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Szeretettel várunk Min-
denkit, kicsiket és na-
gyokat november 12-én
18 órakora Fõ téren ha-
gyományos Márton
napi felvonulásunkon.

Közremûködik a Du-
nakanyar Fúvósegyüt-
tes.

A felvonulás után
mint minden évben liba-
zsíros kenyérrel és forró teával kínáljuk a kedves
felvonulókat.

HEINCZNÉ CSERNI KATALIN ÉS A
NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG

KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ÉS

MÛVÉSZETI ISKOLA

Márton napi felvonulás!

Árpád-házi Szent Erzsébet
régen várt szobra
felavatásra kerül

november 21-én, vasárnap
délután fél 4 órakor.

Örömmel hívjuk  Nagymaros
minden lakóját és az összes érdeklõdõt a
Szent Erzsébet téren (a Szív utca alján) tar-
tandó ünnepségre.

Ars Regia Szellemi Mûhely
Nagymaros Város Önkormányzat

Szent Rókus Karitász

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharcra való emlékezés a
temetõ után október 22-én este
a mûvelõdési folytatódott, ahol

A forradalomnak is
sokfajta emlékezete van

elõször Petrovics László pol-
gármester mondott köszöntõt.

“1956 egy egész világren-
den ütött lyukat. A szabadság-
harcnak több üzenete van.
Soha nem szabad megtörni,
soha nem szabad feladni. Soha
nem szabad beletörõdni abba,
hogy külsõ erõnek kiszolgáltat-
va, a választás szabadsága nél-
kül éljük le az életünket. Em-
berré és magyarrá a megrög-
zött, vagy visszaszerzett méltó-
ságunk tesz minket. Szüleink és
nagyszüleink generációja ezt
tette értünk. Ez az ajándékuk,
amit nem szabad elveszni
hagyni. Azt, hogy ‘a magyar
nép megint szép lesz, méltó régi
nagy híréhez’, nekik kell meg-
köszönnünk. Ünnepeljük hát
õket, mert példát tudtak nekünk
mutatni egy olyan korban, ami-
kor az emberek gerince meg-
hajolt, a sorssal, a hatalommal
szemben az egyéni boldogulás
és a túlélés fontosabbá vált az
összetartásnál, a becsületnél.

folytatás a 3. oldalon

A mûvelõdési házból a cserkészek közremûködésével gyer-
tyával vonult át a közönség a Fõ téri emlékmûhöz, ahol a
elhelyezték az emlékezés koszorúit

Valuch Tibor történész

Erdélyi György színmûvész

A Szent ErzsébetA Szent ErzsébetA Szent ErzsébetA Szent ErzsébetA Szent Erzsébet
szobor felszenteléseszobor felszenteléseszobor felszenteléseszobor felszenteléseszobor felszentelése



2   Nagymaros

Felhívás!
Nagymaros Város képviselõ-testülete Polgármester Úr

javaslatára személyre szóló feladatokat adott minden kép-
viselõnek.

Nekem jutott a civil szervezetekkel, kisebbségi önkor-
mányzatokkal való kapcsolattartás.

Fontos az önmagukban többé- kevésbé jól mûködõ mik-
roközösségek tevékenységének megismerése és megismer-
tetése, azok összehangolása, Nagymaros önkormányzatá-
val szorosabb együttmûködés létrehozása. A munkakapcso-
lat kialakítása végett a közeljövõben felkeresem városunk-
ban mûködõ civil szervezeteket, és kisebbségi önkormány-
zatokat. Kérem képviselõiket, õk is keressék velem a kap-
csolatot.

Elérhetõségeim:

Burgermeister László képviselõ
Lakcím:             2626, Nagymaros Szarvas köz 13.
Mobil privát:     +36 30 277 9810
Mobil hivatali:   +36 70  456 6546
E-mail privát:    burgilaci@gmail.com
E-mail hivatali: burgermeister.laszlo@nagymaros.hu

A következõ üzenet érkezett az önkormányzathoz:
“Értesítem az önkormányzatot, hogy a részemre Bethlen Gá-

bor korábbi önkormányzati képviselõ terhére személyhez fûzõdõ
jogok megsértése miatt megítélt 250.000 Ft kártérítés végrehajtó
által részemre átutalt összegébõl az önkormányzat által megjelölt
nagymarosi egyesület, alapítvány részére 125 000 Ft-ot átutalok.
Kérem, szíveskedjenek részemre a kedvezményezett nevét, számla-
számát megadni.

JUNG VILMOS”

Jung Vilmos úr felajánlását köszönettel vettük, és tájékoztat-
tuk, hogy a támogatást a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány részére
kérjük átutalni.

Egyúttal ezen a fórumon keresztül is szeretnénk megköszönni,
hogy a kompon az iskolai csoportokat, valamint a Visegrádra járó
apródokat egész évben ingyenesen szállította.

PETROVICS LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

Felajánlás

A képviselõ-testület elérhetõsége
Petrovics László polgármester

telefon: 27/595-113, 70/339-56-78,
e-mail: polgarmester@nagymaros.hu

Rudolf Józsefné alpolgármester - telefon: 70/332-04-57,
e-mail: rudolf.kriszta@nagymaros.hu

Fogadóóra: csütörtök 14-16 óra között,
telefonon történõ bejelentkezéssel

Burgermeister László - telefon: 70/456-65-46
e-mail: burgermeister.laszlo@nagymaros.hu

Grécs László - telefon: 70/376-54-75
e-mail: grecs.laszlo@nagymaros.hu

Fekete Zsolt - telefon: 70/456-16-83
e- mail: fekete.zsolt@nagymaros.hu

Szimon Attila - telefon: 70/456-08-58
e-mail: szimon.attila@nagymaros.hu

Zoller Csaba - telefon: 70/459-03-71
e-mail: zollercsaba@nagymaros.hu

Októberben az új testület három-
szor is ülésezett. Az alakuló ülés
október 11-én, hétfõn volt, ame-
lyet a polgármester eskütételéig
Szimon Attila korelnök vezetett
le. A napirendek tárgyalása elõtt
egy kötelességüknek tettek ele-
get, átadták a Tiszta udvar, ren-
des ház díjait. A bíráló bizottság
javaslata alapján Heincz
Zoltánné és Flamich Andrásné
vehette át a táblát és 40 ezer fo-
rintot.

Az ünnepélyes ülésen Melisek
Szilviának, a helyi választási bi-
zottság elnökének tájékoztatója
után a megválasztott képviselõk
és a polgármester tettek esküt,
majd átvették megbízólevelüket.
Ezt követõen a grémium megál-
lapította a polgármester tisztelet-
díját. E szerint Petrovics László
bére havi bruttó 521.755.- forint
lesz, melyhez 23 százalékos költ-
ségtérítés is jár.

A polgármester azt javasolta
a testületnek, hogy két alpolgár-
mestert – köztük egy külsõst -
alkalmazzanak. Ezzel egyedül
Burgermeister László nem értett
egyet. Szerinte egy személy elég
ennek a pozíciónak a betöltésé-
re. A képviselõk azonban nem
támogatták felvetését.

A testület elutasította
Petrovics László javaslatát az
ügyrendi és összeférhetetlensé-
gi bizottság tagjaira, ezért egy ad
hoc bizottság alakult, melynek
elnöke Szimon Attila, tagja Fe-
kete Zsolt és Zoller Csaba lettek.
Õk számolták össze az alpolgár-
mester személyére leadott vok-
sokat. Erre a pozícióra a polgár-
mester Rudolf Józsefnét javasol-
ta. A testület 5 igen szavazattal
választotta õt meg, bére bruttó
170.060.- forint lesz havonta,
míg a képviselõk bruttó 85.030.-
forintot kapnak munkájukért.

Október 28-án, csütörtökön
ismét összeült a grémium. Napi-
rend elõtt felmerült a kérdés,
hogy megindult-e a kút fúrása a
termál projektnél. Petrovics Lász-
ló arról tájékoztatta a jelenlévõ-
ket, a beruházó jelezte, hogy a
bank miatt csúszni látszik a be-
ruházás, ezért még nem láttak
neki a munkálatoknak. Egyben
azt is jelezte a város vezetõjének,
hogy szeretnék – a csúszás miatt
– módosítani a szerzõdést. A pol-
gármester erre lát lehetõséget,
hiszen akkor a belekerülhetne az
is, hogy a város megkapja a víz
10 százalékának tulajdonjogát.

Zoller Csaba felvetette, hogy

szüksége van-e a városnak erre
a beruházásra, melyre Petrovics
László határozott igennel vála-
szolt. Szerinte a város fellendü-
léséhez nagy szükség van erre a
projektre.

A testület a napirendek között
többek között elfogadta az isko-
la, az óvoda és a pedagógiai
szakszolgálat beszámolóját
munkájukról és terveikrõl.

Egyhangúlag szavazták meg
a bizottságok tagjait is. Így a
gazdasági és városfejlesztési bi-
zottság elnöke Grécs László lett,
tagjai Burgermeister László, Fe-
kete Zsolt, Szimon Attila, Zoller
Csaba képviselõk, külsõ tagok
Hetényi Vilmosné, Gaszner Jó-
zsef, Philipp Frigyes és
Szomráky Pál. Az ügyrendi,
összeférhetetlenségi és szavazat-
számláló bizottság elnöke
Szimon Attila lett, tagjai Grécs
László és Zoller Csaba.

Az ülés végén a testület tá-
mogatta, hogy kerüljön kiírásra
az aljegyzõi pozícióra pályázat.

November 4-én rendkívüli
ülést hívtak össze, melyen egy ki-
vételével - Zoller Csaba - minden
képviselõ jelen volt. A napirendek
megvitatása elõtt Burgermeister
László kérte, az ügyrendi bizott-
ság tárgyalja meg a rendkívüli ülés
összehívásának jogosságát. Kifo-
gásolta, miért kell rendkívüli ülé-
sen foglalkozni egy pályázattal,
amit már június 23-án kiírtak. A
testületre nézve méltatlannak tar-
totta, hogy egy döntés elõtt kész
helyzet elé lettek állítva. A képvi-
selõ szerint úgy kell egy pályáza-
ton indulni, s a képviselõ-testület
méltóságát megadni, hogy elõször
a testület döntse el: induljanak-e
egy pályázaton, vagy sem.
Petrovics László polgármester el-
ismerte, hogy utolsó pillanatban
lett a pályázati anyag kidolgozva,
ám amikor azt kiadták, nem gon-
doltak arra, ha indulnak, az hasz-
nára lehet Nagymarosnak. A pol-
gármester megígérte: a jövõben,
amint egy pályázat kiírásra kerül,
azonnal tájékoztatják a testületet
és közösen dönthetnek arról, hogy
érdekli-e az önkormányzatot,
vagy sem.

A fenntartható életmódot és
ehhez kapcsolódó viselkedés-
mintákat ösztönzõ kampányokra
benyújtandó pályázatot végül
megszavazták, melyhez kapcso-
lódóan elfogadták az önkor-
mányzat környezetvédelmi
programját és a Környezetvédel-
mi Alapról szóló rendeletet.

Megkezdte munkáját
az új képviselõ-testület
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“Mennybõl az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.”

  Márai Sándor: Mennybõl az angyal menj sietve (részlet)

Emlékezés
a temetõben

                                                                   Fotók: Kiss Péter

A temetõben október 22-én dél-
után emlékeztek az 1956-os for-
radalom és szabadságharc nagy-
marosi hõseire. Beszédet mon-
dott Petrovics László polgár-
mester, Ribai Róbert 8. osztá-
lyos tanuló (képünkön) szava-
latával tette meghittebbé az em-
lékezést. Az emlékezés koszo-
rúját az önkormányzat nevében
Petrovics László polgármester
és Rudolf Józsefné alpolgármes-
ter, a Fidesz nevében Burger-
meister László és Szigeti-Bene-
dek Sándorné helyezte el.

folytatás az 1. oldalról
Én rájuk gondolok, amikor

kimondom azt, hogy magyar
vagyok. Rájuk vagyok büszke.
Legyenek hát velem együtt
Önök is azok!” – mondta
Petrovics László.

Az ünnepi szónok, Valuch
Tibor történész, az 1956-os
Intézet tudományos fõmunka-
társa arra a kérdésre keresett
választ, hogy mi volt 1956 tör-
ténelmi jelentõsége? “A ma-
gyar forradalom világpolitikai

jelentõséggel bírt, hiszen meg-
kérdõjelezte a szovjet rendszer
fenntarthatóságát, nyilvánva-
lóvá tette a szovjet birodalom
sebezhetõségét, és tanúságot
tett a magyar nép szabadság-
vágyáról. Ha ennél egy kicsit
mélyebbre ásunk, akkor azt is
látnunk kell, hogy 1956 forra-
dalma a bukás ellenére egy-
részt alapvetõ módon megha-
tározta a Kádár-korszakot,
másrészt pedig mint a szabad-
ság rejtett emléke meghatáro-
zó szerepet játszott a 20-21
évvel ezelõtt végbement rend-
szerváltozásban is. Ugyancsak
fontos kérdés, hogy kié 1956?
Hányféle forradalom volt? Azt
gondolom, hogy az 1956-os
forradalom nem kisajátítható.
A forradalom éppen olyan sok-
színû esemény volt, mint a ko-
rabeli társadalom. Miután a
megmozdulásokban a felnõtt
lakosságnak hozzávetõlegesen
az egyötöde vett részt aktív
módon, tüntetõként, fegyveres
felkelõként, nemzetõrként, for-
radalmi bizottság vagy mun-
kástanács tagjaként, természe-
tes módon a forradalomnak is
sokfajta emlékezete van. Ez
önmagában nyilvánvalóan
nem baj, csak akkor válik azzá,

hogyha valaki, vagy valakik a
saját emlékeiket kizárólagos
jelleggel akarják másokkal el-
fogadtatni” – hallottuk a szó-
noktól. Végül, hogy mit jelen-
tett a forradalom napjainak, él-
ményeinek megélése, azt egy
kiváló - sajnos napjainkra meg-
lehetõsen elfeledett - polgári
demokrata gondolkodó,
Csécsy Imre naplójának segít-
ségével idézte fel Valuch Ti-
bor történész.

Az emlékezés után köszön-

tötték a forradalom még élõ
nagymarosi résztvevõit,
Flamich Józsefet (képünkön)
és Villányi Mátyást. Villányi
Mátyás nem tudott eljönni az
eseményre, Flamich Józsefnek
Rudolf Józsefné alpolgármester
adta át a virágcsokrot.

Az ünnepi mûsort Erdélyi
György színmûvész állította
össze és adta elõ. A jelenlévõk
lélegzetvisszafojtva és könnyes
szemmel hallgatták Horváth
Tamás: Szuvenír címû regényé-
nek részletét, amely 1985-ben
íródott, de közönség elé nem
került. A regény szereplõje a két
Sanyi. Sanyi, a félhalott, és Sa-
nyi, az eltávozott és visszatért
lélek, a rosszul agyonlõtt forra-
dalmár története. 1956. novem-
berében egy orosz õrjárat elfog-
ja, és a motozás során zsebé-
ben egy kispuska-lõszert talál-
nak, melyet emlékeként szuve-
nírként szeretett volna megõriz-
ni a vérbefojtott forradalom
után. Statáriális bíróság elé ál-
lítják, majd néhány perc múlva
egy udvaron, a téglakerítés tö-
vében, kétszer fejbe lövik.
Rosszul. Sanyi a hullagödörben
kis idõ múlva magához tér…

F. E.
FOTÓK: KISS PÉTER

A forradalomnak is
sokfajta emlékezete van
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Mosoly Mikro-térségi Gyer-
mekjóléti és Családsegítõ Szolgálat ügyfélfogadása megválto-
zott az alábbiak szerint.

Családsegítõ Szolgálat: Gyermekjóléti Szolgálat:

hétfõ: 8-16 óráig        hétfõ: 8-10 és 13-15 óráig
kedd: 8-16 óráig        kedd: 8-10 és 13-15 óráig
szerda: 8-12 óráig        szerda: 8-10 óráig
csütörtök: 8-16 óráig        csütörtök: 8-10 és 13-15 óráig
péntek 8-12 óráig        péntek: 8-10 óráig

Az intézményt bárki felkeresheti
- egyéni problémával;
- segítõ szándékú bejelentéssel;
- segítségnyújtási ötlettel.

Néhány szolgáltatásunk
- Tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését biz-
tosító támogatásokról és juttatásokról;
- Különbözõ anyagi helyzetek rendezésében való segítségnyúj-
tás;
- Tanácsadás családtervezési, pszichológiai, nevelési, életve-
zetési, egészségügyi kérdésekben;
- Hivatalos ügyek intézésének segítése;
- Családi konfliktusokban közvetítés és segítségnyújtás;
- Pályaválasztási tanácsadás;
- Családok átmeneti otthonában igénybe vehetõ ellátáshoz való
hozzájutás szervezése;
- Különbözõ segítõ és egyéb intézményekhez való közvetítés;
- Kapcsolat ügyelet;
- Ruha és bútoradományok közvetítése;
- Egészségkárosodással és egyéb egészségügyi problémákkal
járó ügyek intézése;
- Adományok továbbítása;
- Délutáni szabadidõs klubok mûködtetése.
Szeretettel várunk mindenkit nyitott klubfoglalkozásainkra:

hétfõnként: 15.45 ótázól társasjáték klubunkra;
keddenként: 16 órától kamasz klubunkra;
szerdánként:
- 10 órától baba-mama klubunkra;
- 15 órától kézmûves klubunkra.

Az intézmény valamennyi szolgáltatása önkéntes és in-
gyenes!

Elérhetõségünk
2626 Nagymaros, Váci út 32. Telefon: 27-354-054, 06-70-

3154014.

TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0001 pályázati azonosító
“HÁLÓ” komplex program a foglalkoztatási esélynövelésre

LEHETÕSÉG
 SZAKMASZERZÉSRE ÉS ELHELYEZKEDÉSRE

AMIT A PROGRAMBAN RÉSZTVEVÕK KAPNAK:
 SZAKMASZERZÉS, átképzés lehetõsége

- Könnyûgépkezelõ
- Élelmiszer-és vegyi áru-eladó
- Szociális gondozó és ápoló
- Szakács
- 9-10. osztályos felzárkóztató képzés

 ELHELYEZKEDÉS segítése MUNKAHELYEK
                                      feltárásával

Tanácsadás, álláskeresõ klub, folyamatos mentori
támogatás biztosításával.

A program résztvevõje lehet az az állásnélküli, aki
- a munkaügyi központtól pénzügyi ellátást nem kap,
- szakmával nem rendelkezik vagy
- elavult szakmája van,
- pályakezdõ szakma nélküli,
- legalább 3 éve ápolási díjban részesül.

A programmal kapcsolatban tájékoztatót tartunk
2010. november 16-án 9 órakor

a Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálatnál (Nagymaros, Váci út 32.)

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!

Tanácsadás, szolgáltatás,
klubfoglalkozás

Nagymarosi önkéntesek is segítettek
Mint tudjuk, október 4-én iszonyatos katasztrófa okozott mér-
hetetlen tragédiát Devecseren és Kolontáron. A vörösiszap
áradat emberéleteket követelt, lakóhelyeket semmisített meg.
A katasztrófa után az ország minden részébõl elindult a segít-
ség. Bábiné Szottfried Gabriella, a 2. számú választókerület
(Vác, Szõdliget, Göd) országgyûlési képviselõje október 8-
án tette közzé felhívását, melyben Devecser részére kért se-
gítséget: munkáskezeket, védõfelszerelést, anyagi támogatást.

A hívó szó nyitott fülekre és szívekre talált. Ennek köszön-
hetõen indult október 13-án egy busznyi önkéntes a kármen-
tesítési munkálatokra, akik között ott volt Nagymarosról Haffer
Attila és Szathmári Zsolt is.

Legyél a Dunakanyar
szívének idegenvezetõje!

Nagymaros Város Önkormányzata keresi azokat, akik szeret-
nének részt venni egy képzésen, melynek elvégzése és sikeres
vizsgatétel után IDEGENVEZETÕKKÉ válnának! A képzés
ingyenes (emelt szintû szakképesítés. OKJ-száma: 54 812 01
1000 00 00), cserébe néhány nyári hétvégén az idelátogatókat
kellene elkalauzolni!

Jelentkezés feltétele:
- érettségi, és
- középfokú komplex (szóbeli és írásbeli) német vagy angol

nyelvvizsga
A tanfolyam tervezett kezdete: 2011. január
Idõbeosztás: heti 8 tanóra hétvégén
Idõtartam: kb. 7 hónap
Tandíj: INGYENES (a tandíj összege egyéb esetben

120.000 forint lenne). A tandíj tartalmazza a képzést és a mo-
dulzáró vizsgák egyszeri díját. Nem tartalmazza a jegyzetek
árát, a tantárgyi pótvizsgák és a szakmai vizsga díját. )

Vizsgadíj: várhatóan 40.000 forint
Tankönyvek ára: várhatóan 6.000 forint
A képzés helyszíne: Nagymaros, mûvelõdési ház
Érdeklõdni lehet a nagymarosi polgármesteri hivatalban

Jórász – Nagy Eszternél.
(2626 Nagymaros, Fõ tér 5.; nagy.eszter@nagymaros.hu ;

27/595-113)
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Kedves Nagymarosiak!
Bizonyára értesültek arról,

hogy október 18-án megalakult
Nagymaroson a Dunai Svábok
Önkormányzata. Egy cikksoro-
zat keretében szeretnénk Önök-
nek bemutatni a magyarorszá-
gi németek történetét, szokása-
it, életformáját.

Svábbálok, fúvószene, szí-
nes népviselet, sörfesztiválok,
ez az, amit mindenki hallott és
tud a német nemzetiségrõl,
vagy ahogyan említjük, a svá-
bokról.

Kik ezek a svábok?
Huttlerer Miklós írja egy ta-

nulmányában, hogy az újkori
telepítésû németség sváb elne-
vezése az egész Kárpát-meden-
cében elterjedt, pedig igazi svá-
bok valójában csak Szatmár
megyében telepedtek le. Ho-
gyan válhatott egy elenyészõ
kisebbség neve általánosan
használt elnevezéssé?

Az elsõ telepesek nagy több-
sége valóban a Svábföldrõl ér-
kezett Ulmon át hosszú dunai
úton Magyarországra, így az õ

Egy kis
“Schwabenkunde”

törzsi nevük rögzült a Duna-
medence valamennyi népének
nyelvében.

A 18. század még nem volt
a törzsi öntudat kora, így a ba-
jorok, és a frankok, akik szin-
tén a Kárpát-medencében tele-
pedtek le, magukról, csak mint
németekrõl beszélhettek, így
egyáltalán nem álltak ellen a
rájuk kiterjesztett sváb elneve-
zésnek.

A sváb megjelölés ellen csak
ott tiltakoztak, ahol ez történel-
mi hagyományokba ütközött,
mint például Nyugat-
Magyaroroszágon, vagy Nagy-
börzsönyben, mivel a sváb el-
nevezés elsõsorban a parasztte-
lepeseket jelölte, így a nép neve
a hazai németségen belül szo-
ciális értékrendûséget is kapott,
tehát a sváb elnevezés fogalmi-
lag azonosult a paraszti szó kép-
zetével. Ez teszi lehetõvé, hogy
a sváb név a hazai németség
többségének saját elnevezésévé
válhatott.

(folytatjuk)
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat október 18-án a polgár-
mesteri hivatal házasságkötõ ter-
mében tartotta alakuló ülését. A
korelnök, Ivor Andrásné felkéré-
sére a helyi választási bizottság el-

nöke Melisek Szilvia ismertette a
választás eredményét, majd a
képviselõk: Ivor Andrásné,
Heinczné Cserni Katalin, Furucz
Angelika és Furucz Anita letették
az esküt. Ezután a korelnök javas-
latára elfogadták a napirendet.

A napirendek tárgyalása során
az önkormányzat elnökének Ivor
Andrásnét, elnökhelyettesnek
Furucz Anitát választották. Dön-
töttek arról, hogy a bevételek is-
merete nélkül tiszteletdíjat nem ál-
lapítanak meg munkájukért, csak
költségtérítést. Határoztak arról,
hogy az önkormányzat hivatalos
neve magyarul: Dunai Svábok
Önkormányzata Nagymaros, né-
metül: Donauschwäbische
Selbstverwaltung Grossmarosch
legyen. A képviselõk egyetértet-
tek azzal, hogy az önkormányzat
csatlakozzon az ÉMNÖSZ-höz
(Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége
Egyesület).

Az egyebek napirendek közt
elfogadták az önkormányzat
munkatervét, melynek célja a
nemzetiségi identitás, gyökereink
és kultúránk megtartása, feleleve-
nítése: - állandó helytörténeti ki-
állítás bemutatása; - közösségi
ház kialakítása; - rendszeres hír-
anyag Schwabenkunde a nagy-
marosi újságban; - idõs sváb la-
kosok felkutatása, megismerése,
segítése városunkban; - együtt-
mûködési megállapodás a szom-
szédos települések társszerveivel:
Kismaros, Verõce, Visegrád,
Zebegény; - november 12: Már-
ton napi lampionos felvonulás tá-

mogatása; - december: karácso-
nyi német mise; - részvétel a Min-
denki Karácsonya programban
német karácsonyi dalokkal; - ja-
nuár-február: sváb bál; - márci-
us: télbúcsúztató, autentikus ha-

gyományõrzõ program; - Húsvét
környéke: sajbázás, hagyomány-
õrzõ program; - májusfa állítás; -
Maibaum állításához kapcsoló-
dóan nemzetiségi program össze-
állítása (ulmi skatulya); - sváb fõ-
zõverseny; - szeptember: Schwa-
benfest.

Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros: Furucz Angeli-
ka, Heinczné Cserni Katalin, Ivor Andrásné, Furucz Anita.
Petrovics László polgármester külön-külön gratulált nekik

Megalakult a
német önkormányzat
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Október 1-jén Szõdön mezei
futóversenyen vettek részt tanu-
lóink. Döbrössy Orsolya 3. b
osztályos tanuló elsõ helyezett
lett, Jeszenszky Petra 6. a osztá-

lyos tanuló és Guzsik Dániel 8.
b osztályos tanuló III. helyezést
értek el, Müller Bettina 6. a osz-
tályos tanuló pedig IV. helyezést
ért el. Gratulálunk a szép ered-
ményekhez!

Október 6-án, az aradi vér-
tanúk emléknapján a 6. osztályos
tanulók Demeterné Vitéz Kata-
lin tanárnõ vezetésével adtak ün-
nepi mûsort.

Az Idõsek Világnapja volt
október 1-jén. Az október 10-
én rendezett városi ünnepségen
a 4. a osztály tanulói Kiss
Gáborné és Scultétyné Jung Er-
zsébet vezetésével ünnepi mû-
sort adtak a mûvelõdési házban.

Október 15-én a Kézmosás
Világnapja alkalmából Burányi
Éva tanárnõ szervezésében fel-

hívtuk tanulóink figyelmét a
kézmosás fontosságára, a meg-
felelõ higiéniára.

A mentálhigiénés országos
konferencián, október 15-én a

nyitórészben Demeter Erika és
Kis István a 3. osztályos tanulók-
kal egy színvonalas táncbemu-
tatót tartottak, valamint Szigeti-
Benedek Gabriella növendéke,
Halápi Blanka egy zeneszámot
adott elõ fuvolán.

Október 18-án Szülõi Fóru-
mot tartottunk a mûvelõdési ház-
ban, melyen a tantestület tagja-
in kívül a polgármester úr, a kép-

viselõk és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat vezetõi is részt
vettek. Sajnálattal vettük tudo-
másul, hogy a szülõk részérõl az
érdeklõdés nagyon csekély volt,
mindössze 26 szülõ jelent meg.
A kiküldött meghívókon együtt-
mûködést kértünk a szülõktõl,
nagyobb érdeklõdést vártunk,
mivel közös érdekünk a gyerme-

Csekély volt az érdeklõdés a szülõi fórumon
A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola hírei

kek megfelelõ szintû oktatása és
nevelése.

Október 20-án a szokásos
Filharmónia bérlettel megtekint-
hették növendékeink a Corpus
Harsonakvartettet. A színvona-
las elõadás közben megismer-
kedhettek a különbözõ hangsze-
rekkel, s kérdéseket tettek fel a
gyerekeknek, jó válasz esetén
pedig jutalmazták õket.

Iskolán belül megemlékez-
tünk az október 23-ai esemé-

nyekrõl, ahol a nyolcadik osztá-
lyos tanulók szerepeltek Erdélyi
Balázs – tanár vezetésével. Ezen
a napon, délután a temetõben
koszorúzáson vett részt az iskola
néhány tanulója, és Ribai Róbert
8. b osztályos tanuló egy verssel
emlékezett meg az áldozatokról.

Október 25-én páros foci-
bajnokságot rendeztünk a torna-
teremben, ahol a gyerekek nagy
lelkesedéssel vettek részt.

Igen sikeresen végzõdött a
szeptember hónapban szerve-
zett papírgyûjtés a gyerekek ré-
szérõl, ugyanis több mint 100

Mindössze 26 szülõ vett részt a fórumon

A mentálhigiénés konferencián Halápi Blanka fuvolán ját-
szott. Zongorán kísérte Lénárdné Patai Zsuzsa

ezer forintot kapott iskolánk,
melyet a gyûjtés arányában az
osztályok között felosztottunk.

Novemberi elõzetes:
A Magyar Labdarúgó Szö-

vetség szervezésében november
12-én iskolai fociverseny lesz
Nagymaroson.

November 12-én tartjuk a
hagyományos városi Márton
napot, melyen iskolánk tanulói
is részt vesznek.

November 15-én fogadóóra

a szülõk részére 18 órától 19 órá-
ig. Szeretettel várunk minden
kedves szülõt!

November 18-án 17 órakor
lesz a Ifjú Zenebarátok Napja
alkalmából a mûvészeti iskola
zenemûvészeti tagozatának
hangversenye.

November 25-én megemlé-
kezünk a magyar labdarúgás
napjáról.

November végén tartjuk az
alsó tagozatosok versmondó ver-
senyét.

VALENTIN JÓZSEFNÉ

IGAZGATÓHELYETTES

Ruszkik haza.... ruszkik haza... skandálták a fiatalok az októ-
ber 23-iki iskolai emlékezésen, miközben körbejárták a ter-
met

Megható volt a 4. a osztályosok mûsora az Idõsek Világnap-
ján rendezett ünnepségen
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Októberi rajzpályázat
lébb technikákkal és ötletek-
kel.

Nagyon büszkék voltunk,
mivel iskolánk két tanulója is
nyert, Kubik Viktor nyerte el
az elsõ helyezést, Schwarcz

Anna 6/b-s tanuló pedig pla-
kát kategóriában nyerte meg
a különdíjat (képünkön).

Gratulálunk nekik, és termé-
szetese felkészítõ tanáruknak,
Hiripiné Rózsa Valériának is.

HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

Szeptemberben figyeltem fel az
UNICEF felhívására, amely rész-
vételre buzdított az októberben
megrendezendõ Kézmosás Világ-
napjára.

A természettudományi MK.
tagjainak felvetettem az ötletet,
mert bizony úgy vettük észre, -
hosszú évekre visszamenõleg -.
hogy fõleg a felsõ tagozatosok
nem mosnak kezet, leginkább az
étkezések elõtt. WC használat után
inkább, de testnevelés órák után is
csak elvétve tapasztaltuk a tisztál-
kodást. Ezért gondoltuk, hogy nem
árt, ha felhívjuk a figyelmet a kéz-
mosás fontosságára.

A jelentkezés után jött a fejtö-
rés: milyen programot is találjak ki?

Hosszas töprengés után arra az
elhatározásra jutottam, hogy meg-
kérek pár alsós osztályt, hogy
mutassák meg a nagyoknak, ho-
gyan is kell tízóraizás elõtt kezet
mosni??!!

A gondolatot tett követte, és az
alsósok “meghívták” a nagyokat
egy kézmosásra.

A második feladat adta magát.
Az UNICEF kiírásában rajzpályá-
zat is szerepelt. Ezért gondoltam
arra, hogy minél több rajz készül-
jön, hogy legyen mibõl válogatni,
és tényleg a legjobbak vegyenek
részt a pályázaton.

A felsõs osztályfõnököknek
készítettem egy óravázlatot,
amelyben segítséget, támpontot
nyújtottam, hogy hogyan is ké-
szüljenek erre a napra. Szerepelt
benne, hogy milyen a kézmosás
helyes módja, hogy mikor kell ke-
zet mosni, és mikor érdemes. Ben-
ne volt az is, hogy miért fontos a
kézmosás, milyen egészségvédõ
szerepe van. Megkértem õket,
hogy az októben 11-15. héten az
osztályfõnöki órán elemezgessék,
járják körül a témát e szempontok
segítségével, majd pedig készítse-
nek rajzokat, plakátokat ezzel kap-
csolatban. A nagyobbakat vers-
írásra, plakátszlogenre is buzdítot-
tam. A “mûvek” el is készültek,
és az osztályok kitették azokat a
folyosóra a tantermük mellé. Jó

volt látni, hogy fõleg nem egyéni
munkák, hanem csoportban ké-
szült nagy plakátok készültek.
Péntekre az egész iskola “errõl”
szólt. Az emeleti és a földszinti fo-
lyosón, valamint a mosdók elõte-
reiben kézmosásra buzdító felirat-
ok, rajzok voltak.

S aztán elérkezett október 15.
A 2. órában a tanár kollegák azon
tanulókat, akiknek aznap volt tisz-
tasági csomagjuk, kiengedték az
óráról, és a mosdó elõterében fes-
tékes kézlenyomatot készíthettek
egy nagy lapon és aztán aláírták a
nevüket, ezzel is vállalva, hogy õk
szeretik a tiszta kezet. Utána per-
sze alaposan kezet mostak, aznap
azzal a szappannal, amit az
UNICEF képviselõje hozott aján-
dékba.

Nagyon jó érzés volt látni,
hogy iskolánk minden tanulója fe-
gyelmezetten vett részt ebben a kis
nyomdázásban, nem kenték össze

se egymást, se a mosdókat, kézle-
nyomatot csak a papíron hagytak.
A lenyomat mellé megkapták az
UNICEF apró matricáját, ami erre
a napra emlékezteti õket késõbb is.

Az óra vége elõtt pedig meg-
érkeztek a kicsik és nagyok, hogy
együtt mossanak kezet. A kicsik,
akik “gyakorlott” kézmosók,
mert õk mindig mosnak kezet tí-
zóraizás elõtt, megmutatták, ho-
gyan is kell kezet mosni, és per-
sze a nagyok követték a jó pél-
dát. A kicsik nagyon büszkék vol-
tak, hogy végre õk mutathattak
valami fontosat a nagyoknak!
Ezzel fejeztük be aznapi progra-
munkat, ami igen jó hangulatban
zajlott le.

Ezúton is szeretném még egy-
szer megköszönni kollégáimnak,
hogy támogattak, segítettek ötle-
teim megvalósításában, az iskola
vezetésének, hogy lehetõséget biz-
tosított ehhez az egészségvédõ
programhoz és persze nem utolsó
sorban az UNICEF képviselõjének
jelenlétét, segítségét.

BURÁNYI ÉVA

Kézmosás Világnapja 2010
Iskolánk tanulói idén nagyon
szép rajzokkal pályáztak a váci
Lyra Könyvesház által meghir-
detett rajzpályázaton, melyet
az Állatok világnapja kereté-
ben rendeztek.

A zsüri elnöke, Németh
Árpád festõmûvész ünnepé-
lyes keretek között adta át a
díjakat október 1-jén a köny-
vesboltban. Nagyon nehéz
dolga volt, mivel sok és szép
rajz érkezett a legkülönfé-

Idén is megrendezésre került az
Állatok Világnapja. A gyere-
kek nagy izgalommal várták,
hogy idén milyen állatok jön-
nek hozzánk!? Nagy örömünk-
re a segítõ támogatók az elsõ
kérõ szóra igent mondtak. Így
színvonalas bemutatókat lát-
hattunk. A programot Heincz-
né Cserni Kati néni nyitotta
meg az iskolánk tornatermé-
ben, ahol megismertük a csa-
lád kedves állatait.

A képek és az élvezetes elõ-
adás nagyon tetszett a gyerekek-
nek. Ezen idõ alatt megérkezett
a többi vendég is. Megismertük
Szalontai Máté házi kedvencét,
egy fekete bárányt. Hajós Ger-
gõ – aki iskolánk 7. a osztályos
tanulója, elhozta vadászgörényét
(képünkön) és sok érdekes tör-
ténetet mesélt róla.

Antallfi Márta néni házi
szárnyasai és sün családja is
nagy népszerûségnek örven-

Állatok Világnapja
az iskolában!

dett. Bizton állíthatom, hogy a
legtöbb mosolyt a gyerekek ar-
cára a Suttogó Állatalapítvány

kutyás bemutatója aratta.
Megtudtuk, hogy a kutyák

is szeretnek iskolába járni, és
ízelítõt kaptunk arról, hogyan
tanítják a kutyákat engedel-
mességre sok szeretettel, meg
sok jó jutalomfalatkával.

Köszönet minden segítõnek
a gyerekek nevében:

SZLÉPKÁNÉ ÁRVAI ÁGNES
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A Magyar Mentálhigiénés
Szövetség a Pax Corporis Ala-
pítvánnyal közösen konferen-
ciát szervezett október 15-én és
16-án a mûvelõdési házban. A
mintegy 60 résztvevõ – köztük
nagymarosi pedagógusok, va-
lamint Petrovics László polgár-
mester úr, Burgermeister Lász-
ló, Rudolf Józsefné, Grécs
László és Zoller Csaba képvi-
selõk országos hírû szakértõk
elõadásait hallhatták végig az
egészséges közösségért tenni
akarók fõ feladatairól.

A konferencia a mûvészeti
iskola fellépõivel kezdõdött,
majd megemlékeztünk 1956-
ról, és a közösségi lélekvéde-
lem egyik nemrég elhunyt kép-
viselõjérõl, dr. Fodor Katalin-
ról. Dr. Buda Béla (képünkön
fent) következett ezután, aki a
közösségek funkcióiról szólt
elméleti megközelítésben. dr.
Pikó Bettina Szegedrõl az
egészséges közösség ismérve-
irõl beszélt, dr. Tellér Gyula a
magyar társadalom lelkiállapo-
táról adott lesújtó diagnózist,
amiért a rendszerváltás elõtti
60 év beidegzõdéseit tette fe-
lelõssé.

Nekem legjobban Péterfi
Ferenc Fejleszthetõ-e egy (na-
gyobb) közösség? címû elõadá-
sa tetszett. Az elõadó a Civil
Rádió szerkesztõje, aki éppen
akkor érkezett Devecserbõl,
ahol pillanatok alatt fölállítot-
tak egy rádióadót, és a plébá-
niáról sugározták a helyi híre-
ket. Péterfi Ferenc a Magyar
Mûvelõdési Intézet közösség-
fejlesztéssel foglalkozó mun-
katársa, olyan helyeken segíti
a közösséget, ahol a helyi
ügyek megoldhatatlannak lát-
szanak. A vacsora utáni kötet-
len beszélgetés témája is errõl
szólt.

Másnapra kiscsoportos fog-
lalkozásokat szerveztek. Jóma-
gam Burgermeister Lászlóval
Török Iván csoportjába kerül-
tem. A mûhelybeszélgetés té-
mája a Közösség, mint erõfor-
rás volt. A sok gyakorlati pél-
da elemzése után kiderült,
hogy a legfontosabb a BIZA-

LOM! Ha ez hiányzik, hiába
szeretnénk jó közösséget ková-
csolni.

Mindezeket végighallgatva
álljanak itt az egészséges lel-
kû közösség legfontosabb jel-
lemzõi. Hátha okul belõle va-
laki, és a tanultakat szûkebb
környezete jobbítására fordít-

ja. Mi, akik ott voltunk, jó
iránytût kaptunk, és hasznosí-
tani tudjuk a hétköznapjaink
során.

A jó közösség fennmaradá-
sa szempontjából alapvetõ,

hogy tagjai együtt tudjanak
mûködni és dolgozni, eléggé
nyitottak legyenek egymás
felé. Ennek egyik feltétele a
tiszta kommunikáció, vagyis
az, hogy a feladatokat és prob-
lémákat világosan átlássák és
megbeszélhessék. Másik felté-
tele, hogy a közösség tagjai
közös célok érdekében össze
tudjanak fogni. A közösség
fontos ismérve a közösségi-ér-
zés tudatának kialakulása. Eh-
hez hozzájárulnak azok az
együttes élmények, melyeket
társas tevékenységek során él-

nek át. A tagok elfogadják egy-
mást, és kölcsönös bizalommal
vannak egymás iránt. Tudnak
örülni a másik sikerének, illet-
ve át tudják érezni embertársuk
kudarcait.

(Ide kívánkozik, hogy a já-
tékelmélet bizonyítása alapján
a jól mûködõ emberi kapcso-
latok feltételei – munkahelyi és
magánéletben egyaránt - a kö-
vetkezõk:

A hely szelleme
Konferencia az egészséges közösségrõl

Légy bizalommal!
Légy együttmûködõ!
Légy provokálható!
Légy felejtõ!
Ha a négybõl bármelyik hi-

ányzik, a kapcsolatok akadoz-
va, vagy egyáltalán nem mû-
ködnek. Tanulságos, nemde?)

A konferencia végén meg-
köszönték az elõadóknak a
közremûködést, és a rendez-
vény címére utalva marosi ter-
mékekbõl és kuriózumokból
összeállított csomagot adtak át
köszönetül. Ebben házi süte-
mények és csokoládék, helyi
szörpök, borok és pálinkák,
Döbrössy Mihályné Valentin
Krisztina könyvei voltak. Kö-
vetendõ példa, hadd vigyék
Nagymaros jó hírét szerte az
országba!

A konferencia fõ szervezõ-
je Buza Domonkos, a
MAMESZ elnöke, háziasszo-
nya dr. Rendessy Annamária
volt, a vendégeket köszöntötte
Petrovics László polgármester.
Az elõadásokat tartották, illet-
ve a mûhelyeket vezették: dr.
Buda Béla, Török Iván, dr.
Tellér Gyula, dr. Pikó Bettina,
dr. Harangozó Judit, Simon
Gabriella és Péterfi Ferenc.

A szervezõk köszönetet
mondanak a konferencia tá-
mogatóinak, közremûködõi-
nek:

 Nagymarosi Önkormány-
zat, Pax Corporis Alapítvány;
Zalai Mentálhigiénés Egyesü-
let; Peridot Ásványvíz Rt; Élet
Mentálhigiénés Egyesület;
Kittenberger Kálmán Általá-
nos és Mûvészeti Iskola: fuvo-
lán játszott Halápi Blanka,
zongorán kísérte Lénárdné Pa-
tai Zsuzsa tanárnõ, a  3. osztá-
lyosokból álló tánccsoport elõ-
adását Demeter Erika és Kis
István tanították be; Flamich
Gábor kézmûves csokoládé;
Sisa László pékmester
Szokolya; Csattogó-völgyi
Üdülõfalu Greff József Kisma-
ros; Ormándy Vendel Korona
vendéglõ; Zoltai Zsolt; Ipolyi-
Keller Katalin; Balázsné
Svajcsik Erzsébet; Mészárosné
Vitok Csilla; Gyöngyösi Gyu-
la és a NAFIA; HÓD Kft; Mol-
nár Éva; Staud Katalin; Cu-
korbeteg Klub; Járik Éva; Em-
ber Ildikó; Heininger Károly.

VÉGVÁRI GYÖRGYI

A KEREK EGYLET ÉS A
KISMAROSI FALUVÉDÕ EGYLET

KÉPVISELETÉBEN
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Csoportkép a több évtizede együtt élõ párokról. 64 éve házasok: Rixer Károly és Emmer Er-
zsébet; 50 éve házasok: Kismartoni Ferenc és Maurer Gabriella, Jung András és Jung Erzsé-
bet, Ferbert Péter és Wagner Gabriella, Csanda István és Zeller Emília, Bezeczky Árpád és
Neubrand Erzsébet, Barna József és Hutter Stefánia. Jung András és Kismartoni Ferenc
megromlott egészségi állapota miatt nem tudott eljönni az ünnepségre

A hagyományokhoz híven sze-
retetteljes légkörben ünnepelték
városunkban október 10-én, dél-
után a mûvelõdési házban az

Idõsek Világnapját.
Külön köszöntötték az 50 évvel
ezelõtt házasságot kötött páro-
kat és a 90 éveseket, illetve ezen

kor felett járó szépkorúakat.
A délután háziasszonya,

Mándliné Szabó Katalin beve-
zetõ gondolatai után Petrovics

László polgármester ünnepi kö-
szöntõjét egy Garas Dezsõtõl
származó idézettel kezdte. ”A
fiatalok álmodják mindig az iga-

zit, de az ágyukat az öregek ve-
tik meg.” Ezután arra a jelenség-
re mutatott rá, ami az elmúlt év-
tizedek folyamán végbement
társadalmi, gazdasági politikai
változások következménye: a fi-
atalok ma nem becsülik az idõs
embereket, pedig a 20. századig
az öregek a család tiszteletre-
méltó tagjainak számítottak. Ez
a jelenség visszafordítható –
hallottuk a polgármestertõl.

Mihály János, a Nyugdíjas-
klubok és Idõsek “Életet az
Éveknek” Országos Szövetsé-
gének elnökhelyettese az elnök-
ség nevében köszöntötte a jelen-
lévõ nyugdíjas tagokat, a házas-
társakat és az egyedül álló idõ-
seket.

A köszöntõk után mûsoruk-
kal szórakoztatták a jelenlévõ-
ket a Kittenberger Kálmán Ál-
talános és Mûvészeti Iskola 4.
osztályos tanulói, majd két fia-
tal pár latintánc összeállítása
bûvölte el a közönséget. A tánc-
csoport mûvészeti vezetõje
Zoltai Zita. Négy budapesti elõ-
adó – az Idõsek Akadémiája Irka
Körének tagjai – zenés-verses
összeállítással kedveskedtek az
Idõsek Napja nagymarosi részt-
vevõinek.

A mûsorok után köszöntöt-
ték a 90 éves, vagy annál idõ-
sebb nagymarosi polgárokat, va-
lamint egy születésnapost,
Kautz Józsefné Hédi nénit. A
nap fénypontja az 50 éve házas-
ságot kötött párok és egy 64 éve
együtt élõ házaspár Rixer Kár-
oly és Emmer Erzsébet köszön-
tése volt. F. E.

Hédi néni, a születésnapos            Túl a kilencvenen: Jung Antal és Zoller Sándor

Kötetlen beszélgetés a polgármesterrel Idõsek az idõseknek kedveskedtek: az Irka Kör három tagja

Szépkorúak köszöntése
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Nagymaros...
10., befejezõ rész

A cikksorozat címe talán rejtélyes, de végigolvasva az egyes cikkeket kiderül minden. A mai
napig Dél-Amerika és Ausztrália kivételével bejártam szinte az egész világot. Barátaim utazó
nagykövetnek neveznek. Az is voltam és utazásaim során mindig sort kerítettem arra, hogy
Nagymarosról, lakóiról, a híres barokk templomunkról, kulturális értékeinkrõl büszkélkedve
beszéljek külföldi ismerõseim, barátaim elõtt. Sõt jó házigazdaként meg is hívtam õket ide Nagy-
marosra, ezzel is hozzájárulva szülõhelyem értékeinek jobb megismeréséhez, jó hírnevének öreg-
bítéséhez. Két beszélt nyelv birtokában könnyen boldogultam 4 találmányom külföldi értékesí-
tésekor, illetve a nemzetközi tudományos konferenciák hivatalos programjain és az azt követõ
esti fogadásokon. A német és az angol nyelv ismerete nélkül mindezen izgalmas élményeimrõl
most nem írhatnék. Minden lehetséges alkalmat felhasználok arra, hogy felhívjam a fiatalok
figyelmét a nyelvismeret fontosságára, e nélkül ma itthon és az EU-ban élni nem lehet. Ezért is
támogatom jó szívvel az általános iskola német nyelvû oktatásának fejlesztését, elõsegítve fia-
taljaink jövõbeni boldogulását. Most pedig dõljenek hátra kényelmes karos székeikben és ol-
vassák figyelmesen Nagymaros és a nagyvilág kapcsolatáról szóló cikksorozatomat.

Honlapom: zoller.jozsef.net-snake.hu

A cikksorozat 10. részét kurtára
kényszerítették a körülmények. A
sorozatot itt befejezem, de az írá-
sát folytatom, s azt jövõre könyv
formájában, a témáját szeretõ, ér-
deklõdõ olvasóimnak eljuttatom,
hiszen csak most következtek vol-
na az eddiginél is izgalmasabb fel-
fedezések. Az egyes cikkek címei
alatt közölt “preambulum” gon-
dolatai, tartalma, céljai ma is ak-
tuálisak. Ha az eddig megjelent
cikkeket újra olvassák és össze-
vetik a preambulummal, rájönnek,
hogy mit kellene átvenni a város-
nak, tenni az ifjúságnak boldogu-
lásukhoz. ”Amit egyszer valahol
már kitaláltak, azt ne találjuk ki
újra”. Valami talán mégis elin-
dult, hisz az októberi választási
mellékletben az egyik jelölt ráta-
pintott a lényegre  ”...a városnak

hatalmas szellemi kapacitása van,
de azt nem használjuk ki, és hi-
ányzik az összefogás, és felejtsük
el régi sérelmeinket”.

A felismerés kevés, példamu-
tatóan tenni kellene. Például a
“vélt”, régi ”sérelmek” felszámo-
lásával, a személyes kontaktus lét-
rehozásával és nem elutasításával.

Barátaim utazó nagykövetnek
titulálnak. A világot elsõsorban a
találmányaim értékesítése, illetve
a nemzetközi tudományos konfe-
renciákon való aktív részvételem
során fedeztem fel, szereztem jó
barátokat, építettem ki ma is élõ
kapcsolataimat. Mindig hoztam
újdonságokat, amelyeket itthon
hasznosítottunk. Megismerni és
megismertetni volt a mottóm.
Csak címszavakban. A fizikai
érintés nélküli mérés elvén alapu-

ló szabadalmamat eladtam a né-
meteknek, a spanyoloknak, a len-
gyeleknek, a japánoknak. Jártam
San Francisko-ban egy konténer
világkiállításon, ahol egy saját fej-
lesztésû, csökkentett öntömegû
acélvázas, de mûanyag tartályos
konténer terveit adtam el. A kész-
terméket odaszállítani túl drága
lett volna.

A licencdíj fedezte a 7 napos
Hawaii kirándulás költségeit.
Néhány nappal érkezésem elõtt
ott járt Szalma Laci - ugye is-
merõs - távolugró EU-bajno-
kunk is. Kettõnkön kívül nem
igen járt ott marosi legény. Ang-
liában elsõként tanulmányozhat-
tam a szállítmányozásban a
pénzforgást növelõ “papír nél-
küli kereskedelem” technológi-
áját, amelyet itthon a Külkeres-

kedelmi Bank vezetett be.
Norvégiában az ”EURÉKA”-

projekt keretében ismerhettem
meg a hatalmas olajbevételekbõl
finanszírozott infrastruktúrát.
Elsõ afrikai utam Marrakechbe
vitt, egy évenként tartandó útügyi
világkonferenciára. Ezt követõ-
en többet utaztam afrikai tája-
kon, mint annak idején Napóle-
on, vagy Rommel és nyomában
Montgomerry tábornok. Egyip-
tomban a Nílus mentén, a Vö-
rös-tenger mindkét oldalán, Tu-
néziában Karthago romjainál,
Marokkóban Casa Blanka, Fez,
Rabat és Ceuta városaiban. Ez
utóbbi a Gibraltári szoros part-
ján várja az európai turistákat
szállí tó komphajókat.  Most
helyhiány miatt nem tudom fel-
sorolni az összes hátramaradt or-
szágot, de Thaiföld, Török- és
Görögország kedvenceim még
beleférnek.

Írom a könyvem, olvassák.

Es lebe hoch jeder Bürger von
Nagymaros.

JOSEF ZOLLER PHD

KözérdekûKözérdekûKözérdekûKözérdekûKözérdekû
telefonszámoktelefonszámoktelefonszámoktelefonszámoktelefonszámok

orvosi ügyelet

354-180

mentõk - 104

rendõrség - 107

tûzoltóság - 105

polgárõrség

 06-70/382-9041
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ÁLLATVÉDÕ
SOROKKamilla és Petya

Az Állatbarát kör és a Kisállatok tartása
és gondozása címû programról

Csernõi Ildikó tanterme, mely
otthont ad az Állatbarát körö-
söknek, olvasóink elõtt már is-
meretes. Tudósításunk az ok-
tóber 28-án tartott összejöve-
telrõl ad híradást.

Cserni Kati: A mai napon
két kis állat kerül bemutatásra.
Elsõként Mile Kamilla Állatba-
rát körös társatok mutatja be
házi kedvencét. Kérlek benne-
teket, hogy a tõletek megszo-
kott csendes módon fogadjátok
õt és figyelmesen hallgassátok
Kamilla bemutatóját.

A gyerekek most félkörív-
ben, egymáshoz és az elõadó-
hoz közel helyezkednek el. Ily
módon valóban felveszik a kör
formát. A közelség oldottab-
bá, meghittebbé varázsolja 
együttlétüket.

M. K: - Be szeretném mu-
tatni Nektek Petyát.  Õ 5
éves sárgafülû ékszerteknõc.
A hüllõk családjába tartozik,
édesvizi állat. Mint látjátok,
csúcsban végzõdik a páncélja,
a lányoké kerekített. Hal-, rák-
csirkefalatok a tápláléka, sok
napsütésre van szüksége a D

vitamin miatt. Lámpafénynél
kell õket tartani

Megkezdõdik a szemlélõdés
és a társalgás. Fontos tudniva-
lókkal egészül ki a többiek, hoz-
zászólásával, amit az
ékszertenõcökrõl tudni lehet.
Kedves történeteket is megosz-
tanak egymással.

Egyszer csak nyílik az ajtó és
egy késve érkezõ Állatbarát körös
fiú lép be: - Jaj de sokan vagytok! -
  rikkantaja el magát, majd besorol
a többiek közé. A pedagógusok cél-
tudatossága érvényesül, az irányí-
tott interaktivitásban. Ráterelõdik
a figyelem a környezetédelem irán-
ti felelõsségünkre.

Vegyszermentesség az álla-
tok és a saját életminõségünk
záloga. Megfogalmazódik, hogy
annak az embernek aki “egyszer
használatos” játékszernek tekin-
ti a kapott, vagy vásárolt szóra-
kozást, nem a természet élõlénye
az állat, hanem tárgy és ha meg-
unja ki is dobja. A gyerekek  el-
utasítóak a megfogalmazott fe-
lelõtlen magatartással szemben.

Cs. K: - Most, kedves Állat-
barát körösök, még fokozottabb

csendet kérek! Meglepetésként
egy másik kis állat érkezett.  -
CS Ö N D  –

Lyukakkal  “ékesített” 
cipõsdoboz fedele felnyílik Fa-
zekas Hajna (képünkön) kezé-
ben. Egy gyönyörû
világosdrapp, hullámos szõrû
tengerimalac bukkan elõ. Hajna
bemutatja nekünk, õ Szöszi. Ter-
ráriumban lakik, almát, petre-
zselymet eszik, 1-2 éves lehet.
Érzékeny a huzatra. Az állatok-
nak is nagy szükségük van a vi-

taminokra, mondja közbevetõ-
leg, Cserni Kati: - a gyermek-
láncfû levele – amit igen sze-
ret a tengerimalac – sok vita-
mint tartalmaz. A gyerekek
sokat tudóan helyeselnek. Nem
kell nekik elmagyarázni, mi is
az a gyermekláncfû és hogy
néz ki. Tudják!

A beszélgetés során ismét
szóba kerülnek a kutyák. FON-
TOS! A marosi Állatbarát kö-
rös gyerekek családjában meg-
lepõen sok a menhelyrõl befo-
gadott kutyus. Búcsúzóul
Cserni Kati megbeszéli a gye-
rekekkel, hogy decemberben,
ebben az évben is megrende-
zik az Állatok Karácsonyát,
amikoris az Állatbarát körös
gyerekek, buzdítják az iskola
többi tanulóját az adomány-
gyûjtésre. Az összegyûjtött fi-
nomságokat, a váci menhelyen
élõ állatoknak viszik el, hogy
õk is érezzék a karácsony fel-
emelõ ünnepét.                      

Lejegyezte:
MOLNÁR ÉVA

A MÁTÉ  ALAPÍTVÁNY

FIRKÁSZA

ÁRTATLAN ÁLDOZATOK. Minden áldozat ártatlan, de még ártatlanabbak a vörösiszapban
fuldokló állatok. Õk végképp nem felelõsek az emberi kapzsiságért, pimasz közönyért, amivel a
tározó rájuk okádta a mérgezõ mocskot, a “felelõsök” pedig nem érzik magukat felelõsnek a meg-
elõzés elmulasztása miatt. Mert megelõzhetõ lett volna, ha nem saját profitjukat növelik. 9 halott,
150 sebesült, sok száz állat szárad a lelkükön - ha van nekik.

Az állatok szenvednek leginkább, hiszen az emberi szükségletek kielégitésére inkább mozdul a
társadalom, az állatokat meg csak az együttérzõbb embertársak mentik, önfeláldozó, hõsies munkával.

“.. az elsõ kutya, amelyre rátaláltak, már nem tudott lábra állni, és lúgos iszapot hányt...”
“... a bácsi sír, hogy úszott utána a kutyája, de õ nem tudott rajta segíteni, mert az unokáját

kellett menteni...”
“... már nincs egér, nincs madár, nincs kifosztható kuka, nincs pocsolya, amibõl inni lehetne, az

esõ a lúgos méreggel folyik össze.”
“Kolontáron vagy kétszáz élõ állat maradt, róluk a hazajáró tuladjonosok és Lakos György önkén-

tes álltmentõ gondoskodik. A keze csupa seb, ...minden kézmosásnál marja a bõrét a vörösiszap pora...”
Sokáig nem tartható fenn az az állapot, hogy Budapestrõl járnak le önkéntesek állatokat etetni,

és az állatkórházak, állatmenhelyek is tömve vannak. A napról napra szaporodó létszámú mentett
állat ellátása és elhelyezése egyre nagyobb gondot jelent, ezért ideiglenes és végleges befogadók
jelentkezését várják. Szükség volna még állateledelre és pénzadományra is gyógyszervásárláshoz.

Menhelyi ás állatelhelyezési koordinátor: Orbán Zsófia tel: 06/20-981-9286, e-mail:
feleosallattarto@gmail.com. A legegyszerûbb megoldás: a pénzküldemény. A www.rex.hu honla-
pon lehetséges az online pénzküldés, de számlaszám is található.

A MÁTÉ Álapítvány anyagi támogatást küldött a Rex alapítványnak, a vörösiszap által
károsult kutyák kezelésére.

KÖZGYÛLÉS. Az alapít-
vány október 25-én tartott
közgyûlésén egyhangúlag el-
fogadta a 2009-es évi szám-
szaki beszámolóját.

MÁTÉ  BAZÁR. Decem-
ber 11-én, szombaton a mûve-
lõdési házban 9-tõl 12 óráig.

JÖN  A  TÉL. A kutya is
fázik! A száraz, széltõl védett
kuckó, házikó mindegyikük-
nek kijár.

A kutya is szomjas! A jég
nem iható, adjunk neki napon-
ta töbször langyos vizet! - A
kutya fagyott ételt sem tud
enni! - Az újszülött kiskutya
megfagy, ha nem visszük me-
legbe! - Az öreg kutya is
izületis! –  kérjünk neki
gyógyszert, mert pont úgy
szenved, mint a gazdája.

Honlapunk címe: www.
matefoundation.com
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A mûvelõdési ház programjai

Anyakönyvi hírek

November 11. 10 óra: a Szociális Munka Napja
November 11. 17 óra: termékbemutató
November 12. este: Márton napi felvonulás
November 13. 18 óra: nyugdíjas bál
November 15. 8-12 óráig: tiroli ruha vásár
November 16. de.: vásár
November 18. de.: vásár
November 18. 17 óra: Ifjú zenebarátok napja
November 19. 18 óra: Jótékonysági zenés est a Váci
Ifjúsági Fúvószenekar közremûködésével
November 20. 19.30 óra: Erzsébet bál a nagymarosi
Szent Rókus Karitász szervezésében
November 22. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfog-
lalkozás
November 27. 20 óra: Katalin bál a nagymarosi FC szer-
vezésében
November 30. de.: vásár

*
December 3. du.: fogyatékkal élõk Mikulása
December 6. de.: vásár
December 6. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – Mikulás
December 7. de.: vásár
December 9. 10.55 óra: Komolyzenei hangverseny az
ifjúságnak – Filharmóniai bérlet
December 10. de.: vásár
December 11. 8-12 óráig: MÁTÉ mini bazár
December 12. 16 óra: Döbrössy Mihályné Valentin
Krisztina új könyvének bemutatója

Nagyszabású Jótékonysági kon-
certet és kiállítást rendeznek no-
vember 19-én, pénteken 18 óra-
kor Nagymaroson a mûvelõdési
házban Böjte Csaba
ferences szerzetes által vezetett
intézmények javára. 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 re-
ményt és jövõt számukra. A kez-
deti idõkbõl is láthatunk képe-
ket Cservenák Péter fotómûvész
és Moys Zoltán kiállításán, me-
lyeket Déván készítettek, illetve
gyûjtöttek. A képek bemutatják
a gyermekek hétköznapjait, az
intézményen belüli, oltalmat biz-
tosító életüket és az intézményen
kívüli zord világot.

Az esemény fõvédnöke dr.
Papp Lajos szívsebész professzor
fog köszöntõt mondani, akinek a
magyarság iránt vallott kiváló
gondolatait néhány évvel ezelõtt
Nagymaroson is hallhattuk. Az
est folyamán koncertet ad a Váci
Ifjúsági Fúvószenekar Kápolnai

Jenõ karnagy vezetésével.
A zenekar az idei évben

negyven alkalommal lépett fel,
nemcsak Vácon és a régióban,
hanem a Kárpát-medence szá-
mos pontján is hallhatták õket.
Többek között a Balaton körüli
koncert-sorozat, a szilvásváradi,
hollókõi, soproni, budapesti fel-
lépések alkalmával. A Felvidé-
ki Krasznahorka váránál adtak
nagy sikerû és egyben megható
koncertet a lelkes magyar közön-
ségnek. Eljutottak  Donau-
eschingenbe, Vác testvérvárosá-
ba, valamint õk képviselték
egyedüli magyar zenekarként
Vácott és hazánkat is a MID
Europe Zenei Fesztiválon Auszt-
riában. Szeptember elsõ napjai-
ban horvátországi turnén vettek
részt, melynek keretében fellép-
tek a világörökség részévé nyil-
vánított Dubrovnik festõi szép-
ségû óvárosában is.

A jótékonysági zenés estre je-
gyek elõvételben 500 forintos
áron válthatók: Vác, Bartók Béla
Zeneiskola Konstantin tér 8.,
Nagymaros mûvelõdési ház, Fõ
tér 2-4. Információ: 06-30/94-64-
164. A jótékonysági zenés estre
mindenkit szeretettel várnak!

Jótékonysági zenés est

NaKE õszi tárlat

A Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület Õszi tárlatát októ-
ber 17-én a mûvelõdési házban Babják Annamária elõadó-
mûvész és Vincze  József lemezszobrász, költõ, a NaKE tagjá-
nak) verses-zenés összeállítása nyitotta meg.

Születés nem volt.
Házasságot kötöttek: Gergely Péter és Bajzát Orsolya.

Elhunytak: Gorzás Lajos László, Schült Józsefné szül.
Trieb Mária, Heinczné Dudás Ágnes.

Német nemzetiségi
gálamûsor

Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövet-
sége Egyesület tisztelettel meghívja Önt az Északi Régió
Német Nemzetiségi Kultúrcsoportjainak 11. gálamûsorára.

Idõpont: november 13. (szombat), 15 óra

Fõvédnök: dr. Kállai Ernõ, a nemzeti és etnikai kisebb-
ségi jogok országgyûlési biztosa. A rendezvény helyszíne:
Budaörs, Sportcsarnok. A belépés díjtalan.

Verõcérõl busz szállítja a jelentkezõket, mely a részt-
vevõknek térítésmentes.

Jelentkezni lehet:
Ivor Andrásnénál, a Dunai Svábok Önkormányzatának

elnökénél. Telefon: 06-20/414-0712.

KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik SCHÜLT
JÓZSEFNÉ szül. TRIEB MÁRIÁT utolsó útjára elkí-
sérték, és fájdalmunkban osztoztak, nyugvóhelyére vi-
rágot, koszorút helyeztek.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Kajakos eredmények
Lábatlani Sirály Kupa: szeptember 26.

Mk-1 gyermek II. évf. (8 induló): 2. Müller Bettina
K-1 serdülõ V. évf. (12 induló): 1. Döbrössy Péter, 5. Guzsik
Dániel, 6. Tar Bálint
Mk-1 kölyök III. évf. (14 induló): 1. Szántói Sz. Márk, 4. Tar
Bence
K-1 serdülõ VI. évf. (5 induló): 1. Döbrössy Péter
Mk-1 gyermek II. évf. (7 induló): 1. Jeszenszky Petra, 3. Müller
Bettina
K-1 kölyök IV. évf. (10 induló): 2. Tar Bálint, 3. Guzsik Dáni-
el, 6. Bergmann Dániel
Mk-1 gyermek I. évf. 1999-esek (17 induló): 1. Polgár Péter
és Szlávik Tamás holtversenyben
Mk-1 gyermek Törpe évf. (11 induló): 1. Dobó Bálint
K-1 kölyök III. évf. (7 induló): 1. Jeszenszky Petra
Mk-1 gyermek II. évf. (14 induló): 1. Szlávik Tamás, 2. Pol-
gár Péter, 3. Szántói Sz. Márk, 6. Tar Bence
Mk-1 gyermek I. évf. 2000-esek (10 induló): 1. Szántói Sz.
Tamás, 3. Dobó Bálint
Mk-1 gyermek I. évf. 3x333 méter váltó (6 induló csapat): 1.
Polgár Péter, Szlávik Tamás, Szántói Sz. Tamás
Mk-1 gyermek II-III. évf. 3x333 méter váltó (5 induló csapat):
1. Szántói Sz. Márk, Tar Bence, Szlávik Tamás
Mk-1 gyermek II-III. évf. 3x333 méter váltó (5 induló csapat):
1. Jeszenszky Petra (2-szer indult), Müller Bettina

Sukoró: U23, Ifjúsági és Serdülõ
Keretfeltöltõ, Dunai Emlékverseny:

október 2-3.

K-1 serdülõ V. évf. 2000 méter (37 induló): 5. Döbrössy Péter,
8. Halápi Gergely, 9. Maurer M. Bence
K-2 gyermek II. évf. 2000 méter (5 induló): 2. Szántói Sz. Márk,
Tar Bence
Mk-2 gyermek I. évf. 2000 méter (13 induló): 1. Polgár Dáni-
el, Szlávik Tamás
Mk-1 gyermek I. évf. 2000 méter (37 induló): 1. Polgár Péter,
9. Szántói Sz. Tamás
Mk-1 gyermek II. évf. 2000 méter (27 induló): 2. Jeszenszky
Petra

A hagyomány szerint Spanyol-
ország északnyugati sarkában
lévõ Santiago de Compostelánál
temették el Szent Jakabnak –
Zebedeus és Mária Salome fiá-
nak, Jézus tanítványának földi
maradványait. Santiago – a név
egyébként Szent Jakab spanyo-
lul – Jeruzsálem és Róma után a
legfontosabb katolikus zarán-
dokhely. Santiago többfelõl ér-
kezõ, több száz kilométeres ha-
gyományos zarándokutak végsõ
találkozópontja. Ezek közül a
legnépszerûbb a Camino
Frances néven is ismert, Franci-
aországból induló, végig Nyugat
felé haladó útvonal.

Minden évben több ezer za-
rándok kel útra, hogy gyalogo-
san végigjárja ezt az õsi útvona-
lat. Sokakat a zarándokút maga
jobban vonz, mint az út végén
az apostol sírja – úgy tartják, az
útvonal maga csak jelképe a bel-
sõ útnak, amely a vándor szívé-
hez vezet. Emiatt a vallásos za-
rándokok mellett spirituális
énkeresõk, mélyebb önismeret-
re vágyók is nekivágnak a kö-
rülbelül nyolcszáz kilométeres
sétának. Az utóbbi években
megnõtt az érdeklõdés a több,
mint ezer éves útvonal iránt: szá-
mos híresség írta meg szubjek-
tív élménybeszámolóját vagy
készített filmet róla. Shirley
McLane, Tolvaly Ferenc vagy
Paolo Coelho sokaknak kedvet
csinált e vállalkozáshoz, ám a
Camino alapvetõen mégiscsak
keresztény zarándokút.

Az útvonal Spanyolország
északi részén halad, és Európa
legnyugatabb csücskénél, a világ
végét jelentõ Finisterre-i foknál
ér véget. Az éjszakai vándor feje
felett a Tejút csillagösvénye hú-
zódik, párhuzamosan azzal az ös-
vénnyel, amin jár: a Compostela
név latin eredetû (campus stellae),
és azt jelenti: Csillagok mezeje.
Nappal a Nap útját követi az út-
vonal. A zarándoklat múltja a tör-
ténelem homályába vész: az el-
múlt ezer évben a hajdani nap-
imádó pogány kelták helyét a vi-
lág keresztény, elsõsorban kato-
likus országainak zarándokai vet-
ték át.

De mire is való egy zarán-
doklat? A vándort fáradozása ju-
talmaként szálláshelyek, gyö-
nyörû templomok és szertartá-
sok fogadják. A táj gyönyörû és
feledteti a fizikai fájdalmakat
(többé-kevésbé…). Kikapcso-
lódva a hétköznapok feladatai-

ból a figyelem befelé tud fordul-
ni, és miközben az ember “vé-
gére jár a világnak”, megérté-
sekre jut, lelkileg megtisztul, és
nyitottabbá válik a lelki értékek
felé. Sok társsal találkozva a za-
rándoklat közös élménnyé válik.

Már eleve az a tény, hogy a
vándor olyan úton jár, amelyen
õelõtte királyok és vezeklõk,
szentek és pápák – mint Assissi
Szent Ferenc és II. János Pál –
hagyták lépteik nyomát, sok erõt
ad. Nyolcszáz kilométer, egy bõ
hónap alatt, hegyeken és mono-
ton fennsíkokon át, végig gya-
logosan: próbára teszi a fizikai
és lelki állóképességet, elszá-
nást. A próbatételek: a 25-30 ki-
lométeres napi távok, az eltéve-
dés, a hõség vagy a hideg, a tö-
megszállások vagy éppen a szál-
lások beteltsége (az az átkozott
“completo” tábla…), harapós
kutyák falkái, vízhólyagos és
feltört lábak, megbetegedés:
mindez sokak számára elõleg a
purgatóriumból, sõt a középkor-
ban egyenesen úgy vélték, ki is
váltja azt. Mindezért viszont kár-
pótol a táj szépsége, a szabad-
ság, az esti misék feledhetetlen
hangulat, énekléssel és gitáro-
zással, a helyi baszk, spanyol
vagy galíciai lakosság vendég-
szeretete, a közös, soknemzeti-
ségû lecsófõzések, a világörök-
ségi rangú mûemlékek, a meg-
érkezés élménye.

Nem csak az egyes, elképesz-
tõen gyönyörû gótikus katedrá-
lisok vagy kolostorok, hanem
önmagában véve, maga a
Camino de Santiago útvonal is a
világ kulturális örökségének ré-
sze 1993 óta. Spirituális és tör-
ténelmi értelemben ez Európa
legfontosabb útvonala. Egy le-
genda szerint pedig maga a Szent
Grál is valahol az út mentén van
elrejtve. Számos ereklye, illetve
csodatétel helye is felkereshetõ,
a hagyományok ereje valósággal
katalizálja a belsõ átalakulást.
Ám az igazi csoda magában a za-
rándokban és a zarándoklatban
rejlik: könnyebben bekövetke-
zik, ha nem csak passzívan vár-
juk, hanem tettekre is készek
vagyunk érte. Például egy zarán-
doklatra…

Vetítettképes beszámoló a
Camino élményérõl, kalandjai-
ról, a próbatételekrõl és csodák-
ról Nagymaroson, a napköziben
november 21-én, vasárnap dél-
után 4 órakor.

HALÁSZ ALEXANDRA

Camino de Santiago
Egy hosszú zarándokút a

Csillagok mezején át a világ végéig

Boszi Butik
         MINDEN, AMI SPORT!!!

                      Nagymaros, Hegy u 1. (az iskolánál)

Miért fizetnél egy vagyont márkás ruháidért, cipõidért?
Nálunk megtalálod ízlésednek megfelelõ új,

garantáltan eredeti sportruházatot, sportcipõket

50-60 %-kal olcsóbban!
KÉSZÜLJÖN A KARÁCSONYRA!

KÖLTSE EL NÁLUNK RUHAPÉNZÉT!
Rendelhetõk: - Mikuláscsomagok, értékes ajándékokkal min-
den korosztály számára! - eredeti névre szóló mezek, focilab-
dák, focicipõk; csócsóasztalok, rollerek, gördeszkák; pulóve-
rek, kabátok, pólók, táskák; sportcipõk, csizmák; melegítõk,
farmerek; boxer alsók és még sok minden más...

Írdd meg mit szeretnél, és e-mailben küldöm
igény szerint kialakított katalógusodat.

E-mail címem:  zoltaiveronika@hotmail.com
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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!!!

Örömmel értesítjük Nagymaros lakosságát, hogy megnyílt az ,,IfYou Klub”!
A klub a 9-24 éves, helyi ifjúság számára próbál szórakoztató, de értékes programokat nyúj-

tani, hétrõl hétre!
A klub fõ célja, hogy helyet adjon azon ifjak számára, akik szabadidejükben közösségre,

szórakozásra, nekik szóló programokra, vagy egyszerûen csak egy helyre vágynak, ahová beül-
hetnek. A klubprogramot - mely San-team-nél (Nyár utca) mûködik -  próbáljuk úgy alakítani,
hogy minden fiatal találjon benne olyan elemet, amit magáénak, sajátjának érezhet, amelyben
kedvét leli.

A klubban Gyöngyösi Gyula, Balázs Ica, Trieb Ági, Grexa Edina és Radics Éva (Hugi) az
aktív csapat, akik a foglalkoztatásokat tartják. E csapat önkéntesen, becsülettel teszi a dolgát,
minden alkalommal, törekedve a minõségi oktatásra. Angol oktatás, történelem, általános kor-
repetálás, színi-tanoda, filmvetítés, karaoke, élõzene fejlesztés, hastánc és csoportos játékok
szerepelnek a klub tevékenységi körében. Azt gondoljuk, ezek azok a programok, amelyek
leginkább lefedik az ifjak igényeit. Természetesen, a klub nem régen indult, így rugalmasan
kezeljük a programszervezést. A mi érdekünk a fiatalok érdeke, így folyamatosan alakítjuk
mûködésünk, programjaink és átszervezzük, módosítjuk azt, hogy a szabadidõ szórakoztatóan,
hasznosan, s minõségien teljen.

Mondhatjuk, az eddig levont tapasztalatok alapján, hogy a klub megállja a helyét a fiatalok
körében. Rendkívül jó a visszajelzés a célcsoporttól, s számunkra ez az, ami a legfontosabb!

Azt gondolom, a mi nagy sikerünk kulcsa, hogy a gyerekeket õszintén segítjük és szeretjük,
s ezt õk is tudják, érzik. Talán, efféle érzelmi szálak, s õszinteség nélkül, nem mûködhetne.
Természetesen, a klubnak vannak kiadásai is, de e kiadásokat a támogató, a Nagymaros Fiatal-
jaiért Közhasznú Alapítvány fedez.

Ezúton biztatnék minden helyi fiatalt, hogy látogasson el hozzánk, legyen részese ezen apró
közösségnek! Mi mindenkit szívesen várunk! A részvétel ingyenes!

Utcáról a klubba

Részletek a nafia.hupont.hu weboldalon

Több mint tíz év után ismét
megnyitja kapuit december
elején az Apátkúti-völgy festõi
környezetében a visegrádi
pisztrángtelep. Programjaik a
nyugodt erdei környezetben
való pihenést, a csendes kikap-
csolódást szolgálják.

Ezen nyugalomba való be-
pillantás lehetõségével várnak
minden érdeklõdõt a december
5-ei hivatalos megnyitóra.

Megnyit a
pisztrángtelep

Megvételre
keresek

Nagymaros
témájú, háború

elõtti
képeslapokat,

képeket,
rézkarcokat.

Mobil:
06-30/670-8463.
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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

Nyitva:
H-P

7.30-16.30;
Szo.

8-12 óráig

- 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

    MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
A Visegrádi Ásványvíz Kft munkatársakat keres:

GÉPKEZELÕT mûanyag feldolgozó és csomagoló
gépek kezeléséhez,  -  villanyszerelõi, elektronikai
mûszerész, vagy lakatos  végzettséggel rendelkezõk
elõnyben.

Levélcím: 2025 Visegrád, Lepencevölgy
Email: eva.gluck@visegradi.hu

További felvilágosítás - Telefon: 06-26-397-815

Pesti és Lendvai Látszerész Bt
Nagymaros, Fõ tér 16.

A szemüveg keretbõl
20-30 %-os árkedvezmény!

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 hét szombatján 9-12 óráig
orvosi látásvizsgálat!
Elõjegyzés szükséges!

Tel.: 06-30/916-0889
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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 November 5-tõl 13-ig

Csirke comb (egész) 1 kg 589.- (589 Ft/kg)
Csirke szárny 1 kg 475.- (475 Ft/kg)
Csirke farhát 1 kg 139.- (139 Ft/kg)
Csirke farhát szárnnyal 1 kg 299.- (299 Ft/kg)
Csirke nyak 1 kg 245.- (245 Ft/kg)
Csirke mell 1 kg 965.- (965 Ft/kg)

CBA  Dunakanyar AKCIÓ November 5-tõl 20-ig
Ász füstölt-fõtt császárszalona vf. 1 kg 799.- (799 Ft/kg)
Ász Lecsókolbász vg. 1 kg 395.- (395 Ft/kg)
Ász füstölt-fõtt tarja vf. 1 kg 1195.- (1195 Ft/kg)
Ász Ló vékonykolbász 1 kg 965.- (965 Ft/kg)
Asz szigeti szárazkolbász 1 kg 1295.- (1295 Ft/kg)
Ász csípõs vastagkolbász 1 kg 1095.- (1095 Ft/kg)
Ász nyári turista felvágott 1 kg 1090.- (2180 Ft/kg)
Cba vác.vastagkolbász 130 g 215.- (1653 Ft/kg)

Ahida Göcseji csirkemell sonka 1 kg 995.- (995 Ft/kg)
Ahida Paprikás csirkemell sonka 500 g 649.- (1298 Ft/kg)
Ahida Olivás csirkemell rolád 500 g 649.- (1298 Ft/kg)
Ahida Pulyka pizza hasáb 1 kg 799.- (799 Ft/kg)
Ahida sajtos baromfi párizsi 1 kg 545.- (545 Ft/kg)
Ahida frankfurti baromfi virsli 250 g 219.- (876 Ft/kg)
Ahida Paprikás pulykamell sonka 1 kg 1165.- (1165 Ft/kg)
Ahida cigány sonka 1 kg 1195.- (1195 Ft/kg)
Ahida löncshús szeletelt 90 g 115.- (1277 Ft/kg)
Ahida pulyka vastag kolbász 70 g 185.- (2642 Ft/kg)

Knorr ínyenc májgaluska leves 60 g 189.- (3150 Ft/kg)
Knorr ínyenc gombakrém leves 47 g 189.- (4021 Ft/kg)
Naturland tea (több íz) 20*2 g 475.- (11875 Ft/kg)

Abonett extrudált kenyér (több íz) 100 g 185.- (1850 Ft/kg)
Tchibo Exclusive õrölt kávé 250 g 499.- (1996 Ft/kg)
Paloma vác. örõlt kávé 250 g 375.- (1500 Ft/kg)

Mogyi Crasssh földimogyoró tészta bundában (3íz) 60 g 79.- (1317 Ft/kg)
Mogyi rolli kenyérkarika (3 íz) 70 g 79.- (1128 Ft/kg)
Mogyi kókuszreszelék 100 g 85.- (850 Ft/kg)
Mogyi Mazsola 100 g 109.- (1090 Ft/kg)

Szerencsi mogyorókrém 250 g 325.- (1300 Ft/kg)
Szerencsi pehelycukor (3íz) 80 g 95.- (1188 Ft/kg)
Szerencsi Anno desszert 127 g 495.- (3897 Ft/kg)
Borzas Kata desszert 180 g 765.- (4250 Ft/kg)

Colombus panírozott halrudak 250 g 245.- (980 Ft/kg)
Alaszka pollach tõkehalfilé 1 kg 1195.- (1195 Ft/kg)
Orsi petrezselymes pulykafasírt 940 g 679.- (722 Ft/kg)
Fevita Bécsi szilvásgombóc 1 kg 635.- (635 Ft/kg)
Fevita Bécsi turós derelye 600 g 455.- (758 Ft/kg)

Ardo panírozott hagymakarika 450 g 699.- (1553Ft/kg)
Frosta ázsiai serpenyõs zöldségkeverék 400 g 395.- (987 Ft/kg)
Fevita lasagne alla bolognese 400 g 585.- (1462 Ft/kg)
Casa Redona hawaii pizza 330 g 349.- (1057 Ft/kg)

Józsa tészta 6tojásos /több féle/ 500 g 249.- (498 Ft/kg)
Sofia olasz durum spagetti 500 g 135.- (270 Ft/kg)
La palma hámozott dar.paradicsom 400 g 119.- (297 Ft/kg)
La palma hámozott egész paradicsom 400 g 119.- (297 Ft/kg)
Giana olivabogyó magozott 200 ml 79.- (395 Ft/kg)
Giana olivabogyó paradicsomal-paprikával töltött 200 ml 79.- (395Ft/kg)
Giana olivaolaj 1 l 599.- (599 Ft/l)
Georgie’s csemege uborka 6-9 cm 720 ml 185.- (256 Ft/l)
Vesta darabolt ananász befõtt 565 g 139.- (246 Ft/kg)
Vénusz napraforgó olaj 1 l 389.- (389 Ft/l)

Intensive mosogató (alma,citrom)  1 l 119.- (119 Ft/l)
Szindy háztartási kéztörlõ 2 tek. 1 cs. 149.- (149 Ft/cs.)
Harmony prémium kéztörlõ 2 tek. 1 cs. 189.- (189 Ft/cs.)
Harmony orange eü.papír 12 tek. 1 cs. 599.- (599 Ft/cs.)
Moppy pamut felmosófej 1 db 219.- (219 Ft/db)
Domet mosogatószivacs 2 db-os 1 cs. 95.- (95 Ft/cs.)
Domet törlõkendõ 3 db-os 1cs. 119.- (119 Ft/cs.)

Watt energiaital (4íz) 250 ml 99.- (396 Ft/l)
Kék Brill ásványvíz dús 1,5 l 49.- (32 Ft/l)
Theodora ásványvíz (dús, mentes) 1,5 l 85.- (56 Ft/l)


