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Befejezõdött a
2009-2010-es tanév

Hetvenedik születésnapját ünnepelte július 3-án a Maros ét-
teremben dr. Zoller József. A kerek évfordulón köszöntötte az
ünnepeltet a városvezetés és a képviselõ-testület nevében
Petrovics László polgármester

Születésnapi köszöntés

A tanévzáró ünnepséget június 18-án, délután tartották a felsõ
iskola udvarán. Ekkor adták át Az év nagymarosi kisdiákja cí-
met és Az év kajakosa elismerést. (További részletek lapunk 6.
olvalán az iskolai hírekben olvashatók.)

A Dunakanyar Fúvósegyüttes
vidám térzenéje szólította júni-
us 19-én a város polgárait és a
vendégeket megemlékezésre a
Fõ téri Kittenberger szobor elé,
ahol Petrovics László polgár-
mester köszöntötte a jelenlevõ-
ket és megnyitotta a XV. Kitten-

vény fontos része a település éle-
tének.

- Immáron 15. alkalommal
kerül megrendezésre a Kitten-
berger Kálmán Napok. Ezt a ren-
dezvényt még elõdöm, Zoltai
Mihály hívta életre. Pontosan
tudta õ is, amit én: egy település

berger Kálmán Napokat és kö-
szöntötte a XI. Nemzetközi Du-
nakanyar Nyugdíjasklub-ta-
lálkozó résztvevõit. A polgár-
mester beszédében azt hangsú-
lyozta, hogy mindkét rendez-

attól gazdag, hogy vannak ki-
emelkedõ egyének, csoportok,
akiket tisztelünk és szeretünk,
akikre büszkeséggel nézünk fel
és emlékezünk rájuk - mondta.

(folytatás az 5. oldalon)

Kittenberger Napok és
nyugdíjasklub-találkozó

Kittenberger Kálmán mellszobránál a család nevében Zoltai
Zsoltné és Zoltai Balázs koszorúzott
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A Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala adatközlé-
se alapján Nagymaros 2010.
január 1-jei lakosságszáma
4836 fõ.

A helyi önkormányzati
képviselõk és polgármeste-
rek  vá lasz tásáról  szóló
2010. évi L. törvény 24. §
(2) bekezdésében megálla-

Önkormányzati választás 2010
pított hatáskörömben eljár-
va megállapítom, hogy a he-
lyi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek 2010.
évi általános választásán
Nagymaroson megszerezhe-
tõ képviselõi mandátumok
száma: 6.

DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZÕ

HELYI VÁLASZTÁSI

IRODA VEZETÕ

Júniusi ülésén döntött a kép-
viselõ-testület: július 1-tõl
nem lehet vasárnaponként és
ünnepnapokon elektromos,
vagy robbanómotoros gépe-
ket használni. Erre azért volt
szükség, mert több panasz is
érkezett az önkormányzathoz
a zajos kerti munkák miatt.
A többség támogatta Grécs
László javaslatát is, aki arra
kérte a polgármestert, hogy
küldje el a város a jelenlegi
fõépítészét, Varga Csabát.

Június 28-án, hétfõn ülésezett
ismét a testület, melyen egyéb
elfoglaltsága miatt nem volt je-
len Ivor Andrásné, alpolgármes-
ter. Napirend elõtt több téma is
szóba került. Az egyiket Grécs
László vetette fel, aki  azt kérte
a képviselõktõl, támogassák azt
a javaslatát, hogy a polgármes-
ter köszönjön el a fõépítésztõl,
és bízzon meg másikat. Bár sze-
rinte nem a fõépítész személyé-
vel van a baj. Ebben a kérdés-
ben a polgármester dönt, de ter-
mészetesen a képviselõk véle-
ménye is számít. Grécs László
kérését több okkal is alátámasz-
totta. Neki az utolsó csepp az
volt a pohárban, hogy a fõépí-
tész a tervtanács elõtt becsmé-
relte a szálloda terveit, ahelyett,
hogy segítette, elõkészítésében
részt vett volna.

- Nem becsmérelnie kellett
volna a terveket a tanács elõtt,
hanem segítenie – hangsúlyoz-
ta a képviselõ. A fõépítész le-
váltását a testület nyolc tagja
támogatta, köztük Ivor
Andrásné alpolgármester is, aki
ezt a döntését korábban írásban
benyújtotta. Heininger Ferenc
– aki, bár egyetért több kérdés-
ben is Grécs Lászlóval – azért
nem tudta támogatni, mert sze-
rinte meg kellene hallgatni az
érintettet, Varga Csabát is.

Az elsõ napirendi pontként
elfogadták az óvoda felvételi
körzetének meghatározását, így
utcák szerint osztják be, hogy
ki melyik intézménybe járhat.

Elfogadták az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonhaszno-
sításról szóló rendelet módosítá-
sát is. Tárgyaltak a kitüntetési

Vasárnap és ünnepnapon tilos zajongani

Leválthatják
a város fõépítészét

rendelet módosításáról is és tá-
mogatták Német Imre felvetése-
it, aki azt javasolta, hogy ne le-
gyen átjárhatóság a díszpolgári
cím és a Pro Urbe díj között,
valamint azt is, hogy a humán-
ügyi bizottság mellett az ügyren-
di bizottság is vegyen részt az
odaítélés lebonyolításában. Java-
solta a képviselõ azt is, hogy ne
osszanak ki évente egy helyett
két díszpolgári címet, ahogy azt
az elõterjesztés tartalmazta. Sze-
rinte, elértéktelenedik így ez a
cím. Véleményét a többség osz-
totta és támogatta.

A parkolási rendelettel is
foglalkoztak az ülés keretében,
de csak arról született döntés,
hogy sokkal jobban fel kell
mérni azt, hogy mennyi a par-
kolókat igénybevevõ autók
száma. Meg kellene azt is néz-
ni, hogy milyen költségei len-
nének a bevezetésnek, és hol
lehetne megvásárolni a jegye-
ket. A tervezet kidolgozás után,
újra a képviselõk elé kerül majd.

Módosították a zaj elleni
védelemrõl szóló rendeletet is.
E szerint az önkormányzat
közigazgatási területén vasár-
nap és ünnepnapon a robbanó-
vagy elektromos motor meg-
hajtású gép használata tilos.  A
rendelet július 1-tõl hatályos.

A képviselõ-testület megha-
tározta az alpolgármesterek és a
képviselõk hivatali használatú
mobiltelefonja havi keretössze-
gét, képviselõk esetében 5000,
alpolgármesterek, bizottsági el-
nökök esetében pedig 8000 Ft
havi összegben. A keret megha-
tározására azért van szükség,
hogy magáncélú használat mi-
att ne jelentkezzen adófizetési
kötelezettsége a hivatalnak. A
keretösszeg pedig a számlák is-
meretében elegendõ a hivatalos
hívások lebonyolítására, arra is
tekintettel, hogy a képviselõk
egymás között az elõfizetés alap-
ján ingyenesen beszélhetnek.

A városanyák és -atyák vé-
gül zárt üléssel fejezték be a
tanácskozását, amelyen a gon-
dozási központ térítési díj mér-
séklése ügyében hozott dönté-
süket vizsgálták felül.

FURUCZ ANITA

A képviselõtestület június 28-án
módosította Nagymaros Város
Önkormányzatának a zaj elleni
védelemrõl szóló 14/1995. (IX.
10.) önkormányzati rendeleté-
nek 3. §-át, amely szerint 2010.
július 1-tõl:

“3. § Az önkormányzat köz-
igazgatási területén vasárnap és
ünnepnapon robbanómotor,
vagy elektromos motor meghaj-
tású gépek használata tilos.”

A tilalom valamennyi kerti,
mezõgazdasági, erdészeti, építõ-
ipari gépre kiterjed. A nyugodt
vasárnapi pihenés biztosítása ér-
dekében a tilalom megsértõit fi-
gyelmeztetni, majd bírságolni
fogjuk!

Egyúttal fel kívánom hívni
mind a lakosság, mind a
vendéglátóipari üzletek mûköd-
tetõi figyelmét, hogy Nagyma-
roson a következõ zajkibocsátá-
si értékek érvényesek:

belterület, üdülõterületen
- nappal 06-22 óra között 45,
- éjjel 22-06 óra között 35;

külterületen
- nappal 06-22 óra között 50,
- éjjel 22-06 óra között 40.

Zajos rendezvények, összejö-
vetelek esetén is kötelezõek a ha-
tárértékek mindenkire!

A határértékek túllépésétõl
függetlenül is elköveti a csend-
háborítás szabálysértését az, aki
indokolatlanul olyan zajt okoz,
amely alkalmas arra, hogy má-
sok nyugalmát zavarja. A sza-
bálysértés büntetési tétele
30.000 forintig terjedõ pénzbír-
ság.

A vendéglátó üzletekben a
kereskedelemrõl szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 6. § (7) bekez-
dése alapján zeneszolgáltatás,
mûsoros elõadás, táncrendez-
vény vagy egyéb szórakoztató
szolgáltatás olyan módon nyújt-

ható, illetve szervezhetõ, hogy
az nem járhat a külön jogsza-
bályban meghatározott veszé-
lyes mértékû környezeti zajjal.
Ez az elõbbiekben leírt mérték
betartását jelenti.

A kereskedelmi tevékenysé-
gek végzésének feltételeirõl szó-
ló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdése sze-
rint ilyen tevékenység akkor
folytatható, ha a vendéglátó üz-
let megfelel a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes sza-
bályairól szóló kormányrende-
letben foglalt követelmények-
nek.

A környezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabályai-
ról szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 10. § (1) bekez-
dése szerint a zajforrásra vonat-
kozóan a tevékenység megkez-
dése elõtt a környezeti zaj- és
rezgésforrás üzemeltetõje köte-
les a környezetvédelmi hatóság-
tól környezeti zajkibocsátási
határérték megállapítását kér-
ni, és a határérték betartásának
feltételeit megteremteni.

Mindez azt jelenti, hogy a
vendéglátó üzletek esetében az
üzemeltetõ köteles a környezet-
védelmi hatóságtól határérték
megállapítást kérni és azt az üze-
melés során betartani. Amennyi-
ben ezeket az elõírásokat nem
tartja be, vagy megsérti, akkor
zajbírsággal sújtható, illetve
megtiltható az üzletben a zene-
szolgáltatás, rendezvény tartása.

A zajos, másokra tekintettel
nem lévõ szórakozással szemben
a pihenéshez való jogot az Al-
kotmány 70/B. § (4) bekezdése
alkotmányos alapjogként bizto-
sítja.

Ennek érdekében – a követ-
kezmények ismeretében is – ké-
rek mindenkit az elõírások betar-
tására.

DR. HORVÁTH BÉLA

 JEGYZÕ

Módosított zajrendelet
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Raszler Károly Kossuth-díjas gra-
fikusmûvész emlékkiállítása nyílt
július 2-án, délután a mûvelõdési
házban. A kiállítást Raszler
György grafikusmûvész (képün-
kön) nyitotta meg. A megnyitón
közremûködött a Nagymarosi Nõi
Kar, Patrik Judit vezényletével.

Raszler Károly grafikus Nagy-
maroson született 1925-ben, Bu-
dapesten halt meg 2005-ben.
1947-1949: Magyar Iparmûvésze-
ti Fõiskola. Mesterei: Köpeczi
Bócz István, Kádár György, Hincz
Gyula; 1949-1952: Rjepin Képzõ-
mûvészeti Akadémia, Leningrád,
aspirantúra. 1953: A mûvészettör-
ténet kandidátusa.

Kitüntetései: 1954, 1959,
1966: Munkácsy-díj; 1970: érde-
mes mûvész; 1975: Kossuth-díj;
1980: Szakszervezetek Országos
Tanácsa-díj; 1984: kiváló mûvész.

1945-ben a Szovjetunióba de-
portálták, 1947-ben hazatért,
1953-1991 között megszakítások-

kal a Magyar Képzõmûvészeti Fõ-
iskola sokszorosító grafikai tan-
székén tanított, tanszékvezetõ

Raszler Károly emlékkiállítás
egyetemi tanárként. 1959-ben
Mongóliában, 1968-ban Olaszor-
szágban, 1969-ben Kubában járt
tanulmányúton. 1972-1978 között
a Mûvészeti Alap képzõmûvészek
és iparmûvészek szakosztályának
elnöke volt. Reklámgrafikai tanul-
mányai ellenére a festészet von-
zotta. Plakátokat készített. Lenin-
grádi ösztöndíja idején az orosz
avantgárd, Rodcsenko és Tatlin
hatott mûvészetére.

Életmûvén végigvonul a rajz
naplószerû “feljegyzésekként”
való alkalmazása. Alkotásait réz-
karcban, litográfiában és vegyes
technikával fogalmazta meg, élet-
mûvének jelentõs részét toll- és
ceruzarajzok képezik. A grafikai
technikák legszélesebb skálájáról
merítette kifejezõeszközeit. Gyak-
ran dolgozik tussal, viaszos kife-
déssel, pasztellel, litográfiával. Szü-
lõhelyén Nagymaroson a mûvelõ-
dési házban 1967-ben, 1976-ban,
1980-ban és 1996-ban, a Grécs Ga-
lériában 1995-ben volt kiállítása.

Talán nem túlzás azt mondani,
hogy az egész ország türelmetlen.
Változást szeretett volna politikai
irányultságtól függetlenül, és mind
az országos politikában, mind a
legkisebb településen eredménye-
ket akar mindenki. Tegyük hozzá,
teljes joggal. Mi azokat a kérdé-
seket próbáljuk föltenni, amelyek
a legtöbb helybéli polgárt foglal-
koztatják.

– Hol tart a szálloda projekt?
– A Megyei Tervtanács a mó-

dosított tervet elvi építési engedély
kiadására megfelelõnek ítélte, így
amint megkapjuk az elvi építési
engedélyt, indul a finanszírozási
folyamat. A vállalkozó elkészítte-
ti a részletes tervet, lefuttatja a tel-
jes elõkészítési folyamatot és meg-
teremti az anyagi hátteret. A mi
feladatunk pedig az, hogy – önkor-
mányzatként – mint tulajdonostárs
az uniós pályázati lehetõségeket
keressük a projekt befejezéséhez,
illetve a második ütem elkezdésé-
hez. Ennek a folyamatnak a rész-
letei a szerzõdéssel együtt, váro-
sunk honlapján olvashatók.

– Nem is oly régen mûvészek-
kel együtt néztük meg a Magyar
utca lepusztultságát, és örömmel
hallottuk, hogy elérhetõ közelség-
ben van a rehabilitáció.

– Azóta a Mátyás Vendéglõ
adásvételi szerzõdését aláírta az
önkormányzat, az ingatlant lefog-
lalózta, de az épületbe teljes meg-
vételig is bejárhatunk, hogy a ter-
vezési munkák haladjanak.

– Igaz, hogy az udvaron õster-

Közösségépítés és tûzijáték
Interjú Petrovics László polgármesterrel

melõi piacot tervez a város?
– Igen a Millennium sor felõli

bejáratnál, és a Millennium soron
is.

– Ennek nem biztos, hogy a
kereskedõk örülni fognak…

– A Magyar utcában eddig is
árultak alkalomszerûen helybéli-
ek, tehát nem jelent igazi konku-
renciát. Sõt az idegenforgalmi sze-
zonban a két dolog egymást erõ-
sítheti, aki Budapestrõl jön nem
útközben áll meg egy hipermarket-
ben, hanem mindent itt vesz meg.
A környezõ településekrõl is ide
járhatnának az emberek vásárolni,
és ez a helyi kereskedõknek is
hasznot hozna.

– Visszatérve a Magyar utcá-
ra. Én úgy hallottam vannak olyan
félelmek, hogy az ablakok elé ter-
vezték a parkolókat. Ennek én sem
örülnék, ha ott laknék.

– Természetesen közvetlenül
az ablak elé nem. Az elképzelés
szerint: járda, sövény és utána a
parkolók. De természetesen,
ahogy az árvíz idején, úgy most is
lakossági fórumot hívok össze,
hiszen azoknak kell dönteniük ar-
ról, hogy milyen legyen a környe-
zetük, akik ott laknak. Én úgy gon-
dolom, errõl szól az önkormány-
zatiság. Természetesen a szakmai
szempontokat figyelembe véve.

– Idén sem maradt el az árvíz,
és ha a tendenciákat nézzük rövi-
desen újra lesz. Hol tart ma a gát-
építés, amire hírek szerint már
nyert pénzt a város?

– A város eddig csak a tervre

nyert pénzt, nem a gátra. A terv,
és a megvalósíthatósági tanulmány
elkészült. A pályázat második for-
dulójára ezzel fogunk indulni. Ter-
mészetesen mindenkivel egyeztet-
tünk, mind a lakosokkal, mind a
szakhatóságokkal. Ezért úgy gon-
dolom –mivel az elõzetes terv is
kiváló minõsítést kapott–, nem
lesz akadálya annak, hogy nyer-
jünk. Az elkövetkezõ hetekben az
egyéni egyeztetések megtörtén-
nek, így a végleges terv a pályá-
zat õszi benyújtásáig teljesen el-
készül.

– Hol látható a terv?
– Az építési osztályon bárki

megtekintheti. De a legutóbbi, és
a következõ lakossági fórumon is
bemutattuk, illetve bemutatjuk. Ez
azért is fontos, mert én is hallot-
tam olyan félelmekrõl, hogy
“erõdszerû” lesz a Duna-part, de
errõl szó sincs, hiszen ez egy mo-
bil gátrendszer, amit árvíz idején
rövid idõ alatt össze lehet szerel-
ni, és a baj elmúltával gyorsan el
lehet bontani.

– Beszélgessünk a szúnyogok-
ról.

–Sajnos az esõzések, és a
visszavonuló Duna utáni pangó
vizek miatt elképesztõ mennyisé-
gû a szúnyog. Kistérségi összefo-
gásban sokkal intenzívebben irtjuk
õket, mint egy átlagos évben. Bár
mi is a biológiai irtást preferáljuk,
de most nincs mese, szükség van
a kémiai irtásra is. Remélem, mi-
korra ez az interjú megjelenik, már
idejétmúlt lesz a kérdés.

– Nemrég helyi focistákkal be-
szélgettem, és õk azt mondták, nem
igazán van gazdája a csapatnak.

– Egy város akkor lesz igazán
város, ha a mûvészeti élet, illetve
a sport markánsan jelen van. Mi
ezt igyekszünk biztosítani a civil
szervezetek támogatásával, de a
tavalyi nagyon nadrágszíjhúzós év
után, idén még kisebb központi tá-
mogatást kap az önkormányzat.
Ezért kénytelenek voltunk még
inkább faragni a költségvetésünk-
bõl, sajnos a civil szervezetek ro-
vására is. Sokszor mi is úgy érez-
tük, hogy sértõen kevés a támoga-
tás, amit adni tudtunk – ha egyál-
talán tudtunk –, de a “nincs”-bõl
nem lehet. De visszatérve a focis-
tákra: aláírtunk velük egy együtt-
mûködési megállapodást, ami ga-
rancia mindkét félnek. A jó szán-
dék mindkét részrõl megvan, és
közös érdek, hogy minél több tar-
talommal tudjuk megtölteni, de ez
természetesen külsõ körülménye-
ken is múlik.

– Országos mozgalom indult
azért, hogy ne legyen budapesti
tûzijáték. Végül a kormány sala-
moninak tûnõ döntést hozott…

– Vannak helyzetek, amikor
nincs jó döntés. A kezdeménye-
zéssel mi is egyetértünk és meg-
próbáltuk megtalálni a középutat,
tûzijáték lesz, de nagyon vissza-
fogott költségvetéssel, és megpró-
báljuk a helyi vállalkozókat be-
vonni a finanszírozásba, bár sokuk
eddig is szinte erején felül támo-
gatott hasznos ügyeket. De úgy
gondolom, a város példamutatóan
helyt állt a gáton, a szó szoros ér-
telmében, így jó lenne, ha együtt
tudnánk ünnepelni, mert közös
ünnepek nélkül nincs közösség.

B. T. Ö.
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Tisztelt Adózók, nagymarosi
polgárok!

A 2010. évi LVII. törvény
hatálybalépésének napjával,
azaz 2010. június 29-ével a he-
lyi iparûzési adóval összefüg-
gõ hatáskör az állami adóha-
tóságtól (APEH) visszakerült
az önkormányzati adóhatóság-
hoz.

Az ezzel kapcsolatos tudni-
valókat az alábbiak szerint is-
mertetjük:

1. Adó-, adóelõleg fizetés. A
helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény elõleg-fizetési idõszak-
ra vonatkozó szabálya (41. §)
nem változik, az adóelõlege(ke)t
a 2010. évtõl kezdõdõ
adóév(ek)re az adózónak kell
megállapítania, bevallania és
megfizetnie, e tárgyban fizetési
meghagyás kiadásának tehát
nincs helye.

2. Iparûzési adó hatálya alá
bejelentkezés. Azon adózó(k)
aki(k)nek 2010. június 29. nap-
ja után keletkezett/keletkezik
adókötelezettsége, illetve válto-
zás bejelentései kötelezettsége
(megszûnés, székhely, telephely
változás, egyéb adatok változá-
sa)  az önkormányzat illetékes-
ségi területén, annak a Polgár-
mesteri Hivatal Adócsoportjá-
ban be kell jelentkeznie.

3. Iparûzési tevékenység
megszûnése. Azon adózók akik-
nek iparûzési tevékenységük meg-
szûnésének dátuma 2010. június
29. napja, vagy az elõtti – és vál-
tozás bejelentési kötelezettségét
még nem teljesítette az APEH-felé
– a változás bejelentést és a záró
iparûzési adó bevallását a helyi
önkormányzathoz kell benyúj-
taniuk. Az erre a célra rendsze-
resített 2010. évi iparûzési adó
bevallás az önkormányzat hiva-
talos honlapjáról letölthetõ:
www.nagymaros.hu < Önkor-
mányzat < Dokumentumtár  <
2010. évi helyi iparûzési adó be-
vallás.

4. Ideiglenes iparûzési tevé-
kenység. Az iparûzési tevékeny-
séget ideiglenes, alkalmi jelleg-
gel folytató adózó a tevékenység
megkezdése elõtt – de legkésõbb
a tevékenység megkezdésének
napján – köteles az iparûzési adó
megfizetésével egyidejûleg be-
vallást benyújtani. 2010. június
29. napja után az adót az ön-
kormányzat 11742094-

15394033-03540000 számlájá-
ra kell megfizetni. Bár az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény elõírja, hogy a
bankszámla nyitására kötelezett
adózónak befizetéseit kizárólag
bankszámlán keresztül lehet tel-
jesíteni, az adó befizetése érde-
kében lehetõséget biztosítunk
arra, hogy a helyszínen átadha-
tó legyen az adó megfizetésére
szolgáló átutalási megbízás
(csekk).

Vásározói tevékenységet
folytatók tekintetében is ez a sza-
bály érvényesül, minden napon,
amikor városunkban árusítanak,
azt az önkormányzat felé (leg-
késõbb aznap) jelenteni kell, il-
letve az adót meg kell fizetni.

5. Bevallás. 2010. június 29.
napjával az önkormányzati
adóhatósághoz kell benyújta-
ni az önkormányzat illetékes-
ségi területén folytatott ipar-
ûzési tevékenység utáni adókö-
telezettségrõl a 2010. évi helyi
iparûzési adó bevallást.

Az adóalap megosztás ará-
nyát az éves bevallásokon jelöl-
ni kell, amennyiben adózó több

Tudnivalók a helyi iparûzési adó
változásairól 2010. június 29-tõl

településen is folytat iparûzési
tevékenységet, illetve székhelye
és telephelye nem azonos tele-
pülésen található.

2010. június 29-étõl az
adóelõleg-kiegészítés össze-
gérõl szóló bevallást szintén
az illetékes helyi önkormány-
zati adóhatósághoz kell be-
nyújtani, az erre a célra rend-
szeresített nyomtatványon. A
nyomtatvány az önkormány-
zat hivatalos honlapjáról le-
tölthetõ: www.nagymaros.hu
< Önkormányzat < Dokumen-
tumtár < 2010. évi bevallás a
helyi iparûzési adóelõleg ki-
egészítésérõl.

6. Fizetési könnyítés, adó-
mérséklés. Az adózó fizetési
könnyítés, adómérséklés iránti
kérelmét az illetékes önkor-
mányzathoz küldi meg. A helyi
önkormányzati adóhatóság a bir-
tokában lévõ információk alap-
ján, figyelembe véve adózó ad-
digi adózói magatartását, a fize-
tési nehézség kialakulásnak kö-
rülményeit 30 napon belül hatá-
rozatot hoz a fizetési könnyítés
megítélésérõl vagy elutasításáról

és feltételeirõl, mely ellen az
adózó jogorvoslattal élhet.

Az eddigi gyakorlatnak meg-
felelõen a kérelmet írásban kell
benyújtani, mely illetékköteles.

 7. Ellenõrzés, önellenõrzés.
Az önellenõrzések és ellenõrzé-
sek esetében 2010. június 29.
napjától az önkormányzati
adóhatóság jár el.

8. Hátralék, végrehajtás.
Azon hátralékok, melyeket az
önkormányzatokhoz kellett az
adózónak megfizetni (beleértve
a 2010. március 15-ig esedékes
elsõ féléves adóelõleget is), azok
behajtásáról továbbra is a Pol-
gármesteri Hivatal Adócsoport-
ja intézkedik elévülési idõn be-
lül. A végrehajtás elévülése 5 év.
A hátralék behajtás során az
Adócsoport – többek között –
letiltási rendelvény, hatósági át-
utalási megbízás benyújtására is
jogosult.

Bevallási nyomtatványok
mind az adócsoportban, mind
pedig az ügyfélszolgálaton az
ügyfelek rendelkezésére áll-
nak. Amennyiben további kér-
déseik vannak, szívesen állunk
rendelkezésükre ügyfélfogadá-
si idõben személyesen, telefo-
non a 27-595-100/123 mellé-
ken, továbbá e-mail útján:
ado@nagymaros.hu.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ADÓCSOPORT
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(folytatás az 1. oldalról)

Schwarz Anna szavalata
után Kemenes Miklós, a Fõvá-
rosi és Pest megyei Vadászka-
mara alelnöke tartott ünnepi
beszédet, aki Kittenberger Kál-
mán életét és munkásságát
idézte a hallgatóság elé.

- A múlt és a jövõ kapcso-
lódik itt össze - hangsúlyozta.

Ezt követõen a szobornál
koszorút helyeztek el, többek
között a jeles vadásztársaság-
ok és - vadászújságok képvi-
selõi, Nagymaros Város Ön-
kormányzata nevében
Petrovics László polgármester,
a Nagymarosi Erdészet és a
család képviselõi.

A XI. Nemzetközi Dunaka-
nyar Nyugdíjasklub-találkozót
Mihály János, a Nyugdíjas-
klubok és Idõsek "Életet az
Éveknek" Országos Szövetsé-
gének elnökhelyettese nyitot-
ta meg.

Elmondta: úgy gondolták,
tizenegy évvel ezelõtt, hogy
van értelme megszervezni a ta-
lálkozót. Reményét fejezte ki,
hogy mindenki jól érzi majd
magát a rendezvényen és meg-
találja a neki való programot.

Makrai Ferencné, a Nagy-
marosi Nyugdíjas Klub elnöke
is köszöntötte a rendezvényre
érkezõket, határon innen és túl-
ról. Elmondta: egy héttel ez-
elõtt még félt attól, hogy a ren-
dezvény nem kaphat helyet a
Duna-parton, hiszen akkor ott
még víz állt.

- Nagyon nagy izgalommal
vártuk, hogy a folyó visszatér-
jen medrébe. Nagy szeretettel
üdvözlök mindenkit, aki eljött.
A nagymarosi klub 25 éves
lesz ebben az évben. A kezde-
tekkor 80 fõvel indult és ma
120-an vagyunk összesen.
Összetartó társaság vagyunk -
mondta és ismertette a progra-
mokat.

A hagyományokhoz híven
az elsõ fellépõ nyugdíjas tánc-
csoport a nagymarosi volt (ké-
pünkön), akik megmutatták,
hogy a tánchoz nem kell fia-
talnak lenni.

Az érdeklõdõ közönség ez-
tán a mûvelõdési házban Sárog
Tibor természetfotó kiállításá-

ra igyekezett, ahol Békefy
Andrásné Moór Györgyi tartott
megnyitó beszédet. Kis mesé-
jébe beleszõtte a tárlat képei-
nek címeit.

A Cédrus Egyesület szerve-
zésében a kerékpáros teljesít-
ménytúra résztvevõi már egé-
szen kora reggel rajtoltak. Az
idei megmérettetés leg-
hosszabb útvonala idén Léva
volt. Ezúton is köszönjük ne-
kik, hogy idén is megszervez-
ték versenyüket!

Délután igyekeztünk min-
den állatbarátot a Dám feletti
területre csábítani. Szerencsé-
re, a kutyás programokat idén
is nagy érdeklõdés övezte. A
vadászkutya bemutató lebilin-
cselõen mutatta be a vadászku-
tyák tudományát, és gazdáik-
kal való szoros együttmûködé-
sét: köszönjük Babáy Csabá-
nak és csapatának.

Sokan jöttek el keverék ku-
tyusukkal az idei szépségver-
senyre, mely idén nagy népsze-
rûségnek örvendett. Több be-
fogadásra váró kutyust muta-
tott be a Zöld Menedék Állat-
védõ Alapítvány, és a Váci
Suttogó Kutyás Klub és Kutya-
iskola, kiknek munkájába egy

kis betekintést is nyerhettünk.
Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani nekik a szellemes
konferansziénak: Heinczné
Cserni Katalinnak, valamint a
díjak felajánlójának, a
Fressnapf Állati Áruháznak és
Drobilich Jánosnak. Köszön-
jük a segítséget a zsûri tagjai-
nak is: Feketéné Batthyány
Katinkának, Veress Lászlónak
és a szervezésben nyújtott se-
gítségéért a Máté Alapítvány
képviselõinek.

Este örökzöld operett-duet-
teket hallhattunk Leblanc Gyõ-
zõtõl és Tóth Évától, majd cso-
dás táncbemutatókat láthattunk
a Nagymarosi Firedance klub,
Nagy Anna Stefánia falmenco
táncos és a Wildenrosen tánc-
együttes elõadásában.

Ezt követõen fergeteges
hangulatról a Panoráma együt-
tes gondoskodott.

Másnap már kora reggel
kinn voltak a férfiak a gáton,
de szerencsére már nem az ár-
víz, hanem a horgászverseny,
és a fõzõverseny végett, mely-
nek végén mindenki elégedet-
ten falatozta a remek ételeket,
és a szerencsésebbek hazavi-
hették kifogott halaikat.

A gyerekek délután kreatív
kézmûves foglalkozáson ve-
hettek részt, s nagy örömet
okozott számukra, az is, ami-
ket a lufihajtogató készített
számukra. A kézmûves foglal-
kozások sikerét köszönjük Ru-
dolf Józsefné Krisztának és lá-
nyainak Lillának és Melittá-
nak, valamint Hetényi Andre-
ának, és Gubacsi Hajnalkának.
Mellettük csodaszép galam-
bokkal is találkozhattak, me-
lyeket a Nagymarosi Postaga-
lamb Egyesület mutatott be.

A programok több helyszí-
nen zajlottak, más-más ese-
ménnyel találkozhattak a rész-
vevõk: íjászattal, légfegyveres
lövészettel - köszönjük Hídvé-
gi Gyõzõnek -, solymász bemu-
tatóval.

Közben a kõszínpadon a
Kittenberger Kálmán Általá-
nos és Mûvészeti Iskola növen-
dékeinek táncbemutatója után
afrikai karnevál következett, az
African Melody elõadásában,
ahol dob- és táncelõadást lát-
hattunk és hallhattunk. A bát-
rabbak ki is próbálhatták eme
érdekes táncot "szakértõk" se-
gítségével.

Ezt követõen a gyerekek -
nagy örömükre - sajátkezûleg
engedhették haza a galambo-
kat. Ezt követte a I. Dunaka-
nyar Erõsember verseny.

Szeretnénk még köszönetet
mondani azoknak, akik támo-
gatásukkal, munkájukkal segí-
tettek abban, hogy a rendez-
vény létrejöhessen: CBA, Va-
lentin József, Országos Magyar
Vadászkamara, Piramis Építõ-
ház, Ivor Andrásné, Bethlen
Gábor, a polgármesteri hivatal
dolgozói, a mûvelõdési ház
munkatársai, a Dunakanyar
Fúvósegyüttes, a Cédrus Egye-
sület, a Nagymarosi Kék Duna
Horgászegyesület, Imre János,
Ogel József, Maros Kft (a köz-
tisztaság feltételeinek megte-
remtése), a Nagymarosi Pol-
gárõrök, különösen Trieb An-
talnak (a rendezvény közbiz-
tonságának megteremtése), és
a Verõcei Rendõrõrsnek.

Ezen a napon a nagymarosi
erdészetnél a Kittenberger Kál-
mán emlékkiállítás látogatása in-
gyenes volt, amit ezúton is köszö-
nünk az erdészet vezetésének!

A rendezvény ideje alatt ta-
lált tárgyakat átvehetik Nagy
Eszternél a hivatalban, munka-
idõben.

MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN

NAGY ESZTER

SZERVEZÕK

Kittenberger Napok
és nyugdíjasklub-találkozó
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A Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Mûvészeti Iskolában
június elején lezajlottak a ze-
neiskolások évvégi vizsgái.
Tanulóink sikeresen zárták ezt
a tanévet.

Június 8-án Sánta Gergõ
tanítványainak táncbemutató-
ját nézhették meg az érdeklõ-
dõ szülõk.

Június 9-én és 10-én tartot-
tuk a 7-8. osztályosok vizsgá-
it, amit már az elõzõ évek ta-
pasztalatai alapján bonyolítot-

tunk le. A tanulók nagy része
sikeresen teljesített.

Június 11-én a nyolcadik
osztályosok elbúcsúztak taná-
raiktól humoros verseikkel,
zenével és énekkel. Verseikben
felelevenítették az elmúlt évek
vidám perceit.

Június 12-én a nyolcadikos
tanulók elbúcsúztak az isko-
lánktól.

Hagyományainknak megfe-
lelõen, évek óta a ballagáson
adományozzuk “Az év nagy-
marosi diákja” címet, melyet
a legkiválóbban teljesítõ diák-
nak adományoz a tantestület.
Ebben a tanévben Melisek
Máté 8. a osztályos tanuló ér-
demelte ki ezt a kitüntetõ cí-
met. “Az év sportolója” Török
Brigitta 8. b osztályos tanuló
lett, aki szinte minden sportág-
ban kiválóan teljesített.

Június 14-én, 15-én voltak
a tanulmányi kirándulások –

sok közös élménnyel gazda-
godva jöttek haza diákjaink és
tanáraink.

Június 16-án a zenemûvé-
szeti tanszakok záróhangverse-
nye nagy érdeklõdés mellett
zajlott le, melyen minden tanár
egy-egy tanítványa szerepelt.
Végül a “kis zenekar” zárta a
mûsort.

Június 18-án tanévzáró ün-
nepélyünkön “Az év nagyma-
rosi kisdiákja” címet két tanu-
lónk kapta: Péntek Judit 4. a

osztályos és Németh Emese 4.
b osztályos tanuló. “Az év ka-
jakosa” elismerést Szlávik Ta-
más 5. b osztályos tanuló ér-
demelte ki. Diákjainknak fi-
gyelmét felhívtuk a nyár veszé-
lyeire. Petrovics László polgár-
mester úr és igazgatónõ beszé-
dével a 2009/2010-es tanévet
lezártuk.

Köszönetet mondok minden
kollégámnak a lelkiismeretes
munkájáért. Továbbá munkán-
kat segítõ polgármesteri hivatal-
nak, a napköziott-honos kony-
ha dolgozóinak, a gyermekeket
ellátó orvosoknak, a gyermek-
jóléti szolgálatnak, a nevelési
tanácsadónak, az egyházaknak,
valamint a szülõi munkaközös-
ség tagjainak.

Mindenkinek a nyárra na-
gyon jó pihenést, kikapcsoló-
dást és feltöltõdést kívánok!

VALENTIN JÓZSEFNÉ

MB. IGAZGATÓ

Sajnálattal értesítünk mindenkit,
hogy a határon túli magyar gyer-
mekkaroknak szervezett tábor és
így az azt záró templomi koncert
elmarad. A gyerekek február óta
hiába várták az útleveleiket, de
nem kapták meg.

Ez a sajnálatos tény azonban
nem a nagymarosiakon múlt, a
nyaralás megszervezéséhez idén is
minden segítséget megkaptunk.

Köszönet illeti azokat a ma-
gánszemélyeket, akik anyagilag
támogatták a tábort. Ezeket az
adományokat a kerékpárboltban
visszaszolgáltatjuk.

Köszönjük a felajánlott támo-
gatást a Magyar Gárdának, a Job-
bik Magyarországért Mozgalom-
nak, a Magyar Kommunista és
Munkáspárt nagymarosi tagoza-
tának, az Öregfiúk Focicsapat-
nak, a Nagymaros FC-nek, a
Nagymarosi Férfikórusnak, a né-
metországi grevesmühleni kórus-
nak, a MÁTÉ alapítvány alapító-
inak: a Von Benko házaspárnak,
a kismarosi Patak Vendéglõnek,
a Napkereki Küküllõ Kerékpár-
javító Mûhelynek, a Vörös Ke-
resztnek (Lívia néninek), a Ku-
tyakanyar Állatorvosi Rendelõ és
Kutyakozmetikának és a Pest
Környéki Madarász Körnek.

Minden elismerésünk azok-
nak, akik vállalták egy 50 sze-
mélyes ebéd-vacsora elkészíté-
sét: Kiss Péter, Szalai Zoltán
(mind a 6 táborban vállalta), Sza-
bó Attila, Juhász Dorottya, Zel-

A határtalan
boldogság elmarad

ler József.
Köszönjük a Zurgó Együt-

tesnek, Szabó Anna mesemon-
dónak és Waszlavik László
“Gazembernek”,  Kis Pisti fõ-
kertésznek és a Pest Környéki
Madarász Körnek, hogy részt
vettek volna a táborozásban.

Köszönjük Zimonyi János
plébános úrnak, a nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskolának, vala-
mint a SAN-TEAM egyesület-
nek, hogy a táborozáshoz szük-
séges helyszíneket rendelkezé-
sünkre bocsátották.

Köszönettel tartozunk azok-
nak is, akik süteményt akartak
sütni, gyümölcsöt vagy üdítõt
hoztak volna, vagy a tábort bár-
milyen módon támogatták volna.

Ha a hegy nem is megy Mo-
hamedhez, majd a Maroska
Gyermekkórus elmegy Kárpátal-
jára, hogy részt vegyen egy egy-
hetes népzenei és néptánc tábor-
ban, testvérvárosunkban,
Kisgejõcön. Ehhez az utazáshoz
is elfogadunk anyagi támogatást,
ajándékokat, feleslegessé vált, de
jó minõségû elektronikai beren-
dezéseket, könyveket stb. . Eze-
ket is a Napkereki Küküllõ Ke-
rékpárjavító Mûhelybe várjuk.

Köszönettel:
SZALAI MIHÁLY

(06-30-955-49-39)
SZOMRÁKY PÁL

(06-30-955-49-35)
MAROSKAGYERMEKKAR@GMAIL.COM

A hagyománynak is mondható
rendezvény támogatásra,
együttmûködésre vár, hogy
idén is megvalósulhasson.

Kedves  nagymarosiak, ked-
ves érdeklõdõk!

 Mindenki, aki egy kicsit is
értékeli nemzeti hagyományunk
megtartását, kérem segítsen,
hogy rendezvényünk  az idei
évben is és hatodik alkalommal
megvalósulhasson. Közössé-
günk nevében, mint minden év-
ben pályázatot nyújtottam be,
hogy anyagi háttérrel sikerre vi-
gyük hagyományõrzõ progra-
munkat. Az idén a benyújtott
három pályázatból mindössze

egyet bíráltak el eredménnyel,
melynek támogatási összege
30.000 forint.

A rendezvényen tetemes
összeget visz el a zenekar, vala-
mint a fellépõk vendéglátása,
ellátása. Ha a rendezvény beke-
rülési költsége nem áll hamaro-
san rendelkezésre, úgy sajnála-
tosan a szeptember 11-ére meg-
hirdetett Schwäbenfest  elmarad.

Aki magáénak érzi gyökere-
inek  megtartását,  értékeli  a
nyílttéri rendezvényt, a  program
színvonalát, kérem jelentkezzen
az alábbi elérhetõségen: Ivor
Andrásné alpolgármester,
szervezõ: 06-20/414-0712,
vagy 27- 354-155.

Szeptember 11-én
Schwäbenfest!

Befejezõdött a
2009-2010-es tanév

“Derekas munkán vagytok túl, s a megérdemelt pihenés vár
rátok” - mondta Petrovics László polgármester tanévzáró be-
szédében
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Idén május 31-én tartottuk a
Madarak és fák napját az isko-
lában, melyet a MÁTÉ Alapít-
vány támogatott. A rendezvé-
nyen 150 alsó tagozatos tanuló
vett részt. Úgy terveztük, hogy
a Fekete tanyára kirándulunk, de
az  idõjárás közbeszólt.

Ennek ellenére nagyon érde-
kes, izgalmas programok vártak
az alsó tagozatos gyerekekre:
igazi vakvezetõ kutyával ismer-
kedtünk meg, készítettünk
agyagból és száraz fûszálakból
madárfészket, frissen nyírt gyap-
júból erdei manót, kitûzõt és
“újrapapírt”.  A kézmûves  fog-
lalkozások közötti idõt rejtvé-
nyes feladatok megoldásával töl-
töttük el. A mûvelõdési házban
Battyáni Kata várta a gyereke-
ket ügyességi játékokkal, szelle-
mi vetélkedõvel. Zsákban futás,
ostorpattogtatás és kürtfújás te-
rületén is összemérték tudásukat
a kisdiákok. A legjobb ered-
ményt elért csapatok fagyit kap-
tak jutalmul, aminek nagyon

örültek.
Ezúton is köszönjük támoga-

tónknak, a MÁTÉ Alapítvány-
nak és a közremûködõ tanító né-
niknek (Brigi, Ildi, Erzsi néni) a
segítséget. Köszönjük Katinká-
nak a vetélkedõt és Széphalminé
H. Beátának a kutyabemutatót.

Nélkülük nem sikerült volna
ilyen jól ez a nap.

HEVESINÉ HAMVAS ERIKA

Madarak és fák napja
gyerekszemmel

Sajnos nem tudtunk lemenni a
Fekete-tanyára, mert rossz idõ
volt. Az iskolában és a mûvelõ-
dési házban tartottuk meg. Jó
foglalkozások voltak. Volt
“újrapapír”, kitûzõ készítés,
akadályverseny, kürtfújás, ostor-
pattogtatás, mellyel plusz pon-
tokat lehetett szerezni.

Nekünk a kürtfújás és az os-
torpattogtatás tetszett a legjobban.

 4/A BENCE, MÁRK,
BALU, BARNI

Idén is elindult a kis marosi csa-
pat a DJO (Deutsche Jugend in
Europa-azaz: "az Európa orszá-
gaiban élõ német fiatalok szer-
vezete") meghívására Stuttgart
felé. Legszívesebben mi, tavalyi
utazók (zömmel nagymaros kör-
nyékiek) is velük tartottunk vol-
na, olyan jól éreztük magunkat
2009-ben! Tavaly is a
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola tanára,
Cserni Kati néni szervezte az
utat, õ tartja (évek óta) a kapcso-
latot a német partnerrel, illetve
õ segít a vendéglátó családokkal
való elõzetes ismerkedésünkben.
Megkérdeztünk két diákot,
Hujbert Annát és Katát, milyen
volt tavaly az útjuk.

“Tizenhat fõs csapatunkat
Stuttgartban fogadták a szerve-
zõk. Ott a Jugendherberge (ifjú-
sági szálló) lett a tanyánk három
napra, jobban mondva éjszaká-
ra, hiszen a német fiatalok min-
den szabad percünkre gazdag
programot igyekeztek nyújtani
nekünk. Olyan szeretettel, ahogy
a magyarországi magyarok lát-
ják vendégül a történelmi Ma-
gyarország területére szakadt
nemzettestvéreinket.

Városnézés volt az elsõ prog-

ram, majd megnéztük a Porsche
Múzeumot, jártunk a stuttgarti ál-
latkertben, tapsolhattunk a Die
schöne Wochenende und Sonnen-
schein címû musical elõadásán.

Legszívesebben a városi vi-
dámparkban töltött idõre emléke-
zünk, ahol a csoport legbátrabb-
jai felülhettek a Tripsdrill elne-
vezésû, a szabadesés döbbenetes
élményét nyújtó szerkentyûre. A
negyedik naptól már ki-ki annál
a családnál lakott, akik jelentkez-
tek a DJO programjára. Mi
Pfedelbach-ba kerültünk, mások
más településre, így csak telefo-
nozás közben beszélhettünk egy-
mással, vagy a kapcsolattartó ta-
nárunkkal (Csernõi Ildikóval és
Árvay Jenõnével) magyarul.

A család hasonló korú gyer-
mekével jártunk négy héten át a
helyi iskolában, ahol az elsõ na-
pok félénksége hamar elszállt, és
a második héten már minket is
fel-felszólítottak a tanárok, a mi
házi feladatainkat is majdnem
olyan szigorral kérték számon,
mint osztálytársainkét. A német
útnak köszönhetõen jó néhányan
sikerrel állták a német középfo-
kú nyelvvizsga próbatételeit. Jó,
hogy a nagymarosiaknak ilyen le-
hetõségük van a nyelvtanulásra!”

Irány Németország!

Madarak és fák
napja az iskolában

Elsõ alkalommal rendeztek a
Nagymarosi Képzõmûvészeti
Egyesület Váci úti kiállítótermé-
ben kiállítás megnyitót. Ez alka-
lommal Három év címmel, a Pest
Megyei Képzõmûvészeti Mû-
hely kiállítása nyílt, melyet júli-
us 11-ig láthat a közönség.

A megnyitón bevezetõjében
Gaál Anna fõtanácsos kiemelte:
a Pest Megyei Közmûvelõdési
Intézetnek a NaKE-val 2005 óta
igen jó  kapcsolata. Nagymaros
részérõl Petrovics László polgár-
mester mondott köszöntõt,
amelyben elmondta, nagyon
nagy boldogság számára, hogy
a megye már észrevette Nagy-
maros alkotómûvészeit, mivel
egy ilyen tárlatra lehetõséget
adott. A polgármester beszélt a
városvezetés terveirõl, a NaKE
épületének felújításáról és a
mûvésztelep ismételt üzemelte-
tésérõl, amellyel azt szeretnék
elérni, hogy ne csak a megye,
hanem az egész ország felfigyel-
jen Nagymaros mûvészeti életé-
re, szeretnék, hogy a város – a
korábbi évekhez hasonlóan - is-
mét országos hírû mûvészköz-
ponttá váljon.

A kiállítást Bálványos Huba
Munkácsy-díjas grafikusmûvész
(képünkön), a képzéssorozat
mûvészeti vezetõje értékelte. Az
épület udvarán rendezett meg-
nyitón a hangulatot fokozta a
nagymarosi mûvészeti iskola nö-
vendékeinek elõadása Szigeti-
Benedek Gabriella vezetésével.

Pest megye amatõr
mûvészeinek kiállítása

Szólt még a jelenlévõkhöz a ki-
állítás rendezõinek nevében Fiók
László festõmûvész, a képzésso-
rozat mûvésztanára és a Nagy-
marosi Képzõmûvészeti Egye-
sület vezetõje, M.Garami Mária,
és köszöntötte a vendégeket Ivor
Andrásné alpolgármester.

A három képzéssorozattal el-
telt év tematikáját követõ és be-
mutató alkotásokból készült vá-
logatás eredményeit láthatja a
közönség a kiállítótermekben. A
zsûri döntése alapján a Pest Me-
gyei Képzõmûvészeti Mûhely
tagjai közül bekerült a kiállítás
anyagába a nagymarosi alkotók
közül Bedõ Klára, Flamich Gá-
bor, Fleischmann Pálné, M.
Garami Mária és a Zebegényben
élõ Szabó Jane NaKE-tag mun-
kája.

A kiállításon 46 alkotó 187
munkája látható.

Fotósok figyelem!Fotósok figyelem!Fotósok figyelem!Fotósok figyelem!Fotósok figyelem!
Nagymaros Város Önkormányzata a Szent István Nap alkal-
mából fotópályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

- Évszakok Nagymaroson;
- Nagymaros legszebb részletei.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a pályázó adatai: neve, címe, telefonszáma;
- témakörönként maximum 10 db kép, képek címei, té-

makörök megjelölésével.
A pályázat benyújtásának határideje  július 30.
A pályázatok benyújtásának módja: A fotókat kérjük

minimum 20x 27 cm-es méretben (A/4-es) és digitális formá-
tumban CD-n/DVD-n zárt borítékban “Fotópályázat” felirat-
tal Nagy Eszter részére a Polgármesteri Hivatal Nagymaros
Fõ tér. 5. szám alatt.

A borítékon más nem szerepeltethetõ. A beérkezett pá-
lyázatok elbírálása:  augusztus 13-ig. Eredményhirdetés:
a Szent István napi rendezvény keretei között.

A formai és technikai követelményekrõl részletesen a
www.nagymaros.hu honlapon tájékozódhat.
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Váci Katedra Pedagógiai Díjat
vett át a váci pedagógusnapi
ünnepségen Sántáné Madlovics
Erzsébet, a I. Géza Király Köz-
gazdasági Szakközépiskola és
Karacs Teréz Kollégium köz-
gazdász tanára, pedagógiai ér-
tékelési szakértõ. Több évtize-
des tanári pályafutása alatt sok
fiatal közgazdász került ki a
keze alól, köztük a legbüszkébb
a nagymarosiakra. Az önkor-
mányzatnál is dolgozik több ta-
nítványa, közöttük vannak ve-
zetõ beosztásban lévõk is.

Sántáné Madlovics Erzsé-
bet édesapjára – aki cipész volt
– és édesanyjára talán még so-
kan emlékeznek Nagymaro-
son. Bár nekik nem adatott
meg a lehetõség a továbbtanu-
lásra, gyermekeiknek minden-
képpen diplomát szerettek vol-
na a kezükbe adni. Ez meg is
valósult, mind a négy gyerme-
kük nappali felsõoktatásban
szerzett oklevelet (hárman egy-
szerre az öt év elteltével, ket-
tõt is).

- Volt abban valamilyen tu-
datosság, hogy ezt a pályát vá-
lasztottad? – kérdeztük
Sántáné Madlivics Erzsébetet.

- Tudatosság nem volt ben-
ne, inkább az általános iskola
elvégzése után “csak oda
nem” akartam menni, ahová a
szüleim akarták. Két nõvérem
gimnáziumba járt és kollégi-
umban laktak. Én kiválasztot-
tam egy olyan iskolát, mely a
közelben volt és más típusú,
mint testvéreimé. Szüleim
egyéni döntésemet nem módo-
sították, így kerültem a köz-
gázba, ahol 1971-ben érettsé-
giztem.

- Milyen követelmények vol-
tak akkor a közgázban?

- A szakközépiskolákban
ugyanazt a magyar és matek,
valamint történelem követel-
ményt kellett teljesíteni, mint
a gimnáziumokban. Viszont
nyelvet (orosz kivételével)
nem tanultunk, de gazdasági
jellegû tantárgyakat igen. Ilyen
volt például a gazdasági mate-
matika, a politikai gazdaság-
tan. A legtöbb hasznát életem-

ben a gazdasági matematiká-
nak és a tíz ujjas vakírásnak
vettem, a politikai gazdaságta-
non tanultakon ma már csak
nevetünk egy-egy osztálytalál-
kozón. Minden két hétben
szakmai gyakorlatra a szövõ-
gyárba jártunk. A négy év alatt
sokat tanultam, volt hogy éjjel
feküdtem, vagy hajnalban kel-
tem. Ösztönzõ volt szüleim tá-
mogatása, idõsebb testvéreim
eredményei. Egy-egy nehe-
zebb példát a család néha kö-
zösen oldott meg, és ebéd,
vagy vacsora után az iskolában
történtekre mindig kitértünk.
Szerettem Vácra járni, és mai
napig kísér az iskola szelleme.

- Mikor döntötted el, hogy
tanár leszel?

- Jobb tanuló voltam, mint
általános iskolában (nagyon
igazságos volt az osztályzás),
humánus, de nagyon követke-
zetes volt a nevelés. Az évet
általában egy négyessel zár-
tam (szomorú, de magyarból
volt mindig négyes a jegyem
– még az érettségin is) és ter-
mészetes egyenes út volt a
gazdasági területen a tovább-
tanulás. Már másodikban el-
döntöttem, hogy tanár leszek,
nagy hatással volt rám több,
ma még élõ, illetve sajnos már
köztünk nem lévõ tanár. So-
kat magyaráztam és tanítottam
osztálytársaimat, de közössé-
gi ember lévén több csínyte-
vés szerzõjeként, megfelelõ
toleranciával, de kellõ szigor-
ral mértek tanáraim.

- Hogyan fogadtak, amikor
tanárként visszatértél az egy-
kori iskoládba?

- Mikor végeztem és vissza-
mentem az Alma Mater falai
közé, soha nem éreztem, hogy
lenéznének, nagyon befogadó-
és segítõ kollegákra találtam.
Még ma is minden órára készü-
lök (ez elkerülhetetlen, hisz a
jogszabályváltozásokat rend-
szeresen követni kell), de fia-
talon sokkal több idõt vett ez
igénybe. Fantasztikus érzéssel
töltött el, mikor tanítványaim
másfél évtizeden keresztül az
Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Versenyen elõkelõ - orszá-
gos elsõ és tíz között - helye-
zéseket értek el. Nagyon sze-
retek tanítani, és amikor egy-
egy nehezebb téma elmagyará-
zása után látom, hogy a tanu-
lók megértik az anyagot, bol-
dog vagyok, és aznap nagyon
jól érzem magam. Alkalmazott
módszereim szerteágazók, de
követem a legújabb technikát
a tanítás során. Sajnos az ala-
csony érettségi követelmények
és a magas szakmai minimum-
szint (60 százalék) ellentmon-
dást takar. Az általam felállí-
tott követelmények nem a ma-
gas bukásarány kimutatását
szolgálják, hanem, hogy a
szakmai vizsgát – aki oda ke-
rül – eredményesen teljesítse.

- A Váci Katedra díj átadá-
sán történt méltatásból kiderül,
hogy egyéb területen is dolgo-
zol.

- Bár mindenem a tanítás, az
élet más területekre is elsodort.
1995. óta vagyok országos
szaktanácsadó, illetve vezetõ
szaktanácsadó elõbb a Nemzeti
Szakképzési Intézetben, 2005-
tõl a Pénzügyminisztériumban.
Feladatom a gazdasági szakkö-
zépiskolák támogatása, melyet
egy régiós szaktanácsadói há-
lózat segít, valamint a szakkép-
zés fejlesztése, melynek kere-
tében már két jelentõs EU
programban is dolgoztam
(HEFOP, UMFT-TAMOP), il-
letve jelenleg mentorként adok
tanácsokat. Széleskörû a tevé-
kenységem, mely szakanyagok
összeállításától, tankönyvek

lektorálásán keresztül, tan-
könyvbírálatok elkészítését is
magába foglalja, de szakmai
folyóiratokban is publikáltam
már, például Adó-kódex. Sze-
rencsés együttmûködés az éle-
temben, hogy az elmélet és az
oktatási gyakorlat összefonó-
dik.

- Az iskolád – ahol tanítasz
– lépést tud tartani, az állan-
dóan változó követelmények-
kel?

- Bízom benne, hogy a szak-
képzés-fejlesztés a munkaerõ-
piaci igényeknek megfelelõen
mozdul(t) el, örömmel tölt el,
hogy kollegáim közül többen
a fejlesztési munkákban részt
vesznek és az iskola vezetése
pozitívan áll hozzá. Közokta-
tási és szakmai szakértõként,
illetve vizsgaelnökként lehetõ-
ségem nyílik arra, hogy más
intézményben tanulók által el-
sajátított követelményeket
összehasonlítsam iskolánk ta-
nulóinak tudásszintjével. Ta-
pasztalataim és az eredmények
bizonyítják, hogy intézmé-
nyünkben jó színvonalú a szak-
képzés.

- Összefoglalva az életed
eddigi szakaszát, mit gondolsz,
jól választottál, amikor a váci
Közgazdasági Szakközépisko-
lába jelentkeztél?

- A középiskolai élet, az ott
kapott tanári hivatás érintése és
a szakmaiság volt egész éle-
temre hatással. Soha nem felej-
tem el, és ma is kedvesen gon-
dolok tanáraimra, akik elindí-
tottak a pályán és nélkülük ezt
a szakmai karriert nem futhat-
tam volna be. Bízom benne,
hogy húsz év múlva rólam is
megemlékeznek a mai, illetve
volt tanítványaim, akiket az
élet megannyi területre sodort.
Egyet szeretnék, hogy bármi-
lyen ranglétrán is állnak, min-
dig õszinte, szakmájukat sze-
retõ és környezetükben, köz-
vetlen családjukban követke-
zetes, de szeretettel teli életet
éljenek, hisz olyan rövid az
ÉLET.

- Köszönöm az interjút és
további sikereket kívánok!

F. E.

A pályaválasztásban
nagy hatással voltak rá tanárai
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Június 13. Sukoró - Eszkimó-
Indián Játékok nagymarosi
eredményei

Egyéni összetett verseny
Mk-1 gyermek 0. évf.: 5.

Dobó Bálint; Mk-1 gyermek I.
évf. 1. futam: 3. Szántói Sz.
Tamás

Mk-1 gyermek I. évf. 2. fu-
tam: 1. Polgár Péter; Mk-1
gyermek I. évf. 3. futam: 1.
Szlávik Tamás, 4. Polgár Dá-
niel; Mk-1 gyermek II. évf. 2.
futam: 6. Maurer M. Botond,
7. Tar Bence; Mk-1 gyermek
II. évf. 3. futam: 2. Szántói Sz.
Márk; Mk-1 gyermek II. évf.
1. futam: 2. Müller Bettina;
Mk-1 gyermek II. évf. 2. fu-
tam: 3. Jeszenszky Petra

Csapatverseny
Mk-1 gyermek I. évf.: 1.

Szántói Sz. Tamás, Polgár
Péter, Polgár Dániel, Szlávik
Tamás

Mk-1 gyermek II. évf.: 3.
Striker Márton, Maurer M. Bo-
tond, Tar Bence, Szántói Sz.
Márk

Június 26-27. Sukoró - Or-
szágos Diákolimpia nagyma-
rosi eredményei

K-2 ifjúsági 2000 méter
döntõ: 3. Szûcs Géza,
Schindler László; Mk-1 gyer-

Kajakos eredmények
mek II. évf. 2000 méter “A”
döntõ: 6. Szántói Sz. Márk; K-
1 serdülõ V. évf. 2000 méter
“A” döntõ: 5. Döbrössy Péter;
Mk-2 gyermek I. évf. 2000
méter “A” döntõ: 1. Polgár
Péter, Polgár Dániel; K-1 kö-
lyök III. évf. 2000 méter dön-
tõ: 6. Maricza Katalin; K-2
gyermek II. évf. 2000 méter
döntõ: 2. Maurer Morvai Bo-
tond, Tar Bence; Mk-1 gyer-
mek I. évf. 2000 méter “A”
döntõ: 1. Szlávik Tamás; Mk-
1 gyermek II. évf. 2000 méter
“A” döntõ: 3. Jeszenszky Pet-
ra; Mk-4 gyermek I-II. évf.
2000 méter döntõ: 2. Polgár
Dániel, Polgár Péter, Szlávik
Tamás, Tar Bence;

A szabadidõs versenyek
eredményei

Mk-1 gyermek I. évf. 500
méter 1. döntõ: 1. Dobó Bálint
(Kittenberger Kálmán Általá-
nos és Mûvészeti Iskola);

Mk-1 gyermek I. évf. 500
méter 4. döntõ: 1. Szántói Sz.
Tamás (KKÁMI); Mk-1 gyer-
mek II. évf. 500 méter 1. dön-
tõ: 7. Striker Márton
(KKÁMI); Mk-2 gyermek I.
évf. 500 méter döntõ: 1. Szán-
tói Sz. Tamás, Dobó Bálint
(KKÁMI)

- 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”

Minél többet vásárolunk, annál
többet spórolunk – hangzik a
reklámban. Pedig spórolni csak
azzal lehet, ami nem vásárolunk
meg, szükség esetén magunk ál-
lítunk elõ.

Nagymamámtól és édes-
anyámtól szegény, de boldog
gyermekkoromban számos
praktikumot megtanultam, ame-
lyek a mai világban megmoso-
lyogtatóan egyszerûek, mégis
nagyon jól beváltak – bizonyít-
va, hogy a takarékosság és az
egészséges életmód összeegyez-
tethetõ.

Hadd osszam meg önökkel a
tõlük öröklött bölcsesség néhány
morzsáját.

Gyakran jártunk kirándulni
(TV, számítógép hiányában) és
mindig volt zacskó a zsebünk-
ben, hogy az útközben talált
gyógynövényekbõl szedjünk
egy-egy marékra valót. Ezek
voltak a legkedveltebb teanövé-
nyeink:

- Apróbojtorján – torokra,
mandulagyulladásra; - Cickafark
– bélproblémákra; - Csalán (má-
jusban) – vérképzõ, méregtele-
nítõ, vizelethajtó; - Diófalevél
(friss leveleibõl) – vértisztító; -
Kakukkfû (virágzáskor) – lég-
utak karbantartására; - Galaj –
verse-máj; - Lándzsás útifû le-
velei – teája gyomor és légzõ-
szervi megbetegedések gyógyí-
tására, megelõzésére jó, de friss
levele a cipõt kibélelve,
hosszabb túrán, megelõzik a víz-
hólyag képzõdését; - Pásztortás-
ka – vérzést csillapító, vérkerin-
gést segítõ; - Borsmenta levelei
– gyomorpanaszokra, bélhurut-
ra; - Vadszeder levele – görcs-
oldó, vértisztító; - Fekete bodza
teája – antioxidáns, hashajtó, -
virága bélmûködést serkentõ, -
termésének vastartalma jelentõs,
ezért a belõle készített lekvár
nem csak finom, hanem gyógy-
hatású is; - Szagosmüge – má-
jus elsõ hetében virágzik, varázs-
latos illata van, a teakeveréknek
finom aromát biztosít.

A padláson, egy keretre kife-
szített hálóra szórtuk a gyûjte-
ményt, és sorsára hagytuk, hadd
száradjon. Õsszel aztán a sokfé-
le száraz növényt összemorzsol-
tuk, mint a majorannát, (illata,
mint a frissen kaszált szénáé!) és

Gazdálkodj
azzal jól, amid van!

Életmód tanácsok
szellõs zacskókba tettük.

Téli estéken pedig egy-egy
evõkanál teafû keveréket lefor-
ráztunk és finom, fokhagymás
pirítós mellé vacsoraként elkor-
tyolgattuk. Bizony nem kellett
orvosra költenünk, mert a kirán-
dulások, a jó levegõ, a gyógy-
növények biztosították az egész-
ségünket. De még kozmetikusra
sem kellett költeni (ami akkor
nem is volt). Ezzel kapcsolatban
szeretnék elmesélni egy valós és
tanulságos történetet.

Mint 14-15 éves kamaszlány-
nak tele volt az arcom pattanás-
sal. Nem emlékszem már, hogy
a kellemetlenség, vagy a hiúság
volt-e a nagyobb, - de panasz-
kodva Nagymamámhoz fordul-
tam, aki a következõ tanácsot
adta.

- Tavasztól kezdve minden
reggel és este igyál meg egy bög-
re friss diófa levélbõl fõzött teát.
– Hát mondhatom, igen-igen
keserû volt, de a hiúság gyõzött
a fintorgó utálkozás fölött és én
ittam a sûrû-fekete diófalevél
teát. – És azon a nyáron, mintha
kendõvel törölték volna le rólam
a sok pattanást, megtisztult az
arcom. Soha többet nem voltak
pattanásaim. (Ezért keverek
most is szárított teakeverékem-
be diófalevelet is.)

Takarékossági tapasztalata-
imból származó ötleteimnek ez
csak néhány csipete. Érdeklõdés
esetén a többit is szívesen meg-
osztom önökkel.

M. GARAMI MÁRIA

  DUBNICZKY BARBARA
férfi, nõi és gyermekfodrászférfi, nõi és gyermekfodrászférfi, nõi és gyermekfodrászférfi, nõi és gyermekfodrászférfi, nõi és gyermekfodrász

2626 Nagymaros Rákóczi u 1
Szõke Szalon

Elérhetõ - délelõtt: hétfõ, szerda, péntek
       - délután: kedd, csütörtök

Tel.: 06-70/609-1786, vagy 06-20/959-4857
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Olvasói levél

A Nagymaros címû lap 2010.
június számában Juhász Márkó
4 éves kisfiú részére szervezett
összefogási ünnepségérõl
Feketéné Lipthay Éva “Észre-
vétel!” címmel  írt rövid cik-
ket.

Valószínûleg félre érthetett
több dolgot is, mert az írásban
valótlanságokat állít. Az elõtér-
ben nem 2 ládika, hanem egy
nagyméretû befõttes üveg volt,
melybe az adományokat tenni
lehetett. Az érkezõ vendégek -
csakúgy, mint a jótékonysági
délutánon szereplõk - nem is
feledkeztek meg errõl. A cikk-
ben szereplõ “2 nyugdíjas tán-
cos hölgyet” ugyan nem ne-
vezte meg, de – miután meg-
jegyzi, hogy “volt polgárõr-
rõl” van szó, így minden ol-
vasó felismerhetett.

Beszélgetés valóban folyt a

Válasz az “Észrevétel!”-re
táncosok között, amikor – töb-
bek emlékezete szerint is – azt
mondtam: “…én most nem do-
bok be ide pénzt, mert már én,
és az egész családom (édes-
anyám és testvéreim is)  támo-
gatták (megjegyzem, jelentõ-
sebb összeggel) a beteg kisfiú
gyógykezelését.

Aki ismer, tudja, hogy erõm
szerint bármikor bárkinek se-
gítek, különösen így van ez, ha
nemes célról van szó.

A mûsor egyébként valóban
jól sikerült, köszönhetõen a sok
szereplõnek is.

Az emberek hangulatát pe-
dig igazán “rossz ízûvé” az
ilyen becsületbe gázoló, fél in-
formációkból táplálkozó meg-
jegyzések teszik. Egy aktív
polgárõrtõl “illetlen az ilyen
viselkedés”.

LEGÉNYNÉ ANDRESZ GRÉTI

Átadták az Ökörtelek-völgyi
hulladékkezelõ központot

Ünnepélyes keretek között – az
érintett települések polgármes-
terei, valamint sajtó képviselõ-
inek jelenlétében - adták át a
Kerepes Ökörtelek-völgyi regi-
onális szolgáltató központot jú-
nius 15-én.  A Zöld Híd Prog-
ram elemeként megvalósult lé-
tesítmény a jövõben jelentõs
mértékben átalakítja észak–
kelet Pest megye hulladékgaz-
dálkodását, miután a haszná-
latba vételével párhuzamosan
a szelektív hulladékgyûjtésre
épülõ, a nyugat-európai gya-
korlatnak megfelelõ hulladék-
kezelést vezetnek be az üze-
meltetõk a régióban.

A nettó 8 millió 177 ezer
euróból, lakott területektõl távol

Az Olvasói levél rovatban található cikkek nem
feltétlenül tükrözik a szerkesztõség véleményét.

felépült Ökörtelek-völgyi köz-
pontban dolgozzák majd fel a
térségben – így Nagymaroson is
- szelektíven gyûjtött hulladéko-
kat, amelyeket szétválogatnak,
báláznak, majd onnan a haszno-
sító üzemekbe szállítanak.

A projektet az Európai Unió
Kohéziós Alapja 50 százalék-
ban, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium 40 százalék-
ban, az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztérium 5 szá-
zalékban támogatja. A fennma-
radó 5 százalék önerõt az Észak–
Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodá-
si és Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás tagönkor-
mányzatain keresztül biztosítja.

ELADÓ INGATLANOK
Orosháza városközpontban egyedi gázas, 3 szobás magas-
földszinti lakásomat eladnám, vagy Nagymaros-környéki
házra cserélném. Tel: 06-20/527-7623.

* * * * *
Nagyszénási, 2 szoba összkomfortos vegyes (gáz és kemen-
ce) fûtésû családi házam, nagy kerttel, gyümölcsfákkal, mel-
léképületekkel eladnám, vagy Nagymaros-környéki házra
cserélném. Tel: 06-20/527-7623.

Dr. Zoller József július 1-jén
volt 70 éves. Neve nem isme-
retlen számunkra, hiszen a
Nagymaroson született és Szív
utcában gyerekeskedõ fiú, aki
hosszú, kalandos életút után
gyakran látogat városunkban.
Szervezett itt már bridzsver-
senyt -, emléktáblát helyezett el
szülõháza falára, kutatta család-
fáját, ennek eredményeként ki-
adott a Zollerekrõl egy füzetet.
Emellett anyagiakkal támogat-
ta a nagymarosi német nemze-
tiségi oktatást, s most olvasha-
tó lapunkban a Nagymaros és a
nagyvilág címû sorozata, mely-
bõl megismerhetjük életét, út-
jai során szerzett élményeit.

Dr. Zoller József 1958-ban
szerzett technikusi oklevelet a
budapesti Vendel utcai Gépi-
pari Technikumban a szer-
számgépgyártó szakon. A Bu-
dapesti Muszaki Egyetem
Közlekedésmérnöki Karán ka-
pott oklevelet 1963-ban. Ott
1980-ban gyártástechnológiai
mûszaki doktori címet szerzett.
A kerek születési évforduló
kapcsán, július 3-án meghívta
rokonait, barátait, kedves isme-
rõseit egy partira és ebédre a
Maros Étterembe, ahol meg-
kértük, röviden foglalja össze
életútját.

- A 70 év élményeit, tanul-
ságait nehéz egy rövid interjú-
ban leírni – kezdte a beszélge-
tést dr. Zoller József. - Aki kö-
zelebbrõl kíván megismerni,
olvassa a Zollerek-rõl szóló
elaborátumomat, a Nagymaros
és a nagyvilág címû cikksoro-
zatomat és a most kiadott, éle-
temrõl, hobbijaimról, karrie-
remrõl szóló ismertetõt. Bár-
melyik kikölcsönözhetõ a he-
lyi, az OSZK és a Magyaror-
szági Németek Könyvtárából,
de kérésre nálam átvehetõk in-
gyenesen is.

- Mi kell ahhoz, hogy az em-
ber 70 évesen szerencsésnek
mondhassa magát?

- Ahhoz, hogy az ember tar-
talmas, hosszú életet élhessen,
szerencsés csillagzat alatt kell,
szülessen. Állítólag 1940. jú-
lius elsején kedvezõen álltak a
csillagok. Derûsen meséltem
unokáimnak, hogy születésem-
kor a nap éppen delelt, hisz
ilyesmit az ember sohase felejt.

Népiesen azt is mondhatnám,
hogy “burokban” születtem.
Talán így is volt, mert életem-
ben soha nem hagyott el sze-
rencsém. Vagy talán mindig
készen álltam a szerencse be-
fogadására. Utólag azt hiszem,
hogy értelmes célokat tudtam
kitûzni és ezek realizálásához
szükséges döntéseket eredmé-
nyesen úgy tudtam meghozni,
hogy sikerült a sok rossz meg-
oldás közül mindig a kevésbé
rosszakat kiválasztani.

- S bejött ez a gondolkodás-
mód?

- A kínai bölcsek szerint az
ész van a világon a legigazsá-
gosabban elosztva, mert min-
denki azt hiszi, hogy neki elég
jutott. Ebbe én nem nyugodtam
bele, még egyszer sorba álltam.
Aztán arra is rájöttem, hogy
csupán az ész önmagában nem
elég. Szorgalom is kellett, nem
kevés. Úgy is mondják: hiába
az ész, ha kárba vész. Bármely
társadalomban az ”alkotó”
emberek részaránya kicsi,
mintegy 5-6 százalék. E hon-
ban is, noch dazu az innováci-
ós kör gyakran nem zárt. Ezt
én is átéltem négy találmá-
nyom kidolgozásakor, haszno-
sításakor. Hiába volt a kutatás
hasznos, eredményes, az elfo-
gadott találmányt pénz hiányá-
ban nem lehetett sorozatban
gyártani.

- Az alkotás mellett belekós-
tolt a politikába is?

- Kerültem a politikát, köz-
tünk magas volt a korlát. A po-
litikus ritkán mond igazat. Ko-
rán rájöttem, hogy egy politikai
rendszert nem a céljai szerint
kell megítélni, hanem a célok
eléréséhez alkalmazott eszkö-
zök alapján. Ja és eszembe ju-
tott mindig egy professzorom
híres, megszívlelendõ ajánlása:
sohase vitatkozz olyanokkal,
akik nem azonos szinten van-
nak veled. Befejezésül meg-
szívlelendõ Hein nagyapám és
saját ajánlásom is. ”Az evésnél
egy kicsit elõre, az ivásnál jó
hátra, a munkánál egy kicsit ol-
dalra kell dõlni, hogy más is
hozzáférjen”. “Legyen mindig
MOSOLY az orcádon”, ezt kí-
vánom.

- Köszönöm!
F. E.

Az ész önmagában nem
elég, szorgalom is kellett
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Nagymaros és a nagyvilág
6. rész  - Jugoszlávia

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 utazá-
saim során mindig sort kerítettem arra, hogy Nagymarosról, lakóiról, a híres
barokk templomunkról, kulturális értékeinkrõl büszkélkedve beszéljek külföl-
di ismerõseim, barátaim elõtt. Sõt jó házigazdaként meg is hívtam õket ide
Nagymarosra, ezzel is hozzájárulva szülõhelyem értékeinek jobb megismeré-
séhez, jó hírnevének öregbítéséhez. Két beszélt nyelv birtokában könnyen bol-
dogultam 4 találmányom külföldi értékesítésekor, illetve a nemzetközi tudo-
mányos konferenciák hivatalos programjain és az azt követõ esti fogadáso-
kon. A német és az angol nyelv ismerete nélkül mindezen izgalmas élménye-
imrõl 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 boldo-
gulását. Most pedig dõljenek hátra kényelmes karos székeikben és olvassák
figyelmesen Nagymaros és a nagyvilág kapcsolatáról szóló cikksorozatomat. Honlapom: zoller.jozsef.net-snake.hu

1965-71. között szinte minden
évben csodálója lehettem e gyö-
nyörû, természeti szépségekben
gazdag, turistacsalogató, Titó ál-
tal kormányzott soknemzetiségû
államszövetségnek.

Az elsõ és egyben hivatalos,
szakmai utam 1965 januárjában
Szlovénia második legnagyobb
városába, Mariborba
(Marburgnak hívták az Osztrák-
Magyar Monarchiában) szólított.
A NIKEX Külkereskedelmi Vál-
lalat felkért az ott gyártott hûtõ-
kocsik hõszigetelési szakértõjé-
nek, mivel ekkor a Budapesti
Mûszaki Egyetemen tanársegéd-
ként a hõtan tárgy gyakorlati órá-
in éppen a mikrocellás habanya-
gokról tartottam elõadásokat. A
hûtõkocsik hõszigetelésének
gyártási ellenõrzésére egy mérõ-
állomást terveztem, illetve építet-
tem.

Kellemes partnereim a meg-
érkezésem utáni bemutatkozás-
kor 3 dl szlivovica pálinkával
koccintottak az egészségemre:
nazdravuje. Errõl a barátságos
invitálásukról 3 havi ottlétem
alatt sohasem sikerült õket lebe-
szélnem. Az anyagosztály veze-
tõje bizonyos Mirkó Plibersek,
késõbbi jó barátom gyakran ma-
gával vitt vidéki beszerzési útjai-
ra. Lassanként így fedeztem fel
milyen természeti, turisztikai lát-
ványosságok csalogatják az ide
utazókat.

Sibenik dalmáciai városban
ötvözött alumínium lemezeket
vettünk át a hûtõkocsik gyártásá-
hoz. A gyár fél kapacitással dol-
gozott, mert a hengerészek ten-
gerészként az éppen akkor rajzó
makréla halállományt terelték
hálóikba. Az egyhavi “maszeko-
lással” többet kerestek egész évi
bérüknél. Titó ezt is megenged-

te. Benézve egy ilyen hengerész-
tengerész házikójába elállt a lé-
legzetem: süppedõ értékes szõ-
nyeg, hûtõszekrények, tv, szép
bútorzat. Jól éltek. Jobban, mint
az osztrákok és mi. Az isteni Titó
arcképe minden WC elõterében
kinn lógott.

A város híres Szent Györgyre
keresztelt erõdjérõl, Martin
Jurcevic tengerészrõl, aki együtt
hajózott Kolumbusz Kristóffal és
egy Tizian tanítványról, Andrea
Schiavone festõrõl, akinek eredeti
neve Andrij Medulic. A mediter-
rán éghajlat,a kulináris élvezet ol-
csósága óriási turizmust gerjesz-
tett. Itt találkozhattak büntetlenül
az NDK és az NSZK polgárai,
rokonai. A szigetek sokszínûsé-
ge is vonzotta a világ minden sar-
kából ide özönlõ tömegeket.
Emlékszem, hogy a Hvar-szigeti
szállodák így reklámozták magu-
kat: ha egy napon akár egy szem
esõ is esik, akkor az egész turnus
költségeit megtérítjük. Itt az
egyik tengerparti vendéglõben
ettem elõször és utoljára életem-
ben sült polipot. Leírni is szörnyû,
így meg sem kísérlem.

Egy napon Mirkó barátom az
Alpok-közeli Bledbe, már akkor
világhíres fürdõhelyre vitt. Kö-
zéppontját kis tó foglalja el, kegy-
templomos szigettel. A templom-
hoz 99 gránitlépcsõn felkapasz-
kodva fohászkodhatnak a hívõk
a csodatevõ Máriához. A temp-
lom ma is hatásos romantikáját az
a hiedelem adja, hogy aki a csi-
lingelõ harangocskát háromszor
megszólaltatja, annak kívánsága
teljesül. Jelentem, nekem telje-
sült. 1852-ben a svájci Arnold
Rikli vetette meg Bled fürdõhely
alapjait. 1919-ben már az ország
nyári “fõvárosa”. Nagy jelentõ-
ségû konferenciák színhelye lett.

Itt alapították meg a “kis antan-
tot”, itt írták alá a “Balkán egyez-
ményt”. Bled egyben a Juliai–
Alpok, a 2863 méter magas
Triglav hegyvilágának kapuja is.
Vissza Mariborba: az 1100 mé-
ter magas Pohorje hegység lejtõ-
in FIS “A” minõsítésû síverse-
nyeket rendeztek. A gyárnak 500
fõs üdülõjében tartották minden
év március 8-án az elmaradhatat-
lan nõnapi mulatságokat.

Már a harmadik hónapot töl-
töttem kint egyedül, hát meghív-
tam 57. éveit taposó apámat egy
kis pihenésre, kikapcsolódásra.
Akkoriban nagy volt a jólét. Egy
komplett ebéd sörrel 13 dinár,
egy liter Cézár konyak (5 csilla-
gos) 37 dinár. Az éjjeli bárokban
sztriptíz dívott, az ott fogyasztott
étel –ital azonos árban volt a bol-
tiéval. Óvatlanul is szereplõi let-
tünk a nõnapi bulinak. Amikor
beléptünk az üdülõbe nemcsak az
elõre értesített gondnok, hanem
400 már “jó” hangulatban egy-
mással táncoló, vércsevillogó sze-
mû nõ fogadott. Prédák lettünk ha-
marosan. Férfi nem lévén, min-
denki velünk akart táncolni. Es-
tig. Hogy hány órakor jött értünk
a vendéglátónk, azt ma sem tu-
dom. Apám viszont kitáncolta, jól
érezte magát ott is és a bárokban
is. Ezt 80-as éveiben járva mindig
nagy szeretettel felemlítette.

Abban az idõben a gyárakban
az un. “munkástanácsi rendszer”
mûködött. Az export után csak
akkor folyósított munkabért a
bank, ha a teljesítési igazolást a
gyár bemutatta. Ez utóbbit nekem
kellett aláírásommal hitelesíteni.
Történt egyszer egy alvállalkozói
késedelmes beszállítás (hûtõven-
tillátor 3 napos késése volt vár-
ható), a felelõsséget átvállalva és
a gyárat a fizetésképtelenségtõl

megmentve biankó csekket írtam
alá, persze írásos biztosítékok
mellett.

Amikor ez megtörtént az ed-
dig németül folyó tárgyalás hir-
telen magyarra váltott legna-
gyobb megdöbbenésemre. Kide-
rült, hogy a vezérigazgató Mu-
raszombaton született. Jótettem
gyümölcse egy sofõr és egy Fiat
2300–as autó lett, õk ketten kí-
sértek el adriai felfedezõ útjaim-
ra. Az ”új magyar” igazgató ga-
vallér viselkedése révén együtt
nyaralhattam több éven át a
Spliti-öböl melletti “Kastel sztá-
ri” (öreg kastély) üdülõjükben a
Plibersek családdal, két bimbózó
lányukkal, Mirával és Szonjával.

Dalmáciában a szamár a he-
gyes, keskeny ösvényeken a leg-
megbízhatóbb közlekedési és te-
herhordó “eszköz”, ott úgy
mondják a dalmát taxi. Az üdü-
lõbe is szamárral hozta egy pa-
raszt a gyümölcsöket. Vidámság-
ból én is felültem rá, mire meg-
szólalt az örökké viccelõdõ
Mirkó barátom németül, mivel-
hogy osztrák felesége volt. ”Du
Josef, ich habe schon viele Esel
gesehen, aber so eine graue noch
nicht” (Már akkoriban õszült a
hajam).

Split neve felismerhetõ a kö-
zépkori és olasz Spalato nevébõl.
Kiépítettségét és nagyságát tulaj-
donképpen egy uralkodása után
visszavonult római császárnak, a
dalmáciai születésû
Diocletianusnak köszönheti. A
város mûemlékekben gazdag, ki-
kötõje igen nagy forgalmú. Innen
indulnak a közeli szigetekre –
Brac, Hvar, Korcula - menetrend-
szerûen a helyi és a kiránduló ha-
jójáratok. Innen indulnak a szûk,
kanyargós tengerparti utakon
azok a kiránduló buszok, ame-
lyekkel a szép fekvésû, történel-
mükben és mûemlékekben gaz-
dag adriai városok, mint pl.
Makarska, Dubrovnik, a Kotori
öblöt ékesítõ Hercegnovi - elér-
hetõk.

Az 1966 évi katonai szolgálat
alóli felmentést megünnepelve
két hét üdülés követte a Dubrov-
nik alatti, Cavtat névre keresztelt
félszigeten, egy Szegedrõl oda
férjhez ment asszony házában,
aki mind hármunkat - Sutka Tibi
marosi iskolatársamat, Glatz Feri
felmentett sorstársamat, akibõl
késõbb oktatási miniszter, majd
az MTA elnöke lett - hazai fõz-
tökkel látott el.

(folytatjuk)
ZOLLER JÓZSEF

(Az elõzõ számunkban közölt
cikk a mostani folytatása, ami vé-
letlenül össze lett cserélve - a szerk.)
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ÁLLATVÉDÕ
SOROKKupás kutya

Az eseményen jelen van  a
Fressnapf Állati Áruház, a
Zöld Menedék Állatvédõ Ala-
pítvány, a Váci Suttogó Ku-
tyás Klub és Kutyaiskola,
majd késõbb a  Nagymarosi
Turisztikai Egyesület  jóvol-
tából, a Hazai turizmus  tele-
víziós produkció stábja,  Boda
Emese riporterrel.

A terepet elõkészítette Von
Benko Ferenc és felesége
Marian, Nagy Eszter és Skuli
a  Nagymaros frekventált he-
lyein elhelyezésre kerülõ, itt
bemutatandó, kutyapiszok
gyûjtésére szolgáló kis külön
kuka elhelyezésével   és az
ivóvizes edények kirakásával.
A jutalomfalat csomagokat dr.
Drobilich János adományoz-
ta.

Kezdetét veszi, a  vadász-
kutya verseny bemutatója né-
pes nézõ és drukkoló közön-
séggel. A programvezetõtõl,
fontos mondatok hangzanak
el: - “már a korábbi idõkben
is megállapították, hogy ku-
tyák nélkül a vadászat nem
rentábilis”, (a hivatásos va-
dászkutyusok közremûködése
mellett, bekapcsolódnak a he-
lyi nézõ vadászkutyák is) -  “a
zsákmány felét, õk szedik
össze”, - “egyszerre, 8-10 el-
ejtett fácán helyét tudják meg-
jegyezni”, - “imitált helyzet-
ben is tökéletes fegyelmezett-
séggel dolgoznak”, - ”egyéni-
ségek, a magyar vizsla foga-
lom a vadászkutya hierarchi-
ában”, - “vadászaton appor-
tírozzák... jó kedvvel csinálnak
mindent”, mert a feltétlen sze-
retet a mozgató rugó.

Vízi vadászattal folytató-
dik a bemutató.  - “A fegye-
lem az alapja mindennek” és
láthatjuk, hogy amint a kutyus
kiérkezik a vízbõl a damival
(az imitált zsákmány) nem
rázza meg magát rögtön, így
mentesül a gazdi a kényszerû
zuhanytól, vagy a szárazon,
nem ugrik rögtön a sebzett

Tudósítás a XV. Kittenberger Kálmán napok alatt rendezett
vadászkutya bemutató és keverékkutya szépségversenyrõl

nyúlra...
Nagy tapssal, hálás elisme-

réssel jutalmazza a közönség a
mindig rendkívülinek számító
bemutatót. Nem lehet megunni.
A fenséges panorámával, zsá-
kokkal övezett, a városunk ára-
dás elleni küzdelmének emléké-
vel sem...

A 16.30-ra meghirdetett  ke-
verékkutya szépségversenyre

megérkezik a  karmester, Cserni
Kati. A zsüri: Batthyányi  Katin-
ka, Petrovics László és Veress
László elhelyezkednek. A Máté
alapítvány tagjai és a segítõ gye-
rekek közösen regisztrálják a
szépségversenyre benevezõket.
És elkezdõdik a versenyzõk be-
mutatása. Nos, a látvány mókás,
nem kevésbé az elhangzó kom-
mentárok. Kihagyhatatlan ez a
program, hogy miért? Látni  fog-
juk a televízióban kb. három hét
múlva, mert a  Hazai turizmus
produkció stábja szorgalmasan
forgat. Értesíteni fogják a pol-
gármester urat, hogy a felvett
program mikor kerül adásba az
ECHO és az ATV csatornáin.
Köszönjük szépen a Nagymarosi
Turisztikai Egyesületnek a köz-
benjárást.

A Dám körül van Nagyma-

ros apraja, nagyja. Az idén elõ-
ször kerül odaítélésre  -  közön-
ség szavazat alapján  -  polgár-
mesteri hivatal által alapított  a
“Dunapart szépe” vándorkupa.
Micsoda ötlet!

A programban a helybéli be-
nevezõk mellett részt vesznek a
Vigyél haza felirattal ellátott
zölkendõs  Zöld  Menedék Ál-
latvédõ Alapítvány és a Váci

Suttogó Kutyás Klub és Kutya-
iskola kutyusai is. Hálás köszö-
net a gondozóiknak.

És most a részletes beszámo-
ló helyett legyen elég, az at-
moszféra meghatározó jelzése-
ként a díjazottak felsorolása.
Elsõ helyezettként nyertek:

Fürge kategóriában Molli;
energiatakarékos kategóriában
Jack; kutyabarát kategóriában
Jony; borzas kategóriában Odi;
legszebb kutya hölgy kategóriá-
ban Zsuzsi; gyûrött fekete orrú
kategóriában Boci; darázs va-
dász kategóriában Detty;
bolondos szépfülû kategóriában
Szafi (Zöld Menedék; birkózás
kategóriában Szimba;
játékos kategóriában Betty, örö-
kös táncos kategóriában Árnyék;
fáramászó kategóriában Guszti;
nagyásó kategóriában Gréti; kis-

ásó kategóriában Bogyó; ural-
kodó kategóriában Sutyi; pa-
pucsrágó kategóriában Be-
tyár; trendi nõ kategóriában
Lindi;                            igazi férfi
kategóriában elsõ Maci (az
esti meccshez egy krigli  sör
is jár); testes öleb kategóriá-
ban Cézi; aggódó anyuka ka-
tegóriában Zsemle; tökmag
kategóriában Mazsola és Mo-
gyoró; ugri-bugri kategóriá-
ban Füles; matuzsálem kate-
góriában  Minus  21 év,  Dini
18 év

A Dunapart szépe vándor-
kupát a közönség szavazatok
alapján Borzas kutyus nyerte,
a Zöld Menedékes versenyzõ.
A kupa mellé, kívánunk ked-
ves, szeretõ gazdit.

Cserni Kati búcsúszavai
zárják e jeles rendezvényt: kö-
szönet a  sok-sok szeretetért,
a derûért és jövõre, veletek,
ugyanitt!

Nagymaroson, 2010. júni-
us 18-án lejegyezte a Máté
Alapítvány firkásza

MOLNÁR ÉVA

A KUTYA KÉRÉSEI A
HÕSÉGBEN:

- Gondolj arra, hogy a for-
ró út, vagy járda égetheti a tap-
pancsaimat;

- Kérlek mindég biztosíts
számomra egy árnyékos he-
lyet és friss vizet;

- Kérlek ne tarts rövid lán-
con, nekem is jólesik a moz-
gás;

- Sose hagyj autóban be-
zárva sokáig, még árnyékban
sem. A kocsi belseje hamaro-
san forróvá válhat, amit nem
élek túl;

- Kérlek ne vigyél magad-
dal vásárolni és ne hagyj ki-
kötve a napon;

- Nyári kirándulásokhoz
kérlek hozz magaddal ivóvi-
zet a számomra is,

- Ha nyaralni mész, kérlek
keress egy megbízható sze-
mélyt, aki gondot visel rám.

A legöregebb és a legfiatalabbak
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A mûvelõdési ház programjai

Anyakönyvi hírek

Július 15-ig: Raszler Károly emlékkiállítása (nyitva: na-
ponta 14-tõl 18 óráig.)
Július 13., 19.30 óra: a zenei tábor résztvevõinek hang-
versenye
Július 19. de: vásár (angol ruha)
Július 20. de.: vásár
Augusztus 1. 17.30 óra: a Gánti Tibor emlékkiállítás
megnyitója. (A kiállítás nyitva: augusztus 12-ig, naponta
14-tõl 18-óráig.

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, a könyvtár
július 20-tól augusztus 30-ig

ZÁRVA tart.
Utolsó kölcsönzési nap:

július 17., szombat 8–12 óráig.
Lehetõség van több kötet könyv kölcsönzésére is!

Nyitás: augusztus 31., kedd 9 óra.

SZERETETTEL MEGHÍVJUK A
“MAGISZTER VITAE”,

AVAGY AZ “ÉLET MESTERE”,
EGY NAGYMAROSI POLGÁR ALKOTÓ ÉLETE

PROF. DR. GÁNTI TIBOR ÉLETÚT KIÁLLÍTÁSA

MEGNYITÓJÁRA
AUGUSZTUS 1-JÉN 17.30 ÓRAKOR A MÛVELÕDÉS HÁZBA.

KÖSZÖNTÕT MOND:
PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

MEGEMLÉKEZIK:
DR. HORVÁTH ANDRÁS CSILLAGÁSZ, ÛRKUTATÓ

GÁNTI TIBOR EMLÉKÉRE ÍRT VERSÉT ELMONDJA:
JAKUS LÁSZLÓ

A MEGNYITÓ HÁZIASSZONYA: SZILÁGYI ERZSÉBET

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETÕ AUGUSZTUS 1-12-IG

MINDEN NAP 12-18 ÓRÁIG

Gyász
VIGASZTALÁSUL KAPTAM A VERSET. KÖSZÖNETEM ÉS HÁLÁM

JELÉÜL KÜLDÖM MINDENKINEK. TARTSÁK MEG FÉRJEMET JÓ

EMLÉKEZETÜKBEN.

Reményik Sándor:

Kegyelem
ELÕSZÖR SÍRSZ.

AZUTÁN ÁTKOZÓDSZ.
AZTÁN IMÁDKOZOL.
AZTÁN MEGFESZÍTED

KÖRÖMSZAKADTIG MARADÉK-ERÕD.
AKARSZ, EGETOSTROMLÓ AKARATTAL –

S A LEHETETLENSÉG KONOK FALÁN

ZÚZOD VÉRESRE KOPONYÁD.
AZUTÁN ELALÉLSZ.

S HA ÚJRA ESZMÉLSZ, MINDENT ÚJRA KEZDESZ.
UTOLJÁRA IS TOMPA KÁBULATTAL,
SZÓTALANUL, GONDOLATTALANUL

MONDOD MAGADNAK: MINDEGY, MINDHIÁBA:
A BÛN, A BETEGSÉG, A NYOMORÚSÁG,
A MINDENNAPI SZÖRNYÛ SZÜRKESÉG

TÖMLÖCÉBÕL NINCSEN, NINCSEN MENEKVÉS!

S AKKOR – MAGÁTÓL – MEGNYÍLIK AZ ÉG,
MELY NEM TÁRULT KI ÁTOKRA, IMÁRA,

ERÕ, AKARAT, KÉTSÉGBEESÉS,
BÛNBÁNAT – HASZTALANUL OSTROMOLTÁK.

AKKOR MEGNYÍLIK MAGÁTÓL AZ ÉG,
S EGY PICI CSILLAG SÉTÁL SZEMBE VÉLED,

S OLYAN KÖZEL JÖN, SZÉPEN MOSOLYOGVA,
HOGY AZT HISZED: A TENYEREDBE HULL.

AKKOR – MAGÁTÓL – SZÛNIK A VIHAR,
AKKOR – MAGÁTÓL – MINDEN ELCSITUL,
AKKOR – MAGÁTÓL – ÉLED A REMÉNY.
ÁLOMFÁIDNAK MINDEN ARANYÁGÁN

CSAK ÚGY MAGÁTÓL – FRISS GYÜMÖLCS TEREM.

EZ A MAGÁTÓL: EZ A KEGYELEM.

DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ

VALENTIN KRISZTA

A pince szóról általában a leg-
többünknek kellemes dolgok jut-
nak eszünkbe: borospince, bor-
kóstolás, pinceparti, pincetárlat.
De nem így volt ez az utóbbi he-
tekben, hónapokban. Akkor in-
kább ilyen szavak, mint beázás,
elöntés, szivattyúzás, beomlás
voltak az aktuális kifejezések.
Az esõzések sok pincetulajdonos
életét megkeserítették. Na, de
ennek úgy tûnik, hogy vége, ta-
lán most már tényleg nyár lesz,
és pincéinket rendbe hozzuk, ki-
takarítjuk, és újra használatba
vesszük.

A Szent Imre téri pincével is
ez történik most. Mindez azért,

Születtek: Dancs Imre és Nagy Katalin Margit fia Roni,
Hetényi Zoltán és Szabó Barbara lánya Noémi, Mester Ró-
bert és Jónás Renáta fia Vince

Elhunytak: Neuburger István, Renk Istvánné szül: Ru-
dolf Matild Erzsébet, Nemeskéri Zsuzsanna, Döbrössy Mi-
hály László, Ritzl Gábor

hogy július 16-án, pénteken 17
órától ismét látogatókat fogad-
hasson a Pincetárlat. Ebben az
idõpontban nyitja meg Petrovics
László polgármester és Köpöczi
Rózsa mûvészettörténész a
Fosszíliák címû kiállítást a pin-
ce melletti diszkútnál. A kiállí-
tás Bálint Zsombor nagymarosi
képzõmûvész legújabb alkotása-
it mutatja be. A megnyitón köz-
remûködik még Kettõs Tamás.

A kiállítás szeptember köze-
péig minden szombaton és va-
sárnap 10-tõl 17 óráig lesz
nyitva.Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt.

KÁROLY RÓBERT TÁRSASÁG

Nyílik a Pincetárlat

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
NEMESKERÍ ZSUZSÁT utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönjük a város vezetésének és a munkatár-
saknak a méltó megemlékezést.

TESTVÉREI, KERESZTLÁNYAI ÉS CSALÁDTAGJAIK
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Ági 20 éves múlt, nyitott, vidám,
jó eszû lány. Nagymarosi õsla-
kos, itt született és azóta is itt
lakik szüleivel, az egyik csendes
mellékutcában. Ági egy buda-
pesti közgazdaságtudományi fõ-
iskola külkereskedelmi tagoza-
tának hallgatója. Az iskola alig
két sarokra van a Vakok Intéze-
téhez, iskolába menet és jövet
gyakran kísér át egy-egy vak
embert a túloldalra, vagy a kö-
zeli buszmegállóba, és ilyenkor
mindig elbeszélget védencével.

A napokban történt, hogy Ági
szürkületben hazafelé tartott.
Hirtelen észrevett egy férfit, aki
a járda szélén állt. Fehér botjá-
val, s a vakok ismert mozdula-
tával idegesen ütögette a járda
szélét. Ági odasietett hozzá és
belekarolt a baljába.

- Átkísérem… Jó?
- Köszönöm. – meglepetten,

szinte riadtan hangzott a válasz.
Ági szemrehányást tett önmagá-
nak a hangos szóért és a hirtelen
belekarolásért. Biztosan meg-
ijedt. Lassan átsétáltak az úton.
Ági közben arról beszélt, hogy
már végre itt a tavasz, zöldbe
borult a liget és hogy milyen
szép is a tavasz a Városligetben.
Az úttest közepén egy autó ro-
bogott. A lány önkéntelenül még
szorosabban fogta meg a férfi
karját.

- Az intézetbe megy? – kér-
dezte, amikor átértek a túloldal-
ra. - Akkor még tovább kísérhe-
tem, én is arra tartok és addig
még lesz egy keresztutca.

Lassan lépkedtek egymás
mellett a gyér világítású járdán.
Átjutottak a keresztutcán, Ági
megállt.

- Nekem itt be kell fordul-
nom, a Nyugati pályaudvarra
tartok. De most már egyenes az
út az intézetig. Jó estét.

De védence nem engedte,
megfogta a kezét. Hadd köszön-
jem meg az én kedves kísérõm-
nek a segítségét – mondta és a
lány felé fordult. Ági szinte meg-
bénult a meglepetéstõl. Mert a
férfi - helyesebben a fiatalember
– most az ívlámpa fényében látta
csak, hogy milyen fiatal – vidá-
man nevetett. És ami a legmeg-
döbbentõbb volt: a fiú nevetõ,
csillogó, egészséges két szeme.

- Hát maga lát? – dadogta a
lány.

- Bizony látok! Nem vagyok
vak, de nagyon örülök, hogy
ilyen kedves, csinos kislány né-
hány percig vaknak tartott, ka-
ron fogott és elkísért.

- És a bot? A fehér bot… -
hebegte Ági.

- Ezt gondolja? – emelte fel
a fiatalember a jobb kezében
lévõ “botot”. De hiszen ez nem
bot! Összesodort nagyméretû
rajzlap. Ugyanis… harmadéves
vagyok a Mûszaki Egyetemen.
Építészmérnök leszek. Itt voltam
a diákszálláson a barátaimnál.
Egész délután dolgoztunk. Haza
akartam menni, a megállónál
vártam a buszt, de hiába, nem
jött. Idegességemben a járda szé-
lét ütögettem a “fehér bottal”.
De nyomban elmúlt az ideges-
ségem, amikor maga jött és be-
lém karolt.

Eddig a történet. A folytatás?
Azt már rábízom a harmadéves
mérnökjelöltre, a húszéves Ági-
ra és a - májusra.

NÓGRÁDY LÁSZLÓ

A fehér bot
Jó ütemben halad a szobi városköz-
pont rehabilitációja. Sem az árvíz,
sem pedig a nagy esõzések nem aka-
dályozták a munkálatokat, így vár-
hatóan már nyár végén birtokba ve-
hetik a város lakói a megújult teret,
utcákat. A beruházáshoz az unió
mintegy 500 millió forinttal járult
hozzá, a saját erõ egy részét az ön-
kormányzat hitelbõl teremtette elõ.

A projekt keretében teljesen fel-
újítják a városházát, az épület új
tetõt és nyílászárókat is kap, vala-
mint 6 parkoló helyet is kialakíta-
nak a hivatal mellett. A városháza
szomszédságában olyan parkot lé-
tesítenek, amelyben lehetõség lesz
szabadtéri rendezvényekre, példá-
ul arra, hogy a közeli házasságkö-
tõ terem helyett a fiatal párok a sza-
badban lévõ pavilonban mondjanak
igent egymásnak.

Megújul a mûvelõdési ház is,
melynek az udvarán a kerítés le-
bontása után rendszeres gyümölcs-
vásárokat szerveznek majd. A be-
ruházás keretében létrehozzák a
Börzsöny Kapuja Turisztikai In-
formációs Irodát is, melyet a Bör-
zsöny Kisvasút Nonprofit Kft üze-

Jó ütemben halad Szob
központjának rehabilitációja

meltet majd a mûvelõdési házban.
Felújításra kerül a Szent Lász-

ló tér, a Szent László utca és az
Iskola utca is. A munkálatok so-
rán teljes közmûcserére is sor ke-
rül, az elektromos kábeleket pél-
dául a föld alatt vezetik el. A kor-
szerû és szép térburkolatban kiala-
kítják az érintett ingatlanok csat-
lakozását is. A beruházás kereté-

ben megépülõ kerékpárút sza-
kasszal megteremtõdik a kapcso-
lat a Duna menti EuroVelo és az
Ipoly menti kerékpárút között.

A teljesen megújuló, a hagyo-
mányos építési stílushoz vissza-
nyúló, tartalmában azonban a
XXI. századnak megfelelõ tervek
kivitelezõje a Fehérép Kft, amely
közbeszerzési pályázat útján nyer-
te el a megbízást. A beruházással
Szob betöltheti a térség regionális
alcentrum szerepét.

A Szob Város Integrált Tele-
pülésfejlesztése KMOP-5.2.1/B-
2F-2009-0001 jelzésû projekt a
Pro Régió Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgál-
tató Nonprofit Kft támogatásával
valósul meg.

Nagymaros
Nagymaros Város

Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város
Képviselõ-testülete

2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika

(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.

Telefon/fax: 27/316-100

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK

LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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 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

Lakberendezési üzlet
Fizetési lehetõségek egészségbiztosításiFizetési lehetõségek egészségbiztosításiFizetési lehetõségek egészségbiztosításiFizetési lehetõségek egészségbiztosításiFizetési lehetõségek egészségbiztosítási

kártyával bio- és gyógytermékekre!kártyával bio- és gyógytermékekre!kártyával bio- és gyógytermékekre!kártyával bio- és gyógytermékekre!kártyával bio- és gyógytermékekre!
IIIIINGYENESNGYENESNGYENESNGYENESNGYENES     HÁZHOZSZÁLLÍTÁSHÁZHOZSZÁLLÍTÁSHÁZHOZSZÁLLÍTÁSHÁZHOZSZÁLLÍTÁSHÁZHOZSZÁLLÍTÁS!!!!!

Bio-, gyógymatracok, ágyak, ágynemûk (gyapjú, toll, mûszá-
las töltettel), takarók, plédek, ajándéktárgyak, karnisok, sza-
lagfüggönyök.

Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink: TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS,TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS,TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS,TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS,TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS,
ÁTALAKÍTÁS ÁTALAKÍTÁS ÁTALAKÍTÁS ÁTALAKÍTÁS ÁTALAKÍTÁS (ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mûszõrme, ka-
bátok).     Szõrmekészítés, ékszerjavítás.

Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)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

Nyitva:
H-P

7.30-16.30;
Szo.

8-12 óráig

Nyelvtanárként a nyári
szünetben is vállalok játékos

angol, német tanítást,
korrepetálást 6-12 éves

korosztálynak illetve különbözõ
szintû német nyelvvizsgára
felkészítést 14 éves kortól.
Telefon: 06-30/559-6731



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

Ü
zl

et
ei

nk 2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás:

H-P: 6-20, Sz: 7-18.30, V: 7-14

2623 Kismaros, Szokolyai  út 3.
Nyitva tartás:

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

július 5-tõl 20-ig
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CBA hús akció július 7-tõl 11-ig
Csirke comb egész 1 kg 569.- (569 Ft/kg)

CBA Dunakanyar akció július 5-tõl 20-ig
Parasztkolbász (Ász) 1 kg 875.- (875 Ft/kg)
Páros paprikás kolbász (Ász) 1 kg 1095.- (1095 Ft/kg)
Paprikás pulykamell sonka (Ahida) 1 kg 1095.- (1095 Ft/kg)
Sajtos tavaszi felvágott (Ahida) 1 kg 745.- (745 Ft/kg)
Csemege debreceni 6 db-os (Ahida) 1 kg 699.- (699 Ft/kg)
Top csirkemell sonka 1 kg 1055.- (1055 Ft/kg)
Téglasonka 1kg 895.- (895Ft/kg)
Diákcsemege (Ász) 500 g 685.- (1370 Ft/kg)
Paprikás pulykamell sonka (Ahida) 90 g 165.- (1833 Ft/kg)
Sajtos tavaszi felvágott (Ahida) 90 g 159.- (1767 Ft/kg)
Cigány sonka (Ahida) 90 g 199.- (2211 Ft/kg)

Florin margarin 500 g 129.- (258 Ft/kg)
Florin margarin 1 kg 259.- (259 Ft/kg)

Happy-Frucht magnélküli olajbogyó 900 g 599.- (666 Ft/kg)
Szatmári csemege uborka 6-9 cm 720 ml 199.- (276 Ft/l)
Royal paradicsomos szardínia (tépõzáras) 125 g 99.- (792 Ft/kg)
Royal olajos szardínia (tépõzáras) 125 g 169.- (1352 Ft/kg)
Babják durum tészta (több féle) 500 g 139.- (278 Ft/kg)
Babják tészta 4 tojásos (több féle) 500 g 179.- (358 Ft/kg)

Chef ételecet 10 %-os 1 l 95.- (95 Ft/l)
Favorit eceteszencia 20 %-os 1 l 105.- (105 Ft/l)

Omnia instant kávé utt. 75 g 699.- (9320 Ft/kg)
Gellwe instant tea (több íz) 300 g 245.- (817 Ft/kg)
Knorr ínyenc fokhagymakrémleves 55 g 199.- (3618 Ft/kg)
Maggi tyúkhúsleves kocka 132 g 279.- (2114 Ft/kg)

Candy mini töltetlen cukor 400 g 395.- (988 Ft/kg)
M&M drazsé csokoládés 48 g 145.- (3021 Ft/kg)
M&M drazsé mogyorós 48 g 145.- (3021 Ft/kg)

Rántott sertésszelet (Natural Meat) 900 g 865.- (961 Ft/kg)
Rántott csirkeszelet (Natural Meat) 900 g 845.- (939 Ft/kg)
Rántott sajt (Natural Meat) 500 g 699.- (1398 Ft/kg)
Steakhouse rántott karfiol 600 g 525.- (875 Ft/kg)
Steakhouse rántott csirkemáj 500 g 525.- (1050 Ft/kg)
Burgonya nudli (Frigo H.) 1 kg 415.- (415 Ft/kg)
Toscana pizza szalámis 300 g 209.- (697 Ft/kg)
Fevita zöldborsó fagy. 1 kg 489.- (489 Ft/kg)
Fevita fejtett bab 1 kg 649.- (649 Ft/kg)
Fevita nyári zöldségkeverék 450 g 199.- (442 Ft/kg)

Watt energiaital 250 ml 95.- (380 Ft/l)
Watt drink (3 íz) 250 ml 95.- (380 Ft/l)
Trombi szénsavas üdítõital /több íz/ 2l 79.- (39,5 Ft/l)

HB Lager dobozos sör 0,5l 149.- (298 Ft/l)

Fonyódi forrásvíz (dús, mentes) 1,5 l 69.- (46 Ft/l)
Veritas Gold ásványvíz (dús, mentes) 1,5 l 59.- (39,3 Ft/l)

Well Done inox tisztító 750 ml 499.- (665 Ft/l)
Well Done kerámialap tisztító 750 ml 499.- (665Ft/l)
Intensive mosogató (alma, citrom) 1 l 109.- (109 Ft/l)
Dosia mosópor aktív color 340 g 199.- (585 Ft/kg)
Bianka papírzsebkendõ 100 db-os 3 rét. 1 cs. 159.- (159 Ft/cs.)


