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Áldott, békés  karácsonyt
 és  boldog  új esztendõt
kíván Nagymaros Város

Képviselõ-testülete!

Öt éves a Wildenrosen
táncegyüttes

November 6. jeles nap volt szá-
munkra. Csoportunk, a
Wildenrosen táncegyüttes 5 éves
fennállását ünnepelte aznap. A
jubileumi mûsort hosszú és ala-
pos felkészülés elõzte meg. Pró-

együttest, hogy õk is emeljék az
est fényét. Itt szeretnénk nekik
köszönetet mondani a színes elõ-
adásért!

Bizony tagjaink között voltak,
akik más csoportokkal is szere-

báink számát heti egyrõl három-
ra szaporítottuk, hogy a közön-
ség minél színvonalasabb pro-
dukciót láthasson. Köszönjük
koreográfusuknak, Galamb
Emesének, hogy elõre megter-
vezte, és beosztotta a próbákat,
és velünk együtt szerepelt!

Meghívtuk a verõcei Õszi-
kék, a kismarosi Marus, a nagy-
marosi Die Blumen tánccsopor-
tokat és a Dunakanyar Fúvós-

peltek, ezért gondosan kellett
megtervezni a programot, hogy
legalább egyet szusszanjanak.

Az elsõ két táncot, Ónémet és
Wildenrosen, Zsombori Miklós,
elhunyt koreográfusunk emléké-
re jártuk.

A következõkben a lelkes
közönség a Masír, Stern polka és
Zoli polka nevezetû ismert és
kedvelt táncokat látta.

folytatás a 4. oldalon

Szent Erzsébet
példakép számunkra

Cikkünk a 4. oldalon olvasható
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A termálpojekt-szerzõdés
módosítása miatt november-
ben többször is ülésezett a
testület. Nagy vitát váltott ki
ez a napirendi pont, mert
több kérdésben sem értettek
egyet a képviselõk. Az elsõ
rendkívüli ülésen Sulyok Zol-
tán beruházó és dr. Dobrossy
István ügyvéd is jelen volt,
akik válaszoltak a felmerülõ
problémákra.

Rendes ülését a képviselõ-
testület november 22-én, hétfõn
tartotta meg, teljes létszámmal.
Viszonylag gyorsan mentek vé-
gig a napirendek tárgyalásán, ám
a szálloda és termálprojekt szin-
dikátusi szerzõdésének módosí-
tása közel három órás vitát vál-
tott ki.

Elsõként megválasztották -
négy igen és három nem szava-
zattal - Nagymaros régi-új
könyvvizsgálóját Polyák Zsu-
zsanna személyében. Két beszá-
molót is hallhattak a képviselõk:
a lejárt idejû határozatokról és az
önkormányzat ez évi költségve-
tésének harmadik negyedévi tel-
jesítésérõl. Elfogadták a 2011.
évi költségvetési koncepciót és
a belsõ ellenõrzési tervet is.

Határoztak arról is, hogy a
Pest megye településközpontok
fejlesztése címû pályázat II.
fordulójában is részt vesz a vá-
ros. Ehhez elfogadták az akció-
tervet is.

A jövõben a város lapjának
tartalmát a polgármesteren és az
alpolgármesteren kívül a két bi-
zottsági elnök, Grécs László és
Szimon Attila is jóvá fogják
hagyni. A napirend tárgyalásá-
nál felmerült az is, hogy lehes-
sen politikai tartalmú írásokat
közölni az újságban. Petrovics
László polgármester azonban
úgy nyilatkozott, hogy bölcs
döntése volt a korábbi testület-
nek, hogy politikamentes le-
gyen a lap. Sok más lehetõsége
is van a politikai pártoknak,
szervezeteknek, hogy eljussa-
nak a lakókhoz. Ezt ne az újság-
ban tegyék meg - fogalmazott a
városvezetõ.

A helyi termelõk árusításának
feltételeit - melyet Szimon Atti-
la terjesztett be - a grémium dön-
tése alapján decemberben tár-
gyalják újra.

A zárt témák elõtt került sor-
ra a termálprojekt, melyhez
Szimon Attila nyújtott be módo-
sító javaslatot. A képviselõ sze-
rint, mivel a Sulyok és Szabó Kft
nem teljesítette a szerzõdésben
és az azon kívül tett vállalásait,
ezért vizsgálják felül a szindiká-
tusi szerzõdést és a korábbi ha-
tározatokat. Erre a polgármeste-
ri keretbõl biztosítsanak 100 ezer
forint + áfa összeget és bízzák
meg a Magyar Ingatlangazdál-
kodók Szövetségét a feladattal.
A határozat azt is tartalmazta,
hogy a polgármester semmilyen
tárgyalást a felülvizsgálatig nem
folytathat a beruházóval, vagy
annak képviselõvel.

Petrovics László szerint az
elõterjesztés minden észérvet
mellõz. A polgármester úgy lát-
ja, hogy az információk hiánya
okozta az elõterjesztés megszü-
letését. Hangsúlyozta: a város
semmiféle kockázatot nem vál-
lal, hiszen a beruházót terheli a
kút megfúrása is.

A Sulyok és Szabó Kft azért
kérte a szerzõdés határidejének
módosítását egy évvel, hogy
részt tudjon venni a Széchenyi
tervben. Ez nem csak a beruhá-
zónak, és a banknak, de a város-
nak is garancia arra, hogy meg-
valósuljon a projekt. A szerzõ-
désmódosítás tartalmazza azt is,
hogy a város 10 százalékra tart-
hat igényt a vízbõl. Ez korábban
nem szerepelt a szerzõdésben.

 A határozatok megfogalma-
zásába több hiba is csúszott. Az
egyik az, hogy a polgármesteri
keretrõl, maga a városvezetõ ha-
tározhat. A másik, hogy a pol-
gármester nem folytathat tárgya-
lásokat, csak testületi felhatal-
mazással.

Végül  a grémium úgy dön-
tött, hogy a képviselõi javasla-
tokat beépítik a szerzõdésbe és
november 25-én, csütörtökön
tárgyalják egy rendkívüli ülés
keretében. A napirend lezárása
elõtt Grécs László, név szerinti
szavazást kért arról, hogy kik
vannak a szálloda és termálpro-
jekt mellett. A kérdésre egyedül
Szimon Attila válaszolt nemmel,
azért mert még nem lát tisztán
az ügyben, Nagymarosnak pedig
a legjobbat szeretné - mondta.

Csütörtökön ismét teljes lét-
számmal ülésezett a testület.

Csak egy napirendet, a szindiká-
tusi szerzõdést tárgyalták. Jelen
volt még Sulyok Zoltán beruhá-
zó és dr. Dobrossy István ügy-
véd. Burgermeister László nyúj-
tott be módosító javaslatot a na-
pirendhez. dr. Horváth Béla,
jegyzõ szerzõdésmódosítását -
melyben a képviselõk javaslatai
is szerepeltek - nem is tárgyalta
a testület. Burgermeister László
ugyanis kérte, hogy az õ elõter-
jesztésének elsõ határozati javas-
latát szavaztassa meg a polgár-
mester elõször. E szerint a szin-
dikátusi szerzõdést a testület
nem módosítja. Erre igennel
voksolt Zoller Csaba, Fekete
Zsolt, Szimon Attila és az elõ-
terjesztõ.

Sulyok Zoltán válaszolt min-
den felmerülõ kérdésre, de azt  is
elmondta: megfordult a fejében,
hogy nem Nagymaroson valósít-
ja meg az építkezést.  Meghall-
gatása után az elõterjesztõ hatá-
rozatai nagy részét visszavonta,
mert azok vagy jogszabályba üt-
köztek, vagy nem voltak jól ki-
dolgozva. Ahhoz azonban ra-
gaszkodott, hogy vizsgáltassák
felül a szindikátusi szerzõdést. Ja-
vaslatában azonban nem nevezett
meg céget, amely ezt a feladatot
elvégezné, valamint összeget
sem. Azt sem tudta megmondani
az elõterjesztõ, hogy milyen
szempontból szeretné megvizs-
gáltatni a dokumentumot.

Három órás vita után végül
úgy határoztak a képviselõk,
hogy egy gyors pályáztatást ké-
szítenek elõ. A jogi felülvizsgá-
latára a polgármester, Grécs
László, a gazdasági és városfej-
lesztési bizottsági elnöke,
Burgermeister László a napirend
elõterjesztõje és Zoller Csaba
képviselõk által felkért ügyvédi
irodák beérkezett ajánlatai alap-
ján kívánnak megbízást adni.

A felülvizsgálatra beérkezett

ajánlatokról a november 30-i
rendkívüli ülésen döntöttek.
Petrovics László felolvasta a há-
rom beérkezett ajánlatot, melybõl
a legdrágább nettó 60 ezer forint
volt, amelyt a Zoller Csaba által
felkért Vidra Gábor ügyvéd
adott. Inokai Balázs nagymarosi
ügyvéd nettó 20 ezer forintos
ajánlatot tett, de a városra nézve
ingyen is elvállalná a feladatot.
Ajánlatot tett a szintén nagyma-
rosi dr. Udvardy Judit is. Õ nettó
40 ezer forintért vállalta volna a
szindikátusi szerzõdés felülvizs-
gálatát.

Fekete Zsolt és Zoller Csaba
is azt javasolta, hogy Vidra Gá-
bort és az egyik nagymarosi je-
lentkezõt válasszák. Grécs Lász-
ló nevetségesnek nevezte az egé-
szet, szerinte azt sem tudják az
elõterjesztõk, hogy mit akarnak
felülvizsgáltatni. Petrovics Lász-
ló polgármester azt hangsúlyoz-
ta, hogy a szerzõdés egy éven
keresztül mindenki számára el-
érhetõ volt a honlapon. Ez idõ
alatt senki nem kötött bele.

Burgermeister László erre úgy
reagált, hogy akkor õk inkább
maradjanak jótékony homály-
ban? A képviselõ végül felaján-
lott a tiszteletdíjából 60 ezer fo-
rintot Inotay Balázs munkájáért.

A testület végül Vidra Gábort
és Inokai Balázst bízta meg a szer-
zõdés jogi felülvizsgálatával. A
döntést Zoller Csaba, Burger-
meister László, Fekete Zsolt és
Szimon Attila támogatta.

A szerzõdés módosításáról
december 6-án rendkívüli ülés
keretében határoztak, ahol meg-
tekintették a beérkezett jogi
szakvéleményeket is. F. A.

Még nem biztos a szálloda-
és termálprojekt sorsa

Testületi vita a szerzõdés módosításáról

Köszönetnyilvánítás, tájékoztatás
Köszönöm a bizalmát mindazoknak, akik az önkormányzati
választáson szavazatukkal megtiszteltek. Köszönöm a Kép-
viselõ-testületnek, hogy a gazdasági és városfejlesztési bi-
zottság tagjává választott.

Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy tiszteletdíjamat
nagymarosi közhasznú célokra fordítom.

SZOMRÁKY PÁL

Közlemény
Értesítjük a tisztelt lakossá-
got, hogy Szimon Attila és
Fekete Zsolt képviselõi fo-
gadóórát tart minden hónap
elsõ hétfõjén 18 órától. Be-
jelentkezés elõzõ hét pénte-
kéig az ügyfélszolgálaton.

Elérhetõségek: Szimon
Attila 06-70/4560-858, Fe-
kete Zsolt 06-70/4561-683.
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A szociális munka napját már
1998 óta ünneplik meg hazánk-
ban, ekkor határozták el ugyan-
is, hogy a szociális és gyermek-
védelmi ellátás területén dolgo-
zó szakemberek munkáját el
kell ismerni. Nagymaroson
idén már harmadik alkalommal
jutalmazták emléklappal az
ezen a területen dolgozókat. A
november 11-én megtartott ün-
nepségen Rudolf Józsefné, hu-
mánügyekért felelõs alpolgár-
mester köszöntötte a megjelent
ünnepelteket, Petrovics László
polgármestert és képviselõtár-
sait.

Beszédét egy Aranyosi Er-
vin idézettel kezdte, majd há-
láját fejezte ki a jelenlévõ ün-
nepelteknek.

- Ma mi lehetünk hálásak az
itt helyet foglalóknak. Önök
azok, akik vállalják embertár-
saik segítését, képesek máso-
kért, mások emberi méltóságá-
ért dolgozni, és akik intézmé-
nyekben, hivatalokban, idõsek,
betegek otthonaiban segítenek
a rászorulóknak. Magyarorszá-
gon az emberek közel egyhar-
mada küszködik olyan problé-
mával, ami valamilyen szociá-
lis kezelést, gondozást igényel.
Önök sajátos tudás birtokosai,
akik a támogatást, segítséget
igénylõk részére a konkrét,
azonnali - olykor nélkülözhe-
tetlen - segítségen túl konflik-
tuskezelõ, válságmegoldó tech-
nikákat, módszereket is átad-
nak, hogy a mindennapi életben
való boldogulást megkönnyít-
sék - mondta az alpolgármes-
ter.

Hozzátette: a szociális ellá-
tásban dolgozók túlzott alázat-
tal végzik embertpróbáló mun-
kájukat, ezért öröm, hogy az év
egyetlen napján róluk, az el-
esettek segítõirõl is megemlé-
keznek.

- A társadalom fokmérõje,
hogyan él együtt és, hogyan
gondoskodik a szegényekrõl, a
segítségre, támogatásra szoru-
lókról. Mi büszkék lehetünk,
hiszen olyan képviselõi ülnek
itt a "szeretetszolgálatnak",
akik napi 24 órában, állnak ké-

szenlétben, mosolyogva. Önök
kiemelkednek a környezetük-
bõl, hiszen nemes cselekedete-
ikkel, áldozatvállalásukkal, az
emberek, a családok iránti el-
kötelezettségükkel ezt kiér-
demlik - mondta beszéde végén
Rudolf Józsefné.

Végül pedig egy tanmesével
szerette volna igazolni azt,
hogy miért fontos mindenkit el-
fogadni olyannak, amilyen, s a
rossz tulajdonságból hogyan
kovácsolhatunk elõnyt.

Petrovics László polgármes-
ter szintén köszöntötte a szoci-
ális területen dolgozókat. Sze-
rinte, ha megválasztanánk az
idei esztendõ legértékesebb
polgárait itt, Nagymaroson,
minden valószínûség szerint az
ezen a területen dolgozók len-
nének a nyertesek.

- Önök azok, akik a nem,
vagy nehezen boldoguló embe-
rek napi gondjaiban osztoznak,
akik odaállnak az elesettek
mellé, ha kell. Mindig megdöb-
benek, ha az egyedülálló öre-
gek, a szerény anyagi lehetõsé-
gekkel rendelkezõ, vagy vala-
mi váratlan vészhelyzet miatt
bajba kerülõ nagycsaládo-sok
sorsáról hallok. A távol lakó
gyerekek miatt támasz nélkül
maradt néni, vagy a beteg gyer-
mek orvosi költségei miatt el-
adósodott család sorsát önök
segítik egyenesbe hozni. Ennek
a városnak önök adják az utol-
só védelmi vonalát. Önök en-
nek a rojtosra foszlott szociá-
lis hálónak a legfontosabb lánc-
szemei. Mindannyian tudjuk,
hogy a helyzet egyre nehezebb.
Egyre kevesebb anyagi lehetõ-
séget és pénzforrást tudunk e
rendkívül fontos munka szolgá-
latába állítani - mondta.

Végül pedig köszönetet
mondott az áldozatos, kitartó
munkáért, a jelenlévõk felelõs
tevékenységéért és további si-
kert kívánt nekik.

Az ünnepségen közremû-
ködtek Mile Viola és Kiss Nor-
bert, a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola
diákjai. Erdélyi Balázs tanár
egy, saját maga által megzené-

sített Áprily Lajos verset adott
elõ zongorakísérettel, amely
nagy sikert aratott a jelenlévõk
körében. Hosszas tapssal kö-
szönték meg az elõadását.

Az esemény végén Petrovics
László polgármester emléklap-
pal és egy kis ajándékkal jutal-
mazta meg az ünnepelteket.

RUDOLF JÓZSEFNÉ

ALPOLGÁRMESTER

Emléklap a szociális
területen dolgozóknak
Akik a nap 24 órájában készenlétben állnak és mosolyognak

Jótékonysági zenés est
Nagyszabású jótékonysági koncertet és kiállítást rendeztek novem-
ber 19-én 18 órától a mûvelõdési házban Böjte Csaba ferences szer-
zetes által vezetett intézmények javára. Az esemény fõvédnöke dr.
Papp Lajos szívsebész professzor mondott köszöntõt, akinek a ma-
gyarság iránt vallott kiváló gondolatait néhány évvel is hallhattuk.
Az est folyamán koncertet adott a Váci Ifjúsági Fúvószenekar Ká-
polnai Jenõ karnagy vezetésével.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány több mint 3000 erdélyi árva,
félárva és nehéz sorsú gyermek számára nyújt menedéket, otthont,
iskolát, közösséget és lelki táplálékot. Csaba testvér az 1990-es évek
elején gyûjtötte magához a nélkülözõ fiatalokat, adott reményt és
jövõt számukra. Az est folyamán a kezdeti idõkbõl is láthattunk ké-
peket Cservenák Péter (képünkön) fotómûvész és Moys Zoltán kiál-
lításán, melyeket Déván készítettek, illetve gyûjtöttek. A képek be-
mutatták a gyermekek hétköznapjait, az intézményen belüli oltal-
mat biztosító életüket és az intézményen kívüli zord világot.

A zenés est adományát, 271.500 forintot Csaba testvérnek  a Váci
Ifjúsági Fúvószenekarért Közhasznú Alapítvány nevében Kápolnai
Jenõ és Ilyés Gábor adta át. Bízunk benne, hogy az adomány nem-
csak az erdélyi gyerekek karácsonyát tette szebbé, hanem az adako-
zás örömétõl mi is megtapasztalhattuk azt a csodálatos érzést, amit
Csaba testvér mindennap megtapasztal a boldog gyerekeket látva.

KÁPOLNAI ZSOMBOR

Szeretnék köszönetet mon-
dani Fábián Szabolcs, isko-
laigazgatónak, és Valentin
Józsefné igazgatóhelyettes-
nek, amiért jelenlétükkel
megtisztelték a rendez-
vényt.

Gépjármûadó
Felhívom azoknak a gépjármû tulaj-
donosoknak a figyelmét, akik 2010-
ben, vagy korábban eladták gépjár-
mûvûket, és azt nem jelentették be az
okmányirodába, azt haladéktalanul,
még decemberben tegyék meg szemé-
lyesen, vagy levélben, az adás-vételi
szerzõdés másolatának csatolásával.

Ennek hiányában - amennyiben az
új tulajdonos az átírási kötelezettsé-
gének nem tett eleget - a gépjármû
január 1-jén az õ nevükön fog szere-
pelni a gépjármû-nyilvántartásban, és
így a 2011. évi teljes gépjármûadó fi-
zetési kötelezettség továbbra is õket
fogja terhelni.

Értesítem továbbá azokat a gép-
jármû tulajdonosokat, akik 1 évi adó-
tételt meghaladó gépjármûadó hátra-
lékkal rendelkeznek, hogy a gépjár-
mûvek forgalomból történõ kivoná-
sa megkezdõdött.

Ez azt jelenti, hogy a gépjármû-
nyilvántartásba a kivonás be lesz je-
gyezve, így nem vehetnek részt a köz-
úti forgalomban. Amennyiben mégis
ezt teszik, és közúti ellenõrzés során
a rendõrség ezt megállapítja, akkor a
forgalmi engedély bevonása mellett
szabálysértési eljárást fog indítani.

A forgalomból kivonást a hátra-
lék befizetésével el tudják kerülni.

DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZÕ
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Öt éves a Wildenrosen
táncegyüttes

folytatás az 1. oldalról
Együttesünk által táncolt

utolsó elõtti blokkban segítsé-
günkre volt a Fúvósegyüttes,
akik kedvünkért tanulták meg, és
fújták az alábbi táncokhoz a talp-
alávalót. A Grusspolka után tel-

jesen új, erre az alkalomra tanult
Schwung és Újfalusi körtánc kö-
vetkezett. Ez a körtánc, melyet
csak "emelõsnek" nevezünk,
nagy ügyességet kíván, hiszen itt
a fiúk egyszer csak felkapják a
lányokat, bizony, néha fennállt
a lepottyanás veszélye a próbák
során…

Az est fénypontjának nevez-
hetjük a meglepetés táncot, a
fordított Zoli polkát, mikor sze-
repet cseréltük a párunkkal. A
közönség már a dallam felcsen-
dülése elõtt kacagott, mikor
meglátta a "mûfiúkat" és "mûlá-
nyokat". Talán a legnagyobb si-
kere ennek a táncnak volt.

Köszönjük lelkes közönsé-
günknek a részvételt!

Álljon itt támogatóink névso-
ra, akik nélkül ez az este nem

Ünnepélyes keretek között,
november 20-án, délután nagy
érdeklõdés mellett áldotta meg
Zimonyi János atya Szent Er-
zsébet szobrát, Lukács István
alkotását az Szent Erzsébet té-
ren.

Szent Erzsébet életét Bíró
Friderika néprajzkutató, muze-
ológus elevenítette fel. A magyar
királylány rövid, de tartalmas
életútjának ismertetése elõtt be-
vezetõjében Bíró Friderika el-
mondta: "Jó itt állni, jó itt lenni
önök elõtt ezen a téren, ezen a
szép estén. Hetek óta kíváncsian
figyeltem, hogyan változik át ez
a zegzugos, gondozatlan terület
ápolt, ünnepélyes térré. Hogyan

szépítik, varázsolják át szorgos
kezek a korábban névtelen, csak
a Szív utca aljának nevezett részt
Erzsébet térré, ma már azt is
mondhatjuk, szinte szentéllyé.
Hiszen itt áll a szobor is, a szen-
télybe való."

Petrovics László polgármes-
ter beszédében egyebek közt el-
mondta: "Ezen a kedves, Nagy-
marosra jellemzõ területen jó
érzés megállni, megpihenni.
Amikor ezt a kis, elmélkedésre
szánt idõt megtöltjük további

tartalommal, akkor a hely, a
szellem és a gondolat harmóni-
ája alakul ki. Ez azért is érde-
kes, mert valaha a Vasút út Er-
zsébet utca volt. Szent Erzsébet
érték számunkra, sõt példakép.
Önbecsülés is, hisz olyan elõdök-
nek vagyunk leszármazottai,
akiknek az élete után 800 évvel
hírük fáklyaként világít. Erzsé-
betre emlékezni tehát fontos, ér-
tékes és elsõsorban kötelessé-
günk."

A szobrot Zimonyi János plé-
bános, érseki tanácsos, tisztelet-
beli kanonok áldotta meg. Az ün-
nepségen közremûködtek: Hollik
Erzsébet, a Maroska gyermekkó-
rus Juhász Orsolya karnagy ve-
zényletével. Szent Erzsébet ró-

zsalegendáját óvodások és a 3.
osztályosok adták elõ. Betanítot-
ta: Hortoványi Emõke. A tér ki-
alakítása, a szobor elkészíttetése
- sok-sok adományból - az Ars
Regia Szellemi Mûhely, Nagy-
maros Város Önkormányzata és
a Szent Rókus Karitász összefo-
gásával valósult meg. Köszönet
Gorzás Lászlónak és feleségének
Máriának, akiknek segítségével
a téren végzendõ munkákat za-
vartalanul el lehetett végezni.

FISCHER ERZSÉBET

Szent Erzsébet
példakép számunkra

Kozma László: Szent Erzsébet legendája (részlet)
…Kenyér-illatot ontottak a rózsák
És a bimbó, pirosló temérdek
Meghasadó haja a kenyérnek. -
Illatként szállt a harangszó a tájra
Zengett a völgy, Erzsébet csodája.
S akkor halkan fohászkodni kezdtem: -
Kenyérillat, töltsed be a lelkem!
Mint Erzsébet, úgy adhassak én is
Mi átfut az emberek szívén is
Felderíti elesettek sorsát,
Akár kenyér-illattal a rózsák.

jöhetett volna létre: Balázs
Róbertné, Belányi Béla, Bethlen
Sörözõ, Borbély Attila, Breznay
Balázs, CBA Áruház, Csajka
Mihályné, Die Blumen tánc-
együttes, Édeske Alíz Cukrász-
mûhelye, Farkas Tamás, Grósz-

né Kmetty Ildikó, Gulyás Imre,
Heininger Károly, Hollósi
Gézáné, Holsten Sörözõ anonim
vendége, Jakus Mihályné, Joker
Vegyesbolt, Kautz István,
Kellner Antalné, Keserû József,
Kézmûves Csokoládé - Flamich
Gábor, Klári sörözõ, Lénárt
Zsolt, Manyi Bolt, Maros Étte-
rem, mûvelõdési ház dolgozói,
Ocsenás János, Ocsenás Tibor,
Palásti Ildikó, Petrovics László,
Pillmayer Józsefné, Római Ka-
tolikus Plébánia, Széplasz Juli-
anna, Szili Zsoltné, Várnagy
Béla, Zebegény község Polgár-
mesteri Hivatala, Zellerné Jung
Erzsébet.

Remélem, 5 év múlva ismét
találkozunk, a 10 éves évfordu-
lón!

LÉNÁRT KITTI, FOTÓK: MAZSI

Nagymarosi díjazottak
Pest Megye Önkormányzata december 3-án tartotta hagyo-
mányos megyenapi ünnepségét. Ebbõl az alkalomból ki-
tüntetéseket és díjakat vehettek át azok a személyek, illetve
szervezetek, akik az év folyamán kimagasló munkát végez-
tek a megyéért.

Az ünnepségen két nagymarosi díjazott is volt. Pest
Megye Mûvészetéért Díjat vett át Seregi György ko-
vács iparmûvész; Pest Megye Katasztrófavédelméért
Díjat kapott Murányi Zoltán, Nagymaros Város Pol-
gármesteri Hivatalának városfejlesztési csoportveze-
tõje.

Szívbõl gratulálunk a kitüntetetteknek!

Sokan eljöttek. “Kenyér-illatot ontottak a rózsák”

Szerepcsere a táncban



Nagymaros         5

A mai Magyarország területén
élõ német népcsoport egyes
rétegei a történelmi fejlõdés
során különbözõ szakaszok-
ban kerültek mai lakóhelyük-
re. A középkori iparosodás és
a városi fejlõdés kibontakoz-
tatásában a magyar uralkodók
jelentõs szerepet szántak a né-
met kereskedõknek és kézmû-
veseknek. A német polgár a
13. század folyamán sok ma-
gyar városban gyökeresedett
meg. Nagymaros elsõ írásbeli
említése 1285-bõl ered, ami-
kor IV. László király Marost
Visegrádhoz csatolta, és a vi-
segrádi vár alá és a vár alatt
összegyûlt német telepesek
(hospesek) használatára ren-
delte.

A hazai németség mai arcu-
latának kialakulásában törté-
nelmi korszakhatárt azonban
az országnak a török uralom
alóli felszabadítása jelentett a
17. század végén. Röviddel
Buda felszabadítása után, már
1689-ben megjelent az a kirá-

lyi telepítési rendelet, amely a
telepítés feltételeit szabályoz-
ta. A rendelet a gazdasági
szükségbõl politikai tõkét is
akart kovácsolni, arra szá-
mítva, hogy a katolikus né-
met telepesek a dinasztia tá-
maszai lesznek a Habsburg-
ellenes magyar nemességgel
szemben.

A német telepesek mellett
szólt még az a tényezõ is, hogy
többnyire fejlettebb mezõgaz-
dasági módszerek birtokában
voltak, mint a hazai lakosság.
A telepítési akció három nagy
szakaszban az egész 18. száza-
dot átfogta. Az elsõ szakasz III.
Károly nevéhez fûzõdik. Ekkor
jöttek nagyobb számban német
parasztok a Dunántúl megyéi-
be (Esztergom, Pest, Fejér,
Veszprém, Komárom, Gyõr)
az Alföldre és az Északi-kö-
zéphegység peremvidékeire.
Majd a telepítések második
szakaszában elindultak az
Ulmi Skatulyák....

(folytatjuk)

A Dunai Svábok Önkormányza-
ta a megalakulását követõen
nagyszabású nemzetiségi gálán
vett részt Budaörsön, november
13-án. A gála fõvédnöke: dr.
Kállai Ernõ, a nemzeti és etni-
kai kisebbségi jogok országgyû-
lési biztosa volt.

Nagymarosról 16 fõvel kép-
viseltettük magunkat. Verõce
német nemzetiségi önkormány-
zata által biztosított busszal a
régió nemzetiségi tagjaival utaz-
tunk: Kismaros, Zebegény, Vác,
Dunakeszi német identitású kö-
zösségével.

Budaörsön, az 1000 fõt befo-
gadó sportcsarnokban felejthetet-
len kulturális  és ünnepi  prog-
ramban volt részünk. Láthatóan
sokan tekintik fontosnak a nem-

zetiségi kultúra megtartását. Idõs
és igen sok, fiatalokat csoporto-
sító nemzetiségi közösség mutat-
ta be - nyelvi hozzáértéssel is - a
német identitás szellemiségét, ér-
tékeit. Egy további élménnyel, és
tapasztalattal gazdagodva tértünk
haza városunkba, az esti órákban.

Szeretnénk, ha minél többen
megtapasztalnák a közösség
összetartó erejét, ezért szeretet-
tel várunk minden érdeklõdõt
további programjainkra: decem-
ber 20-án német nyelvû karácso-
nyi szentmise lesz, február 19-én
batyubál.

Az ünnepek közeledtével
békés, kegyeletteljes karácso-
nyi ünnepeket kíván Nagyma-
ros város polgárainak a Dunai
Svábok Önkormányzata.

Einladung -
Meghívó

A Nagymarosi Dunai Svábok
Önkormányzata szeretettel vár
indenkit

DECEMBER 20-ÁN,
HÉTFÕN 18 ÓRAKOR

a nagymarosi római katolikus
templomba német nyelvû
szentmisére.

A régi idõk emlékére és az
adventi várakozás idõszakában
a misét celebrálja: Fejérdy
Áron atya. Orgonán kísér: ifj.
Horváth Antal.

Nemzetiségi önkormányzati
beszámolóEgy kis

"Schwabenkunde"

Mindenki
Karácsonya
Szeretettel várunk Mindenkit a
december 19-én délután 4 óra-
kor, a katolikus templomban
rendezett kórushangverseny-
re! A mûsor után, mint minden
évben karácsonyi ízekkel vá-
runk minden kedves vendéget
a templom elõtti téren.

ANNA KLUB
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A Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Mûvészeti Iskola no-
vember hónapban lezajlott
programjai:

- november 2-tõl novem-
ber 5-ig tartott az õszi szünet,
mely idõ alatt tanulóink és ne-
velõink kipihenhették az elsõ
negyedév fáradalmait;

- november 12-én, pénte-
ken a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség szervezésében három-
fordulós labdarúgó torna elsõ
mérkõzését Nagymaros ren-
dezte, melyen három település
vett részt. Itt nem az eredmény,
hanem a részvétel volt a fon-
tos. A támogatóknak megkö-
szönjük a hozzájárulást a gyer-
mekek nevében;

- Szintén november 12-én,
Zebegényben a nemzetiségi
napon szerepeltek tanulóink
Heinczné Cserni Katalin né-
met tanár vezetésével;

- Ugyancsak november 12-
én tartottuk a hagyományos
városi Márton-napot, melyen
iskolánk tanulói is részt vettek;

- November 12-én a Bólyai
anyanyelvi verseny megyei
fordulóját tartották Dunake-
szin. A 67 csapatból 10. helye-
zést érték el iskolánk 3. b osz-
tályos tanulói, Bálint Dorottya,
Bálint Flóra, Döbrössy Orso-
lya és Gável Klára. Felkészítõ
tanáruk: Zoller Csabáné. Gra-
tulálunk elért eredményükhöz;

- November 15-én, hétfõn
fogadóórát tartottunk, melyen
kevés szülõ jelent meg, sajnos,
akikkel ténylegesen problémák
vannak, azok a szülõk nem jöt-
tek el;

- November 16-án, kedden
a dohányzás elleni világnapon
a 7-8. osztályosoknak "bírósá-
gi tárgyalása" volt Burányi
Éva tanárnõ vezetésével, ahol
a vádlók elmondták a dohány-
zás ártalmait, káros következ-
ményeit. A védelemben azok
a tanulók szerepeltek, akik do-
hányoznak, és saját tapasztala-
taikat mesélték el. Az ülnökök
a tanári karból kerültek ki, és
vonták le a végsõ következte-
téseket a dohányzás ellen. A
tárgyalás jó hangulatban, a
gyerekek aktív részvételével
zajlott le;

- November 16-án és 17-
én az alsós floor-ball, 22-én pe-

dig a felsõs floor-ball mérkõ-
zések zajlottak le, jó hangulat-
ban, a gyerekek lelkes részvé-
telével;

- November 18-án a 7. osz-
tályos lányok a NAFIA rende-
zésében "Ciklus show"-n vet-
tek részt;

- November 18-án az Ifjú
Zenebarátok Napja alkalmából
a mûvészeti iskola zenemûvé-
szeti tagozatának hangverse-
nye volt a mûvelõdési házban.
Ebbõl az alkalomból minden
zenemûvészeti tanártól két-há-
rom növendéke mutatkozott
be. Az elõadás nagyon színvo-
nalas volt;

- November 19-én Viseg-
rádon az Áprily napok szava-
lóversenyén Mile Viola elsõ
helyezést, Bodor Adrienn har-
madik helyezést ért el, Honti
Luca pedig különdíjat kapott.
Szép eredményeikhez gratulá-
lunk!

- November 20-án Vácott,
a Kempelen matematika verse-
nyen vettünk részt. Nagy Ger-
gely második helyezést ért.
Felkészítõ tanára: Bessenba-
cher Gézáné. Gratulálunk!

- November 26-án "Ne vá-
sárolj semmit" napon felhívtuk
tanulóink figyelmét a felesle-

ges vásárlásra, valamint a nej-
lon szatyrok környezet-
szennyezõ hatására. Aki a leg-
több nejlon szatyrot gyûjtötte
össze, helyette természetes
anyagból készült bevásárló
szatyrot kapott. Ezt a progra-
mot Philippné Jung Rita tanár-
nõ szervezte;

- November 26-án a váci
Boronkay Középiskolában né-
met versenyen vettek részt tanu-
lóink. Az eredményhirdetés de-
cember hónap elején várható.

- November 27-28-án Vá-
cott Adventi labdarúgó tornán
versenyeztek a 7-8. osztályos
tanulóink, negyedik helyezést
értek el diákjaink. Gratulálunk!

- November 30-án az alsó
tagozatosok versmondó verse-
nyét rendeztük meg a mûvelõ-
dési házban.

Decemberi programjaink:
- December 3-án részt vet-

tünk Budapesten, a Lovas Vi-
lágkupán;

- December 3-án jótékony-
sági Mikulás esten énekkarunk
adott mûsort;

- December 6-án az alsó ta-
gozatos tanulóknak jött a Mi-
kulás;

- December 9-én Filharmó-

Ne vásárolj semmit feleslegesen
nap is volt az iskolában

Alsó tagozatos
versmondó

verseny
Ebben a tanévben is megrendeztük
a hagyományos vers-és prózamon-
dó versenyt. Sok színvonalas pro-
dukciót hallhattunk. Gratulálunk!
Köszönet érte a felkészítõ tanító
néniknek!

A helyezettek - 1-2. osztályosok:
I. Heves Napsugár 2. a; II. Gável
Réka 1. a; III. Hevesi Hanna 2. b

Különdíj: Végh Zsófia 1. b; Lá-
zár Olivér 2. a; Tóth Petra 2. a

3-4. osztályosok: I. Drobilich
Domonkos 3. a; II. Takács Fanni 4.
a; III. Bálint Flóra 3. b

Különdíj: Hadi Luca 4. b;
Edöcsény Ákos 4. a; Bényi Mercé-
desz 4. b

BORNEMISZA ANGÉLA

SZERVEZÕ

nia bérleti elõadáson vettek
részt tanulóink;

- December 11-én német
nyelvû színházi elõadás lesz
tanulóinknak;

- December 11-én tanár-
diák mérkõzések a felsõs tanu-
lók részére;

- December 21-én (kedd)
17 órakor "Csillagváró" a mû-
velõdési házban. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk!

- December 22-tõl január 2-
ig téli szünet, elsõ tanítási nap:
2011. január 3.

VALENTIN JÓZSEFNÉ

IGAZGATÓHELYETTES

Egészségügyi
nap az iskolában
November 18-án a NAFIA
rendezésén belül iskolánk 7.
osztályos lányai egy egész
napos CIKLUS SHOW-n
vettek részt. A foglalkozá-
sokat Kupás Anita és
Tirczka Imréné az MFM
munkatársai vezették.

A lányok látványos és
játékos bemutatókon ke-
resztül ismerkedhettek tes-
tükkel, testük változásaival.
Lelkes beszámolójukon ke-
resztül értesültünk róla,
hogy számukra a délelõtt
nemcsak hasznos, hanem
nagyon szórakoztató is volt.
Köszönjük!

HCSK
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November 12-én sötétedéskor
Nagymaros minden irányából
jöttek a gyerekek kis lámpása-
ikkal, hogy részt vegyenek a
hagyományos Márton napi fel-
vonulásunkon.

A gyerekek barkácsolással,
énekszóval készültek az ese-
ményre, miközben német órák
keretében ismerkedtek Szt.
Márton életével, a Márton napi
hagyományokkal.

A vidám közönséget az is-
kola kórusa és a Dunakanyar
Fúvósegyüttes köszöntötte né-
met nyelvû Márton-napi dalok-
kal, majd különösen a kicsik
örömére elindult Márton lovas,
akit a felvonulók vidám ének-
szóval követtek.

A felvonulás után finom li-
bazsíros kenyér, forró tea vár-
ta a lelkes közönséget. Termé-
szetesen Szt. Márton cukorká-
kat is osztogatott.

Köszönjük Szabadi Szon-
jának, hogy elvállalta Márton

November 12-én iskolánk
meghívást kapott Zebegénybe,
a Szõnyi István Általános Is-
kola által rendezett nemzetisé-
gi napra.

A rendezvényen megismer-
kedhettünk a környék nemze-
tiségi iskoláinak programjával,
majd megtekintettük az iskola
helytörténeti kiállítását.

Márton nap a Fõ téren

Nemzetiségi nap
Zebegényben

Iskolánkból az 5. és a 8.
osztályosok kórusa lépett fel
német és sváb nyelvû dalokkal.

Nagyon vidám délelõtt volt,
sok szép éneket hallottunk, vi-
dám táncokat láthattunk, és re-
méljük, hogy a közeljövõben
iskolánk is viszonozhatja a
kedves meghívást.

HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

Büszkén fogják lámpásaikat a kicsik és nagyok

szerepét, Valentin Péter se-
gítségét,  Vitéz Lajosnak ,
hogy Szilaj lova rendelkezé-
sünkre állt, a Dunai Svábok
Közösségének támogatását a
megvendégeléshez, a Duna-
kanyar Fúvósegyüttesnek a

hangulatos zenét.
Természetesen nem utolsó-

sorban szeretnénk megköszön-
ni a felvonulók lelkesedését,
akik jókedvükkel járultak hoz-
zá, hogy a Fõ tér élettel telt
meg a Szent Márton szobor

körül, ezzel is bizonyítván,
milyen nagy szükség van az
ilyen összejövetelekre, amikor
együtt ünnepelhet a város ap-
raja és nagyja.

HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

ÉS A NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG

December 4-én 17 órakor került
megrendezésre a váci Serenus kó-
rus és a Nagymarosi Nõi Kar közös
koncertje, amely mindkét kórus szá-
mára minõsítõ hangverseny volt.

Neves zeneszerzõk jól ismert da-
rabjai és ritkán hallható mûvek is

felcsendültek, csakúgy, mint kife-
jezetten az énekkar számára írt kom-
pozíciók.

Mûsor: Nagymarosi Nõi Kar:
M.East Szép tavasz idején,
Monteverdi Két canzonetta, Schu-
bert Az éj, Karai József Vadrózsa,
Bárdos Lajos Tünde nóta, Karai
József Estéli nótázás. Karnagy:
Patrik Judit.

Serenus kórus: Azzaiolo Al di
dolce ben mio, Pachelbel
Magnificat, Borogyin Alvó herceg-
nõ, Sugár Rezsõ-Juhász Gyula Kó-

rus a naphoz, Csíky Boldizsár - Szil-
ágyi Domokos Harangoznak Mo-
nostoron, Nógrádi Péter - Weöres
Sándor Blues, Rumba, Kodály Zol-
tán Mátrai képek.  Karnagy:
Brusznyai Margit.

Közös mûvek: Cesar Franck

Panis angelicus, Gounod Credo az
Ünnepi misébõl.

Közremûködött Cs. Nagy Ildikó
zongoramûvész.

 A Serenus kórus kategóriájában
a legmagasab minõsítési fokot nyer-
te el. A Nagymarosi Nõi Kar arany
minõsítést érdemelt ki a zsûritõl.

Ezuton szeretnénk köszönetet
mondani karnagyunknak, Patrik Ju-
ditnak, hiszen ezt az eredményt a
kórus az Õ felkészültségének, elhi-
vatottságának köszönheti.
 RUDOLF JÓZSEFNÉ ALPOLGÁRMESTER

Arany minõsítés a
Nagymarosi Nõi Karnak
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Tisztelt Szerkesztõség!
A novemberi lapszámot elolvasva ismét bebizonyoso-

dott az, hogy törvénytelenség dúl mind az országos, mind a
helyi sajtóban.

Beszámolót közöltek az 56-os Forradalom és Szabad-
ságharc megünneplésérõl, gondosan ügyelve arra, hogy a
Jobbik neve még véletlenül se jelenjen meg! Kíváncsi va-
gyok, hogy ez egészen "fönti", vagy helyi utasításra tör-
tént-e.

Felháborító, hogy egy törvényesen megválasztott parla-
menti pártot, több mint 800.000 szavazóval hogyan érhet
ilyen negatív megkülönböztetés a média minden területén?

Elvárjuk, hogy ezután a Jobbik neve is kerüljön megem-
lítésre a helyi sajtóban, ha egy rendezvényen mi is részt
veszünk. Természetesen ingyen, nem pedig 6400.- Ft-ért,
mint legutóbb, amikor a város érdekében a közbiztonságról
szóló lakossági fórumot hívtuk össze. (Ennyit kellett fizet-
nünk, hogy megjelenhessen az újságban a meghívónk.)

Október 21-én felemelõ, méltóságteljes megemlékezést
tartottunk Nagymaros Fõ terén, majd 22-én, a városi ünnep
végén a két Jobbikos képviselõ is koszorút helyezett el a
mártírok emlékmûvénél.  Csakhogy ez minden beszámoló-
ból kimaradt…

A média-egyensúly mindenkire nézve kötelezõ!
Kérem levelem közlését a következõ lapszámban.
Tisztelettel:

SZIMON ATTILÁNÉ

                     JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

NAGYMAROSI SZERVEZETE ELNÖKE

Kedves Szimon Ágota!
Nem egészen értem a felháborodását.
1. A Jobbik egy törvényesen bejegyzett, parlamenti párt.

Az országos jelentõségû eseményekrõl a televíziók, a rádi-
ók és a nyomtatott lapok tájékoztatnak. Ezt rajtunk ne kérje
számon.

2. Az 1956-os forradalom évfordulóján Nagymaros pol-
gárai emlékeztek az áldozatokra és a hõsökre. Ez nem párt-
rendezvény volt, cikkünkben egyetlen párt nevét sem emlí-
tettük meg.

3. Az Önök kampányban feladott politikai hirdetéséért
valóban fizetniük kellett, a politikai hirdetések közlésének
szabályait a képviselõ-testület határozta meg. Ha a jelenle-
gi szabályoktól eltérõ javaslata van, kérjük, vegye fel a kap-
csolatot a város polgármesterével. Mi minden esetben az
érvényes helyi szabályok szerint járunk el.

4. A nagymarosi újságban igyekszünk híven tájékoztat-
ni minden fontos eseményrõl, de a korábbi szerkesztési el-
veknek is megfelelõen a pártpolitikát csak annyira tartjuk
fontosnak, amennyiben az a közösség érdekeit szolgálja. Ha
idõben kapunk információt valamely eseményrõl, akkor elõ-
zetesen, vagy utólagosan megjelenhet a lapban.

Tisztelettel:
FURUCZ ZOLTÁN FÕSZERKESZTÕ

Kedves Olvasók!
Amennyiben a szerzõ rám utalt levelében, a helyi utasí-

tásra vonatkozó megjegyzést kikérem magamnak! Kíván-
csiságát kielégítve jelentem 1/12-ed közöm van abban, hogy
nem jelent meg az újságban a szóban forgó párt neve. Ez
egy testületi döntés eredménye, jó lenne figyelembe venni!

PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Minden eseményre elmegyünk, amelyre meghívnak minket, s
minden olyan anyagot felhasználunk, amelyet olvasóink kül-
denek be nekünk. A lap a nagymarosiaké, ahogy eddig is, ez-
után is beszámolunk a legfontosabb hírekrõl. (a szerkesztõség)

Olvasói levél

Mindenkit megdöbben-
tett az a hír, hogy elöntöt-
te Devecsert és környékét
a vörösiszap. Emberek
sorsait változtatta meg ez
a katasztrófa. Nagymaros
is megszenved hasonló
veszteséget, de ez kiszá-
mítható általában.

Egyéni kezdeményezésre
a Panoráma Panzió meghív-
ta a kolontári alsó tagozatos

diákokat és kísérõiket.
Amint megérkeztek, ne-

kivágtak Nagymarosnak,
meglátogatták a Kittenber-
ger Kálmán kiállítást Mester
Kriszta segítségével.

Második napjuk egy túrá-
val kezdõdött, a Fekete ta-
nyára. Napjukat egy úszás-
sal zárták a zebegényi Ken-
deres Fogadóban.

A hazautazás napja elõtt
tárt karokkal fogadta õket
Visegrád. Bozóki Mariann
néni szervezése nélkül nem
sikerült volna. Meglátogat-
ták az újonnan épült korhû
játszóházat, a Királyi Palo-
tát és a Fellegvárat. Végül
egy szuper bobozásal zárult
a visegrádi kirándulás.

Este egy meglepetés elõ-
adás várta õket.

Az utolsó nap Árvai Ági
és Kuti Andrea néni ková-
csolt egy kisebb táncházat.

  Szomorkodva, mégis re-

ménnyel hagyták el váro-
sunkat.

Köszönjük: Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvé-
szeti Iskola igazgatójának,
Fábián Szabolcsnak és az
iskola pedagógusainak, az
Áprily Lajos Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény igazgató-
nõjének Bozóki Mariannak;
Visegrád város önkormány-
zata, a Mátyás Király Múze-

um, Mátyás Király Játszó-
ház, Visegrádi Napközi ott-
hon, Bobpálya, Nagymaros
Város Polgármesteri Hivata-
la, Nagymarosi Erdészet,
Maros Étterem, Patak Ven-
déglõ, Korona Vendéglõ,
Fóti Pékség, Sisa Pékség,
Kenderes Fogadó, Édeske
Cukrászda ,  Dunakanyar
Utazási Iroda, Piramis Kft,
Róth Kft,  Panoráma Kft:
Révay János, Sáfrány Jó-
zsef,  Bócz József;  Matuk
Gergõ és családja, Végvári
Péter ,  Hol lós i  Gézáné ,
Ábrámné Burgermeis ter
Mónika, Hoffmann László-
né, Kiss Károly, dr. Kõhal-
mi Margit és családja, Feke-
te Zsolt és családja, Nagy
Katal in  és  csa ládja ,
Koloszár család, Papp Ildi-
kó, Katona Ildikó, Göttler
Katalin, Mediterrán Fruit,
Dobay Márta színháza, Ja-
kab Márta, Jung Vili.

Nálunk jártak!

A kolontári alsó tagozatos diákok és kísérõik jól érezték ma-
gukat nálunk
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Hogyan is vagyunk mi marosiak
egymásért Nagymaroson, Ma-
gyarországon?

Egy kislány Manyika Fõ téri
boltjában két nyalókát kér. Meg-
tudja, hogy nagy jótékonysági bál
lesz a vörösiszap sújtotta, nyo-
morba döntött, kárvallott csalá-
dok érdekében.

A kislány ezután csak egy
nyalókát kér és a másik árát be-
dobja a dobozba. Villámgyorsan
döntött - de ahhoz az kellett, hogy
Manyika beszélgessen vele!

Sok-sok beszélgetés elõzi
meg azt az ünnepélyességet, mire
a mûvelõdési házat díszbe öltöz-
tetik szorgos kezek, hogy méltó-
képpen tudja fogadni a bálozókat.

Sokan izgulnak együtt, vajon
mit szólnak majd az érkezõk az
egészhez.

Mindannyinkat sújthat baj -
sújt is Nagymaroson, Visegrá-
don, Verõcén, Szokolyán,
Letkésen, Magyarországon és az
egész világban.

De mi itt, együtt a mûvelõdé-
si házban átérezzük, hogy nem
vagyunk egyedül. Együtt hallgat-
va a PECA zenét, csodálva a la-
tin táncot, licitálva az árverésen,
drukkolva a tombolán és várva,
mikor táncolhatunk végre a
Polarysra.

Mindez nem jöhetne létre a
karitászosok összeszokott csapata
és segítõik nélkül.

Mi mindent kell átgondolni,
cselekedni, összefogni, hogy mi
ne csak táncolhassunk, hanem
puszta jelenlétünkkel is adomá-
nyozhassunk.

Kevés idõnk jut  az együttgon-
dolkodásra, a közösségi együtt-
létre! Vannak, akik azt mondják,
"nem vagyok bálozós típus".
Nyilván, õk másképp teszik a
dolgukat. Hála érte!

Az árverés tárgyai nemcsak a
rászorulókat segítik, hanem a fel-
ajánlások jóvoltából - jóval érté-
ken alul - forgalmat csinálnak ma-
rosi és és más mûvészi alkotások-

ÁRVERÉSI ÉS TOMBOLATÁRGYAKAT AZ ALÁBBI MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS CÉGEK AJÁN-
LOTTÁK FEL, A 2010-ES ERZSÉBET BÁLRA. Magyar Állami Operaház - Budapest, Arató Andrásné
Tariczki Erzsébet képzõmûvész - Nagymaros, Bálint Zsombor képzõmûvész - Nagymaros, Szécsi
András képzõmûvész - Nagymaros, Somogyi Katalin képzõmûvész - Budapest, M.C. DIRECT Kft. -
Budapest, Balaskó Molnár Éva-Nagymaros, Dr. Járay Zsigmond - Nagymaros, Für Lajos - Nagyma-
ros, Petrovics László - Nagymaros, Csillag László - Nagymaros horgászbolt, Kutyakanyar Állatorvosi
Rendelõ és Kutyakozmetika - Nagymaros, Dunakanyar Elsõ Hitel és Biztosító Iroda - Nagymaros,
Dunakanyar Fotó Stúdió - Nagymaros, Édeske Cukrász Mûhely - Nagymaros, Izlandi Lovas Kávéfu-
tár Kft - Nagymaros, Maros-Wax Kft. - Nagymaros autómosó, Szilágyiné Franyó Emese- Nagymaros
kozmetika, Szalai Lajos és családja - Nagymaros, Kiss Károly - Nagymaros, Forrainé Hering Éva -
Verõce, Paulik János - Szob - Márianosztra Kisvasút, Zeller Erzsébet - Nagymaros virágbolt, Zoltai
Vera - Nagymaros Boszi Butik, Von Benko Ferenc és Mariann - Nagymaros, Altsach Kft. - Szende-
hely borászat, Tölgyes Tibor - Nagymaros borkereskedés, Heiniger Károly - Nagymaros, Dr. Pintér
Ilona - Dunakeszi Auchan Patika, Molnár Éva - Vác, Szabó Istvánné Cili-Nagymaros, Szécsi Marcz
Ari - Budapest, Lorac Gazdabolt - Nagymaros, CBA - Nagymaros, Maros Étterem - Nagymaros Rév,
Vén Morgó Étterem - Kismaros, Raszter Orsolya fodrász - Nagymaros, Kiss István Prímakert - Nagy-
maros, Lózs Lajos - Vác, Grundtner család - Budapest, Máriaremetei Karitászcsoport, Ritzl Jánosné
(Hanka) Nagymaros, Zoller Csaba - Nagymaros kerékpár szerviz, Palásti Ildikó virágbolt - Nagyma-
ros, Szili Zsoltné virágbolt - Nagymaros, Skoda Gabriella fodrászat - Nagymaros, Hegedûs Sarolta -
Nagymaros, Ancsa Élelmiszer - Nagymaros, Kis Máté Vaspaprika Falatozó - Zebegény, Magdi Varró
Szalon - Nagymaros, Piramis Építõ Bolt - Nagymaros, Hadi Család - Nagymaros, Dunapress Multi-
média Bt - Nagymaros, Fitt Life Fitness Stúdió - Nagymaros, Pesti-Lendvai Optikus Nagymaros,
HIRKO KFT (Bótz család) Nagymaros, Lovasbolt Budapest, "Manyi bolt" és törzsvásárlói, POLARYS
és CONTACTUS COUNTRY zenekar, Jakus Éva, Széplasz Juklianna, Kiss játékbolt, Sukerek János
vadácsbolt, Krebsz Csabáné, Hlaván Csaba, Farkas János.

A BÁLON 180-AN VETTEK RÉSZT ÉS TÖBB MINT 50-EN ADTAK ADOMÁNYT.
 KÖSZÖNJÜK. KÜLÖN KÖSZÖNET A POLARYSNAK!

Egymás(ok)ért, egymásért
Egy nyalóka története

nak. A bálra meghívott vendégek
jó hírünket vihetik tovább szerte
az országban, szerte a világban,
akár visszajöhetnek hozzánk ki-
rándulni és így tovább. Részesei
lehetünk a nagy egésznek.

A PECA zene világzene.
Frontembere Gábos Barnus, e so-
rok írójának fia, aki a pecázás sze-
relmese itt a Dunán és au Ipolyon.
Magányosan legyezõ-horgász-
gatva komponálja a koncertre
való zenéket. Gyerekeket tanít
dráma-pedagógusként gitározni,
fuvolázni és bambusz furulyát
készíteni. Még annyit az anyai

Karácsonyi
jótékonysági

vásár az
óvodák javára

Kedves Nagymarosiak!
December 18-án, szom-

baton 10-tõl 19 óráig
Nagymaros Fõ terén KA-
RÁCSONYI VÁSÁRRA
várjuk az érdeklõdõket.
Ennek keretében gyûjtést
szervezünk, melynek be-
vételét az óvodák eszköze-
inek bõvítésére szánjuk!

Szeretnénk összegyûj-
teni karácsonyi sütemé-
nyeket, kézimunkát, kará-
csonyi díszt, megunt játé-
kokat, könyveket, de akár
kinõtt ruhanemût is szíve-
sen árusítunk. Az adomá-
nyok gyûjtése az óvodák-
ban, a mûvelõdési házban,
valamint a helyszínen tör-
ténik.

Minden nemû segítsé-
get, ötletet szívesen foga-
dunk!

Kérjük a kedves Szülõ-
ket, Nagyszülõket, Hozzá-
tartozókat, hogy támogas-
sák kezdeményezésünket!

ÓVODAI SZÜLÕI

MUNKAKÖZÖSSÉG

büszkeség oltárán, hogy tehetsé-
ges barátaival õk építették Viseg-
rádon a palotával szemben lévõ
történelmi játszóteret.

 Mi is hát a nyalóka története?
Annyi, de annyi minden! Minden.

Szeretettel ölel gondolatban
mindenkit, aki együtt munkálko-
dott, munkálkodik  ezért az EGÉ-
SZÉRT és aki részt vesz benne!

BALASKÓ MOLNÁR ÉVA

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök is köszöntötte az Erzsé-
bet-bál résztvevõit

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretnék köszöne-
tet mondani, dr. Rendessy An-
namáriának, Molnár Évának,
Józsa Icunak, Micsei Edina és
barátainak, hogy a fennálló
akadályokat elhárítva, lehetõ-
vé tették a november 20-án
rendezett Erzsébet bálon való
részvételemet.

MARGAI ÁGI
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Hová tûnt napjainkban a magyar
nóta, a cigányzene? Eltûntek a ze-
nés szórakozóhelyek, ha van is,
fõleg gépzenét hallhatunk. Eltûn-
tek azok a zenészek, akik a ven-
dég kérésére - hangulatuktól füg-
gõen - bármely nótát elhúzták, el-
énekelték. Ez ma már csak a kí-
vánságmûsorokban, vagy szerve-
zett nótaesteken lehetséges.

hatók 1967-ben Visegrádról
jönnek haza a zenészek egy la-
kodalomból. Várják a rév meg-
érkezését.

Ülõsor balról-jobbra: Banda
László nagybõgõs, Balázs Sán-
dor prímás, Botos Károly prí-
más, Horváth Géza brácsás. Ál-
lósor bal szélén: Balázs Kálmán
kontrás. Középen két révre

Elismert magyar cigányok!
4. rész

Tisztelt polgártársak!
Több éve annak, hogy bará-

taimmal, és ismerõseimmel
megálmodtuk városunk tûzoltó-
ságának az ötletét. Fontosnak
tartottuk, hogy az 1905-ben
megalakult tûzoltó egyesület
méltó utódjaként továbbvigyük
a tûzoltó hagyományt és megva-
lósítsuk azt, ami minden tûzol-
tóság és tûzoltó egyesület leg-
fontosabb feladata, megóvni a
települést a “Vörös Kakastól”!

Persze ahhoz, hogy megfelel-
jünk minden tekintetben a tûz-
oltói feladatoknak sokat kell
még tennünk.

Idén augusztusban bejegyez-
ték az egyesületünket, ezáltal
megkezdhettük hivatalosan is a
munkánkat. Az elsõdleges felada-
tunk, ami egyben kikerülhetetlen
is, az a törvényi szabályozásnak
megfelelõ mûködés. Az egyesü-
letünk mûködéséhez igen magas
összeget kell elkülönítenünk.

Itt szeretném megragadni az
alkalmat, és megköszönni a tá-
mogatóinknak, hogy önzetlenül

és nagylelkûen segítették az
egyesületet, legyen az tárgyi,
vagy pénzbeli felajánlás.

Egyesületünk hosszú távú
tervei között szerepel az eszköz-
és jármûbeszerzés, tûzoltó tobor-
zás és képzés, a lakosság és ön-
kormányzati intézmények tûzvé-
delmi felvilágosítása, valamint
egy tûzoltószertár építése.

Segítünk egymásnak!
A NAGYMAROSI ÖNKÉNTES

TÛZOLTÓ EGYESÜLET NEVÉBEN:
DAVID BALAZIC ELNÖK

Köszönet a támogatóknak

Eltûntek Nagymarosról is,
pedig példaképek lehetnének,
értelmes célt mutathatnának a
roma fiataloknak. A cigányze-
ne is értékes része országunk
kultúrájának. A képen az utol-
só nagymarosi Mohikánok lát-

váró, a sor végén Radics Árpád
bõgõs.

Sajnos ma már ilyen zené-
szek nem várnak a révre.

A képet retusáltatta Róna Ru-
dolf.

RÓNA RUDOLF 56-OS BAJTÁRS

FELHÍVÁS
Tisztelt Fogyasztóink!

Társaságunk (DMRV Zrt
VÍZMÛ) 2010. december 10. és 2011.
január 31.-e között végzi a fõ és mellék-
vízmérõk év végi leolvasását.

Ezen belül NAGYMAROS települé-
sen konkrétan, 2010. december 15. és
2011. január 16. között kerül sor.

A munkát végzõ kollégáink, valamint
cégünk megbízottjai arcképes névkitû-
zõvel rendelkeznek, mely a személyi iga-
zolvánnyal együtt érvényes.

Kérjük, segítsék munkánkat azzal,
hogy lehetõvé teszik a leolvasások vég-
rehajtását.

Egyben kívánunk önöknek boldog,
örömteli karácsonyi ünnepeket.

DMRV ZRT

Értesítem a talajterhelési díjat
fizetõ lakosokat, hogy a 2010.
évi talajterhelési díj bevallásá-
ról a nyomtatványokat és befi-
zetési csekket 2011. január 31.
napjáig ki fogjuk küldeni
mindazoknak, akik 2010-ben
fizettek talajterhelési díjat.

Aki idõközben engedéllyel
rákötött a szennyvízcsatorna-
hálózatra, az jelentse be szemé-
lyesen, vagy levélben a polgár-
mesteri hivatal adócsoportjába.

A kiküldött bevallásokat
mielõbb, de legkésõbb 2011.
március 31-ig kell kitöltve
visszaküldeni. A bevallásra az
adatokat a szolgáltató DMRV
Zrt számláin szereplõ éves el-
fogyasztott vízmennyiség alap-
ján kell beírni. Ha valakinek ez
nem áll rendelkezésre, akkor a
DMRV Zrt telefonos ügyfél-

szolgálatán (06-40/881-188),
vagy személyesen tudja a szük-
séges adatot beszerezni.

A kitöltött bevallásban
szereplõ vízmennyiség alap-
ján kell a kötelezettnek a fi-
zetendõ talajterhelési díjat ki-
számolni és azt legkésõbb
március 31-ig be kell fizetni
a kiküldött csekken, vagy át-
utalással. Késedelmes befize-
tés esetén késedelmi pótlékot
kell felszámolnunk és kivet-
nünk.

A talajterhelési díjban lo-
csolási kedvezmény kizárólag
akkor érvényesíthetõ, ha az a
szolgáltató számláján is jóvá-
írásra került.

A talajterhelési díj számítá-
sának módját a januári tájékoz-
tatónkban részletesen meg fog-
juk adni.

FELHÍVÁS - Talajterhelési díj

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik édesanyám
EGYÜD JÓZSEFNÉ született PSENÁK GIZELLA te-
metésén megjelentek és Õt utolsó útjára elkísérték, ezzel
családunk fájdalmán enyhítettek.

Köszönettel:
EGYÜD JÓZSEF ÉS CSALÁDJA
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ÁLLATVÉDÕ
SOROKJó dolgom van

Mártának szintén elég nagy
kertje van, ami a sok állat-
kának kell is. Mártának vagy
egy kutyája, öt cicája, egy
papagája, 2 sünije, 1 házi
nyuszija valamint tyúkjai.

Kutyusa Pindur, õ ír te-
relõ és puli keverék kutya.
Gödrõl hozta el Márta az ál-
latorvostól. Pindur 4 éves
kan kutya, igényli a játékot
és a minden napi sétát. Sze-

reti a házi kosztot és a kon-
zerves állateledelt is, vala-
mint a kedvence a túrós tész-
ta. És persze féltékeny, ha a
gazdi nem vele foglalkozik.

Cicái: Belphegor, Boni-
fác, Lucifer, Orpheus, Betti
és Kuki. Belphegort fel-
akasztva találták a Duna-
parton, még éppen idejében
mentették meg. Belphegor
most 7 éves. Bonifácot elás-
va találták, szintén a Duna-
parton testvéreivel együtt,

de már csak õt sikerült meg-
menteni. Bonifác 6 éves. Lu-
cifert bedobták a kerítésen át
Mártához. Lucifer 4 éves. Betti
és Kuki pesti panellakásos ci-
cák, akiket nem tarthatott meg
a gazdi, így Márta befogadta
õket.

A legújabb szerzeménye
Orpheus, hófehér, hosszú szõ-
rû cica, õt ajándékba kapta
Márta. Orpheus 5 hónapos. A

cicák mindennapos elfoglaltsá-
ga a lustálkodás és a napozás.

Nimfa papagáját Brúnót,
megunták, így Mártánál kötött
ki. Brúnó beszélget, utánozza
a füttyszót, furulyára tanult
meg fütyülni. A "szia " és a
"szia drágám" szavakat tudja
mondani. Brúnó 7 éve van
Mártánál.

Mártának van még 2 süni-
je, akiket tavasszal szabadon
fog engedni, találta õket, mind-
kettõ kicsit volt még.

Befogadó Gazdik: Antal Márta
Az utolsó lakásban élõ ál-

latkája egy húsvéti nyuszi, akit
meguntak a gyerekek.

Valamint még csirkék, ka-
kas és gyöngytyúkja is van a
hátsó udvarba.

Néhány általános informá-
ció az állatokról: mindegyikõ-
jük be van oltva veszettség el-
len és a féregtelenítés is meg-
történik minden évben, vala-
mint ivartalanítva is vannak.

Kullancsokat az állatok nem
nagyon szednek össze, hisz
alig mennek a kerítésen kívül-
re. Egyedül Pindurt vizsgálja át
Márta, hiszen minden nap sé-
tálni viszi.

Ha Márta nincs otthon, ak-
kor a lánya vigyáz az állatokra
és gondozza õket.

A sok állat egésznapos fog-
lalkozás.

Márta mesélte, hogy este
TV-nézés közben a nyuszi a
nyakában, a cica az ölében és

JÓKÍVÁNSÁG  ÉS  KÖSZÖNET. Az 'Állatvédõ Sorok' kedves olvasóinak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Újévet kíván a Máté Alapítvány kuratóriuma és  egyben hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ado-
mányaikkal, adójuk 1 %-ának felajánlásával támogatták munkásságunkat.

ÕSZI  AKCIÓ. Ennek során 10 kutya és 24 macska ivartalanítását, valamint 5 macska veszettség elleni oltását
180.000 forinttal támogatta a Máté Alapítvány.

TÜZIJÁTÉK. Sok kutya fél és pánikba kerülhet a tüzijátékokkal 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 BAZÁR: DECEMBER 11-ÉN, SZOMBATON, A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN 14-TÕL 17 ÓRÁIG.

HONLAPUNK  CÍME: www. matefoundation.com

a kutya a lába elõtt fekszik.
Márta állatszeretete on-

nan fakad, hogy amíg Pes-
ten éltek, soha nem lehetett
kedvence, viszont, amikor
ide költözött, szerette meg
az állatokat, valamint egy
betegségén is kedvencei se-
gítették át.

Az állatokkal való foglal-
kozás a mániájává vált. El-
mondása szerint az állatai

elõrébb valók mint saját
maga.

Ismét egy idézettel zárom
soraimat, mely leginkább
igaz Márta felfogására az ál-
latok iránt.

"Akármilyen rövid a
pillanat, mely része a mel-
lettünk élõ állatok életé-
nek, felélénkíti a miénket,
és minden szempontból
jobbá, tartalmasabbá teszi
azt."

 CSÁNYI ADRIENN
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Herman Ottóra emlé-
kezzünk születésének
175-ik,és halálának
96-ik évfordulóján fo-
tókkal.

Herman Ottó nagy
magyar és Európa-szer-
te ismert természettudós-
nak emlékét megõrizni
és tanításait, intelmeit
megismerni, illetve elfo-
gadni minden jóérzésû
embernek - különösen a
tanulóifjúságnak - köte-
lessége, amelyet tanára-
ik irányításával biztosan
meg is tesznek. Ehhez ja-
vaslom legismertebb
mûvének a "Madarak
hasznáról és káráról"
címû könyv használatát.

Kár...Kár…Kár...!
Harsogja tavasztól-õszig
a dolmányos varjú (Cor-
vus cornix) a jegenye-
nyár tetejérõl. Õkelme
nem a vészesen fogyó
énekesmadarakat sajnál-
ja, bár különösen a fió-
kák felnevelése idején,
el-elcsen néhányat a nyílt
területre, lapos tetõre jó

szándékkal kiszórt ma-
dáreleségre összegyûlt
csapatból.

Ne így etessük ker-
tünk gyöngyszemeit,
szorgos napszámosait az
apró énekesmadarakat.
Így csak a rájuk vadászó
karvajoknak, meg a leg-
fõbb ellenségeiknek, az
elkóborolt macskáknak
kedvezünk. Készítsünk
egyszerû, praktikus ma-
dáretetõket, és úgy he-
lyezzük ki, hogy hirtelen
jött veszély esetén pilla-
natok alatt védett helyre
tudjon menekülni a ma-
dárcsapat.

Talán a leginkább bû-
nös lehet a vészes éne-
kesmadár fogyásért az
egyre több helyen jelent-
kezõ hálátlan albérlõ, a
nyest (Mustela foina L.)

Ez a nagyon véreng-
zõ kisemlõs engedély
nélkül, észrevétlenül be-
települ a számára nyu-
galmas, biztonságot je-
lentõ padlásra, vagy más
építmények felsõ szintjé-
re. A jól kiépített bérle-
ményben azután egyre

Vészesen fogynak az
énekesmadarak

A hálátlan albérlõ

otthonosabban viselke-
dik, társat is hoz magá-
nak, sõt, a lakók bosszú-
ságára éjszakai hancúro-
zást is rendeznek, fõleg
egy-egy jól sikerült zsák-
mányszerzõ körút után.
Hatalmas pusztításokat
végez (végeznek) az éj-
szakára fenyõfákra, pad-
lásokra és más építmé-
nyekbe behúzódott éne-
kes madarakban.

E hálátlan albérlõnk
nem válogatós, elõkotor-
ja a sünt, a kis rágcsáló-
kat, de szívesen fogyaszt
gyümölcsöt, fagyöngyöt
és szinte minden termést.

A bérlet felmondásá-
hoz használjuk a régi ta-
pasztalt vadászok javasla-
tát, módszerét: a nyest-
tanya közelében gyakori
kaszafenést, fémes tár-
gyak összeütögetését és
más efféle gyakori csö-
römpölést. Biztosan rövi-
desen máshol ver tanyát.

Itt a tél, vigyázzunk
az énekesmadarakra!
Etessük õket ésszerûen,
lehetõleg ágas fák köze-
lébe, vagy koronájába ki-
helyezett etetõkbõl, lehe-
tõleg olajos tartalmú
magvakkal. Mert milyen
kert, udvar, tanya az,
amelytõl már Herman
Ottó is féltette a magyar
tájat "ahol még már a
madár sem jár"?

NASZVADI DÉNES

Mind a virtualitásban,
mind a való világban, egy-
re többször felvetõdõ kér-
dés az egészséges társada-
lom viszonyulása sérült
embertársainkhoz. Szá-
momra különösen érdekes
téma, mivel jómagam is
érintett vagyok. Egy gyer-
mekbetegség helytelen ke-
zelésének maradványa-
ként, 22 éves koromig
részleges, azt követõ idõt
pedig súlyos mozgáskorlá-
tozottként, kerekesszék-
ben élem.

Ez alatt az idõ alatt
megéltem barátságokat,
szerelmeket, az anyaságot,
családi kapcsolatokat. El-
végeztem különféle mun-
kákat, feladatot. Segítet-
tem sokaknak, és sokan se-
gítettek, jelenleg is segíte-
nek nekem. Állapotomból
adódóan kissé érzéke-
nyebb lelkivilággal bírok,
ám emberi kapcsolataim
mind sorstársaim, mind
egészséges embertársaim
körében, spontán, kölcsö-
nös elfogadás alapján tör-
téntek. Problémák csupán
a meg nem értés, a nyitott-
ság hiánya miatt adódtak.

Rohanó világunkban
nincs idõ az odafigyelésre.
Sem sérült, sem egészsé-
ges társaink megismerése
nem megszokott, emiatt
sokszor tévhitek, rossz be-
nyomások alakulhatnak ki,
melyek az élet minden te-
rületén nehézségeket
okoznak. Jó pár éve rend-
szeresen külföldre járva,
megérintett a felfogás,
amit egyszerûen csak úgy
fogalmaznék: ne azt ke-
resd, mire nem képes a
másik, annak örülj, amire

képes!! Támogasd ebben
és õ is támogatni fog. Ez a
mondat 20 éve ragadt meg
bennem. Mindannyian
mások vagyunk, még ik-
reknél is van néhány apró
eltérés. És aki más, nem
biztos hogy kevesebb,
rosszabb nálunk. Ez a vi-
lág sokszínûsége. Nem
véshetjük saját arcvonása-
ink a másik arcára. A más-
ságából esetleg mi is tanul-
hatunk, mint ahogy õ is ta-
nulhat tõlünk. Csupán né-
zõpont kérdése.

Már gyermekkorban
meg kéne tanulni, érezni,
nyitottá válni. Aztán az
érés során különbséget
tenni sajnálat és empátia-
készség között. Más kultú-
rákban a disabled, invalid,
sõt a székely nyelvjárás-
ban a félszeg árnyaltan fe-
jezi ki a fogyatékosság té-
nyét. Talán már megszüle-
tett az a nyelvújító, aki
majd talál egy igazán átfo-
gó értelmû elnevezést a
rokkant, nyomorék, fogya-
tékos gyûjtõnév helyett.
Talán ez, mint pozitív PR
segít a mostani törekvések
továbbfejlesztésében.

Végül idéznék wlady
Normális?... címû blog-
jából: "mert lehet, nekem a
4 kerekem a normális, le-
het más bosszankodik, las-
sú vagyok, túl sok helyet el-
foglalok… annyi félék va-
gyunk... DE... soha nem
tudhatjuk, mi jöhet még... a
hegyre felmenni együtt
csak úgy tudunk, ha meg-
tolod a szekérkém... és ha
elfáradsz, hidd el belém ka-
paszkodhatsz... és mindjárt
fenn is vagyunk... látod??"-

- MAGNES -

Sérült testben,
ép lélek, vagyis
nem épphogy
élet... ÉLET

KÖSZÖNET
Köszönjük támogatóinknak, hogy a 2009 évi
adójuk 1 %-val segítették egyesületünket.

Az átutalt 198.791.- forint összeget a mo-
torcsónak kikötõk felújítására és a 2009 évi
energiaköltségekre fordítottuk.

Köszönettel:
NAGYMAROSI MOTORCSÓNAK SE

NAGYMAROS, VÁCI ÚT 49.
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A mûvelõdési ház programjai

Anyakönyvi hírek

December 10. de.: gyermekruha vásár
December 11. 8-12 óráig: MÁTÉ mini bazár
December 11. 14-17 óra: MÁTÉ mini bazár
December 12. 16 óra: Döbrössy Mihályné Valentin
Krisztina új könyvének bemutatója
December 13. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - karácsony
December 14.  de.: vásár
December 15.  de: vásár
December 16. 12-19-ig: véradás
Dec. 18.  de-du: Karácsonyváró
Dec. 18. 17 óra: Karácsonyi hangverseny a Dunakanyar
Fúvósegyüttes közremûködésével
December 19. 19 óra: Karácsonyi elõadás a NAFIA szer-
vezésében
December 20. de.: Csillagváró - fõpróba
December 21. 17 óra: Csillagváró a Kittenberger Kál-
mán Általános és Mûvészeti Iskola rendezvénye

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk hálás szívvel köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerõsnek és barátnak, akik szeretett felesé-
get, édesanyát és gyermekünket HEINCZNÉ DUDÁS
ÁGNEST utolsó útjára elkísérték, sírjára szeretetük virá-
gait elhelyezték, fájdalmunkban osztoztak.

HEINCZ ÉS DUDÁS CSALÁD

Külön köszönetet mondunk a PAX Corporis háziorvosi
szolgálat munkatársainak, segítségnyújtásukért.

Köszönettel:
HEINCZ ZSOLT, DÓRA, GERLINDE ÉS DUDÁS CSALÁD

KÖNYVTÁRI HÍREK
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár 2010.
december 21-tõl (kedd)  2011. január 3-ig hétfõ)  ZÁRVA.

Utolsó kölcsönzési nap: december 18. (szombat) 8-12-ig
Nyitás: 2011. január 4-én (kedden) 9 órakor.
Lehetõség van több kötet könyv kölcsönzésére is!
Könyvtárunk könyvállománya 31.000 kötet, melybõl min-

denki, aki beiratkozott olvasó, válogathat, kölcsönözhet.
A könyvtár címe: Nagymaros, Váci út 11.

Kölcsönzési idõ:
Hétfõ: nincs kölcsönzés
Kedd: 9-12/13-18
Szerda: 9-12/13-18
Csütörtök: 13-16
Péntek: 9-12/13-18
Szombat: 8-12

Kérjük azokat a Kedves Egykori (és Jelenlegi) Olvasóinkat,
akik már régóta nem hozták vissza a kikölcsönzött könyveket,
vagy véletlenül könyvtári könyv került hozzájuk, hogy hozzák
vissza a könyvtárba! Bármilyen régen is járt könyvtárunkban,
bármilyen régen is kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel és
szívesen látjuk! Késedelmi díjra sem kell számítaniuk!

Kérjük a Tisztelt Újságolvasókat, ha bármilyen jó ötletük
van arra, hogy a késedelmes olvasóinktól milyen módon tud-
nánk "visszaszerezni" a náluk lévõ könyvtári könyveket, osszák
meg velünk. Elõre is köszönjük!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
saját könyvgyûjteményük fölös példányaival segítették könyv-
tárunk mûködését. A felajánlott könyvekkel lehetõvé tették,
hogy a régi, esztétikailag már nem megfelelõ köteteket cserélni
tudtuk, illetve a könyvtár gyûjteményében eddig nem található,
- de beleillõ - könyveket állományba vehettük.

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG BÉKÉS
ÜNNEPEKET ÉS ERÕBEN, EGÉSZSÉGBEN, EREDMÉ-
NYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!

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!

Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.

06-30/343-88-67
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Kupongyûjtõ kedvezmény
Kedves Gazdik! Kedvenceink egészségét alapvetõen meghatározza táplálásuk. Sok éve for-
galmazzuk már rendelõnkben a Eukanuba és Chicopee, szójamentes prémium minõségi tá-
pokat, nagyon kedvezõ tapasztalatokkal.

 November 1-tõl kupongyûjtõ kedvezménnyel bíztatjuk a tápvásár-
lókat. Minden 15, vagy 20 kg-os táp vásárlása után "nyeregjegyet"
adunk ajándékba. Négy darab "nyeregjegy" összegyûjtése után irány
a "Királykúti Lovasporta" Nagymaroson, ahol Szabadhegyi Lajos egy
lovas-tanórát ad a kuponokért.

Minden 3 kg-os kutya és macska-táp, vagy teljes karton konzerv után "rétesjegyet" adunk
ajándékba. A "rétesjegy" bármikor rétesre váltható Aliznál, az Édeske Cukrászdában.

A rétes szigorúan csak a gazdiknak jár!!!

Minden hölgy szeretne sokáig fi-
atal maradni? De ki ne szeretné
ezt úgy megtenni, hogy nem kell
különbözõ szépészeti beavatko-
zásokon kés, vagy tû alá feküdnie.
Ma már azonban ez is lehetséges:
arctornával. Hetente kétszer egy
óra és bõre ránctalanabb és fesze-
sebb lesz. Magyar Edit, a Duna-
kanyar környékén egyetlen arctor-
na oktató szerint az arc fiatalítá-
sa nem ráctalanító krémekkel le-
hetséges, inkább tornáztassuk
arcizmainkat!

- Mi is az az arctorna?
- Bizonyos kor után mindnyájunk

arca elkezd lecsúszni - és ez alól
egyetlen hölgy sem kivétel -, az iz-
mok megadják magukat a gravitáci-
ónak, a megereszkedés során megje-
lenik a toka, az arc "ötszögletûvé" vá-
lik, az arc kontúrjai megtörtek lesz-
nek.

Bojtor Márta a negyvenes évei
elején saját arcán kezdte megtapasz-
talni ezeket a keserû felismeréseket,
õ dolgozott ki több mint 10 éves mun-
kával - ma már jogvédett - rendkívül
hatékony arcépítõ rendszert, amellyel

a megereszkedett arcizmok vissza-
erõsíthetõk, rugalmassá tehetõk, így
az arc összességében újra fiatalossá
válik. Arctornával az arc megtelik
élettel, a megdolgoztatott izmok fö-
lött a ráncok kisimulnak!

- Ha a testünket tornásztatjuk, azt
tudjuk, hogy mire jó. De miben segít
az, ha az arcunkat tornáztatjuk?

- Arcunkon is ugyanolyan izmok
találhatók, mint testünk bármelyik ré-
szén, csak nagyon kicsiben. Az erõ-
teljes, speciális, több mint 200 gya-
korlatból álló izommozgatás ugyan-
úgy erõsíti, formálja az izmokat,
mint testünkön. Az eredmény pedig
feszesebb, ránctalanabb, simább
arc, a toka eltûnik.

- Kiválthatunk ezzel különbözõ
beavatkozásokat is akár?

- Az arc fiatalításának az arctor-
na az egyetlen természetes módsze-

ARCTORNA: hogy egy bizonyos kor
után is szívesen nézzünk tükörbe

re, nem utolsósorban bármely beavat-
kozásnál olcsóbb, az arc természe-
tességét megõrzi. Higgye el, kár hin-
ni a reklámok csábításának, mely sze-
rint bizonyos, méregdrága arckrémek
az arcot visszafiatalítják!

- Ugyanúgy kell elképzelni az
edzést: itt is van például bemelegí-
tés, vagy izomláz?

- Az arc izmait ugyanúgy elõké-
szítjük az "építõ" munkára, vagyis be-
melegítjük azokat, aztán jön az izom-
munka, a végén rugalmasítjuk és
megnyújtjuk, akár a test izmait. Sõt
az izmokban elõfordulhat izomláz is.
Arcizmaink tornáztatása során az arc-
tájakon a bõrünket a kezükkel meg-
védjük az úgynevezett takarással,
hogy a bõr betörjön az izmok moz-
gatása közben.

- Úgy hallottam, hogy a kozmeti-
kusok nem nézik jó szemmel terjedé-
sét. Ön mit gondol, miért nem?

- Tapasztalatom szerint a kozme-
tikusok egy része sajnos konkurenci-
ának tekinti az arctornát, pedig szük-
ségtelen. Az arc öregedését, a betört
kontúrok megjelenését a bõr öre-
gedésére fogjuk fel. Pedig nem a
bõrben kell keresni a hibát, hanem

az arcizmok megereszkedésében.
Ugyanis bõrünk az alatta lévõ izom-
tömeg formájához igazodik, az arc-
izmok megnyúlnak, a bõrünk pedig
azt követi. Az arctorna hatásköre
ott kezdõdik, ahol a kozmetikus
munkája véget ér, a bõr alatt. Az
arctorna és a kozmetikus együtt cso-
dát tud létrehozni!

- Mennyi idõ alatt lehet sikereket
elérni vele és hetente hányszor érde-
mes alkalmazni?

- Az igazán látványos eredményt
fél éves munkával, hetente kétszer
végezve lehet elérni, kortársainál akár
10 évvel fiatalabb lehet. 30 év körül
elkezdett arctornával elérhetõ, hogy
kb. 45 éves koráig megtarthatja lány-
kori vonásait!

- Hogyan kell elképzelni egy ilyen
edzést?

Az arctorna Vác és környékén,
több helyszínen történik kiscsoportos
foglalkozások keretében 1 órás idõ-
tartamban. A torna kelléke pedig ha-
talmas lelkesedés, annál is nagyobb
kitartás. Az eredmény pedig nem
reklámfogás, mert csodálatos érzés
egy érett nõ számára, amikor ismét
szívesen néz tükörbe.

- Ha valaki vissza szeretné arcát
fiatalítani, akkor hol találhatja meg
Önt?

- Aki szeretne jelentkezni a Nagy-
maroson induló csoportba, az keres-
sen bátran a 06-20/587-4127-es, vagy
a 06-27/354-543-as telefonszám-
okon. Elõzetes bejelentkezés minden
esetben szükséges. (x)

Újdonság a Dunakanyarban
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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!

 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

- 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”

Lakberendezési üzlet
AKCIÓ!

Szõnyegtisztítás régi áron 950 Ft/m2

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bio-, gyógymatracok, ágyak, ágynemûk (gyapjú, toll, mûszálas töl-
tettel), takarók, plédek, ajándéktárgyak, karnisok, szalagfüggönyök.

Szolgáltatásaink: TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS, ÁT-
ALAKÍTÁS (ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mûszõrme, kabátok).
Szõrmekészítés, ékszerjavítás.

Téli paplanvásár 10-20-30 %-os árengedménnyel!

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, 06-20/388-2618

Karácsonyi ajándékvásár:
minden ezer forintból százat visszaadunk!

Pesti és Lendvai Látszerész Bt
Nagymaros, Fõ tér 16.

Nyitva tartás:
Hétfõ: ZÁRVA

Kedd: délután 14-17 óráig
Szerda: 9-12 és 14-17 óráig

Csütörtök: délelõtt 9-12 óráig
Péntek: délután 14-17 óráig

Páros szombaton 9-tõl 12 óráig,
legközelebb december 18-án

ingyenes orvosi látásvizsgálat!
Elõjegyzés szükséges!
Tel.: 06-30/916-0889

Szeretetteljes, áldott karácsonyi
ünnepeket és egsézségben gazdag

boldog új esztendõt kívánok!
Lendvainé Pesti Emese optikus

aranykoszorús mester

Különleges ajándékot
adhat Karácsonyra
személyre szóló asztro-
lógiai elemzés formájá-
ban. Ajándékozza meg
családtagját, szeretteit
gyermekrõl, unokáról
készített jellemrajzzal!

Pagács György asztrológus
Tel.: 06-27/354-543, 06-20/450-9484

Mindenkinek
kellemes

karácsonyt és
boldog új évek

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

Üz
let

ein
k 2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás:

H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2623 Kismaros, Szokolyai  út 3.
Nyitva tartás:

H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi  út 33.
Nyitva tartás:

H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

november 5-tõl 20-ig
CBA  Dunakanyar AKCIÓ december 5-tõl 20-ig

Giana tonhal aprított olajos 185g 139.- (751Ft/kg)

Juhász tészta 8 tojásos tészták /több féle/ 200g 99.- (495Ft/kg)
Celldömölki búza finomliszt 1 kg 115.- (115Ft/kg)
Elit rizs 1 kg 209.- (209Ft/kg)

Delforg panírozott tintahalkarika 500g 699.- (1398Ft/kg)
Seahorse tengeri halfilé 1kg 1255.- (1255Ft/kg)
Marika családi pontyhalászlé 900g 999.- (1110Ft/kg)
Delforg halászlésürítmény 200g 235.- (1175Ft/kg)
Hering Trade Alaszkai tõkehalfilé 1kg 999.- (999Ft/kg)
Frosta aranyhalrudak 300g 545.- (1816Ft/kg)
Orsi cordon blue 500g 795.- (795Ft/kg)
Gallicoop sajttal töltött pulykaérme 1kg 899.- (899Ft/kg)
Gallicoop sajttal sonkával töltött pulyka 1kg 899.- (899Ft/kg)
Cba rántott sajt 500g 745.- (1490Ft/kg)
Sunny hasábburgonya 1kg 359.- (359Ft/kg)
Avikó burgonya krokett 750g 469.- (625Ft/kg)
Cba morzsolt kukorica 1kg 359.- (359Ft/kg)
Cba francia saláta 1kg 359.- (359Ft/kg)
Jász-tész mexicói saláta keverék 1kg 359.- (359Ft/kg)
Ledo gesztenye massza 250g 225.- (900Ft/kg)
Ledo leveles tészta 500g 275.- (550Ft/kg)

Mizse ásványvíz /dús,mentes/ 1,5l 45.- (30Ft/l)
Queen energiaital 250ml 79.- (316Ft/l)
Silver power energiaital 1l 99.- (99Ft/l)
Ritterhof dobozos sör 0,5l 109.- (218Ft/l)
Neuberg dobozos sör 0,5l 115.- (230Ft/l)
Gold berger dobozos sör 0,5l 115.- (230Ft/l)
Budweiser 1795 üveges sör 0,33l 169.- (512Ft/l)
Budweiser 1795 dobozos sör 0,5l 199.- (398Ft/l)

Bianka papír zsebkendõ 100db-os /több féle/ 1cs. 155.- (155Ft/cs.)
Harmony special eü.papír 2rét.24 tek. 1cs. 999.- (42Ft/db)
Harmony classic eü.papír 2rét.10tek. 1cs. 399.- (40Ft/db)
Glowest folyékony súroló 700ml 155.- (221Ft/l)

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!


