önkormányzatot Gáncs Viktor erdészetvezetõ. Lapunk megjelenésétõl számított idõszakban
még a következõ helyeken és
idõpontokban végeznek vadászatot.
október 12.
- Elsõvölgy u. és Fehérhegy u. közötti gesztenyés,
este;
- Nagymaros, Rákóczi u.
46. számú telek, dr. Gánti
Tiborné tulajdonossal egyeztetve, este.
október 14.
- Nagymaros 10538 és
10539 hrsz-ú telkek, dr.
Steiner Péter tulajdonossal
egyeztetve, este;
- Nagymaros, Elsõvölgy

14. számú telek, Nagy Béla tulajdonossal egyeztetve, este.
október 16.
- Szamaras út, szemetes
konténer, hajnalban és este;
- 10534-es erdészeti gesztenyés melletti 10537. hrsz-ú út,
hajnalban és este.
október 19.
- Elsõvölgy u. és Fehérhegy u. közötti gesztenyés,
este;
- Nagymaros, Rákóczi u.
46. számú telek, dr. Gánti
Tiborné tulajdonossal egyeztetve, este.
A vadászatok ideje elõre
láthatólag este 18 és 22 óra
között, hajnalban pedig 5 és 8
óra között lesz. Kérem, hogy
ebben az idõpontban a megadott napokon fenti területeken
lehetõség szerint ne tartózkodjanak.
Amennyiben ez mégis
szükséges Borka Róbert mûszaki vezetõt a 06-20/4687160-as telefonszámon értesíteni szíveskedjenek.
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Az aradi tizenháromra
emlékeztünk
A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola 6. a és
b osztályos tanulói október 6-án
este a mûvelõdési házban mûsorral emlékeztek az aradi vértanúk
halálának 261. évfordulójára,
melyen köszöntõt mondott
Petrovics László polgármester,
az ünnepi szónok dr. Harrach
Péter országgyûlési képviselõ, a
Fidesz-KDNP frakcióvezetõje
volt. Az emlékezésen közremûködött: ifj. Horváth Antal.
Petrovics László polgármester köszöntõjében egyebek mellett hangsúlyozta: “E nemzeti
gyásznapunkon arra emlékezünk, hogy 1848-49 vérzivataros
másfél esztendejében voltak embereink, akik szolgálták a közös

meghaltak: Pöltenberg Ernõ,
Török Ignác, Lahner György,
Knézich Károly, Nagysándor
József,
gróf
Leiningen
Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és gróf
Vécsey Károly.
A neveket olvasva nyilván
mindenkinek eszébe jut, amit tudunk is, hogy ezeknek az embereknek a jelentõs része nem magyar származású volt. Van köztük német, osztrák, lengyel, szerb
és horvát, különbözõek voltak
nemzetiségük szerint is, társadalmi és vagyoni helyzetük szerint is. És mégis közösek voltak
céljaik a magyar szabadságért
és a magyar függetlenségért vívott harcban.

Választási eredmények
Polgármester-jelöltek
Petrovics László Ferenc
Zoller Csaba
Köbl Gábor
Ivor Andrásné

független
független
független
független

1155
567
118
114

Képviselõ-jelöltek
Szimon Attila
Zoller B. Csaba
Grécs László
Rudolf Józsefné
Fekete Zsolt
Burgermeister László József
Szomráky Pál Benedek
Heinczinger László István
Ivor Andrásné
Német Imre
Zoltai Dávid Tamás
Flamich Gábor
Hollósi Géza
Köbl Gábor
Szalai Mihály
Farkas János
Zámbó Jenõ István
Büki Miklós Pál
Major László Zoltán
Együd József

844
835
717
683
641
630
629
590
551
518
514
497
486
437
421
415
409
339
174
97

Megyei közgyûlés tagjai
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP

1193
345
370

Német kisebbség

Az emlékezésen részt vett Jürgen Ditz Grevesmühlen polgármestere (középen) és felesége, aki szabadságát tölti Nagymaroson
jó, a haza ügyét. Végigjárták a
rájuk bízottakat, az emberélet
legnehezebb pillanatait. Gondoskodtak róluk, vezették õket és
harcoltak a gyõzelemért. Nem is
akárhogyan. A szakma szabályai
szerint legyõzték Európa legjobb
hadseregét és csak a legnagyobb
tudta kicsavarni kezükbõl a fegyvert. Úgy váltak hõssé, hogy tették a dolgukat, megtették, amit
kellett. Amikor fellobbantjuk
mécseseinket ezen az októberi
estén, gondoljunk erre.”
Dr. Harrach Péter beszédében
felidézte a megtorlást megelõzõ
eseményeket, majd beszélt arról
az üzenetrõl, amit ez az ünnep
nekünk ma közvetít.
“Kik voltak ezek az emberek,
érdemes a nevüket is felolvasni.
Lõpor és golyó által halálra ítéltek: Lázár Vilmos, gróf
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ,
Schweidel József. Kötél által

Mi az, amit üzen nekünk ez az
ünnep? Fontos ezt ma Magyarországon megfogalmazni.
Olyan helyzetben vagyunk, hogy
kialakult egy olyan centrális politikai erõ, amely képes arra,
hogy a nemzeti egységet megteremtse. Tudjuk nagyon jól, hogy
erre az erõre több százezer olyan
ember szavazott, aki baloldali
érzelmû volt, tehát egyfajta nemzeti egység már létrejött. Azért
van értelme ezt a nemzeti egységet megteremteni, hogy a megfelelõ változásokat meg tudjuk
tenni, a megfelelõ értékeket megvalósítani ebben az országban.
Ez az üzenete ennek, hogy különbözõ nemzetiségû emberek is
képesek egy cél érdekében a hazáért összefogni” – hangsúlyozta
az ünnepi szónok.
Az emlékezõk a cserkészek vezetésével az országzászlóhoz vonultak, ahol elhelyezték mécseseiket.

Ivor Andrásné
Heinczné Cserni Katalin
Furucz Angelika
Furucz Anita
Harangozó Károlyné
Lénárt Kitti
Heininger Ivett
Sukerekné Tóbiás Kornélia
Hiller Ilona

40
39
26
26
17
12
10
10
9

Cigány kisebbség
Révész Krisztián
Halász Csaba
Halász Csabáné
Szabóné Révész Zsanett

14
14
13
12

Megjegyzés: A városi képviselõ-testületbe a legtöbb szavazatot kapott elsõ hat jelölt jutott be. A német és a cigány kisebbségi önkormányzatnak négy képviselõje lehet.

Ösztöndíjpályázat
Nagymaros Város Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás
Minisztériummal együttmûködve kiírta a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2010/
2011-es tanév második és a
2011/2012-es tanév elsõ fél-

évére. A pályázatok benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázati kiírás és a pályázati ûrlap a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatánál átvehetõ, illetve a nagymaros.hu
oldalról letölthetõ.
Bõvebb információ az 595107-es telefonszámon kérhetõ.
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Az utolsó órában vannak szelídgesztenyéseink?
A 24. órában közösen a helyi
szelídgesztenyések megmentéséért címmel szervezetek határon átnyúló szakmai konferenciát szeptember 22-én városunkban, a mûvelõdési házban.
A szlovák település, Kékkõ

dencében, valamint
- a károsítóiról és védelmérõl hallhattak elõadást a résztvevõk.
Délután, a program zárásaként közösen a szakemberekkel meglátogatták a szelídgesz-

Szép számmal jöttek el a konferenciára a szelídgesztenyefák
tulajdonosai, akik szívükön viselik fáik sorsát. Kékkõn minden évben megrendezik a gesztenye-fesztivált
(Modry Kamen) és Nagymaros tenyést Nagymaroson.
közösen pályázott, hogy megA két város a közös pályámentsék a szelídgesztenyése- zaton több, mint 26 millió foket, amely mindkét település- rint támogatást nyert a gesztenek nagyon fontos.
nyések megmentésére.
A rendezvényen Petrovics
FURUCZ ANITA
László polgármester köszöntötte a vendégeket. Elmondta:
a településnek fontos a szelídgesztenyések megmentése.
- A pályázat a 24. órában
közösen a helyi szelídgesztenyések megmentéséért címet
viseli. Valóban a 24. órában
vagyunk és, ha most nem teszünk valamit, akkor már késõ
lesz – hangsúlyozta. Hozzátette: még Károly Róbert hozta be
a városba gesztenyefákat, úgy
érzi, hogy megõrzésük a város
feladata.
Aladár Bariak, Kékkõ polgármestere bemutatta a megjelenteknek a szlovák települést.
Elmondta: minden évben hagyományosan megszervezik a
gesztenye-fesztivált, amelyre
mindenkit meginvitált.
A konferencián többek között a szelídgesztenyések
- ökológiai, természetvédelmi, termõhelyi jelentõségérõl,
a projekt közös megvalósításának tapasztalatairól,
- a szlovákiai projektrész
megvalósulásáról, eredményeirõl és tapasztalatairól,
- a szelídgesztenye jelenérõl és jövõjérõl a Kárpát-me-

A rendezvényen a résztvevõk a Radócz László által szerkesztett A nagymarosi szelídgesztenyések története, ápolása, védelme címû kiadványból is kaptak, mely a pályázat
keretében készült. A mû nem csak a gesztenyések történetével, hanem szerepükkel és betegségeivel is foglalkozik.
“A nagymarosi szelídgesztenyések történetének
három fõ meghatározója az
õsi eredet és az emberi behatások: a telepítés, majd a
több nemzedéken átívelõ hagyományos gazdálkodás,
szelekció. A térségben a gesztenye évszáza-dokkal korábban is erdõt alkotott. Az õsi,
természetes elõfordulású
gesztenyeváltozatok és a –
néphagyomány szerint Károly Róbert kertészei által az
1300-as évektõl betelepített –
Itáliából (Nápoly, Firenze) származó fajták keveredésébõl
alakultak ki a nagymarosi alváltozatok.” – írja a könyvben
Zeller Zoltán természetvédelmi mérnök.
A könyvben olvashatunk még dr. habil. Bürgés Györgytõl, Murányi Zoltán projektmenedzsertõl és dr. habil Radócz
Lászlótól is szakmai írásokat.
A kötet az önkormányzat városüzemeltetési osztályán
ingyen átvehetõ, valamint a könyvtárból kikölcsönözhetõ.
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Közmeghallgatás
Az elsõ két lépést már megtettük
Szép számmal jöttek el érdeklõdõk a mûvelõdési házba a
szeptember 10-iki közmeghallgatásra, melyen a felszólalók
nagyrészt a termál projekt részleteirõl, s az utak állapotáról
kérdeztek.
A közmeghallgatáson – mely
rendkívüli testületi ülésnek is
számít – 8 képviselõ volt jelent,
így a testület határozatképes
volt. Az összejövetel elsõ részében Petrovics László polgármester egyebek közt beszélt a folyamatban lévõ városközpont rehabilitációról, majd összefoglalta
az elmúlt négy évben történteket. A beszámolót kiegészítve
Sulyok Zoltán, a termál beruházás vezetõje a projekt jelenlegi
állásáról, Koncz Ernõ a Nagymaros Turizmusáért Egyesület
vezetõje pedig az egyesület eddigi tevékenységérõl, jövõbeni
terveirõl beszélt.
A polgármesteri beszámolóból megtudtuk, hogy városközpont rehabilitáció több mint 625
millió forintba kerül, ehhez az

Borkó Attila egyik kérdése
arra irányult, hogy neki és a
Nagymaroson élõ embereknek milyen haszna lesz majd
a szállodából?
európai uniós támogatás 470
millió forint.
“A városközpont rehabilitációjával és a termál beruházással településünk nem egy, hanem
több évtizedet lép elõrébb. Életünkben olyan változásokat
eredményezhet, amely máskülönben 20 év alatt sem történne
meg velünk. A mi esetünkben az
elsõ lépés ezen a hosszú úton a
tervezéssel, és a pályázati pénz
elnyerésével megtörtént. A második lépés a mai, hogy konszenzusra jussunk, és a felmerülõ
problémákat, kérdéseket meg-

beszéljük. Így jutunk el a harmadik lépéshez, az építkezés megkezdéséhez” – mondta Petrovics
László, aki ezután rátért az elmúlt négy évben végzett munkára.
Petrovics László beszédében
kiemelte: négy évvel ezelõtti

Szomráky Pál arra volt kíváncsi, hogy a szálloda-termál
projettõl anyagi szempontból
mit remélhet a város és mit remélhet a vállalkozó?
megválasztása után 2 és fél éven
keresztül hiányzott az összetartás a testületben, ez a napi munkavégzésre rányomta bélyegét.
A tavalyi idõközi önkormányzati
választás óta ez az állapot 180
fokos fordulatot vett, az eredmények ezt hitelt érdemlõen bizonyítják is. Ezekrõl az eredményekrõl Petrovics László részletesen is beszámolt, majd köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik városunk életéért és szépítéséért sokat tettek.
Sulyok Zoltán a focipályánál
tervezett termál beruházás jelenlegi állásáról elmondta: rendelkeznek elvi építési engedéllyel,
néhány szakhatóságnál az engedélyeztetés folyamatban van. A
Pest Megyei Tervtanács végre
elfogadta az elképzeléseiket.
Reményeik szerint október közepén a kútfúrással elindul a
szálloda beruházás, mely az élményfürdõvel együtt a tervek
szerint jövõ karácsonyra megnyit. Megtudtuk, hogy a régi
szálloda helyén egy évvel késõbb egy 5 csillagos 100 szobás
szálloda épül fel.
Koncz Ernõ a turisztikai
egyesület elképzeléseit vázolta
fel és kérte a jelenlévõket, hogy
jelentkezzenek az egyesületbe,
mert szükség van az ötletekre,
javaslatokra ahhoz, hogy elõbbre vigyék a nagymarosi turizmus
ügyét.

Új csoportszobával bõvült
a Magyar utcai óvoda
Ünnepélyes keretek között, a
városvezetõk Petrovics László
polgármester, Ivor Andrásné és
Zoller Csaba alpolgármesterek,
Farkas János, Heininger Ferenc, Hollósi Géza, Rudolf
Józsefné önkormányzati képviselõk, a kivitelezõk képviselõi,
az óvónõk, dajkák jelenlétében
adták át szeptember 27-én, késõ
délután a Magyar utcai óvoda
újonnan kialakított csoportszobáját és mutatták be a régi helyiségekben azokat a felújításokat, amelyek által még szebb,
korszerûbb lett az intézmény.
Harangozó Károlyné óvodavezetõ köszöntõjében elmondta,
ezzel a beruházással a szívük nagy
vágya teljesült, hogy a szolgálati
lakásból egy csoportszobát tudtak
kialakítani. Köszönetet mondott a
kivitelezõknek az igényesen elvégzett munkákért, a polgármesternek és a képviselõ-testület tagjainak, akik támogatták, hogy ez
a felújítás megvalósuljon és Murányi Zoltánnak, aki a pályázat elkészítésében volt segítségükre.
A pályázat által az egész Magyar utcai óvodát felújították –
tudtuk meg – a csoportszoba kialakítása mellett új fûtésrendszer
került kiépítésre, megtörtént az
ajtók, ablakok festése, a parketta csiszolása. A teljes felújítás

valósult meg. A 7,2 millió forintos pályázati pénzt az önkormányzat 9 millióra egészítette ki.
A beruházás fõ kivitelezõje a
Hód Kft volt Heininger Ferenc
irányításával. A teljes fûtéskorszerûsítést Szabadi István, a festést Halász János és csapata végezte. A bútorokat a Famászóka
Kft készítette Homályos Attila
ügyvezetõ vezetésével. A villanyszerelést Ocsenás Tibor és
kollégái, a burkolati munkákat
Neubrandt József és munkatársa végezte. A felújítás során a berendezések mozgatásában sok
segítséget nyújtott az egyik szülõ, Trangoni Viktor, a polcon
lévõ játékokat szülõk adták
össze, nekik is köszönetet mondott az óvoda vezetõje.
Petrovics László polgármester
megdicsérve a kivitelezõk munkáját, örömmel nyugtázta, hogy
második próbálkozásra végre sikerült pályázaton pénzt nyerni –
igaz valamennyivel kevesebbet a felújításra. Köszönetet mondott
az óvoda összes dolgozójának,
akik lemondtak a ruhapénzükrõl,
s ebbõl az összegbõl tudtak bútort vásárolni.
A új csoportszobában
Siklósiné Burgermeister Judit
óvónõ és az új óvónõ felvételéig Harangozó Károlyné huszon-

A beruházással a szívünk nagy vágya teljesült - mondta Harangozó Károlyné óvodavezetõ (középen). Balról Zoller Csaba, jobbról Ivor Andrásné alpolgármesterek

nagyon ráfért az ovira – hangsúlyozta Harangozó Károlyné -,
aki megemlítette azt is, vannak
a külsõ részen is megoldandó
feladatok, reméli, azokat is idõvel el tudják végeztetni.
A munka európai uniós
(F)
TÁMOP pályázat segítségével

két gyermekkel tart foglalkozásokat. Amennyiben a jövõben
úgy alakulna az óvodai létszám,
hogy erre a helyiségre nincs
szükség, akkor itt bölcsõdei csoportot indítanának – tudtuk meg
Harangozó Károlynétól.
F. E.
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Köszöntõk mûsorral, virággal, tortával
Huszonöt éves a Városi Nyugdíjasklub
“A fiatalság nem életkor, inkább
lelkiállapot: akaraterõ, képzelõerõ, heves érzelmek, a bátorság
uralma a gyávaság fölött, amikor a kalandvágy legyõzi a kényelemszeretetet. Attól még nem
öreg valaki, hogy megélt valahány évet. Öregedni annyi, mint
lemondani az álmainkról. Az
évek ráncossá teszik a bõrt, a lel-

mûsorban fellépõ együtteseket.
Az ünneplésbe sajnos bánat
is vegyült, amikor a klubvezetõ
Makrai Ferencné bejelentette
alapító klubtársuk, Nógrády
László halálhírét, mely után
egyperces felállással tisztelegtek a jelenlévõk klubtársuk emléke elõtt.
Az ünnepi mûsorban

Józsefné, Jung Ferencné,
Maurer Jánosné, Maurer János,
Mihály Jánosné, Omischel
Sándorné, Révay Jánosné.
A születésnaposokat a
Wildenrosen Táncegyüttes is
köszöntötte fellépésével. Természetesen a torták, virágcsokrok

sem maradhattak el. Ezzel kedveskedtek a mûvelõdési ház dolgozói, a Dunai Svábok közössége nevében Ivor Andrásné,
Petrovics László.
Az ünneplés a Dunakanyar
Fúvósegyüttes mûsorával és vacsorával zárult.

Nógrády László

A Nyugdíjasklub
25 éves évfordulójára

Az alapító klubvezetõ, A jelenlegi klubvezetõ, MakBurgermeister Ferencné em- rai Ferencné
lékezik
kesedés hiánya pedig a lelket –
mondta egy indiai bölcs.
Nos, kérem, lehet, hogy Önök
között már vannak olyanok,

Hamvasné Bohák Mária verset
mondott, fellépett a Nagymarosi Nõi Kar Patrik Judit vezényletével, Kovácsné Balla Emma

A Nagymarosi Nõikar mûsora
akiknek az évek néhány szarkalábbal tették érettebbé az arcát,
de azt bizton állíthatom, hogy
lelkesedésnek nincs híja, tehát a
lelkük tükörsima” – mondta a
Városi Nyugdíjasklub 25. születésnapját a mûvelõdési házban
ünneplõ közönségnek szeptember 18-án a Mándliné Szabó
Katalin, a mûvelõdési ház vezetõje.
Az 25. évfordulón külön köszöntötték, Petrovics László polgármestert Ivor Andrásné és
Zoller Csaba alpolgármestereket, Varagya Györgyöt, a Nyugdíjasklubok és Idõsek “Életet az
Éveknek” Országos Szövetsége
területi képviselõjét, valamint a

szintén verssel kedveskedett,
Petrovics László polgármester
köszöntõt mondott és virágot
adott át a klub vezetõjének, Varagya György virággal és emléklappal köszöntötte a közösséget.
Nógrády László ez alkalomra írt
versét Mándliné Szabó Katalin
olvasta fel. A Die Blumen tánccsoport mûsora után a klub alapító vezetõje, Burgermeister
Ferencné emlékezett a 25 év
fontosabb eseményeire.
Ezt követõen emléklapok átadására került sor. Emléklapot
vett át: Barthal Oszkárné,
Burgermeister Ferencné, Cseresznye Jánosné, Hamvas

Nagymaroson a Dunakanyar centrumában áll egy kultúrpalota,
Többek között a nagymarosi Nyugdíjasklubnak is az otthona,
25 éve, hogy én is eljárok oda.
Ma ünnepelni jöttünk össze, ezen a szép napon,
Velünk együtt örülnek kicsik és nagyok.
Gyorsan elszállt a 25 év felettünk,
Voltak rossz napok, de volt sok örömünk.
Gondot és bánatot ma otthon felejtettük,
Csak öröm van a szívünkben, hogy ünnepelünk.
Ma az elmúlt 25 évre visszaemlékezünk,
Hogy a klub mennyi programot kínált nekünk…
Névnapokat együtt ültünk vidám társaságban,
Énekeltünk, szórakoztunk több hosszú órában.
Finom sütit alkalmakra asszonyaink hozzák,
A kontyalávalót a férfiak adják.
Bevett szokás, hogy mindenki tesz az asztalra,
Mert a közösségi szellemet ez adja.
Szép emlék maradt a sok kirándulás,
Melyeken részt vettünk, mint egy nagy család.
Ismeretlenbe, vagy nosztalgiaútra,
Szép nagy autóbusszal indultunk az útra.
Hová fiatalabb korban nem tudtunk eljutni,
Igyekeztünk mi azt gyorsan bepótolni.
Megismerni szép magyar hazánkat,
Melyrõl költõink annyit áradoztak.
Sok szép tájat láttunk, oly sok értékeset,
Köszönet érte a klubvezetõknek.
A klub életének az a koronája,
Mikor készülünk a batyus bálra.
A kismarosi, a zebegényi klubtársak is jelen vannak,
Esznek, isznak, táncolnak, jól érzik magukat.
Látni kellene a nyugdíjasok örömét,
Vígan járják a tangót, a rumbát, a szambát,
A jó zenét a Heinczinger zenekar tagjai adják.
Ilyenkor a nyugdíjasnak nem fáj keze, lába,
Még a magas vérnyomás sem bántja.
A kormány tagjai ezt felfelé jelentették,
A nyugdíjas korhatárt ezért felemelték.
Éljen még sokáig ez a kis közösség,
Várjon rájuk még egy újabb 25 év.
Adjuk tovább, mi bennünk értékes,
Segítsük nevelni az új nemzedéket.
Olyan nemzedéket, olyan embereket,
Kik figyelnek ránk, ha mondjuk “Életet az éveknek”.
S a javakat, a szeretetet oly mércével mérni,
Nem mondják egy idõsre se, ez még meddig akar élni?
Adjon az Isten a földön békességet,
Nekünk jobb életet, erõt, egészséget.
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Az iskola szeptember
havi eseményei
Augusztus 31-én este 6 órakor tanévnyitó ünnepély (képünkön) volt, melyen a nyitóbeszédet Petrovics László polgármester és Fábián Szabolcs
iskolaigazgató mondta – ezzel
a 2010/2011. tanévet megnyitottuk.
Szeptember 11-én a Sváb
pikniken Heinczné Cserni Katalin szervezésében a 8. osztályos lányok német és sváb
nyelvû dalokat énekeltek.

közmunkásoknak az iskolára
fordított figyelmet és segítséget, hogy a tanévet zökkenõmentesen tudtuk indítani.
Az iskola részére felajánlott
tárgyi adományokat köszönjük
Póka Balázsnak, Német Imrének és Maurer Tamásnak.
Októberben várható
programjaink:
- október 1-jén Idõsek Világnapja;
- október 1-jén Vácott a

Az aradi vértanúk emléknapján iskolánk 6. a és b osztályos
tanulói adtak mûsort
Szeptember 23-án a 8. osztályos tanulóink a váci pályaválasztási kiállítást nézték meg,
ami segítséget nyújt nekik a
középiskolák kiválasztásában.
Szeptember 29-én az elsõ
Állatbarát klub foglalkozáson
vettek részt növendékeink. Témája: Kisállatok gondozása.
Szeptember 29-én és 30án tanulóink papírt gyûjtöttek,
melynek bevétele az osztályokat illeti meg.
Ebben a hónapban pedagógusaink sok munkát fordítottak
arra, hogy a tanév sikeresen
elinduljon.
Külön köszönjük a polgármester úrnak, jegyzõ úrnak, a
hivatal dolgozóinak, a képviselõ-testületnek, valamint a

Lyra Könyvesboltban rajzpályázat eredményhirdetése;
- október 1-jén Szõdön mezei futóverseny – iskolánkat 25
fõ tanuló képviselte;
- október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, melyen mûsort adtak a 6. a-b osztályos tanulók;
- október 7-én “Árpád napok” – matematika tehetségkutató versenyen vettek részt tanulóink;
- október 15-16-a Országos
mentálhigiénés konferencia;
- október 20. Filharmónia
bérlet;
- október 22 – október 23-i
megemlékezés.
VALENTIN JÓZSEFNÉ

Öt éves a Nagymarosi Nõikar
Ennyi évvel ezelõtt lepte meg az ANNA Klub a karácsonyi
templomi koncert közönségét azzal, hogy a férfikar mellett a
nõk is énekkel mondtak dicséretet. Kezdetben Tóth Edit, néhány éve pedig Patrik Judit vezeti a kórust elkötelezetten, lelkesen, tehetségesen. Néhány hónapja önálló koncertet adtak
a nagymarosi mûvelõdési házban. (Hadd emlékezzünk meg a
szép estrõl - kissé megkésve - itt és most!)
Az emlékezetes koncerten három madrigállal teremtettek
reneszánsz hangulatot. Csoda, hogy - jó elõadásban - a régi
zenét ma is milyen frissnek, elevennek érzi a zeneszeretõ közönség! Monteverdi muzsikája után Schubert és Schumann
szenvedélyes romantikus kórusmûveit szívbõl éneklõ lányok
és asszonyok megható elõadását hatalmas tapssal jutalmazta
a publikum.
Európa régi zenéje után magyar szerzõk 20. századi mûvei következtek a második blokkban. Szokolay Két csángó
népdalát egyszerû tisztasággal, Kodály Zöld erdõben címû
mûvét a klasszikusnak kijáró tisztelettel, Karai Vadrózsa,
Bárdos Lajos Hej, igazítsad címû alkotását vérbõ elevenséggel adta elõ az együttes.
Maurerné Viritkai Éva szép szólójának Karai A remény
dalai címû mûvében örülhettünk. A hangverseny koronája
Karai József Estéli nótázás-a volt. Oldottan, élvezettel, de
mindvégig tisztán és nagyon igényesen, érett hangon szólaltatták meg a marosi nõk ezt a mûvet. Patrik Judit mûsorválasztása brilliáns, a kórus hangzása egyre érettebb, - ezt bizonyára a december 4-én Vácott õket értékelõ zsûri is így fogja
érezni.
Sok sikert kívánunk városunk idén jubiláló kórusának, az
együttest létrehozó nemes törekvésnek és a kitûnõ karmesternek!

Köszönet
A német kisebbség megválasztott képviselõi köszönik a szavazók bizalmát.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Bessenbacher Gézának a temetõ
alsó részének rendbe tételéért. A felesleges fák kivágásával, a
menthetõ fák felgallyazásával az utakon újra lehet közlekedni. A temetõ ismét áttekinthetõ és halottainkat sem kell kerülõ
úton nyugvóhelyükre kísérni.
A TEMETÕ LÁTOGATÓI

Megújult Szob központja

IGAZGATÓHELYETTES

Közérdekû telefonszámok
orvosi ügyelet - 354-180
mentõk - 104
rendõrség - 107
tûzoltóság - 105
polgárõrség - 06/70/382-9041

Befejezõdött Szob városközpontjának felújítása. A beruházáshoz az Európai Unió mintegy 500 millió forinttal járult hozzá, a
saját erõ egy részét az önkormányzat hitelbõl teremtette elõ. A
pénzbõl felújították a városházát, a városközpont utcáit, közösségi tereket hozva létre.
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Schwabenfest - szeptember 11.
A rossz idõjárás ellenére mindenki jól érezte magát
Az idei, és egyben hatodik alkalommal megrendezett nemzetiségi programunk már a
szervezésnél nagy feladatot állított a közösség felé. Nem látszott a pénzügyi fedezet - bár

Nem lehet elég korán kezdeni
a hagyományápolást
négy pályázat is készült -, de
az aprópénzre váltott pályázati összeg (30.000 forint) az önkormányzat részérõl -, nem
lendített a kilátástalanságon.
Ráadásul aznap az idõjárás

Sváb õseink, amikor a határba mentek kapálni, így öltöztek fel. A leghitelesebben bemutatott öltözékkel Voknát
Lászlóné nyerte a szépségversenyt
sem engedett, szakadt az esõ
egész nap. Délelõtt bõrig ázva
a rendezkedéskor még reménykedtünk, aztán nagyon gyorsan
dönteni kellett, így a mûvelõdési házban kértünk és kaptunk

helyet. Természetesen teljesen
más felállásban kellett szervezni, hiszen a befogadóképessége az intézménynek ugyancsak
véges. A reggeli órákban minden ide utazni szándékozó érdeklõdõt és kézmûvest helyszûke miatt lemondtam.
A nagymarosiakban most
sem kellett csalódni. A közösség tagjai sütöttek, fõztek, rendezkedtek. A nyugdíjas közösség gasztronómiai ínyencségekkel várta a közönséget,
nem is eredménytelenül. Program is volt bõven: Dunakanyar Fúvósegyüttes, kismarosi
Fülemüle hagyományõrzõ vegyes kórus, Die Blumen,
Wildenrosen, és a kismarosi
Marus tánccsoport. Heinczné
Cserni Katalin a nyolcadik
osztályos leányokkal nagyon
megható dalkórust szervezett
német-sváb énekprodukcióval. A meghirdetett szépségversenyre is igen szép számmal neveztek be, kicsik és nagyok. Lényege a nemzetiségi
identitás, öltözet bemutatása
volt.
A zsûri egyöntetû véleménye szerint a koronát Voknát
Lászlóné, Marika nyerte. Öltözetével érzékeltette a dolgos
svábok napi programját.
Krakszli (hátikosár) benne
kapa a munkához, szalonna és
kenyér, csattos üveg az erõt
merítéshez. A koronát a zsûri
tagjai közül Heininger Károly
és Honti Mihály adta át, melyet
Antal Mártika dolgos kezének
és kreativitásának köszönhettünk. Kukoricaháncsból gyönyörû díszkoronát és csokrokat
alkotott.
Dr. Sziliné, Kati igényes
napraforgó csokra és Kellnerné,
Györgyi részérõl egy gyönyörû
dirndli volt a felajánlás része.
Természetesen voltak nyerõ udvarhölgyek és urak is. Lénárd
Kitti, Mikesné, Róza, Nagy István, Gregor Ferenc, akik részére az ajándék a CBA-ból
Rasman Miklós által volt biztosítva. Sukerek János, a Börzsöny Vadászati és Kereskedelmi Bt vezetõje a férfi nyertesek
részére ajánlott fel a vállalkozásából ajándékot.
Közben 3 mázsa szõlõbõl

készült a helyszínen must,
Molnár Imre, Rasman Miklós
és Hidvégi Vince megfinanszírozásával. A Horváth család és
a cserkészcsapat tagjai bõrig

eredményeként, végszóra megérkezett a támogatói segítség
is. Furucz lányok: Angelika és
Anita, a koordináló segítségen
felül, édesanyjukkal Fischer

A Horváth család és a cserkészcsapat tagjai hõsiesen helytálltak a muskészítésben
ázva, de hõsiesen állták szó
szerint a sarat a must elõállításakor. Varagya Lajos, Kiss
Gyurka, Skoda József, Zeller
János, Harangozó Károly,

Erzsébettel kifejezetten a rendezvényre sváb ételek receptkönyvét szerkesztették meg.
Pappné, Margó, Krakkóné,
Kati, Pinczingerné, Saci,

Nagy sikere vol a sváb hagyomány szerint készült ételeknek,
süteményeknek
Molnár Imre, az összeszokott
baráti csapat fõzte 200 fõre az
ízletes gulyást. Ugrai Mária,
Manyi a nyersanyagot finanszírozta hozzá 30.000 forint értékben. Kautz István, Lózs Bertalan, Jaics István, Berki Tibor
(Aranyecset), a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány, és a Városi Nyugdíjasklub jóvoltából
érkezett az anyagi támogatás.
Az EMNOSZ, az Észak–Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület részérõl Ritter Imre elnökletével és egy pályázat

Lénárt Kitti, és Lénárd Katalin lányainak, valamint a Köménymag Kft-nél Pantali Bencének is köszönet a segítségért.
A mûvelõdési ház dolgozóinak, Zsónak és Csillának is
köszönet a helytállásért.
Köszönjük, hogy együtt sikerre vihettük a rendezvényt,
ami, a Mányi sramli zenekar
jóvoltából hangulatos bálként
fejezõdött be.
A DUNAI SVÁBOK KÖZÖSSÉGE
NEVÉBEN

IVOR ANDRÁSNÉ
SZERVEZÕ
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Vidd hírét Nagymarosnak!
Aki az elkövetkezõ hónapokban
ellátogat a Néprajzi Múzeum
Muzbo szellemi kincseskamrájába, talán úgy tér haza, - ha nem
tudja,- utánanéz, hol is fekszik
Nagymaros? A mûhely édesanyja, Vörös Júlia egyik nyári napon megkeresett minket. Hogy
miért? Eleinte nem is értettük.
Szépnek és érdekesnek találta a
tárgyakat, amiket az évek során
összegyûjtöttünk. Kérdezgetett
róla, mi pedig meséltünk. Meséltünk arról, amirõl nekünk is meséltek anno. Azok a fényképek,
amik készültek anno. Azok a
kanalak és poharak, amik ott
voltak anno. Az a márványlap,
az az egyetlen egy megmaradt
porcelán tégely, mely sokat látott, anno.
Mesélt egy fiatalemberrõl,
aki Délvidékrõl elindult, hogy
a szekszárdi tanulmányai után
a nagy és neves Hauernél megtanulhassa, amit csak ott lehet
megtanulni. Mesélt egy fiatalemberrõl, akinek álmai voltak
és azt ide álmodta. Ide, Nagymarosra. Anno… Anno 1932.
Ez a fiatalember 28 évesen

Szeptember 11-én Vácon, a
Köztársaság út 5. számú házon
a Váci Városvédõk és Városszépítõk Egyesülete és a Váci
Múzeum Egyesület emléktáblát avatott dr. Gánti Tibor emlékére, aki ezen épület helyén
állt házban született és élte diákéveit.

rakatban sorakoztak a mûhelyben készült finomságok, a cukrászdában pedig várták a gyerekeket a madárlátta süteményvégek. A háború elmúlt, a dolgok rendbe jöttek, és a dolgok
rendben mentek. Sütemény sütemény után, kávé kávé után készült, a budapestiek hétvégenként ismét örömmel üldögéltek
a teraszon, voltak, akik már autóval érkezett, és talán arról is

a másikba. Majd feleségül vette nagyanyámat. 62 éves volt,
mikor születtem. Emlékszem,
minden nap Nektár sört ivott,
fél üveggel és keresztrejtvényt
fejtett. Szinte az összes operáról tudott mindent. Minden éjjel a Szabad Európát hallgatta.
75 éves elmúlt, mikor meghalt.
Nem sütött nekünk soha süteményt. Megértem... Õ volt a
nagyapám.
36 éves voltam, mikor megérintett nagyapám álma. És tovább álmodtam az álmát. A
GALLI CUKRÁSZDÁ-nak már
az épülete sem áll, a lakóházzal
együtt lebontották és az egészségház épült a helyén. Még egy tábla sem õrzi emlékét. Nagyapám
munkája nyomán mégis el tudtam
indulni. Így született meg 2005ben a Kézmûves fagylaltozó és
2007-ben az FG Kézmûves Csokoládé. Flamich-Galli. Mert az álmoknak szárnyuk van.

megvásárolja a Waldvogel
cukrászádát. És az álom testet
ölt. Rövid idõn belül a Dunakanyar legkedveltebb cukrászdája áll a Fõ téren. Az egyenes
vonalú betûk büszkén hirdetik
GALLI CUKRÁSZDA. Büszkék a betûk a süteményekre, a
fagylaltokra, a jegeskávéra és
télen a finom szaloncukrokra.
És büszkék arra, hogy õk az
álom védjegyei. Aztán jött a háború. A cukrászda nagy része
megsérült. De a betûk maradtak…és nem adták fel. A 41
éves férfi ezt tudta. Öt betû, egy
álom… Hamarosan ismét a ki-

Gánti professzor
emléktáblája
szülõvárosában,
Vácon

beszélgettek, mekkorát nõttek a
gesztenyefák. Aztán történt valami. Valami, amit a betûk nem
értettek. Mert õk csak egymást
ismerték: G-a-l-l-i c-u-k-r-ászd-a. Nem értették, mit jelent
mikor így kerülnek egymás
mellé társaik: á-l-l-a-m-o-s-í-tá-s. Az ötven év körüli férfi értette. A Baross szövetség. De
mit tehetett? Elköszönt a betûktõl, elköszönt az álomtól… egy
ideig még készítette híres finomságait. Majd csapás csapás
után érte. Felesége meghalt.
Egy ideig egyedül, az alkotásba merülve lépett egyik napból

És mindezt miért is meséltem
el?! Ó, igen. Vörös Júlia és a
Néprajzi Múzeum. 2010. szeptember 29.-tõl a Néprajzi Múzeum Muzbo boltjában áll egy aprócska kiállítás Az FG mûhely
története címmel. Ha arra jár,
nézzen be!
Így történt, hogy hírét vittük
Nagymarosnak.
Köszönetnyílvánítás: Ezúton
szeretném megköszönni azon
idõs emberek segítségét, akik
meséltek a még mûködõ Galli
cukrászdáról, illetve köszönöm
azokat a cukrászdából származó
tárgyakat, melyeket visszakaptam.
FLAMICH GÁBOR GONDOLATAIT
LEJEGYEZTE: KONKOLY RITA

Megemlékezést mondott
Szalay István, a VVVE elnöke, majd tevékenységét
és Váchoz fûzõdõ kapcsolatát méltatta Bánhidi László tanár úr, akit szakmai érdeklõdés és ifjúkori baráti
kapcsolat fûzte Gánti professzorhoz.
“Emléktábla avatásra és
egyben születésnapra gyûltünk össze… hetvenhét évvel ezelõtt született Gánti Tibor és ezzel az emléktáblával lélekben ismét hazaérkezett boldog gyermekkorának
színhelyére.” – mondta
Bánhidi tanár úr. Beszédében az ifjúkori váci éveket,
majd a budapesti egyetemi
éveket, kutatásokat, eredményeket idézte és méltatta.
Bár elkerült Vácról - mondta - így vallott a szeretett
városról: “… a várost, amelyet teljes egészében magaménak tekintettem. Az is
volt, szülõvárosom, amelynek minden porcikáját szerettem, s amelyet nem csak
belülrõl ismertem, de kívülrõl is, amelynek környékét is
alaposan bebarangoltam.”
Majd így fejezte be beszédét: “Kérem, hogy valahányszor erre a táblára pillantanak, legyenek büszkék
arra, hogy Gánti Tiborral
újabb világhírû hazánkfia és
városunk szülötte lélekben
ismét közöttünk van.”
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Nagymaros és a nagyvilág
9. rész – Franciaország - Normandia
A cikksorozat címe talán rejtélyes, de végigolvasva az egyes cikkeket kiderül
minden. A mai napig Dél-Amerika és Ausztrália kivételével bejártam szinte az
egész világot. Barátaim utazó nagykövetnek neveznek. Az is voltam és utazásaim során mindig sort kerítettem arra, hogy Nagymarosról, lakóiról, a híres
barokk templomunkról, kulturális értékeinkrõl büszkélkedve beszéljek külföldi ismerõseim, barátaim elõtt. Sõt jó házigazdaként meg is hívtam õket ide
Nagymarosra, ezzel is hozzájárulva szülõhelyem értékeinek jobb megismeréséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. Két beszélt nyelv birtokában könnyen boldogultam 4 találmányom külföldi értékesítésekor, illetve a nemzetközi tudományos konferenciák hivatalos programjain és az azt követõ esti fogadásokon. A német és az angol nyelv ismerete nélkül mindezen izgalmas élményeimrõl most nem írhatnék. Minden lehetséges alkalmat felhasználok arra, hogy
felhívjam a fiatalok figyelmét a nyelvismeret fontosságára, e nélkül ma itthon
és az EU-ban élni nem lehet. Ezért is támogatom jó szívvel az általános iskola
német nyelvû oktatásának fejlesztését, elõsegítve fiataljaink jövõbeni boldogulását. Most pedig dõljenek hátra kényelmes karos székeikben és olvassák
figyelmesen Nagymaros és a nagyvilág kapcsolatáról szóló cikksorozatomat.
Vegyék elõ a térképet, hogy követni tudják az eseményeket.
Honfleurtõl Cherbourgig terjedõ
normandiai tengerpart mindig a
franciák kedvelt fürdõ-, üdülõés kirándulóhelye volt. A
Tonques torkolatánál két, régóta
híres üdülõ, fürdõhely néz egymással szembe. Igen, Deauvill és
Trouvill annak köszönheti létét
és fejlõdését, hogy írók, párizsi
dámák csendre vágyakozva idejöttek, villákat építettek.
Deauvilltól nyugatra sekély
vizû, homokos a part, kétszer
van apály-dagály. Bionvill,
Villers-sur-Mer és Houlgate
Plázsán apálykor egy kilométerre visszahúzódik a víz, így én is
rákokat, kagylókat keresgélve
bóklásztam a többiekkel. A fürdõhelyek sorában az Orne folyónál két gyönyörûen kiépített telep fogadott: Bella Riva és
Quistreham. Innen Cherbourgig
volt az “Overlord”, azaz “hûbérúr” fedõnevû nagy csata, a normandiai partra szállás.
A szövetséges erõk fõparancsnoka Dwight Eisenhower, aki a
partraszálló erõk parancsnoki
posztjára az egyiptomi hadjáratban gyõztes “Monty” tábornokot,
azaz Bernard Montgomery kíváló
stratégát választotta. A partra szállás napja a “D-Day”, azaz a D-nap
ideje a viharos idõjárás miatt napokig tolódott, végül 1944.Junius
6-án kezdõdött el az invázió. Pontosan éjfél után 15 perccel ért földet három légi szállítású hadosztály Sainte-Mére-Eglise és
Bénouville-sur-Orne közelében.
Hajnal öt óra 20 perckor 3000 repülõ kezdi bombázni a német állásokat, a beton bunkereket a benne elhelyezett távolsági ágyúkat.
5 óra 50-kor az inváziós flotta
ágyúi is beszállnak a németek

Európa-Festung-jai, bunkerjei
pusztításába. Hat óra 20 perckor
50 ezer katonát dobnak öt partszakaszra, amelyek légi úton és 4 ezer
hajón érkeznek oda.
Normadiának ezen a partszakaszán-mivel itt sekély a víznincsenek kikötõk. A németek
nem is várták itt a partra szállást.
Nagy technikai bravúrként és
fõleg meglepetésként “elõre
gyártott” kikötõket hoztak ide
Angliából és építették össze a
helyszínen elsõ hídfõállásaik
elõtt, továbbá hajókat süllyesztettek el hullámtörõknek. Én is
láttam Arromanchesnél a 12 kilométer hosszú Port Winston
névre keresztelt - gondolom
Winston Churchill után - kikötõt. Itt van egy múzeum, amelyben a használt fegyverek, ruházat, katonai felszerelések eredetiben láthatók. Filmek, könyvek,
térképek, fotók sokszínûsége bizonyítja az óriási csata pillanatait, eseményeit. A múzeum mellett a part kopár, nincs beépítve.
Ezen a helyen lévõ épületeket
km-nyi szélességben azért lõtték
porrá, hogy a hajókról a tankok
gyorsan és egyenesen partra érhessenek A múzeumban sok a
világ minden részérõl érkezõ kíváncsi turista. A látogató könyvbe azt írtam: ”kár, hogy nem a
Churchilli terv szerint 1942-43ban a Balkánon át támadva szelték ketté a frontot”. Zárójelbe
téve: akkor nem lett volna nálunk 40 éves szovjet uralom. Az
angolszászok taktikázása miatt
ugyanis két évet késett a partra
szállás. Arromanches-tól nyugatra 20 kilométerre volt az
Omaha Beach fedõnevû hadmûveleti terület. A “Beach” floridai hangulat helyett gyászt és
fájdalmat idéz. A partraszállók

Honlapom: zoller.jozsef.net-snake.hu

fele ott lelte a halálát a dûnék között, a német bunkerek tövében.
A közeli amerikai hõsi temetõben 9385 sír van.
Bayeux arra is büszke, hogy
elsõként szabadult fel 1944. Június 7-én. De Gaulle tábornok itt
szólt elõször a franciákhoz, miközben a katedrális tornyán újra a
trikolór lengett. De arra talán még
büszkébbek, hogy az épen maradt
katedrális melletti püspöki palotában berendezett városi múzeumban látható Bayeux féltett mûkincse, a normann eposz. Ez egy 70
méter hosszú, fél méter magas lenvászonra hímzett, Hódító Vilmos,
Normandia hercegének hadjáratát,
a Hastingsi csatát ábrázoló valóságos képregény. Kellemes séta
közben csodáltam a hímzõk mûvészi teljesítményét.
Az 1944. június 6-i partraszállás után a szövetségesek elsõ
elfoglalásra kijelölt célpontja
Caen városa volt. Képzeljünk
bele, hogy 1 hónapon át bombázták, 8 hadosztály és 4 páncélos dandár állt a németekkel
szemben. A város fele elpusztult,
14 ezer ház és 110 mûemlék
semmisült meg. Végül július 7én visszafoglalták. Azóta újra
építették és a múlt emlékeibõl is
maradt. Caen egyik elnevezése
a “normann Athén”, a másik a
“száz harang városa”. Hódító
Vilmos kedvenc tartózkodási
helye. Feleségével, Mathilde királynéval megalapították a Férfiak és a Nõk Apátságokat, hogy
vezekelhessenek mind a ketten
bûnükért, amelyet egybekelésükkel követtek el. Mathilde
ugyanis Vilmosnak unokahúga
volt, így egyházi kiközösítés volt
a válasz frigyükre. Mindketten
az õket megilletõ apátságban
alusszák örök álmaikat. A fran-

cia forradalom idején Caen a girondisták - a jakobinusokkal
szemben álló mérsékelt köztársaságpártiak - menedéke és a
Konvent (alkotmányozó, illetve
törvényhozó nemzetgyûlés) elleni felkelés kiinduló pontja.
Marie-Anne Charlotte Corday
innen indult 1793. július 9-én
Párizsba, hogy 13-án egy konyha késsel szíven szúrja Marat
jakobinus vezért, aki egyébként
egy svájci származású orvos
volt. A sans culottes, azaz nadrágnélküliek kedvenc filozófusa,
politikusa egyben a Jakobinus
klub elnöke volt és õ erõszakolta ki XVI. Lajos kivégzését.
Van egy sziget, tehát tengervíz veszi körül, rajta a világ
egyik csodálatos Bencés apátsága, melyet nem hajóval, hanem
gyalogosan lehet elérni. Hol van
ez? Hát, ez 1 kilométerre van
Normandia partjaitól. Akkor
mégis hogyan jutok oda gyalog?
Mint a mesében. Kérni kell a
Holdat, hogy apályt ”apasszon”.
Mont-Saint-Michel a Cotentin
félsziget Bretagne felé nézõ öblében (tehát Normandia határán)
78 méterre emelkedik ki kúp formájú sziklatömbjével a tengerbõl. Amikor messzirõl megpillantottam a Szent Mihály hegyet,
hirtelen azt éreztem, mintha a
Keops piramis emelkedne ki a
tengerbõl. Közeledve, lassan kibontakoztak az apátság falai,
magasra ívelõ tornyai, orgonasíphoz hasonlító épületegyüttesei. Dante juthat az ember eszébe, talán õ képzelhette így a Purgatórium hegyét, amelynek tetejérõl a megtisztult lelkek a
menny felé szállnak. A legmagasabb tornya 152 méterre ível
a tengerszint fölé, az arkangyal
szárnyas szobra repülni látszik.
A legendák szerint 708-ban
Szent Aubert, Avranches püspöke elõtt megjelent Szent Mihály
arkangyal és megparancsolta,
hogy építsen a szigeten kolostort. Az apátságot 966-ban alapították. 1875 óta egy 1800 méter hosszú, gátra épített úton lehet megközelíteni. Híres zarándokhely lett az évszázadok folyamán, ma is százezrek látogatják. Szükséges megemlíteni,
hogy a francia forradalom idején a párizsi Notre Dame és a
bencés apátság is hasonló sorsra
jutott. Mindkettõt bezárták. Az
elõbbit raktárnak, az utóbbit börtönnek használták. Viszont a
Szent Mihály apátság azzal vigasztalódhat, hogy 1979-ben elsõként került az UNESCO világörökség listájára.
(folytatjuk)
DR. ZOLLER JÓZSEF
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Évadnyitó az állatbarátok körében
Május végén, a nagy létszámú állatbarát csapatot azzal
búcsúztatta Cserni Kati, a
nagymarosi közösségteremtõ mozgalom megálmodója,
hogy szeptemberben újra találkoznak és a tervezett program címe: Kisállatok tartása és gondozása lesz.
Az egészséges létre való
nevelést célozza a nemes
praktikum mellett, az a következetes építõ munka, amit a
“kis” nagylétszámú csapat pedagógusai képviselnek. Õk
felismerték, a gyerekeken keresztül fejleszthetõ a “nagy”
közösség. ”A lelki egészségvédelem társadalmi tényezõ:
a közösségben a személyiség
harmóniája, egészségi állapota szükséges, a társadalmi fejlõdéshez. A társadalmi haladás, a kedvezõbb életkörülményeket, a közösséget alkotó
egyének nem képesek megfelelõen felhasználni, azzal élni,
ha nem egészségesek pl. ha az
örömérzésük károsodott..”
(Idézet Dr. Hárdi István: A lélek egészségvédelme, a lelki
egészségvédelem jelene és
távlata címû könyvébõl.)
Tovább folytatva a gondolatmenetet. Akik nem tudnak élni, a helyi közösségek
nyújtotta örömökkel, értékekkel - kultúra, mûvészet,
táj - és igazi örömüket nem
lelik, felnõttkoruk felé haladva káros utakat használhatnak fel örömszerzésük céljaira (játékszenvedély, drog
alkohol). Ezért szükséges
fejleszteni az egészségnevelésben, az iskolai oktatásban
- többek között - a problémamegoldó készséget. Az állatokkal való együttélés, felelõsségvállalásra nevel és az
öröm megosztható a tágabb
környezettel. A Csernõi Ildikó tantermében tartott évadnyitóra megint sokan jöttek
el, alig fértek be a tanterem-

be.
Cserni Kati, köszöntõje
után, azzal folytatta: - Büszkék
lehetünk egy tehetséges nagymarosi állatbarát körös tanulónkra Zoller Katára, aki 100
oldalas - rajzokkal teli - ismeretterjesztõ könyvet írt “50 állat és érdekességeik” címmel.

kerül ló közelbe.
Cserni Kati folytatja. - Most
pedig megkérlek benneteket,
állatbaráthoz méltóan fogadjátok társaitok kis állatait, akik
megtiszteltek bennünket azzal,
hogy elhozták õket összejövetelünkre.
Dobozban
érkezik

Cserni Kati rövid interjú keretében bemutatkozásra késztette Zoller Katát.
- Honnan jött az ötlet a
könyv megírására?
- Fecskékrõl kezdtem írni.
A házunk ereszében fészket
rakó fecskecsalád talán elpusztult. Helyükre új fecskecsalád
költözött. Ezt fejlesztettem tovább és könyv lett belõle.
Cserni Kati: - Jó lenne ha
egész Nagymaros megismerhetné alkotó munkádat. Köszönjük.
K: Megosztanád velünk
melyik a legérdekesebb és melyik a kedvenc állatod?
F: Az ormányos cickány a
legérdekesebb állat a számomra de a kedvenc állatom a ló.
Lovagláskor szerettem meg.
K: Kiknek még kedvenc állata a ló és ki tud lovagolni?
F: Sok-sok kis kéz lendül a
magasba. Hát ez érdekes! Kiderül - kevés kivétellel -, a legtöbb kis állatbarát, vagy már
tud lovagolni, vagy gyakran

Petrovics Laci bácsi kezeiben
három kis fekete gombóc kutyus. Petrovics Bence gondozottjai. Bence elmondja nekünk. 3 vagy 4 hetesek a kiskutyák. Egész nap visítanak.
Cserni Kati megdicséri Bencét,
mert igen óvatosan, szépen vette kézbe az egyik kiskutyát.
Bence figyelmeztet bennünket,
hogy a kis hasukat nem szabad
megnyomni. Golden labrador
keverékek, még nincs nevük és
szívesen odaadná õket olyan
családoknak, ahol szeretettel
fogják nevelni õket.
K: Honnan tudható, hogy
kis vagy nagy kutyák lesznek
felnõtt korukra?
F: Kórusban hangzik el: a
mancsukról. Bence bemutatót
tart, az egyik kutyust - miközben kézrõl kézre járnak a kiskutyák - szólongatja és az odahancúrozik hozzá.
A következõ kisállat vendég,
Zoller Kata hörcsöge. Megtudhatjuk, hogy éjszakai állat, 6-11
centiméteres, 50 gramm súlyú,

sûrû szõrzettel, háta szürke,
közepén csíkkal, nagy fekete
gombszemekkel. Fõ tápláléka
növény, de a sajtot is szereti.
Természetes környezetében
téli álmot alszik. Terráriumban, vagy ketrecben tartható.
Vigyázznunk kell arra, hogy
ne unatkozzék. Szereti az üreges papírgurigát és a mókuskereket. Ne tartsuk a hálószobában õket! Kati megerõsíti:
éjszaka zörögnek.
A következõ vendégeink
Drobilich Domokos két tyúkja. Megtudhatjuk, õsmagyar
fajták, kettõ kilogrammosak.
Kukoricadarát esznek és sok
vizet isznak. A két tyúk rendkívül szelíd, mindanynyian csöndben várjuk a kíváncsiskodásukat. Valóban
kimerészkednek a ketrecükbõl
és kotkodácsolnak is nekünk.
Cserni Kati azt mondja a
gyerekeknek, ha továbbra is
így viselkednek, el fogja
hozni a legközelebbi találkozóra a hõs kiskakasát, továbbá azt kérdezi: milyen állataik vannak az állatbarát körösöknek. Jön a felsorolás:
viziteknõs, nyuszi, hörcsög,
hal, törpepapagáj, tengerimalac, szárazföldi teknõs,
kis szarvas.
Hoppá!!! No, itt megállunk
a beszélgetésben. - Hol lakik
a kis szarvas? - Az erdõnkben
- jön a kislánytól a válasz. No ezt megjegyezzük!
Búcsúzóul megtudjuk,
október 4-én, hétfõn az Állatok Világnapja lesz. Egész
nap állatbemutatót tartanak
az iskolában.
Egy hónap múlva újra találkoznak az Állatbarát Körösök. Ott leszünk!!!
Lejegyezte:
MOLNÁR ÉVA
A MÁTÉ ALAPÍTVÁNY FIRKÁSZA,
A PAX CORPORIS ALAPÍTVÁNY
LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEMMEL
FOGLALKOZÓ MUNKATÁRSA
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A mûvelõdési ház programjai
Október 12. de.: termékbemutató
Október 14. de.: vásár
Október 14. 8-18 óráig: Egészségügyi szûrõvizsgálat
Október 15-16-án: Mentálhigiénés konferencia
Október 17. 17 óra: Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület – Õszi tárlat – kiállítás-megnyitó
Október 20. 10.55 óra: komolyzenei hangverseny fiataloknak (Filharmóniai bérlet)
Október 21. de.: vásár
Október 22. 18 óra: ünnepi megemlékezés az 1956-os
forradalomról és szabadságharcról
Október 25. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
November 2. de.: vásár
November 4. de.: vásár
November 6. 17 óra: 5 éves a Wildenrosen Táncegyüttes – születésnapi mûsor
November 8. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
November 9. de.: vásár
November 11. de.: vásár
November 12. 18 óra: Márton napi felvonulás a Fõ
téren

Anyakönyvi hírek
Születtek: Éberli Balázs és Bucsán Marianna lánya Nóra,
Szabó Zoltán és Demeter Enikõ fia Zétény Bence, Pataki
Béla és Burik Szilvia fia Béla, dr. Jórász Zsolt és dr. Hajnal
Katalin fia Gellért, Láng Gábor és Dubniczky Katalin lánya Kata Zsuzsa, Marafkó Márk és Sukerek Gyöngyi lánya Panna, Bogdán József és Tresó Csilla lánya Noémi.
Házasságot kötöttek: Hollik István és Grundtner Ágota,
Deme Tamás és Bachor Hajnalka.
Elhunytak: Nagypál István, Nógrády József László.

Megvételre keresek
Nagymaros témájú, háború elõtti
képeslapokat, képeket, rézkarcokat.
Mobil: 06-30/670-8463.
MEGNYITOTTUNK!!!
VASPARIPA FALATOZÓ
Zebegény, Petõfi tér 6. (Galéria cukrászda mellett)

Gyere el és kóstold meg Te is!
- “gitáros”, emeletes hamburgerjeinket; - pácolt,
grillezett húsokat; - szaftos paniniket

Nem fogsz csalódni!
TÉLI NYITVA TARTÁS:
zárva
kedd
zárva
12-20 óráig
csütörtök 12-20 óráig
12-22 óráig
szombat 12-22 óráig
12-20 óráig
Elõzetes rendelésedet add le telefonon: 06-20/249-0288
hétfõ
szerda
péntek
vasárnap

Pápua
Nagyon bonyolódtak napjaink.
A Molukken szigeteken balesetet szenvedtünk, a hajójáratot törölték, egymás után két
repülõ lezuhant elõttünk, de
mikor rozoga kisgépünk körül
feloszlottak a felhõk, csak
nyögtünk a gyönyörûségtõl.
Irdatlan meredek magashegyek völgyeiben, érintetlen
dzsungelek, kanyargó folyók,
emberi életnek sehol nyoma.
Aztán hirtelen ereszkedés,
elõttünk tisztás, lenn kézi mû-

jezhette be életét, a megdöbbenéstõl szólni sem tudtunk. Kicsiny, anyaszült meztelen, barna emberek, gyûrt furcsa arcokkal, fenekükben illendõen
egy falevél, nemiszervükre
méteres lopótök húzva, gyapjas hajukban tollak, kezükben
dárda és nyíl. Hosszú mozdulatlan csend. Aztán kórusban
elkezdték az üdvözlés rítusát:
Va-Va-Va-Va-Va!
Megérkeztünk a pápuákhoz!

ködésû szirénák hangjára kergették le a teheneket, a kicsi füves leszállópályánkról. Kimásztunk a kis ajtón és hátizsákjainkat vártuk, mikor
Biggy megszólalt: nagyon lassan fordulj hátra! A bibliai Lót
felesége kb. ilyen pózban fe-

A többit a diavetítésen a
nagymarosi kertészetben…
október 23-án, szombaton
18.30 órától.
Szeretettel. biggypistí
(0627/354-357)
Kizárólag 16 éven felülieknek!

Elment a város
legidõsebb lakója
“LACI BÁCSI” Nógrády
József László városunk legidõsebb lakója közismert
és közkedvelt ember volt.
Intézményünkbe az Idõsek
“Napközijébe” 1992. november 3-án lépett be, Õ
volt a legrégebbi “napközis” tagunk.
Mindenkihez volt egyegy kedves szava, szívesen
elbeszélgetett bárkivel. A környezetében élõ hölgyeket
mindig meglepte egy-egy szál virággal, legyen szó idõs
társáról, vagy a dolgozókról. Anyák napja, nõnap, névnapok, karácsony nem kerülhetett megrendezésre úgy,
hogy ne segített volna önként a szervezésében, verset,
beszédet írt.
Szinte az utolsó napig bejárt hozzánk, noha már nehezére esett a járás. Szellemileg teljesen friss volt, a Városi Nyugdíjasklub 25. évfordulójára még köszöntõt írt,
amit sajnos már nem mondhatott el személyesen. Tartalmas életének 96. évében örökre távozott közülünk…
Mindig szeretettel gondolunk Laci Bácsira.
ÖNO TAGOK ÉS DOLGOZÓK

Nagymaros

Kajakos eredmények
Göd Kupa - augusztus 28.
Mk-1 gyermek II. évf. 2000 méter (11 induló): 1. Jeszenszky Petra, 5. Müller Bettina
Mk-1 gyermek I. évf. 2000 méter (12 induló): 1. Szlávik Tamás,
2. Polgár Péter, 3. Polgár Dániel, 5. Szántói Sz. Tamás
K-1 serdülõ VI. évf. 2000 méter (14 induló): 6. Döbrössy Péter
Mk-1 kölyök III. évf. 2000 méter (9 induló): 1. Jeszenszky Petra,
6. Müller Bettina
Mk-1 Törpe évf. 2000 méter (9 induló): 1. Dobó Bálint
K-1 kölyök IV. évf. 2000 méter (9 induló): 6. Tar Bálint, 7. Guzsik
Dániel, 8. Bergmann Dániel
Mk-1 gyermek II. évf. 2000 méter (18 induló): 3. Szántói Sz. Márk,
4. Polgár Dániel, 5. Szlávik Tamás, 8. Polgár Péter
Mk-1 gyermek 0. évf. 2000 méter (9 induló): 1. Szántói Sz. Tamás, 2. Dobó Bálint
K-1 serdülõ V. évf. 2000 méter (18 induló): 2. Döbrössy Péter

Csepel: Népszerûsítõ Verseny - szeptember 9.
K-1 serdülõ V. évf. 5000 méter (16 induló): 3. Döbrössy Péter,
4. Halápi Gergely, 7. Maurer M. Bence
K-1 kölyök IV. évf. 2000 méter ( 16 induló): 7. Tar Bálint
Mk-1 gyermek I. évf. 2000 méter (18 induló): 1. Szlávik Tamás,
2. Polgár Péter, 3. Polgár Dániel, 5. Szántói Sz. Tamás
Mk-1 gyermek II. évf. 2000 méter (23 induló): 4. Szántói Sz. Márk,
7. Tar Bence
Mk-1 gyermek II. évf. 2000 méter (11 induló): 1. Jeszenszky Petra, 2. Müller Bettina
K-1 kölyök III-IV. évf. 3x200 méter váltó: 5. Bergmann Dániel,
Tar Bálint, Guzsik Dániel
Mk-1 gyermek I. évf. 3x200 méter váltó: 1. Polgár Dániel, Polgár
Péter, Szlávik Tamás
Mk-1 gyermek II. évf. 3x200 méter váltó: 1. Jeszenszky Petra,
Müller Bettina, Horváth Kinga (UTE)
KIEGÉSZÍTÉS. A Dunakanyar Kupa eredményei közül elõzõ
számunkból technikai okok miatt kimaradt a következõ eredmény: Mk-1 Törpe korcsoport 1000 méter (12 induló): 1. helyezett Szántói-Szabó Tamás. Gratulálunk neki!
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A rombolás és a
béke rajongója
Akinek volt alkalma Svédországban járni, az saját szemével
láthatta, hogy Stockholmban egy egyszerû, régies kis házon
van egy emléktábla van, melynek szövege elmondja, hogy
ebben a házban született 183. október 21-én Alfred Nobel.
Tehát ez év október 21-én lesz születésének 177. évfordulója.
Édesapja kohómérnök volt. Alfredon kívül még két fia volt,
akik az orosz petróleumbányászat körül tüntették ki magukat.
Alfred Nobel, a dinamit feltalálója 63 éves korában elhunyt.
Egész életét a háború egyik legrettenetesebb fegyvere, a robbanó lõpor kifejlesztésének szentelte. Talán a belsõ szemrehányás, a lelkiismeret furdalása okozhatta, hogy végrendeletében egész vagyonát a béke és a haladás ügyére áldozta,
amikor 1895. november 27-én kelt dátummal megteremtette
az úgynevezett Nobel-díjat.
Ötféle területen tüntetik ki ezzel a díjjal a világ legkiválóbb elméit: 1. Fizika, 2. Kémia, 3. Az orvostan, vagy élettan
területén elért az évi legkiválóbb kutatási eredményekért, 4.
Az irodalom legkiválóbb képviselõjét, 5. Azokat, akik a béke
ügyét vitték a legjobban elõre. Ez a díj egy értékes aranyérmen kívül körülbelül 200 ezer aranypengõre rúgó pénzösszegbõl és egy oklevélbõl áll.
A stockholmi temetõben egyszerû sírkõ jelzi Nobel örök
pihenõhelyét, rajta egy lángra lobbantott fáklyával, mely háborús találmányait és egy pálmaággal a béke ügyében kifejtett fáradozásait.
Az utókor bizonyára szívesebben emlékszik a béke rajongójára, mintsem a dinamit megteremtõjére.
NÓGRÁDY LÁSZLÓ

Újra cukorbeteg klub

Tíz évig segítettük egymást egy egészségesebb élet
reményében. Vallottuk, közösen könnyebb felvenni a harcot a cukorbetegség alattomosságával szemben. TechEREDMÉNYEK
nikai okok miatt hosszú szüLeányfalu – Nagymaros FC
4:0
net következett, egyre töbNagymaros FC – Göd
0:5
bekben merült fel, hogy hiSzigetgyöngye – Nagymaros FC
5:0
Nagymaros FC – Püspökhatvan
3:5
ányzik az egymásra figyelés,
Góllövõ Horváth B. 3
egymás segítése, és hiányzik
Rád – Nagymaros FC
2:0
a kis csapat összetartó ereje.
Ami a közösségünket összeIfi:
Leányfalu Nagymaros FC
1:0
hozta, az a betegség.
Nagymaros FC – Göd
0:5
Sajnos mai világunk nem
Szigetgyöngye – Nagymaros FC
3:1
szûkölködik az embert próbáGóllövõ: Csatári
ló, élethosszig tartó kóros álNagymaros FC – Püspökhatvan
0:4
lapotok hadában, de bõven
Rád – Nagymaros FC
2:4
akad a különbözõ alternatív
Góllövõk: Huszti 2, Himmer, Csatári
gyógymódok seregébõl is. Ma
a csodák világát éljük: csoda
KÖVETKEZÕ MÉRKÕZÉSEK
- október 24.: Nagymaros FC – Budajenõ 14 óra, ifi: 12 óra
pirula, csoda füvek, csoda bo- október 30.: Vác-Deákvár – Nagymaros FC 13.30 óra, ifi: 11.30 gyók, csoda technika, … Soóra
kan hiszik és remélik, holmi- november 6.: Nagymaros FC – Szõd 13.30 óra, ifi 11.30 óra
féle csodatétel folytán a beteg- november 13.: Nagykovácsi – Nagymaros FC 13.30 óra, ifi 11.30 ségük hipp-hopp, volt-nincs.
óra
De vannak akik felismerték, a
- november 20.: Nagymaros FC – Visegrád 13.30 óra, ifi 11 óra csoda bennünk van. Mi maHajrá Maros!!!
gunk vagyunk, kik tenni tuMAJOR LÁSZLÓ dunk, és sok mindent tehetünk.
NAGYMAROS FC ELNÖKE Az orvostudomány mai állása

A Nagymaros FC hírei

szerint a cukorbetegséget meggyógyítani nem lehet, a betegséggel együtt kell élni, de az
életminõség romlását igen is
meg lehet akadályozni.
Hosszú évtizedek óta dolgozom az egészségügyben.
Ápolok, oktatok, tanítok, elõadást tartok, orvosokkal és
szakemberekkel együtt. Az elmúlt évek bizonysága, hogy
különbséget lehet tenni aközött, mi az, amit tõlem kaphat
a beteg, mi az, amit ebbõl el
tud fogadni, és milyen az, mikor egymást segítik, egymástól tanulnak a betegtársak. Az
összetartozás ereje, a közösség
támogatása megsokszorozza a
saját erõt és akaratot.
Újra indul a Pax Corporis
Alapítvány – Cukorbeteg
Klubja. Találkozzunk október
13-án az orvosi rendelõ várótermében, vércukor-, vérnyomásmérés, tanácsadás.
Várunk mindenkit, ki tenni
szeretne saját egészsége érdekében!
CSADÓ ERZSÉBET
KLUBVEZETÕ

14

Nagymaros

Gazdálkodj azzal
jól, amid van!
Minél többet vásárolunk, annál
többet spórolunk – hangzik a reklámban – s ezt sokan komolyan is
veszik. Pedig spórolni csak azzal
lehet, amit nem vásárolunk meg,
szükség esetén magunk állítunk
elõ, vagy okosan gazdálkodunk
meglévõ javainkkal. Most, a fûtési szezon kezdetén néhány jó tanácsot adunk arra, hogyan kerüljük el a lakásunkban a
hõveszteséget, ezzel is spórolva az
energiával.
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
A FÛTÉSI SZEZONBAN
SZELLÕZTETÉS. A folyamatos légcsere élettani, komfort
vagy biztonsági szempontból
szükséges. A szellõztetést ne vigyük túlzásba, mert a túlzott,
hosszantartó szellõztetés során a
falak és bútorzat lehûl, újbóli felfûtésük idõbe és pénzbe kerül.
Télen rövid kereszthuzattal újítsuk
meg a lakás levegõjét, így a légcsere gyorsan megtörténik és a berendezések, falak nem hûlnek ki.
Figyeljünk arra is, hogy elkerüljük a hõveszteséget. A rosszul
záródó ablakok, ajtók hézagain
keresztül sok meleg kiszökhet,
ezen megfelelõ szigeteléssel javíthatunk. A huzatot és hideg levegõt a redõnyök távol tartják, ezért
télen kora estétõl reggelig ezek
maradjanak leengedve.
PÁRATARTALOM. Melegebbnek érezzük a nedvesebb levegõt, ezért a levegõ páratartalmára is figyeljünk. A helyiségek levegõjét a fûtés szárítja, amit ellensúlyozhatunk azzal, ha a fûtõtestekre edénybe vizet helyezünk, és
az elpárolgott vizet szükség szerint pótoljuk, illetve a helyiségben
lévõ növények is segítik a páratartalom növelését.
HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS. Ideálisnak tekinthetõ a
szabályozható fûtés, amellyel elérhetjük, hogy a különbözõ rendeltetésû helyiségekben a megfelelõ
hõmérsékletet beállíthatjuk. Lakószobáinkat kb. 20-22 C fokra fûtsük, a fürdõszobában 22-24 C fok
szükséges. A konyhában elegendõ a 19-20 C fok is. Éjszaka legjobb 18-19 C fok körüli hõmérsékletben aludni. Érdemes azokat a
helyiségeket is fûtenünk bizonyos
mértékig, ahol nem tartózkodunk,
természetesen itt alacsonyabb hõmérséklet is elegendõ. A helyiség
hõmérsékletének 1 százalékkal
történõ csökkentése 6 százalék

fûtési energia megtakarítást jelent.
A téli napsugárzás felhasználásával is fûtési energia megtakarítást érhetünk el, de ne fejeltsük
el: a lehûlt helyiségek újra felfûtése elhúzódik és költséges.
FÛTÕTEST. Ha a fûtõtest
nem melegít egyenletesen, vagy
buborékoló hangot ad, akkor valószínûleg légteleníteni kell. A legtöbb esetben a fûtõtesten található
egy kis szelep, amellyel a légtelenítést elvégezhetjük. Fontos a fûtõtest rendszeres tisztítása is, mivel az organikus eredetû porfajták
a meleg fûtõtest felületén különféle szagokat okoznak, vonzzák az
elemi részecskéket és lecsökkentik
a hõátadást. A tisztítást sok radiátortípusnál egyszerûen portörlõvel,
nedves ruhával elvégezhetjük.
A hõsugárzás, hõáramlás leromlik a helyiségben, ha a fûtõtesteket eltakarjuk vagy lefedjük éppúgy, mint a szakszerûtlenül elhelyezett fûtõtestek esetén. Ezért a
fûtõtest közvetlen közelébe nem
célszerû bútorokat helyezni, illetve nehéz függönyökkel eltakarni
azokat.

KEDVES GAZDIK!
Érvénybe lépett a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,
mely szerint jelenleg minden tulajdonosváltás csak
chipes megjelölés után történhet.
Gyakorlatilag a kölyökkutyákat chipezni kell.

Segítségül rendelõnkben deember 1-ig a
kölykök oltásával együtt beadatott mikrochip árából

25 %

kedvezményt adunk!!!

Nagymaros
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Verõce, Árpád út 49.
Tel.: 27/350-087, 06-30/9540-573
Faáru, léc, csavar, szög, zár, pánt, vasalat,
szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú,
fióksín, szúnyogháló, festék, higító, lakk, lazúr,
ragasztó, gipsz, kisgép...
HAVONTA AKCIÓK! Nyitva: H-P 8-17, Szo.: 8-13

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

Belsõ takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterû kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
Építkezne? De nem tudja, mennyibe kerül?
Esetleg pályázna?
Készíttessen építõipari költségvetést.
Költségvetések, árajánlatok készítése,
árazott vagy árazatlan formában.
Engedélyezett tervbõl, vagy akár helyszíni felméréssel.
Állok rendelkezésére.

Marosi Talentum Kft
Maurer János ügyvezetõ +36 20/933-1819, vagy
a 27/354-287-es telefonszámon
maurer.janos@marositalentum.hu

Lakberendezési üzlet
Fizetési lehetõségek egészségbiztosítási
kártyával bio- és gyógytermékekre!

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bio-, gyógymatracok, ágyak, ágynemûk (gyapjú, toll, mûszálas töltettel), takarók, plédek, ajándéktárgyak, karnisok, szalagfüggönyök.
Szolgáltatásaink: TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS, ÁTALAKÍTÁS (ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mûszõrme, kabátok).
Szõrmekészítés, ékszerjavítás.
ANTIALLERGÉN MIKROSZÁLAS PAPLAN
6900 FORINT HELYETT MOST 3900 FORINT!
Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)
Nyitva tartás: kedd-péntek 9-tõl 17 óráig, szombat 9-tõl 12 óráig
Telefon: 06-20/567-2700, 06-20/401-4738

MINDEN, AMI SPORT!!!
Nagymaros, Hegy u 1. (az iskolánál)
Miért fizetnél egy vagyont márkás ruháidért, cipõidért?
Nálunk megtalálod ízlésednek megfelelõ új, garantáltan
eredeti sportruházatot, sportcipõket 50-60 %-kal olcsóbban!

Készüljön a karácsonyra! Költse el nálunk ruhapénzét!
Rendelhetõk: - Mikuláscsomagok, értékes ajándékokkal minden
korosztály számára! - eredeti névre szóló mezek, focilabdák, focicipõk; csócsóasztalok, rollerek, gördeszkák; pulóverek, kabátok,
pólók, táskák; sportcipõk, csizmák; melegítõk, farmerek; boxer
alsók és még sok minden más...
Írdd meg mit szeretnél, és e-mailben küldöm igény szerint kialakított katalógusodat.
E-mail címem: zoltaiveronika@hotmail.com

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”

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

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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október 5-tõl 20-ig
CBA Hús AKCIÓ október 6-tól 9-ig
Sertés
Sertés
Sertés
Sertés
Sertés
Sertés
Sertés
Sertés

csontos rövid karaj
lapocka
sertéscomb
csontos hosszúkaraj
hátsócsülök
oldalas
tarja
dagadó

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1kg
1 kg
1 kg
1 kg

Ahida
Ahida
Ahida
Ahida
Ahida
Ahida
Ahida
Ahida
Ahida
Ahida

Juhbeles virsli
Csemege debreceni 6 db-os
kemencés húskenyér vf.
pulykasonka
csirkemell sonka
pritaminos csirkemell csemege
pulykamell sonka natúr
baromfi párizsi
Snidlinges csirkemell csemege
pritaminos csirkemell csemege

995.889.925.945.695.869.885.959.-

(995 Ft/kg)
(889 Ft/kg)
(925 Ft/kg)
(945 Ft/kg)
(695Ft/kg)
(869 Ft/kg)
(885 Ft/kg)
(959 Ft/kg)

CBA Dunakanyar AKCIÓ október 10-tõl 20-ig

Bavaria Claro Rizs sör

1 kg
1 kg
1 kg
500 g
500 g
1 kg
1 kg
100 g
100 g
100 g

925.785.785.435.555.779.1155.69.95.95.-

(925 Ft/kg)
(785 Ft/kg)
(785 Ft/kg)
(870 Ft/kg)
(1110 Ft/kg)
(779 Ft/kg)
(1155Ft/kg)
(690 Ft/kg)
(950 Ft/kg)
(950 Ft/kg)

0,33 l

99.-

(330 Ft/l)

CBA Dunakanyar AKCIÓ Október 5-tõl 20-ig
1 kg
1kg
1 kg
1 kg
1 kg

825.855.649.939.965.-

(825
(855
(649
(939
(965

Cerbona müzliszelet (több íz)
Cba vödrös nápolyi (citrom, kakaó)
Cerbona disney csokis gabonagolyó
Cerbona disney csokis gabonapehely
Inka gabonakávé zacskós
Regens coffee kávé
Coffeta kávéfehérítõ classic utt.
La festa forrócsokoládé
Nesquik kakaó 3in1

20 g
1 kg
150 g
150 g
180 g
250 g
200 g
150 g
30 g

45.779.189.189.219.269.189.179.89.-

(2250 Ft/kg)
(779 Ft/kg)
(1260 Ft/kg)
(1260 Ft/kg)
(1216 Ft/kg)
(1076 Ft/kg)
(945 Ft/kg)
(1193 Ft/kg)
(2966 Ft/kg)

Cerbona Arany kétszersült (natúr, hagymás)
Cerbona Durillo tészták (több féle)

220g
500 g

199.175.-

(904 Ft/kg)
(350 Ft/kg)

Hipp jó éjt papi babakekszes
Hipp tejpép (2 féle)
Kecskeméti gyümölcsök gabonával (2 féle)
Kecskeméti darabos gyümölcsdessz. (3 féle)

190 g
250 g
190 g
190 g

215.695.235.235.-

(1131
(2780
(1236
(1236

Laguna pangasius filé
Sunny fries hasábburgonya
Bábolna bélszínroló
Fevita champignon gombás zöldségkeverék
Fevita zöldborsó
Fevita mexikói keverék
Fevita franciasaláta
Ledo gesztenyemassza
Ledo rétes (meggyes,almás)

500 g
1 kg
200 g
450 g
450 g
450 g
450 g
250 g
500 g

675.365.255.299.249.249.215.235.385.-

(1350 Ft/kg)
(365 Ft/kg)
(1275 Ft/kg)
(664 Ft/kg)
(553 Ft/kg)
(553 Ft/kg)
(477 Ft/kg)
(940 Ft/kg)
(770 Ft/kg)

Fonyódi forrásvíz (dús, mentes)
Harmony classic eü. papír 10 tek.
Harmony color szalvéta (4 szín)
Harmony príma kéztörlõ 2 tek.
Silver power energiaital
Raw energiaital
Queen energiaital (2 féle)

1,5 l
1 cs.
1 cs.
1 cs.
1,5 l
250 ml
250 ml

59.399.95.149.119.79.79.-

(39 Ft/l)
(39,9 Ft/tek.)
(95 Ft/cs.)
(149 Ft/cs.)
(79 Ft/l)
(316 Ft/l)
(316 Ft/l)

Well krémszappan (6 féle)
Zum öblítõ (6 féle)
Dymosept fertõtlenítõk

1l
1l
750 ml

199.199.199.-

(199 Ft/l)
(199 Ft/l)
(265 Ft/l)

Üzleteink

Ász
Ász
Ász
Ász
Ász

Parasztkolbász
Lángoltkolbász vf. (1pár)
csécsiszalonna vf.
füst.-fõtt darabolt lapocka vf.
füst.-fõtt kötözött lapocka vf.

2626 Nagymaros, Magyar utca 21. 2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)

Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)

2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu - Áraink a készlet erejéig érvényesek!

