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Kassák nyomában
Az Ekszpanzió (lánykori nevén Expanzió) kulturális fesztivál, - a szervezõ Németh Péter Mikola szavaival élve - már
belakta a Dunakanyart, de hozzánk, Nagymarosra csak életének 22. évében jutott el. Mivel
ez egy olyan rendezvény,
amely konkrét tematikára épül,
így adta magát az ötlet, hogy Kassák év lévén - felleljük a
házat, ahol a hazai avantgárd
nagy alakja lakott élete alkonyán. Errõl a keresésrõl és városbejárásról már írtunk, így
nem marad más, mint a végeredményt közölni, és összefoglalni a fesztivál eseményeit
azoknak, akik nem voltak ott,
mert vagy Kassákot nem szeretik, vagy nem tudják eldönteni, hogy mi a nagyobb baj:
ha "ebben a városban nem történik semmi", vagy ha történik,
akkor az zajjal jár. A mûvészet

Feledy Balázs mûvészeti író megnyitja az arcokból, maszkokból és álarcokból összeállított kiállítást
már csak ilyen, ha kell kéretle- fiatalok, talán túlzásokba is esnül is kopogtat. Persze, ha tünk, és talán az elõttünk járó
visszagondolunk, mi is voltunk generációk fölháborodtak vi-

A kályhától indul a Kerek Egylet
A Kerek Egylet Nagymaros helytörténeti gyûjteményének ajándékozta a
képen látható cserépkályhát. E remekmû több mint száz éve készült Nagymaroson, ezért a város számára felbecsülhetetlen értékû. A kályha a leendõ tájházat fogja díszíteni, melegével
otthonossá varázsolni.
Az egylet tagjai: Bertényi Gábor,
Falvay Balázs, Fleischmann Pál, Juhász Orsolya Anna, Hortoványi Kettõs Tamás, H. Hervai Kinga, Pantali
Bence, Philipp Frigyes, Szalai Mihály,
Szalontai Máté, Szikriszt Éva,
Szomráky Pál, Szomrákyné Csete Annamária, Végvári Györgyi, Veress
Orsolya, Zeller Zoltán, Zoller Csaba,
Zoltai Dávid.
Honlap: www.kerekegylet.hu, email: kerekegylet@gmail.com.

seletünkön, zenei ízlésünkön,
de mégis itt vagyunk, és remélhetõleg jó néhányan becsületesek is maradtunk. A
mai tízen- huszonévesek
ugyanúgy keresnek, lázadnak,
mint a maguk korában szüleik, nagyszüleik. És vélhetõen
nagyrészük szintén tisztességben fog megõszülni. Ez a kis
kitérõ csak azért fontos, mert
- legalábbis én úgy gondolom
- akkor leszünk egészséges
társadalom, ha újra megtanuljuk az egymás iránti tiszteletet és türelmet. Ha nem kapunk dührohamot, mert ugat a
szomszéd kutyája, mert olykor
buli van néhány házzal odébb.
Természetesen a kölcsönösség
jegyében.
De hogy jön ez ide? A három napos fesztivál egyik
programja után - amely egy rap
koncert volt - a közönség egy
része valóban nem a spanyol
etikett szabályai szerint viselkedett. Sõt.
folytatás a 4. oldalon

Indul a
Tiszta udvar,
rendes ház
program,
melynek
részleteirõl
szórólapon és
az város
honlapján
tájékoztatjuk
lakosainkat!
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Nyílt és zárt ülésen
döntöttek a képviselõk
Rendkívüli testületi ülésen, július 12-én négy napirendi pontban döntött a testület. Két zárt
és két nyilvános pontot tárgyalt
a grémium. Nem volt jelen
Flamich Gábor és Heinczinger
László.
Döntöttek arról, hogy a
Magyar Fejlesztési Bankkal
fennálló hitelszerzõdésen módosítanak. Nagymaros még
2009. márciusában összesen
20 millió forint összegû kölcsönszerzõdéseket kötött. A
hitelt a rendelkezésre tartási
idõ alatt az önkormányzat nem
tudja – az eddig felhasznált
mértéken felül – igénybe venni, így a továbbiakban a fel-

használásáról lemond.
A másik téma, amelyrõl
tárgyaltak a képviselõk, az az
idei évi munkatervük módosítása. Az augusztus 9-re tervezett rendes testületi ülésüket
átették augusztus 16-ra, mert
így még dönteni tudnak a bizottságokkal együtt a féléves
beszámolóról is. Ezen az ülésen határoznak majd a Pest
megyei kitüntetések felterjesztésérõl.
A nyilvánosság kizárása
mellett az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításáról,
valamint a kitüntetések adományozásáról is tárgyaltak.
FURUCZ ANITA

Nagymaroson hosszú évtizedeket
követõen megalakul a német
kisebbségi önkormányzat!
Örömmel tájékoztatom mindazokat, akik a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételüket kérték - melynek
határideje július 15-e volt -,
hogy városunkban sikerre
vittük az esélyt, hogy megalakíthassuk a kisebbségi önkormányzatot. Kampánymunkám eredményeként
több mint 50 fõ vallotta magát német kisebbséghez tartozónak.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény elõírása szerint kisebbségi önkormányzati választásra akkor
kerülhet sor, ha legalább 30,
azonos kisebbséghez tartozó
választópolgár kéri felvételét
a kisebbségi választói névjegyzékbe. A névjegyzékbe
történt felvételt követõen
Nagymaroson tehát kivitelezhetõ a kisebbségi önkormányzat.
Településünkön ezzel az
eredménnyel német nemzetiségi kisebbségi önkormányzatot hozunk létre, és választunk
képviselõket október 3-án.
Eredményeinket, hovatartozásunkat vállalva az elkövetkezõ négy évre alakítunk nemzetiségi kisebbségi önkormányzatot. Akinek fontos népcsoportunk jövõje, vegyen részt a

jelöléseken.
Jelöltállítási ülésünket augusztus 11-én (szerdán) 18
órakor tartjuk.
Helyszín: a mûvelõdési ház
kisterme.
A választást akkor lehet
megtartani, ha legalább 5 fõ
jelölt van, de természetesen
ennél több is lehet. Képviselõ
az a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb
szavazatot kapja.
A települési kisebbségi
önkormányzati választásokon
jelölt az a magyar állampolgár lehet, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló törvényben meghatározott kisebbséghez tartozik, a
kisebbséghez tartozást vállalja és kinyilvánítja, a kisebbségi választói jegyzékben
szerepel, és a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik. A
választáson csak az szavazhat, akit a névjegyzékbe felvettek.
Tisztelettel kérem a választói névjegyzékbe feliratkozottakat, hogy augusztus 11-én a
jelölt állítási ülésen feltétlenül
vegyenek részt:
Köszönettel:
IVOR ANDRÁSNÉ
ALPOLGÁRMESTER

A Nagymarosi Dunai Svábok
Közössége
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
szeptember 11-én, szombaton
14 órakor kezdõdõ,
hatodik alkalommal rendezendõ
hagyományõrzõ nemzetiségi
programjára.
Helyszín: Duna-part - Kõszínpad
A jó hangulatról a Mányi Sramli zenekar és mi résztvevõk
gondoskodunk.
Program:
14 óra: zenés beharangozó. Közremûködik: a Dunakanyar Fúvósegyüttes.
15-16 óra: ünnepélyes megnyitó. Közremûködik: Fülemüle Hagyományõrzõ vegyes kórus, Kismaros, a Die
Blumenn táncegyüttes, a nagymarosi nyugdíjasklub tagjainak közremûködésével. Wildenrosen táncegyüttes programja, Zebegény-Nagymaros, Marus táncegyüttes, Kismaros. Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola
táncbemutatója.
Minden kedves vendégünket sváb gasztronómiai bemutató, hagyományok felelevenítése, játékos vetélkedõk, erõsemberek bemutatkozása, a helyszínen mustpréselés, és kézmûves vásározók várják.
Hozza magával családtagjait, barátait és jókedvét!
A programok további bõvítéséhez köszönettel várjuk a támogatói segítséget! A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
A késõbbiek folyamán keresse plakátjainkat, és a szórólapokat.
Információ: Ivor Andrásné szervezõ, telefon: 06-20/
414-0712 és Furucz Anita, telefon: 06-20/911-9077.

Önkéntes tûzoltók gyûlése
A Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület augusztus 15én, vasárnap 10 órakor a mûvelõdési házban közgyûlést tart.
Az egyesület keres olyan aktív tagokat, akik vonuló tûzoltók
szeretnének lenni.
Az összejövetelre mindenkit szeretettel várnak!

Segítségnyújtás a Duna-parton
A zebegényi Duna-parton, a hajóállomás közelében július 17én 13.20 perc körül egy fiatal
férfi feküdt a földön, körülötte
két barátja, akik csónakkal hozták át a szigetrõl, ahol rosszul
lett. Ekkor érkezett vissza ebédrõl a strandon családjával pihenõ nagymarosi fiatalember, aki
önkéntes tûzoltó.
Odament hozzájuk, gondolván, hátha segítségre van szükség. Így is volt, kiderült, a fiatalember epilepsziás rohamot
kapott. A roham lefolyását ismerve az önkéntes tûzoltó
megállapította, hogy már a roham a középsõ fázisban tart. A
barátok hívták a mentõket, de

kiérkezésükig az önkéntes
tûzoltó tanácsot adott nekik,
hogy addig mi a teendõ, nyugtatta õket. Késõbb az ügyeletes orvosnak segített a beteg
ellátásában, majd a mentõsöknek a menõautóba való
beemelésnél.
A tavaly novemberben alakult, és négy zebegényi taggal
is rendelkezõ Nagymarosi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
célja nem a hivatásos tûzoltók
feladatának átvétele, hanem a
plussz segítségnyújtás, mint
például a fenti esetben történt,
ezért szorgalmazzák tagjaiknak az elsõsegélynyújtó tanfolyamon való részvételt.

Nagymaros

3

Szent István Napi
programok - 2010.
Augusztus 19.
18 óra: Nagymaroson élõ, Nagymaroshoz kötõdõ alkotómûvészek kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Petrovics
László polgármester. Helyszín: mûvelõdési ház.
18.30 óra: Nóta- és dalest – Turai Kiss Mária és Dudás János
elõadásában. Helyszín: Duna- parti kõszínpad
19 óra: Ismerõs Arcok koncert. Helyszín: Duna- parti kõszínpad
21 óra: A Nagymarosi Motorcsónak SE lampionos felvonulása, majd ünnepi tûzijáték
21.30 óra: Utcabál a Made In együttes közremûködésével. Helyszín: Duna- parti kõszínpad

Augusztus 20.
10 óra: Ünnepi szentmise a római katolikus templomban
10.45 óra: Tiszteletadás a Monsberger téren, Szent István és
Boldog Gizella szobrának megkoszorúzása.
11 óra: Szent István napi megemlékezés. Helyszín: Fõ tér (gesztenye fák alatt). Köszöntõ mond: Petrovics László polgármester. Beszédet mond: Gyombolai Gyula. Új kenyér ünnepe –
kenyéráldás. Kitüntetések, elismerések átadása. Fotópályázat
eredményhirdetése. Ünnepi mûsor. Közremûködik: Heinczinger
Miklós, a Dunakanyar Fúvósegyüttes Ujvári Gábor vezetésével Városi Nyugdíjasklub, a a 950-es számú Szent Gellért Cserkészcsapat.
13-19 óráig: családi programok (játékok, kézmûves foglalkozás); Szent István napi fotópályázat zsûrizett fotói a mûvelõdési ház kistermében megtekinthetõek.
Az ünnepi megemlékezésre és a szórakoztató programokra mindenkit szeretettel várunk!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvény fõszervezõje: Nagymaros Város Önkormányzata. Támogatók: CBA – Nagymaros Trade Kft.;
National Geographic Magyarország; Gauss Kft; Földgömb
Magazin; Lyra Könyvesház Vác; Mahart Passnave Személyhajózási Kft; Otp Bank Nyrt; National Geograpic Channel;
Heininger Károly borász; Piramis Építõház Kft; Dákay Zoltán; Virágosaink: Palásti Ildikó; dr. Szili Zsoltné, Zerrelné
Jung Erzsébet.

Önkormányzati választás
Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Köztársasági elnök úr 2010. október 3.
napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásának idõpontját.
A 2010. évi L. törvény alapján Nagymaroson a polgármester mellett 6 képviselõt kell
választani.
A névjegyzékbe vételrõl
szóló értesítõt az ajánlószelvényekkel együtt augusztus 16tól 19-ig küldjük meg. Aki
esetleg nem kap értesítõt, az
okmányirodában jelezze. A
névjegyzékbõl való kihagyás,

törlés, vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt augusztus
18-tól augusztus 22-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani.
Önkormányzati képviselõ
jelöltek azok lesznek, akik legalább 39, polgármester jelölt
pedig az, aki legalább 117 érvényes ajánlószelvényt összegyûjt és a jelölt bejelentéssel
együtt benyújt a Helyi Választási Bizottsághoz.
A jelölteket szeptember 3án 16 óráig kell bejelenteni a
választási bizottságnál.
DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZÕ,
HELYI VÁLASZTÁSI
IRODA VEZETÕ

Fizetett politikai hirdetés

A JOBBIK Nagymarosi Szervezete
Nagymaros közbiztonsága-közbizonytalansága
címmel lakossági fórumot szervez az egyre
romló közbiztonsági helyzet javítása céljából.
Jöjjön el Ön is, mondja el
javító szándékú ötletét, javaslatát.
A fórumra meghívjuk a város vezetõit,
a rendõrség vezetõit, az egyházak képviselõit,
a pedagógusokat, és minden civilt,
akit érdekel ez az igen fontos téma.
Szóljon hozzá Ön is, tegyen javaslatot , hogy
miképpen váljon Nagymaros ismét egy
szerethetõ, békés kisvárossá.
A FÓRUM IDÕPONTJA:
2010. szeptember 2. csütörtök, 18 óra
Helyszíne: Nagymaros, mûvelõdési ház

Haszonlesés helyett
gyõzzön a józan ész
Nagymaros sokmindenrõl híres: természeti adottságairól, mûvészeti értékeirõl, mûemlékeirõl, az emberek vendégszeretetérõl, a meghitt hangulatáról, stb. A felsorolásba még sokminden belefér, de az már nem, hogy a
rendszeres lopások, rongálások és a lakosok, intézmények megkárosítása is a hírnevünket növeli.
Az utóbbi hetekben a kisebb lopások mellett jelentõs
esemény is történt: az orvosi rendelõk számítógépeit vitték el. Valószínûleg nem olvassa a tettes a helyi sajtót,
hiszen aki erre vetemedik, többek között intelligencia
hiányban is szenved. Feltételezhetõen elgondolkodik valaki helyette, eljut hozzá a hír, és lelkiismerete megmozdul.
Felfogta az illetõ(k), hogy mekkora kárt okozott(tak)
a településnek? Olyan személyes adatokat tartalmaztak
a gépek, aminek hiánya a beteg gyógyulását hátráltatja, illetve késlelteti.
Gondolkodjon el a tettes, hogy ha gyermeke, családtagjai közül bárki gyors orvosi ellátásra szorul, és nem
áll rendelkezésre az az adatbázis, amiben visszamenõleg is megtalálható a rászoruló betegségének elõzménye, milyen végzetes probléma adódhat!?
Lehet, hogy másnak ez játék, de a lelkiismeretesen
dolgozó orvosainknak és a betegeknek nagyon nagy kárt
okoztak.
Kérem, ha egy kis tisztesség van az elkövetõben, most
az egyszer ne a csekély hasznot nézze. Keresse meg azt
a lehetõséget, hogy visszaszolgáltatja azt, ami neki semmit nem jelent, ezzel talán a tisztessége is a jobbító útra
lép.
Az együttmûködés és a tisztességes útra lépés reményében, kérem tegye meg a lépéseket, jó szándékát kifejezve:
I. A.
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Kassák nyomában
folytatás az 1. oldalról
De idekerült Bujdosó Alpár
Bécsben élõ magyar avantgard
költõ, folyóirat-szerkesztõ életmû kiállítása (lásd keretes írásunkat), itt volt Kanalas Éva
népdalénekes, a világhírû és
világszínvonalú Grencsó Kollektíva, amely a Nagymaroson
élõ szintén világhírû zeneszer-

szág jelentõs mûvészeti életében régebben Nagymaros ismert település volt az alkotók
között. Mûvésztelepünkkel
számos nagynevû alkotómûvészt vonzottunk ide, mely a
város szempontjából meghatározó fontossággal bírt. Sajnos
1980 után a mûvésztelep megszûnt, ezért azt a fajta zsongást,

Bujdosó Alpár és Németh Péter Mikola az emléktábla avatásán
felfedezni. Mostanában szerencsére ismét egyre több és
színvonalasabb alkotás készül
településünkön, egyre több alkotó él nálunk. Feltett szándéA fesztivál fellépõi. Fotók: Németh Zoltán
kom a mûvésztelep újraindítása Nagymaroson, és erre úgy
tûnik, komoly támogatóim
zõ Szabados György tanítvá- ami jellemzõ volt nálunk, so- vannak."
B.T.Ö.
nyának vallja magát, Virágh káig csak nyomokban lehetett
László orgonamûvész, hogy
csak a legjelentõsebb neveket
említsük. Felolvastak a magyar
irodalmi élet jegyzett szerzõi
közül jó néhányan - csak zárójelben jegyzem meg -, többen
közülük itt, vagy a környéken
laknak.
Kissé elõre szaladtunk,
kezdjük az elején. Kassák Lajos soha nem lakott Nagymaroson, (ezt Döbrössyné Valentin Krisztina helytörténész szíves közlésébõl tudjuk) de a felesége, Klára igen, és mûvei
voltak itt, ami talán fontosabb,
hiszen a mai magyar tipográfusok is az õ "köpönyegébõl
bújtak elõ". Ahhoz, hogy a városban élõ mûvészek rangjához illõen legyen fenn Nagymaros újra a kultúra térképén,
összefogásra van szükség, és
erre jó példa a Kassák emléktábla. Bálint Zsombor ingyen
elkészítette, és Udvardy Judit
jelképesen visszaengedte Kassák szellemét a házába. Közhely, hogy kultúra nélkül nincs
igazi közösség, de sajnos igaz.
Zárásként ezért idézem
Petrovics László polgármester
szavait a jövõrõl. "Magyaror-

Bujdosó Alpár 1973-78
között a Magyar Mûhely
szövetkezet vezetõje,
1978-tól a lap bécsi társszerkesztõje, majd pedig
egyik felelõs szerkesztõje.
1996 decemberétõl a Magyar Mûhely egyik "õsszerkesztõje". Vizuális
költészeti kiállításai voltak Magyarországon és
számtalan külföldi országban (Szlovákiától
Hollandiáig). Korai munkáit epikai töredékek, lírai, ugyanakkor expresszív szövegmontázsok
jellemezték. Versszerûen
tördelt szövegeket, felsorolásokat, a dadaizmushoz közelálló írásokat,
abszurd párbeszédeket,
nyelvi játékokat hoz létre.
Ezzel a technikával képarchitektúrákat és grafikákat is alkot. Gipszmaszkokra írja gondolatait.
1978-ban irodalmi tevékenységéért Kassák-díjjal
tüntették ki, 1993-ban
Nagy Imre-emlékplakettet, 2002-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend
tiszti keresztjét kapta meg.
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Krátert szeretnének
Írott kövek ezek, elnevezni
Gánti Tiborról
szövegek hordozói

A tavasszal Vácott rendezett kiállítás után - melyrõl május lapunkszámoltunk be - most a nagyBálint Zsombor kiállítása a Pince Tárlatban ban
marosi közönség is megismerheti
a "Magister Vitae" - avagy az "Élet
Semmibõl teremtetett
Fosszíliák címmel nyílt július
Szárat, levelet, virágot hajt, Mestere", egy váci tudós alkotó
16-án a Pince Tárlatban Bálint
élete címmel a mûvelõdési házban
Zsombor képzõmûvész kiállítá- magot nevel.
augusztus 1-jén nyílt dr. Gánti TiÖRÖK”
sa. A szeptember 12-ig látható
“Ezek a kis figurák, akár bor professzor életút kiállítását. A
kiállítás megnyitóján megjelenteket Petrovics László polgár- Charon ladikosai is lehetnének, tudomány kimagasló gondolkodó-

mester köszöntötte, a kiállítást
Köpöczi Rózsa mûvészettörténész méltatta.
A fosszíliák metamorfózison
átesett, új alakzatokban felbukkanó képzõdmények, anyagok,
élõlények, gondolatok, melyek
új arcot, új formát vettek fel az
idõ és tér korlátain átlépve, de
sorsszerûen magukon hordják
eredeti természetüket - hallottuk
Köpöczi Rózsától. Majd így
folytatta: Bálint Zsombor az emberiség kollektív emlékezetében
felhalmozódott, de már elsüllyedt, leletek után kutat. Szavakat, szótöredékeket, gondolatfoszlányokat gyûjt, vadász õ, aki
elejti a szélnek eresztett tudást.
Lejegyzi a távolból érkezõ üzeneteket, majd formát keres nekik. Így jönnek létre különös
mûfajú szobrai. Írott kövek ezek,
szövegek hordozói, ugyanakkor
szobrok is, anyaguk kerámia.
A szöveg, a forma, az anyag
egymásra találásának öröme felér a teremtéssel.
Bálint Zsombort idézve:
“Amikor gondoltam még nem
volt.
Mikor mondtam még nem
volt.
De a szó, s a gondolat,
Megteremtette bennem és
benned,
Most már van
Már létezik

rendületlenül hajóznak az elszakadt partok között, felszedik a
szálakat, szövik az új kapcsolatokat, szüntelenül kísérleteznek
egy új egység megteremtésén.
A Nagy tavasz címû, több
részbõl álló kompozíciót a terem
apszisába helyezte el a mûvész.
A számomra nagy élményt jelentõ sumér teremtésmítoszokat idézi, amiket Rákos Sándor tolmácsolásában ismerhetünk. A minden évben meghaló és újjászületõ Istenember, Tammúz testesítette meg a hajdani ékírásos eposzokat lejegyzõ író számára az elpusztíthatatlan vegetáció mindent
legyõzõ életenergiáját.
A terem másik oldalán a Kelet európai kisördögök és a Téglák a történelem falából sötét figurái feleselnek a NAGYTAVASZ friss absztrakciójára.
Amíg a magokat nem pusztítják el korunk vadászai, bár
erre minden esélyünk megvan,
addig az Élet él és élni akar. Bálint Zsombor még hisz ebben,
mûveivel ezt a hitet erõsíti bennünk és mindenkiben, akik még
nyitottak vagyunk a “Szarvasarcú Isten-állat”, vagyis a természet üzenetei iránt, mert csakis így lehetünk mi is Zsombor
“Égi szekerének” utasai” mondta egyebek mellett
Köpöczi Rózsa mûvészettörté-

nész.

FOTÓK: BURGERMEISTER LÁSZLÓ

Persze a harminc éven át tartó barátság a tudományos munkában is
összekötötte õket, hiszen dr. Horváth András beszédének nagy részében dr. Gánti Tibor tudományos munkásságáról beszélt. Az
elõadótól megtudtuk, foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy az
elkövetkezõ években keresnek a
Marson egy olyan krátert, ame-

Kiállítás. "Magister Vitae" - avagy az "Élet Mestere", Gánti Tibor
jának, Nagymaros díszpolgárának
életútját Szilágyi Erzsébet, a megnyitó háziasszonya ismertette.
Köszöntõjében Petrovics László polgármester egyebek mellett
elmondta: az Élet Mestere kifejezés méltán megilleti Gánti Tibort,
aki beírta nevét Nagymaros és a
világ történelmébe.
Gánti Tiborra a barát, dr. Horváth András csillagász, ûrkutató
emlékezett megnyitó beszédében.

lyet Gánti Tiborról neveznének
el. Ehhez egy kis idõnek el kell
telnie a szakember halála után hallottuk - most már csak az a feladat, hogy meg kell találni azt a
krátert, amelyik megfelel a feltételeknek.
Végül Jakus László - Szilágyi
Erzsébet egykori, tehetséges tanítványa - mondta el A megtalált sziget címû, Gánti Tibor emlékére írt
versét.

Térzene a Fõ téren
Mindenkit szeretettel vár az ANNA Klub augusztusban, a vasárnaponként 17 órakor rendezendõ térzenére.
Fellépõk:
Dunakanyar Fúvósegyüttes
augusztus 8.
Váci Ifjúsági Fúvószenekar
augusztus 15.
Vám- és Pénzügyõrség Zenekara augusztus 22.
A rendezvényhez minden támogatást szívesen fogadunk.

6

Nagymaros

Csillagjáró táborok Nagymaroson
Az elmúlt évhez hasonlóan
nyári táborokban tölthettek
néhány hetet a nagymarosi
kisdiákok. A sport-, nyelvi,
állatbarát és csillagjáró mellett az idén néptánc-kézmûves tábort is szerveztünk.
A gazdasági válság itt is

lében pedig a kánikula miatt
kellett idõnként átszervezni a
helyszínt és a programot.
Pechünk volt, hogy nem élvezhettük Bak Rebeka artista
tanárnõ nagyszerû óráit, mert
indulás elõtt elromlott az autója. Arról nem beszélve,

A zebegényi templomban - Viktor, Levente és Benedek
éreztette a hatását, kevesebb
jelentkezõ akadt, mint egy
évvel ezelõtt. Mivel fölvállaltuk több olyan gyermek nyaraltatását is, akik vélhetõen
sehová nem jutnak el a nyáron, szükség volt szponzorok
támogatására is, hogy a minõségi programokat meg tudjuk tartani. Célunk ugyanis
nem a gyermekmegõrzés, hanem a szabadidõ kulturált el-

helyzet is adódott: hogyan
kell felelõsséggel állatot tartani, együtt gondolkodni és
együtt dolgozni. Az együttlét
során a fiatalok jobban megismerték egymást, örömmel
játszottak, kirándultak, versenyeztek társaikkal.
Egy szó, mint száz, a kezdeti nehézségek ellenére bennünket is örömmel tölt el,
hogy a gyerekek ilyen jól
érezték magukat, és a szülõk
is elégedettek voltak.
Köszönet mindenkinek,
akik ebben segítettek:
Petrovics László, a Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány, Rasman Miklós és Nagy
Marianna szponzoroknak,
akik támogatták a táborokat.
Köszönjük azoknak, akik
szabadidejüket áldozták a
gyerekek javára: Rothbauer
Antalnak, aki sakkozott velük, a vakvezetõ kutya gazdá-

gyarkúti Gergelynek Verõcérõl, Sisa László péknek
Szokolyáról. Köszönjük,
hogy csatlakozhattunk a
felsõzsolcai gyerekek programjához, így részesei lehettünk egy nagyszerû éjszakai
túrának is, amelyet Szalai Mihály vezetett. Külön köszönet
a segítõkész szülõknek, valamint a két fotósnak: Mohr Bélának és Neubauer Rudolfnak
Kismarosról is!
Végezetül köszönet mindazoknak, akik nélkül mindez
nem jöhetett volna létre: a
Csigaház családi napközi és
Széphalminé Hamvas Beáta,
Hamvas Brigitta, Heinczné
Cserni Katalin, Benedek
Krisztina néptáncos és fia, a
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola – Valentin Józsefné mb. igazgató,
a Gyermekjóléti szolgálat –
Horváth Anikó családgondo-

hogy az íjászbemutatót is rajtunk kívülálló okok miatt
nem tudtuk megtartani.
Mindent összevetve azonban jó érzéssel tettünk pontot a programsorozat végére.
A gyerekek elbeszéléseibõl
és a szülõk visszajelzéseibõl
arra következtethettünk, hogy
a foglalkozások elérték a céljukat: a kisgyerekek rácsodálkoztak az õket körülvevõ vi-

Csillagjáró - Olivér

Éjszakai túra Szalai Mihállyal
töltése, élménygyûjtés és a
játszva-tanulás volt.
Ráadásul az idõjárás sem
volt túl kegyes hozzánk. Az
elsõ másfél hétben zuhogott
az esõ, a táborok második fe-

lágra, amely titkokkal és
meglepetésekkel teli arcát
mutatta feléjük. Erõsödött a
test és a lélek, gyarapodott a
tudás, úgy, hogy észre sem
vették. Számtalan nevelési

jának, Mónikának, Sukerek
Gyöngyösnek, Drobilich
doktor úrnak, Stummer Judit
építésznek, Néder Katalin,
Bálintné Csizmadia Ildikó és
Gyarakiné Márton Magdolna
tanárnõknek, Heincz Andrisnak és Hamvas Ferencnek,
akik szállítottak bennünket,
Fleischmann Pálnak és
Hontvári Marikának, akik a
szállításban segédkeztek,
Pereznyák Andreának, Almássy Gábornak és Babály
Csabának Kismarosról, Ma-

zó, Von-Benko Ferenc, a
konyha dolgozói és Matus
Lászlóné, Sárog Tibor,
Dobay Márta, az Állatijó bemutató tulajdonosa, Tóth Gábor és a Mátyásfa Környezetvédõ Egyesület - Kismaros.
A jövõbeli találkozás reményében kívánunk mindenkinek további szép nyarat:
HAMVAS ERIKA
ÉS VÉGVÁRI GYÖRGYI
FOTÓK: NEUBAUER RUDOLF
ÉS MOHR BÉLA
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Kezdõdjék hát a torna!
"Két dolgot nem hiszek el:
hogy vége van, és hogy túléltük." - mondta az egyik Szent
György lovag a palotajátékok
végeztével. Lehet, hogy egy
külsõ szemlélõ számára ez a
mondat kissé túlzásnak tûnhet,
de ki kell ábrándítanom, nem
az. Ezt minden fellépõ tanúsíthatja. Az ember alig várja,
hogy eljöjjön az a bizonyos
három nap július második hetében: a péntek, a szombat, és
a vasárnap. Pénteken még el
sem hisszük, hogy elkezdõdött
és mire belerázódunk, vége
szakad. Bár kevésnek tûnhet ez
a három nap, a háttérben mégis precíz szervezés áll, és hetekkel elõtte elkezdett munka,
hogy minden a legtökéletesebben sikerüljön azon a nyolc
elõadáson, amit csak egyszerû-

nagyszabású eseménynek.
Többek között érkeznek ide
Olaszországból, Csehországból és Németországból is fellépõk. A csapatok nem különülnek el egymástól, és bár
más és más helyrõl érkeztek,
mégis megértik egymást, és
képesek egy egységes, remek
mûsort elõadni.
Minden péntek reggellel
kezdõdött, az elsõ felvonulással, ami a templomtól a palotáig tartott. Pénteken kettõ,
szombaton és vasárnap három
elõadást lehetett megnézni.
Ezen kívül különféle programokat lehetett látni a Salamontoronyban, a Fellegvárban
vagy a palotával szemközti téren lévõ színpadon.
Szombaton este, azok, akik
még nem fáradtak el teljesen

en Palotajátékoknak nevezünk.
A pályán mindenki belead
110 százalékot, a lehetõ legtöbbet nyújtja, ami kitelik tõle.
Ezen a három napon nem csak
a nézõknek, vagy a többi fellépõnek, de saját magának is
bizonyíthat az ember. Bizonyíthatja rátermettségét, kitartó képességét és állóképességét. Kinn 20 percnél többet
nem szokott tölteni egy ember
és nem is tûnik így olyan nehéznek, de a vastag ruha és a
tûzõ nap még így is kissé megnehezíti a dolgot.
Az idén huszonhatodjára
megrendezett Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokra most is
rengeteg helyrõl érkeztek a fellépõk. Magyarország különbözõ tájairól látogattak el a hagyományõrzõ társulatok, hogy
részesei lehessenek ennek a

megnézhették a fáklyás felvonulást, szintén a templomtól a
palotáig. A felvonulás végén a
királyi borudvarban több
együttes is koncertet adott. A
fõ utcán árusok tucatjainak
portékáját lehetett megcsodálni és megvásárolni. Kisgyermekek számára volt középkori játszóház, ahol megtanulhattak többek között íjjal lõni és
csatacsillagot dobni.
Ez a néhány nap garantáltan mindenkinek egy feledhetetlen élményt nyújtott: a nézõknek, az árusoknak, és a fellépõknek is.
BARTOS BIANKA
(Bartos Bianka a Szent
György Lovagrend Apródképzõjébe jár, idén ötödször vett
részt a Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékokon.)

Egy tanulság
nélküli történet
“Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükrözõdik
abban, ahogyan az állatokkal
bánik.”
Múlt szombat óta Mahatma
Gandhi szavai visszhangoznak a
fejemben. Ekkor történt, hogy a
nagymarosi CBA zöldséges elõtt
egy mozdulatlanul fekvõ fekete
kiskutyára bukkantam. Az út
szélén hevert, csak néhány centi
választotta el õt a mellette elhaladó autóktól.
Szólongattam, fütyültem
neki, a kis fejét simogattam, de
a kutyus nem reagált semmire.
Lélegzett, látszott, ahogy emelkedik és süllyed az oldala, de a
szemét nem nyitotta ki. Tanácstalanul álltam mellette, nem
tudtam, mit tegyek, de azt éreztem, hogy nem hagyhatom ott
feküdni a porban, hiszen kit tudja, mi baja lehet. Hátha beteg,
vagy elütötte egy autó, és belsõ
vérzése van… Néhányan megálltak mellettünk, kérdezték,
hogy mi baja a kiskutyának,
majd továbbmentek. Érdeklõdtem, hátha valaki ismeri a õt,
látta, mi történt vele. Kiderült,
hogy gyakran kószál a CBA
környékén, ahonnan vizet és
ételt is szokott kapni (ezt ezúton
is köszönöm a CBA dolgozóinak!), de azt, hogy hogy került
az út szélére, és fõleg miért fekszik ott mozdulatlanul, senki
nem tudta megmondani.
Egyszer csak egy autó lassított mellettem, melybõl egy idõsebb úr és egy hölgy szálltak ki.
Mint kiderült, a nagymarosi
Máté Állatvédelmi Közhasznú
Alapítvány két alapítóját és vezetõjét, Von-Benko Mariant és
Ferencet vezette épp arra a
Gondviselés. Õk Vácra, a világi
vigalomba indultak, de a kutyust
látva csak ennyit mondtak: addig innen el nem mennek, amíg
ki nem derül, mi a baja. És már
tárcsázták is dr. Drobilich János
nagymarosi állatorvost, aki néhány percen belül meg is érkezett.
Persze, õ nálam sokkal határozottabban nyúlt a kiskutyához,
porcikáról porcikára végigtapogatta a kis testét, még a lázát is
megmérte, majd megállapította:
a kutyusnak – szerencsére –
nincs baja, csak a végletekig kimerült. (A határozott mozdulatoknak köszönhetõen a kutyust

ekkorra már sikerült talpra állítani, sõt, egy arra kerékpározó
kisfiú nyomában néhány lépést
el is indult.) Hallatlan megkönnyebbülést éreztem, de közben tudtam, ez a történet korántsem “hepiendes”. Hiszen a kis
fekete kutya továbbra is az utcán él, gazdi nélkül. És hány
sorstársa van még…! Olyanok,
akikhez képest ez a kutya szerencsés, hiszen etetik, vizet kap,
talán néha még egy-egy simogatás is kijut neki.
Magyarországon ma egymillióra becsülik a kóbor kutyák
számát, ami az emberi felelõtlenségnek köszönhetõen szinte napról napra nõ. A menhelyek, különbözõ állatvédõ alapítványok
pedig tehetetlenek, mert kapacitásuk véges. Tegyünk meg hát
mindent, amit csak lehetséges,
hogy ne szaporítsuk mi magunk
is a gazdátlan ebek számát! Kutyánk nyakörvére erõsítsünk a
telefonszámunkkal ellátott fém
bilétát, vagy még jobb, ha
mikrochipet rakatunk a bõre alá.
Ez az állatorvos által elvégzett
mûvelt kb. annyi ideig tart, mint
egy oltás beadása, és nem is jár
nagyobb fájdalommal. Ha a kutyus elkóborolna, az egyedi azonosítószám leolvasása után már
lehet is értesíteni az aggódó családot.
Ha nem tenyésztési céllal
tartjuk a kutyánkat, ivartalaníttassuk! Ezzel sok betegséget
megelõzhetünk, és megakadályozhatjuk, hogy a tüzelési idõszakban kan kutyánk – ösztöneinek engedelmeskedve – nekiinduljon a világnak. Ha pedig kóbor, sérült vagy beteg állatot találunk, forduljunk felé megértõen, együtt érzõen és segítségre
nyitottan, hiszen a sorsukról nem
õk tehetnek, mi pedig felelõsek
vagyunk értük. Soha nem szabad
elfelejteni: ha csak egy ici-pici
dolgot teszünk, attól is változik
a világ!
És hogy mi a tanulsága a fenti
történetnek? Nos, tanulság az
nincs. Talán csak annyi, hogy
amíg olyan emberek élnek köztünk, mint Von-Benko Marian és
Ferenc, valamint dr. Drobilich
János, addig az állatvédelem
ügye nem teljesen reménytelen
a világban… és Nagymaroson
sem.
EMÕKEY ANNA
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Kajakos eredmények
Szolnok: Vidék Bajnokság július 9-11.
K-1 serdülõ V. évf. 500 méter - döntõ: 7. Döbrössy Péter; K-2
ifjúsági 500 méter - döntõ: 9. Szûcs Géza, Schindler László; K1 serdülõ V. évf. 1000 méter - dönto: 5. Maurer M. Bence; K-2
serdülõ V. évf. 1000 méter - döntõ: 3. Maurer M. Bence,
Döbrössy Péter
K-2 kölyök IV. évf. 1000 méter - döntõ: 6. Bergmann Dániel,
Tar Bálint; K-2 ifjúsági 1000 méter - döntõ: 3. Szûcs Géza,
Schindler László
K-1 serdülõ V. évf. 4000 méter (28 induló): 4. Halápi Gergely
K-1 kölyök III. évf. 4000 méter (17 induló): 3. Maricza
Katalin
Mk-1 gyermek II. évf. 2000 méter (22 induló): 5. Szántói
Sz. Márk; K-2 gyermek II. évf. 2000 méter Döntõ (4 induló): 2.
Maurer Morvai Botond, Tar Bence; Mk-2 gyermek II. évf. 2000
méter (10 induló): 2. Müller Bettina, Jeszenszky Petra
Mk-2 gyermek I. évf. 2000 méter (17 induló): 1. Polgár
Dániel, Polgár Péter; Mk-1 gyermek I. évf. 2000 méter (41
induló): 1. Szlávik Tamás, 6. Szántói Sz. Tamás
K-1 kölyök IV. évf. 3x200 méter váltó: 3. Tar Bálint,
Bergmann Dániel, Guzsik Dániel
Mk-1 vegyes gyermek II. évf. 4x500 méter váltó: 1.
Jeszenszky Petra, Szántói Sz. Márk, Müller Bettina, Maurer
M. Botond
Mk-1 gyermek I. évf. 4x500 méter váltó: 1. Polgár Dániel,
Polgár Péter, Szántói Sz. Tamás, Szlávik Tamás

Dunakanyar Kupa
Minden érdeklõdõt
szerettel várunk
augusztus 21-én 9.30 órától
a Dunakanyar Kupa versenyre.
Nagymarosi Sportegyesület

Guinness-rekord nagymarosi
diákok részvételével
Rangos eseménynek adott otthont július elsõ napjaiban a
váci Boronkay György
Muszaki Középiskola és Gimnázium. Az iskola volt és jelenlegi diákjai Nagy Péter
testnevelõ, fõszervezõ vezetésével megdöntötték a folyamatos kosárlabdázás világrekordját.
A csapatnak immár ez a harmadik sikeres csúcsdönté-se, a
mostani 107 órás új rekord, hivatalos érvényesítése folyamatban van.
Az eseménynek az iskola

tornaterme adott otthont, ahol
július 1-jén, reggel 8 órakor
kezdetét vette a maratoni játék. A rekordkísérlet július 5én 19 órakor ért véget, ezzel
a 24 tagú csapat egy egyedülálló csúcsdöntéssel szerezte
vissza a rekorderi címet. A
hétköznapinak nem nevezhetõ mérkõzés végeredménye:
9900-8169.
A csapatban két nagymarosi fiatal is játszott, Rasmann Zsolt és Döbrössy Gergely.
Gratulálunk nekik!

K-1 Masters 500 méter (40-44) döntõ: 1. Heincz Sándor;
K-2 Masters 500 méter (40-44) döntõ: 2. Heincz Sándor, Urbán
István (Bakó Kajak AVSE)
K-1 Masters 200 méter (40-44) döntõ: 5. Heincz Sándor
K-2 Masters 200 méter (40-44) döntõ: 4. Heincz Sándor,
Urbán István (Bakó Kajak AVSE)
K-4 Masters 200 méter döntõ: 2. Waltner István (Bakó Kajak Szikriszt György, korábban
AVSE), Heincz Sándor, Urbán István (Bakó Kajak AVSE), visegrádi lakos a közelmúltban Nagymaroson megrenFöldházi Tibor (Bakó Kajak AVSE)
dezte a Szikrisztek találkozóját, melyrõl lapunkban is
Serdülõ, Kölyök Országos Bajnokság,
beszámoltunk. Azóta néhájúlius 30-augusztus 1., Velence
nyan, akiknek Szikriszt felmenõik vannak, nehezméVáltók:
nyezték, hogy nem kaptak
meghívót a találkozóra.
16 évesek - K1 3x200 méter: 4. Maurer M. Bence, Halápi
Megkerestük e-mail-ben
Gergely, Döbrössy Péter
Szikriszt Györgyöt, akitõl
14 évesek - K1 3x200 méter: 5. Tar Bálint, Bergmann Dániel, megtudtuk, a Szikriszt AnGuzsik Dániel
tallal közösen szervezett ta12 évesek - MK1 4x500 méter: 2. Tar Bence, Müller Bettina, lálkozóra nem küldtek ki
Szántói-Szabó Márk, Jeszenszky Petra
külön meghívókat, hanem
11 évesek - MK1 4x500 méter: 1. Polgár Dániel, Polgár csak az Interneten, az iwiwPéter, Szlávik Tamás, Szántói-Szabó Tamás
Szikrisztek klubján keresz1000 méter - 15 évesek - K2: 6. Maurer M. Bence, Döbrössy tül hirdették ki, és e-mailen
Péter
küldték a programot a Szik4000 méter - 15 évesek K2: 3. Maurer M. Bence, Döbrössy riszt nevûeknek, akikre ráPéter; K1: 3. Halápi Gergely; 13 évesek K1: 4. Maricza Katalin találtak.
2000 méter: 12 évesek - MK2: 5. Tar Bence, Maurer M.
Ahogy Szikriszt György
Botond; MK1: 7. Szántói-Szabó Márk; MK1: 5. Jeszenszky a találkozón tartott elõadáPetra
sában is említette, lehetett
11 évesek - MK2: 1. Polgár Dániel, Polgár Péter; MK1: 1. volna hívni majdnem minSzlávik Tamás (A futam); MK1: 1. Szántói-Szabó Tamás (B den régi marosi lakost, mert
futam)
valószínû a többségük Szik-

riszt rokon, de nem állt
módjukban külön meghívókat küldeni. Mint mondta:
sajnos csak interneten keresztül tudják a családfa
kapcsolatokat tartani, mivel
Szikriszt Antal Szobon, õ
meg Stockholmban lakik.
A találkozó után többen
csatlakoztak a családfájukhoz – tudtuk meg - a Geni
Internetes programon keresztül, ami magyar nyelven
is elérhetõ. Ezzel kapcsolatban Szikriszt György arról
tájékoztatott, hogy minden
Szikriszt rokon csatlakozhat
költségmentesen családfájukhoz, amelyen megtekintheti az egész, eddig felderített Szikriszt rokonságot és
hozzáadhatja saját családját
is. A Geni családfa hozzáférését kérhetik Szikriszt
Györgytõl, vagy Antaltól a
szikriszt.családfa@hotmail.com
közös címükön.
F. E.

Sukoró: Mesterek, Szabadidõs és
Egyetemi Bajnokság július 17-18.

Lehet még csatlakozni a
Szikriszt családfához
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Régen vár? Ne haragudjék! Köszönet
Szombat, fél 4, ülök a marosi
Édeske cukrászdában, szemben a bejárattal, egy gesztenyepüré társaságában. Tízpercenként nyílik az ajtó, s tízpercenként lihegi egy-egy késõn jövõ
bûnbánó Magdolna: Régen
vár? Ne haragudjék!
Kezdem unni. Milyen egyformák a nõk.
Mellettem fiatal fiú ül. Elõtte a hûlõ fekete. Folyton az órát
nézi, és az ajtót bûvöli, miközben gyûlnek a cigarettavégek
a hamutartóban. Idegesen szívja a füstöt. Szeretném odasúgni neki, csak úgy diszkréten,
finoman, sose izguljon barátom! A nõ, akire vár biztosan
eljön, csak nagyon ügyes és
okos. De önnek még okosabbnak kell lennie. Nem szabad
idegességet mutatnia, ez a legrosszabb politika.
A fiú arca egyszeriben kipirul, nyugodtan elnyomja a
cigarettát, és lassan felnéz. Ott
áll a kislány az asztalnál.
Nem csodálom, hogy a fiú
ideges volt. Szõke, nevetõs
szemû kis ördög, csak úgy
vonzza a tekinteteket. Kicsit
megkéstem, régen vársz? A fiú
szemrebbenés nélkül hazudik.
Ugyan. Ebben a pillanatban érkeztem.
Ez szokvány szöveg, állapítom meg. Többet néztem ki
belõle. Ránézek a tornyosodó
csutkahalmazra, ez azért túlzás. De a kislány elhiszi. Nem
látja a hideg feketét és a megnyomorított csikkeket.
Valamivel késõbb jöttem ki

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!

a gyárból, ennek köszönheted,
hogy itt vagyok. Tíz percnél
tovább nem várok senkire. Kis
szünet, talán rád várnék tizenegyet, mondja átforrósodott
hangon.
A fiú már megperzselõdött
a kis ördög nevetõ szemétõl.
Kirobban belõle a kérdés: Miért késtél? Kivel voltál? A lány
gyõzelmesen felkacag. Én elfordulok, most már minek nézzem, hogyan teszi rá a lábát az
ördög erre a nikotinos szívre?
A sarokban egy bajuszos férfi. Elõtte kiterített újság, még
egy sort sem olvasott belõle.
Merõen nézi az ajtót. Egyáltalán, itt mindenki az ajtót nézi?
Most megjelenik egy hölgy,
ezt onnan tudom, hogy a férfi
ott a sarokban sürgõsen olvasni kezd. A nõ pár pillanatig áll
az asztal elõtt, de a férfi úgy

tesz, mintha észre sem venné.
Aha, ez már szakavatott, most
megszólal a nõ, ne haragudjék!
Régen vár? Megtévesztõen
meglepett hangon a férfi…
Á… kezét csókolom, dehogy,
ha egy perccel elõbb jön, még
nem talál itt.
Borzasztó, hogy az emberek
milyen természetesen hazudnak. Amíg elfog a kétségbeesés, ránézek az órámra, kezdek ideges lenni. Azt hiszem,
várok még öt percet és elmegyek. Partnerem ebben az elkeseredett és dühös pillanatban
érkezik. Már messzirõl fuvolázza, ne haragudjék! Igazán
nem vagyok oka. A vonat…
Régen vár? A vonat, igen, meg
is feledkeztem. Megenyhülve
suttogom, dehogy. Én is most
érkeztem.
NÓGRÁDY LÁSZLÓ

Megköszönöm a város
polgármesterének és a
képviselõ-testület tagjainak, hogy a 70. születésnapomon e-mail-ben, illetve személyesen felköszöntettek.
Köszönöm régi marosi barátaim, ismerõseim,
Zoller rokonaim, a helyi
sajtó valamint a meghívott színész – orvos - ügyvéd -tudományos kutató –
mérnök barátaimnak,
hogy körükben ezt a különleges
évfordulót
együtt jó hangulatban
megünnepelhettem.
Találkozzunk 10 év
múlva is. Ígérem, ott leszek.
DR. ZOLLER JÓZSEF

- 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”
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Nagymaros és a nagyvilág
7. rész – Franciaország
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.
Francia élményeim tárháza csurig
tele. A városok hívó szavai mögött
régi emlékek állnak sort. Párizs,
amely megér egy “misét”- mondta IV. Henrik (Bourbon) 1593-ban
azon döntését követõen, amikor
áttért a katolikus hitre trónja megtartásáért. Párizs a “fények városa”, ebben gyönyörködhet a turista az esti Szajna partján és a kirándulóhajó fedélzetén.
Monte Carlo az európai Las
Vegas,
amelynek
Grand
Casinójában nem sikerült akkori
pénzügyi helyzetemet javítani. A
Cóte-d’ Azúr világhíres városai.
Cann, a film fesztiválok, a fény, a
csillogás, a filmsztárok városa.
Nizza a francia Riviéra fõvárosa,
valamint Saint Tropez Brigitte
Bardot kedvelt üdülõ- és mulatóhelye. Marseille kikötõje a “kelet
kapuja”, amelynek egykori fõmérnöke egy budapesti intermodális
konferencián a vendégem volt. Az
”eretnekek” földjén fekvõ
Carcassonne híres a kosztümös
filmszakmából ma is lakott középkori vára miatt, ja és azért, mert
Ágnes leányom itt tanult meg igazán franciául az egyik
Cambridgben velem angolt gyakorló szobatársam, Alex szüleinél.
A jellegzetes várfalakat és az esti
vacsorán a franciásan ízesített vadnyúl falatokat sose feledem. Bordeaux és Dijon a világhíres vörösborok, Reims a “champagne”
pezsgõk, Normandia és “Calvados” a tüzes pálinka hazája. A többi nevezetes városról rangsorolás
nélkül a következõkben emlékezem.
PÁRIZS
A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) könyvtárában irodalomkutatás közben felfedeztem, hogy
az SNCF /Francia Államvasutak
Dijonba kihelyezett kutatóbázisa

azonos - “Teljesítményarányos
amortizáció a vasúti teherkocsiparknál”- témán dolgozik. Levél,
azaz telexváltás után Párizsban
találkozott a két csapat. Délelõtt
elméleti megalapozó elõadások,
ebéd után vendéglátói kísérettel
városnézés. Itt és most kihagyom
a Louvre több napot igénylõ mûremekeirõl (Milói Vénusz torzója, Leoardó da Vinci fatáblára festett Mona Lisa arcképe, Raffaello,
Rubens, Tizian, Correggio festményei stb.), valamint az Il de la Cité
összes mûemlékeirõl, mint pl. a
Notre Dame-ról szóló ismertetést.
Az Eiffel toronyból nyomon
követhetõ Napóleon új, bevált katonai stratégiájának -az ágyú alkalmazhatóságáért minden irányban
egyenes, hosszú utcák kialakítása
ágyútûzzel - a város szerkezetére
gyakorolt hatása, valamint katonai
sikereit méltató diadalívek, szobrok, terek, obeliszkek elhelyezése,
geometriája. Az Arc de Triomphe
du Carussel (1806-08), az Arc de
Triomphe (az Etoil,ma de Gaulle
téren), az egyiptomi hadjáratot dicsõítõ Concorde téri Luxor obeliszk
és a Mitterand elnök nevéhez fûzõdõ a Défense negyedben felállított, harmadik, modern diadalív egy
egyenes vonalban fekszik.
Az Eiffel tornyot az 1889. Március 31-én megnyíló világkiállításra tervezték és adták át a nagyközönségnek. 300 méter magasságával és vasszerkezetével is világelsõ volt. Az 57 méter magasságban
lévõ “Égbolt” étterem az áraival
is kiérdemli nevét. A 2. emelet
157, a 3. emelet 274 méter magasan van, ahonnan jó idõben akár
100 kilométerre is ellátni. Eiffel és
tervezõ irodája álmodta meg a
Nyugati pályaudvar, valamint a
Margit-híd acélszerkezetét Budapesten.
Az Arc de Triompfe du

Honlapom: zoller.jozsef.net-snake.hu

Carussel (amely a Louvre elõtti
téren áll) diadalkapu tetején eredetileg a Napóleon dicsõségét hirdetõ szoborcsoport állott. Az
1805-ös hadjárat gyõztes csatáinak
– Austerlitz, Ulm, München, Bécs
- neve található a falakon. Ezzel
egy idõben kezdték építeni az
Etoile téren az igazi Arc de
Triomphe-ot, de a vesztes csaták
miatt csak 1825-ben folytatták és
1836-ban fejezték be. Az ismeretlen katona holttestét 1920. November 11-én temették ide az elsõ
világháborús fegyverszünet 2. évfordulóján. Sírjára a bronzpajzsot
a második. világháború után
Eisenhower tábornok ajándékaként helyezték el. 1944. Augusztus 25-i dátum van rajta, amely
Párizs felszabadulásának napja. A
sír felett az emlékezés lángja ég,
amelyet minden este újra meggyújtanak. A diadalkapu mintegy
50 méter magas, íve cca. 30 méteres, szélessége majdnem 45 méter,
272 lépcsõ vezet a tetejére .A fõív
és mellékív boltozatán csatajelenetek, ütközetek helységnevei
(Gyõr, Pozsony) és 600 tábornok
neve látható. Az Etoile (Csillag)
tér 120 méteres körébõl (Napóleon katonai észjárása nyomán) 12
sugárút futhat ma a szélrózsa minden irányába. Innen ágazik ki a
Champs-Élysées széles sugárút a
Concorde tér felé. Ez a mi
Andrássy utunkra hasonlító 2x3
sávos út a fõváros forgalmi ütõere,
amelyen az autórengeteg mellett a
széles, fákkal dúsított sétányokon
több külföldi sétál és bámészkodik az elegáns üzletportálokon,
kisvendéglõk kínálatán, a Renault
szalon legújabb márkáin, mint párizsi. A Concorde tér szabályos,
négyszögének minden oldala
259x259 méter. Közepén tör a
magasba a 23 méter magas luxori
obeliszk, amelyet Mohammed Ali,

Egyiptom alkirálya ajándékozott
1831-ben Lajos Fülöpnek. Az obeliszk II. Ramszesz luxori templomából került ide, a 4 méteres gránit alapzatra. Anyaga rózsaszín
szienit, a ráfaragott hieroglifák II.
Ramszesz hõsi tetteit ábrázolják.
Régebben XV. Lajos lovas szobra állott itt, amelyet a francia forradalom ledöntött és új nevet
adott: a Forradalom tere. Itt lépett
a vérpadra XVI. Lajos és Mária
Antoinette. Mai Concorde, azaz
Egyetértés nevet 1795-ben kapta.
Tudjuk, hogy Mitterand szocialista pártvezérbõl lett államfõ sem
akart lemaradni a történelmi nagyok mögött, így õ is meg akarta
nevét és tetteit örökíteni egy alkotással. A modern, üveg- és betontechnológiával épülõ Défense városnegyedben felépítette a 3. diadalkaput, amely egy fordított “U”
alakú semmitmondó magas épület,
tele üvegfalakkal. Az épületben hivatalok, múzeumok. Itt kapott helyet a Közlekedési Minisztérium
is.
Nos, a másik, Mitterandot követõ elnök, Pompidou örökbe hagyott mûremeke is sok kritikát
kapott. Amikor kívülrõl “megcsodáltam” a Mûvészeti és Kulturális
Központ össze-vissza színezett
acélvázát, igazat adtam a francia
humornak, hogy ez tényleg egy
“kultur hangár”.
Egykoron e helyen állott 12
hatalmas vasvázas csarnok a Les
Halles, amit Zola nevezett el Párizs gyomrának. Ez akkoriban fogalom volt, nemcsak a gyümölcshalmokat, a fõzelékféleségek
dombjait, húsok, halak sokféleségét, a virágok illatát, hanem az éjjel-nappal nyitva tartó bisztrók és
éttermek egyvelegét jelentette,
ahol izzadt rakodómunkások éppen úgy szórakoztak, mint a szmokingos urak. 1972-ben az Orly repülõtér mellett kapott új, a modern
kor kihívásainak megfelelõ épületet. A cikk befejezéseként meg kell
említeni a Napóleonnal kapcsolatos két fontos eseményt. A forradalom idején a nép leveri a NotreDame homlokzatáról Judea királyainak szobrait, mert a francia
királyok szobrainak hitték, sõt
élelmiszer raktárnak használták.
1802-ben Napóleon adja vissza
eredeti rendeltetésének, hogy két
év múlva itt koronáztassa meg
magát. A másik a katedrálistól térben nem is messze megépített Invalidusok templomához kötõdik.
Napóleon ugyanis a templom alsó
részében egy kõkoporsóban
alussza örök álmát. A templom 8
sarok kápolnájának egyikében
nyugszik az elsõ világháború nagy
francia hõse, Foch marsall is.
(folytatjuk)
DR. ZOLLER JÓZSEF
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
Minus élt 21 évet

Búcsú Minustól

Nagymaros Latorvölgynek
nevezett magaslatán, ahol
Balaskó Jenõ utoljára emelte
tekintetét a tájra, emelkedik
egy kis domborulat. Minus
kutya pihen alatta. Elbúcsúztunk egymástól.
A lét, létezés teljessége
volt a mi kapcsolatunk, a feltétlen szeretet, bizalom egysége. Conrad Lorenz írja egy
helyütt, a kutya gondolkodás
nélkül feláldozza életét a gazdájáért, és felteszi a kérdést
vajon mi emberek, képesek
vagyunk-e erre a magasrendû vállalkozásra?
Minus egyszer bizonyította a jeles etológus állítását. Jenõvel, Minussal, Budapesten
tötöttük egyik Pünkösd elõtti
éjszakát. Másnap reggel korán
a Nyugati pályaudvar jegypénztárának elõcsarnokában
álltunk a hosszú sorban.
Különös dolog történt.
Egy nyakörv nélküli, gazdátlan Pittbull került elõ a semmibõl. A gyönyörû, napsütéses kora reggelen, sok-sok
kisgyerek is állt a sorban szüleivel. A harci kutya megtámadta Minust úgy, hogy
Minusom hívta fel magára a
figyelmet.
Kezdetét vette a küzdelem.

A póráz kicsúszott a kezembõl,
így Minus a tacskókra jellemzõ
gyors, lábharapdáló taktikáját
követve, alaposan ki tudta fárasztani támadóját addig, míg õ
maga is ki nem fáradt. A legalább három számmal nagyobb
támadó, végül Minus bal mellsõ
lábát el nem engedve, a segítõkész 5-6 ember ütlegelésétõl,
beleértve Jenõ diplomatatáskáját is, elkábulva hevert. Arra nem
emlékszem a riadalomtól, hogy
hogyan engedte el Minus lábát
a Pittbull, de arra már igen, hogy
a vérzõ kutyussal a karjaimba rohangálok egy kis vízért a pályaudvaron.
A segítõk közül egy fiatalember adta oda hófehér pólóját, azzal tekertem be a combtövénél
sérült lábát. Szerencsére azonnal
tudtuk értesíteni dr. D. Jánost,
aki elõkészítette a mûtétre rendelõjét. Fodor Évi várt autóval
a nagymarosi pályaudvaron bennünket. Több órás kitartó, önzetlen sebészi munka vette kezdetét, majd a sikeres beavatkozás
után több hónapi kezelés, lábadozás. A görgõkön guruló puffon volt a betegágy, amit állandóan kellett oda gurultatnom.
ahol éppen tartózkodtam, hol a
fõzés közben a tûzhely mellé,
hol a fürdõszobába... Igen, ál-

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:

landóan a látókörében kellett
lennem. A tacskó már csak ilyen.
Ekkor Minus 12 éves volt.
A görgõkön guruló puff volt
az ágyam mellett, rajta
Minussal a kosarában július 14ének éjszakáján. Kezemmel a
kis testét simogatva búcsúztunk. Hajnali 4 óra 22 perckor
állt meg a kicsi szivecskéje. Indiai fehér gyolcsba tekertem õt.
Gyertyát gyújtottam, Jenõ gyertyáját. Édesapámat hívtam telefonon, aki zavarában megkérdezte, mikor és hol lesz a végtisztesség? Szeretet, szeretetek,
szeretlek benneteket.
Egy képviselõ-testületi ülésen én képviseltem Jenõt is.
Kikapcsoltam a telefonom és
elfelejtettem visszakapcsolni.
Este fél 10 órakor már a Latorvölgy emelkedõjén haladtam és
ekkor kapcsoltam vissza a telefonom, azonnal csengeni kezdett. A váci rendõrkapitányságról hívtak telefonon: “Hölgyem
ön az EVKA? - Igen, én vagyok.
A férje percenként telefonál,
nem tudja mi lehet Önnel?
Ráadásul, a kutyája is rendkívül nyugtalan, közölte velünk
a férje. Hál Istennek, hogy elõkerült, azonnal nyugtassa meg
a férjét és a kutyáját.”
MOLNÁR ÉVA

Margai Ági:

Minushoz
Puha talpa alatt,
zizzen a fû,
Fülét hegyezve
néha megáll.
Napfény ráragyog,
Holdfény rácsorog,
A kutya
a kertben jár.
Szusszanva pihen,
a terasz kövén,
legyecske az
orra hegyén,
Rád néz..
Hol vagy?
Minus az
égben jár...

Tüzijáték
Sok kutya fél és pánikba
kerülhet a tüzijátékokkkal járó
villanásoktól és durranásoktól.
A pánik következtében
világgá rohannak, átugranak
kerítésen, balesetet okozhatnak, sõt el is pusztulhatnak!
Kérjük a felelõs gazdikat
hogy, a tüzijáték tartamára,
helyezzék kutyáikat zárt térbe.
MÁTÉ ÁLLATVÉDELMI
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

HHHH Verõce, Árpád út 49.
Tel.: 27/350-087, 06-30/9540-573

1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterû kisbusz)

Faáru, léc, csavar, szög, zár, pánt, vasalat,
szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú,
fióksín, szúnyogháló, festék, higító, lakk, lazúr,
ragasztó, gipsz, kisgép...

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

HAVONTA AKCIÓK! Nyitva: H-P 8-17, Szo.: 8-13

1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterû kisbusz)

Belsõ takarítás:
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A mûvelõdési ház programjai
- augusztus 12-ig tekinthetõ meg prof. dr. Gánti
Tibor emlékkiállítása, naponta 12-tõl 18 óráig
- augusztus 16., de.: vásár (angol ruha)
- augusztus 19., 18 óra: a Nagymaroson élõ,
Nagymaroshoz kötõdõ alkotómûvészek
kiállításának megnyitója. A kiállítás megtekinthetõ:
augusztus 29-ig, naponta 14-tõl 18 óráig
- augusztus 30. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub –
klubfoglalkozás
- szeptember 2., de.: vásár
- szeptember 2., 18 óra: közbiztonsági fórum
- szeptember 6., de.: vásár
- szeptember 7., de.: vásár

Anyakönyvi hírek
Születtek: Fazekas Balázs és Együd Nikolett lánya Veronika, Horváth Dezsõ és Lakatos Julianna fia Brendon Dezsõ, dr. Várkonyi Gábor és Nickel Réka lánya Róza.
Házasságot kötöttek: Papp Gábor és Babos Zsuzsanna,
Tamás Ottó és Dubniczky Rita, Trampó Tamás és Recska
Hajnalka, Honti Viktor és Gubacsi Hajnalka.
Elhunytak: Nieberl Zsuzsanna, Benkó Tibor, Maurer
Józsefné sz. Bõsenbacher Magdolna, Szabó Máté, Hofmann
Anna, Bea Mihály.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesanyánkat (Nagymamánkat és Dédnagymamánkat), özv.
MAURER JÓZSEFNÉT elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Köszönettel:
MAURER CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk minden rokonnak, barátnak és
ismerõsnek, akik szeretett MÁTÉ FIÚNK temetésén
részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak.
SZABÓ ÉS VILLÁM CSALÁD

Könyv Sándor atyáról
Kilencven év a kereszt alatt
címmel könyv jelent meg
Major Sándor kismarosi
lelkészrõl. Az idén kilencven éves Sándor atya mesél gyermekkoráról, papsága elõtti civil életérõl,
majd arról, miért választotta a papi hivatást, éppen
akkor, amikor Nagymaroson volt közigazgatási
jegyzõ.
Beszél az ifjúsági találkozók kezdeteirõl, arról, hogyan került át a katolikus fiatalok hagyománnyá vált
rendezvénye Kismarosról
Nagymarosra. Szól személyes találkozásáról Teleki
Pállal, Mindszenty bíborossal, Kodály Zoltánnal, a teológiai kérdésekre pedig a tõle
megszokott emberséggel, világos, érhetõ szavakkal válaszol. A könyv a templom
sekrestyéjében megvásárolható. Ára 2500 forint.
“- Hogyan teltek a mindennapok Nagymaroson?
- Nagyon jó idõszaka volt
ez az életemnek. Nagymaroson akkoriban nagy volt a
vízi élet, és a cserkészcsapat
is rengeteg idõt töltött a Dunán. Nagyon megtetszett ne-

kem a hatalmas, nagy csónakházuk, és hogy egész
nyáron a vízen vannak. Egy
dolog bosszantott csupán,
hogy nekem nem volt csónakom... És akkor a fejembe
vettem, hogy már pedig
lesz... Ezért gondoltam
egyet, és jelentkeztem a vezetõjüknél, Sík Zoltánnál,
aki egy pap volt. Elmondtam
neki, ki vagyok, hogy gimnazista koromban elvégeztem a
cserkész tiszti képzõt, és
hogy belépnék hozzájuk. Õ
nagy örömmel fogadott, bevett a csapatba” - olvashatjuk Sándor atya nagymarosi
élményei közt Réti József
könyvében.

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy
a könyvtár
július 20-tól augusztus 30-ig
ZÁRVA tart.
Nyitás: augusztus 31., kedd 9 óra.

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.
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

Szakterületek:
- Ingatlanjog (ingatlan adásvétel, csere és bérleti szerzõdések,
telekalakítás, jelzálog… stb.; - Társasági jog (cégalapítás,
módosítás… stb.); - Követelés kezelés (felszólítások, fizetési
meghagyás kibocsátása, felszámolási eljárásban, csõdeljárásban,
végrehajtási eljárásban képviselet… stb.); - Munkajog; - Öröklési
jog (végrendelet, öröklési szerzõdés ... stb.); - Pénzügyi- és bankjog
- Egyéb okiratok, szerzõdések készítése; - Jogi tanácsadás

Nagymaros
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Megújult Zebegény 100 éves temploma
Újabb nívós mûemlék felújításon túl a HÓD Kft
Büszke lehet Zebegény agilis,
lokálpatrióta polgáraira. Õk nem
kisebb dolgot vettek a fejükbe,
mint hogy a község szimbólumának számító, Kós Károly tervezte templomot építésének idén
esedékes 100 éves évfordulójára teljes, eredeti pompájában fel-

Cégünk Maurer János, és
Gratzál Mihály vezetésével a
100 éves tetõszerkezet elöregedett elemeit kicserélte, a teljes
tetõhéjazatot pedig antikolt hódfarkú cseréppel új ruhába csomagolta. Egyúttal veretes vörösréz
bádogos szerkezettel ékesítette a

újítják. Tervük végrehajtásához
alapít-ványt gründoltak, és Kapás László plébános atya, valamint Csóka Árpád építészmérnök vezetésével nekiláttak az évtizedre való munkának.
A jelentõs gyógyító beavatkozás több lépcsõben került
megvalósításra. Elsõként – mivel a templom vizenyõs, feltöltéses területen épült – az átnedvesedett fõfalakon szükségeltetett elvégezni az állagjavító beavatkozást. Ez 2002-ben
szilikonemulziós, injektálásos
technológia alkalmazásával, és a
belsõ átnedvesedett vakolat 1,5
méteres sávban történõ leverésével, új, légpórusos vakolatréteg
felhordásával történt meg.
A következõ lépés kivitelezésében cégünknek, a nagymarosi HÓD Kft-nek már volt szerencséje aktívan is közremûködni.
A
templom
teljes
tetõhéjazatának felújítása az elöregedett lemezpalafedés hibái
miatt már halaszthatatlan volt. A
kivitelezés Csóka Árpád tervei
alapján 2007-ben vette kezdetét.

mûemléképületet. A 30 méter
magasban lévõ toronysisak felújítását cégünk egy ismert, ám
országszerte meglehetõsen ritkán alkalmazott technológiával
oldotta meg: daruval egészben
leemeltettük a régi sisakot, a
templomfal tövében felépítettük
az eredetivel teljesen megegyezõ új toronysüveget, és ismét daruval helyére emeltük a 6 tonnás sisakszerkezetet. A
tetõhéjazat és a sisak cserépfedésének kivitelezéséért a HÓD
Kft a Tondach Magyarország Zrt
“Évszázad tetõje 2008” pályázatán mûemlék kategóriában a
III. díjat nyerte el.
A templom megújulásának
következõ lépése során a fõoltár
mögötti három nagyméretû színes üvegablak teljes restaurálása, és külsõ védõüvegezése készült el 2008-ban.
Az idei évben végül elérkezett a mûemléktemplom teljes
megújulásának utolsó fázisa,
amely egyszerre jelentett komoly beavatkozást föld alatt, és
föld felett. Szintén Csóka Árpád

tervei alapján, és szintén a HÓD
Kft kivitelezésében került sorra
a templomfal külsõ kerületének
talajszint alatti drénezése, valamint a teljes külsõ homlokzat
felújítás. Elõbbinél a fõfalak tövében 1.7 méter mélységig kiemelésre került a meglévõ talajréteg. A földárok aljába beépített dréncsõ rendszer, a földalatti falszakaszra felhelyezett felületszivárgó domborlemez, valamint a visszatöltött 50 köbméternyi kulékavics hivatott együttesen biztosítani a föld alatti falfelület átszellõztetését, és a gyors
talajnedvesség elvezetést.
A homlokzat felújítás volt
kétségkívül a teljes felújítási folyamat leglátványosabb része.
Annál is inkább, mert ezúton
végre mindenki számára láthatóvá vált az eredeti Kós Károly
terveken még szereplõ, ám a ké-

feladat volt Fábián Dénes képzõmûvész úr, a mélyített homlokzati vakolatrelief aranykezû
kivitelezõje számára a napi betevõ friss, 1 napos vakolatot biztosítani 10 napon keresztül a
négyzethálóra felosztott fõhomlokzaton. (E speciális technológia, a vakolatból kikapart díszítés - a vakolatrelief - csak 1
napos vakolaton kivitelezhetõ, a
friss vakolat túl puha, az idõsebb
túl kemény.)
A mû végül elkészült, és a
Kós Károly megálmodta templom ékszerdobozként áll ismét
Zebegény fõterén. A templom
újjászentelésére, centenáriumi
püspöki szentmise keretében
2010. augusztus 1-jén került sor.
Köszönhetõen a nagyvonalú támogatóknak, a Kós Károly
Templom Közhasznú Alapítványnak, és Zebegény község

sõbbiekben soha meg nem valósuló fõhomlokzati díszítés. A
tagolt templomhomlokzat beállványozása, a régi vakolatréteg
teljes leverése, az új vakolatrendszer és homlokzatfesték
szakszerû felhordása nem volt
egyszerû az idei rendkívül csapadékos április-májusban.
Izgalmas, egyben érdekes

lelkes lakóinak. Áldásos tevékenységük váljék Isten dicsõségére!
HEININGER FERENC
A HÓD KFT ÜGYVEZETÕJE
(A templomfelújítás folyamatáról számos érdekes fényképfelvétel látható a www.hod.hu honlapon.)
(X)

14

Nagymaros

Nagymaros

15

augusztus 5-tõl 20-ig
1 kg
250g
1 kg
1 kg
400 g

655.175.515.995.485.-

(655 Ft/kg)
(700 Ft/kg)
(515 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(1212 Ft/kg)

Colavita extra szûz olivaolaj
Twist csirkesaláta (3féle)
Twist tonhalsaláta (3féle)
Delemaris Makréla (tépõzáras)
Sprotni szardinia (olajos-paprikás)
La perla szardinia olajos (tépõzáras)
Pasta Doro gluténmentes olasz tészta
SpigaDoro olasz durum tészta (spagetti, penne)
Sopia olasz durum tészta spagetti
Deli Wrap tortilla (több íz)

0,5 l
160g
160 g
125 g
160 g
125 g
500 g
500 g
500 g
370 g

899.199.199.149.139.155.229.139.149.299.-

(1798 Ft/l)
(1243 Ft/kg)
(1243 Ft/kg)
(1192 Ft/kg)
(868 Ft/kg)
(1240 Ft/kg)
(458 Ft/kg)
(278 Ft/kg)
(298 Ft/kg)
(808 Ft/kg)

Triplo mogyórós szelet
Crunchy müzli (gyümölcsös, natúr, szezámos)
Impra filteres teák 25+5db (4 íz)
Cba földimogyóró sós

50 g
350 g
60 g
250 g

69.395.325.199.-

(1380 Ft/kg)
(1128 Ft/kg)
(5416 Ft/kg)
(796 Ft/kg)

Knorr burgonyakr. leves varganyával + müa.dob. 2*70 g
Szatmári finomliszt
1 kg

295.79.-

(2107 Ft/kg)
(79 Ft/kg)

Hipp bébiétel burgonya-brokkoli
Hipp tejpép õszibarack-sárga barack

190 g
250g

109.499.-

(573 Ft/kg)
(1996 Ft/kg)

Balfi ásványvíz (dús, mentes)
Visegrádi ásványvíz (dús, mentes)
Silver power energiaital

1,5 l
1,5l
1,5 l

69.69.125.-

(46 Ft/l)
(46 Ft/l)
(83 Ft/l)

Mirsa irsai napsugár
Mirsa szilvás krokett
Delforg tengeri sütõhal
Marathon hamburgerhús marhahúsból
Marathon fasírt
Fevita mexicói keverék
Fevita brokkoli
Fevita morzsolt kukorica
Classic tenger gyümölcsei
Classic garnélarák

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

265.345.755.1125.559.245.339.225.999.1395.-

(588 Ft/kg)
(690 Ft/kg)
(755 Ft/kg)
(1125 Ft/kg)
(1118 Ft/kg)
(544 Ft/kg)
(753 Ft/kg)
(500 Ft/kg)
(1998 Ft/kg)
(5580 Ft/kg)

Jar mosogatószerek
Harmony aroma eü.papír 8 tek.
Harmony classic eü.papír 10 tek.
Harmony comfort eü.papír 4 tek. 2 rét.
Harmony piknik törlõkendõ 2 tek.

1l
1 cs.
1 cs.
1cs.
1cs.

399.425.399.199.149.-

(399 Ft/l)
(53 Ft/tek.)
(40 Ft/tek.)
(50 Ft/tek.)
(75 Ft/tek.)

Üzleteink

Debreceni szafaladé
Bácskai hurka
Debreceni virsli mûbélben
Zimbo marhapárizsi
Zimbo Olasz felvágott vf.

2626 Nagymaros, Magyar utca 21. 2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-18.30, V: 7-14
H-P: 6-20, Sz: 7-18.30, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-18.30, V: 7-14

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu - Áraink a készlet erejéig érvényesek!
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Téglakõbe vésett sikertörténet
Építsünk saját világot!
Miként lehetséges az, hogy egy terméket maguk a vevõk fejlesztenek tovább, meglepve azokat is, akik eredetileg kitalálták és megalkották? Barabás Árpád, a veszprémi Barabás
Téglakõ Kft. tulajdonosa szerint a
téglakõ-sztori valójában csak most a díjesõ után - kezdõdik.

tek téglakõbõl. De készült iskolakerítés, iskolaudvar és bicikliút, fürdõ-udvar is belõle. Olyan széles az alkalmazási lehetõség, hogy szinte saját világot lehet már építeni csak téglakõbõl.
Sok régi álom megvalósításában segí-

- Mitõl vált divatossá a téglakõ?
- Bár csak egy éve kezdtük árulni
a téglakövet, tavaly már 100 ezer

négyzetmétert adtunk el összesen.
Idén a rendkívüli idõjárás ellenére
július végén, jóval rövidebb idõ alatt
több 130 ezer eladott négyzetméternél tartottunk, ami országos rekord.
Az eddig értékesített mennyiséggel
lefedhetnénk a budaörsi repülõteret!
A legtöbbet eddig Veszprém és Pest
megyében vásároltak belõle. Talán az
a titkunk, hogy a vásárlóink sokkal
több tulajdonságot láttak meg a téglakõben, mint amit mi magunk eredetileg gondoltunk róla. Szerintem
páratlan, hogy egy terméket ilyen
mértékben a vevõk fejlesszenek tovább.
- Hogyan derült ki, hogy a téglakõ
jóval több, mint térburkolat?
- Nagy meglepetésünkre a próbaképpen kihelyezett téglaköveknél azt
láttuk, hogy nemcsak útburkolásra
használták fel, hanem kerítést falaztak
belõle, mára pedig a téglakõ kész építõelemmé vált, mindenki valami egyedit akar alkotni belõle. Egy szolnoki
mesterséges tó felett már hidat építet-

tünk, és ez a legnagyobb sikere annak
a többéves tervezésnek és fejlesztõ
munkának, amely a téglakõ létrehozását elõzte meg. Most érzem igazán,
hogy nem dolgoztam vele hiába, és
hogy a téglakõ történetét maguk a vevõk kezdik el írni.
- Sorra érkeznek a szakmai elismerések. Melyik a legfontosabb?
- A téglakõ kiemelkedõ pontszám-

mal újdonság-díjat és legjobb standdíjat nyert a legjobb kiállításon, a
Construma építészeti vásáron. A
standunkon derült ki, hogy az embereket sokkal jobban érdekli a kerítés, a pad, a kút, a pergola, az épületek külsõ fedése, mint az, hogy eredetileg ez egy térburkolat volt. Innen
jött az ötlet, hogy sok helyen az országban úgynevezett Téglakõ Bemutatókerteket építsenek a partnereink.
Ez már nagy ütemben zajlik, köszönhetõen annak, hogy ötször annyi viszonteladónk van, mint egy évvel ezelõtt, sõt terjeszkedünk a határokon
túl is.

Mi az a téglakõ?
Az antik jellegû téglakõ színében, még csorbulásaiban is úgy néz ki, mint egy
százéves bontott tégla: patinás és gyönyörû. Anyagában beton, tehát nem égetett
agyag, a dédszüleink korabeli égetett agyagtéglát idézi, ám azzal ellentétben fagyálló és kopásálló. A téglakõvel gyakorlatilag újrateremtették a téglát, ami beépíthetõ az udvar-, és a járdaburkolatba, ellenáll a sónak, az esõnek, a hónak és a
mechanikai koptatásnak is, könnyedén bontható, javítható. Az eredetileg kõmûves Barabás Árpád hosszú esztendõkön át kísérletezett, amíg mára tökéletesítette
találmányát. Ráadásul a teljesen újragondolt gyártástechnológia az eddig megszokott árszint felét, harmadát teszi lehetõvé. Akik eddig csak vágytak erre, most
nagyon kedvezõ áron juthatnak egy magyar prémium-termékhez.

Érdekli a téglakõ?
Tudjon meg többet:
Barabás Téglakõ Kft.
8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
Telefon: 06-88-578-280
www.teglako.hu
info@barabasteglako.hu

