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Nagymaros Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt az 1956-os forradalom alkalmából rendezett

MEGEMLÉKEZÉSRE október 22-én.
16.30 órakor: Megemlékezés '56 nagymarosi

érintettjeiről. Helyszín: NAGYMAROSI TEMETŐ
18 órakor: Ünnepi megemlékezés.

Helyszín: MŰVELŐDÉSI HÁZ
Gyertyás átvonulás és koszorúzás

a Fő téri emlékműnél a 950-es számú
Szent Gellért Cserkészcsapat közreműködésével

Emlékezzünk együtt az '56-os forradalom hőseire!

Schwabenfest
- hetedszer
Jó hangulat, jó idő, sok résztvevő

A nyári hétvégeken megszokott
látvány volt a Fõ téren és a rév kör-
nyékén a sok turista, a városi ren-
dezvényeken is szép számmal
akadtak távolabbi, vagy közeleb-
bi településekrõl érkezõ vendégek.
Egyre inkább kialakul az a hangu-
lat, amely csak Nagymarosra jel-
lemzõ és amely vonzó lehet má-
sok számára is. Ám az az út, amit
az elmúlt húsz évben bejártunk,
rögös is, és talán rövid is. Joggal
várják tehát a polgárok, hogy gyor-
sabban haladjunk, merészebb cé-
lokat vállaljunk fel, legyen látvá-
nyosabb a fejlõdés a városban szin-
te minden téren. De nem kell kü-
lönösebb magyarázat ahhoz, hogy
mindez egyelõre csak a remények
kategóriájába tartozhat. Annak el-
lenére, hogy az önkormányzat ki-
tartóan keresi azokat a kitörési
pontokat, amelyek nagyot lendít-
hetnének az úton döcögõ szekéren.
A városnak nincs pénze, sõt folya-
matosan költségvetési gondokkal
kell szembe néznie, így csak egy
külsõ befektetõ segítségével indul-
hat el bármilyen projekt.

Mostanában a termálberuhá-
zásban reménykednek sokan. Ha
sikerülne a merész terveket való-
ra váltani, Nagymaros a Duna
jobb partján lévõ, innen is jól lát-
hatóan nálunk gyorsabban fejlõ-
dõ települések mellé zárkózhat
fel. Olyan vonzás jöhet létre,
amely az év szinte teljes egészé-
ben megnöveli a vendégforgal-
mat, miközben jó néhány helybe-
li tartós és hosszú távú munkale-
hetõséghez jutna.

Vannak persze kételkedõk is.
Õket erõsítheti, hogy a beruhá-
zó a mostani elõkészítõ szakasz-
ban üzleti érdekeire hivatkozva
meglehetõsen kevés informáci-
ót ad olykor, s ez bizonytalan-
ságot kelt. Ám ez már nem tart
sokáig: december 15. az a dá-
tum, amíg a dolgoknak így, vagy
úgy, de el kell dõlniük - jegyzi
meg Petrovics László polgár-
mester.

- A beruházóval a szerzõdé-
sünk december 15.ig szól, addig
neki valamilyen formában el
kell kezdenie a projekt megva-
lósítását. Ha ezt nem teszi meg,
akkor életbe lépnek azok a
szankciók, amelyeket a megál-
lapodás tartalmaz - jegyezte
meg a városvezetõ.

folytatás a 3. oldalon

Termálberuházás:
december 15.
a vízválasztó

Petrovics László szerint a szerződés a város
számára kedvező garanciákat tartalmaz

Cikkünk az újság 7. oldalán olvasható

Tisztelettel meghívjuk Önt és barátait a október 22-én
18 órakor a művelődési házban  tartandó városi

megemlékezésre, koszorúzásra, majd a koszorúzást
követően átmegyünk a Duna-parti Turul szoborhoz,

ahol gyertyát gyújtunk az ‘56-os hősök emlékére.
Jobbik Nagymarosi Szervezete
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Nagymaros Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete
szeptember 12-ikén rendkívü-
li, szeptember 27-én rendes
ülést tartott.

A rendkívüli ülésen a követ-
kezõ határozatokat hozták:

- döntöttek arról, hogy a
Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2010.
évi CLXIX. törvény 6. számú
melléklet 2. pontja alapján tá-
mogatási igényt nyújtanak be
az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ önkormányza-
tok támogatására;

- a képviselõ-testület a
Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület kérelmére hozzájá-
rult az önkormányzat címeré-
nek az egyesület használatában
álló gépjármûvön, az egyesület
hivatalos levelezésén, tagjai hi-
vatalos ruházatán, honlapján,
pecsétjén, és ajándéktárgyakon
(így különösen naptár, képes-
lap, kulcstartó, kerámia) való
használatához;

- a gazdasági és városfej-
lesztési bizottság elnökének
Fekete Zsolt képviselõt válasz-
tották meg, mivel korábban er-
rõl a posztról Grécs László le-
mondott;

A szeptember 27-iki ülésen
a következõ döntések születtek:

- meghallgatták és elfogad-
ták Döbrössy Mihálynénak, a
Nagymarosi Krónika és Hõsök
Könyve vezetésérõl szóló be-
számolóját, egyben megkö-
szönték lelkiismeretes és ala-
pos munkáját;

- a képviselõ-testület a
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola Alapító
Okiratát az elõterjesztés mel-
lékletét képezõ javaslat alap-
ján, az elhangzott szóbeli mó-
dosítási javaslatokkal együtt
módosította, és az elõterjesztés
mellékletét képezõ egységes
szerkezetû alapító okiratot el-
fogadta;

- jóváhagyták a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvésze-
ti Iskola nevelõtestülete által
elfogadott, az elõterjesztés
mellékletét képezõ egységes
szerkezetû Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatot;

- a képviselõ-testület a
Napköziotthonos Óvoda Alapí-
tó Okiratát az elõterjesztés mel-

lékletét képezõ javaslat alapján
módosítja, és az elõterjesztés
mellékletét képezõ egységes
szerkezetû alapító okiratot el-
fogadta;

- elfogadták a 2011. évi ki-
emelt rendezvények értékelésé-
rõl szóló beszámolót;

- a képviselõ-testület döntött
arról, hogy a Nagymaros FC
2010-ben felhalmozódott
251.780 forint közüzemi díj
(elektromos áram, víz) tartozá-
sa 50 százalékának megfizeté-
sére 2012. szeptember 30-ig ha-
ladékot biztosít;

- elfogadták a Pedagógiai
Szakszolgálatról szóló tájékoz-
tatást, egyúttal a 2011. évi költ-
ségvetési rendeletet az elõter-
jesztésnek megfelelõen
194.785 forinttal megemelik.
Továbbá a jövõben a
gyógytestnevelés igénybevéte-
léhez szükséges szakorvosi
vizsgálat díját átvállalják,
melynek fedezetét a 2012. évi
költségvetésben tervezni kell;

- döntöttek az önkormányzat
által foglalkoztatott közalkal-
mazottak részére 30.000 forint
+ kifizetõi szja összegû (teljes
munkaidõ és egész évi jogvi-
szony esetén) melegétkezési
utalvány biztosításáról;

- elfogadta a képviselõ-tes-
tület a 2011. évi költségvetés I.
féléves teljesítésérõl szóló be-
számolót;

- a képviselõ-testület a he-
lyi adóbevételek 2011. I. félévi
alakulásáról szóló beszámolót
elfogadta;

- a képviselõ-testület az éves
közmeghallgatás idõpontját ok-
tóber 21. napján 18 órában ha-
tározta meg;

- a képviselõ-testület döntött
arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók, illetõ-
leg a felsõoktatási tanulmányo-
kat kezdõ fiatalok támogatásá-
ra létrehozott Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2012. évi
fordulójához. Az ösztöndíj-
rendszer keretében 2012. évben
600.000 forinttal támogatja a
hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatásban résztvevõ hall-
gatókat, melyet kötelezettség-
vállalásként a 2012. évi költ-
ségvetésbe be kell tervezni.

Értesítem az érintett lakosokat,
hogy szeptember 27-én a ha-
tályos önkormányzati telekadó
rendelet módosításáról döntött
a képviselõ-testület.

A módosítás (14/2011. (IX.
28.) önkormányzati rendelet)
értelmében adómentes a helyi
adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény 19. §-ában foglalt esete-
ken túlmenõen az a telek is,
amely az építési szabályok
alapján nem beépíthetõ.

A döntés alapján azon adó-
zókat, akiket korábban adóbe-
vallás benyújtására hívtunk
fel, vagy kivetettük már az
adót, külön írásban fogjuk ér-
tesíteni, illetve a kivetést
visszavonni.

Tájékoztatom továbbá az
adózókat, hogy az építmény-
adó nyilvántartásunk felülvizs-
gálatát megkezdtük, és ennek
során megállapítottuk, hogy
több esetben nem a 35/2008.
(XII. 31.) PM rendelet által
elõírt bevallási nyomtatványo-
kat tartalmazza a nyilvántartá-
sunk.

Ezért ezeket pótolnunk kell,
így erre levélben fogjuk felkér-
ni az érintetteket. A bevallási
nyomtatványokra kérjük az ér-
vényes tulajdonosi és egyéb
adatok feltüntetését, és a beval-
lás visszajuttatását a hivatalba
(az ügyfélszolgálaton munka-
idõben bármikor leadható).

DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZÕ

Döntöttek: október
21-én közmeghallgatás

Adó tájékoztató

Nagymaros Város
Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a to-
vábbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdé-
se és az Ötv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetésé-
rõl szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) módosításáról a következõket rendeli el:

1.§
(1) A Rendelet 2. § helyébe e rendelet 1-2. számú mellékle-

tei szerinti részletes bontás alapján a következõ rendelkezés lép:
"Nagymaros Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés-

ének
költségvetési bevételi összegét764.049 ezer forintban,
finanszírozási bevételei összegét 207.609 ezer forintban,
BEVÉTELI FÕÖSSZEGÉT 971.658 ezer forintban

költségvetési kiadási összegét 1.027.393 ezer forintban,
finanszírozási kiadásai összegét 20.441 ezer forintban,
KIADÁSI FÕÖSSZEGÉT 1.047.834 ezer forintban

költségvetési hiányát 76.176 ezer forintban,
finanszírozási többletét 187.168 ezer forintban állapítja meg."

2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a ha-

tályba lépését követõ napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a 3/2007. (IV. 3.) önkormány-

zati rendelet 32. §-ában meghatározott módon a jegyzõ gon-
doskodik.

PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZÕ
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Nagymaros Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testü-
lete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továb-
biakban: Sztv.) 38. § (9) bekez-
désében, valamint a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (továbbiak-
ban: Ötv.) 16. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás
alapján, az Ötv. 8. § (4) bekez-
désében megállapított feladat-
körében a szociális rászorult-
ságtól függõ pénzbeli, és ter-
mészetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 8/2010. (VI.
1.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) mó-
dosításáról a következõket ren-
deli el:

1. §
(1) A Rendelet 17. § (1)-(2)

bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép: "(1) Helyi
lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a normatív lakás-
fenntartási támogatásra jogosult
személy, aki az önkormányzat
illetékességi területén fekvõ la-

kásban vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiségben (a továb-
biakban együtt: lakás) tulajdo-
nosként, haszonélvezõként,
bérlõként vagy albérlõként

a) egyszemélyes háztartás-
ban él, vagy

b) gyermekét, vagy gyerme-
keit egyedül neveli.

(2) A helyi lakásfenntartási
támogatást az önkormányzat
kiegészítõ támogatásként
nyújtja, a jogosult részére meg-
állapított, 4000 forint havi
összeget el nem érõ normatív
lakásfenntartási támogatás
4000 forintra történõ kiegészí-
tésével.

2. §
(1) Ez az önkormányzati

rendelet 2011. szeptember 28.
napján lép hatályba, és a ha-
tályba lépését követõ harmadik
napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rende-
let 17. § (4) bekezdése.

PETROVICS LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

DR. HORVÁTH BÉLA

JEGYZÕ

Nagymaros Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a to-
vábbiakban: Hatv.) 1. § (1)
bekezdésében és 5. §-ában,
valamint a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990.  évi
LXV. törvény (továbbiak-
ban: Ötv.) 16. § (1) bekez-
désében kapott felhatalma-
zás alapján, az Alkotmány
44/A. § (1) bekezdés d) pont-
jában megállapított feladat-
körében a helyi adókról szó-
ló 21/2006. (XII. 19.) önkor-
mányzati rendelet (a továb-
biakban: Rendelet) módosí-
tásáról a következõket ren-
deli el:

1. §
A Rendelet 23. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:
"Adómentes a Hatv. 19. §-ában
foglalt eseteken túlmenõen az a
telek is, amely az építési szabá-
lyok alapján nem beépíthetõ."

2. §
(1) Ez az önkormányzati

rendelet 2010. október 1. nap-
ján lép hatályba, és a hatályba
lépését követõ második napon
hatályát veszti.

(2) Rendelkezéseit a folya-
matban lévõ telekadó ügyek-
ben is alkalmazni kell.

PETROVICS LÁSZLÓ

DR. HORVÁTH BÉLA

POLGÁRMESTER

JEGYZÕ

folytatás az 1. oldalról
Persze senkinek sem érdeke,

hogy idáig eljusson a dolog.
Petrovics László szerint bizonyos
részeredmények már vannak. A be-
ruházás környezetvédelmi engedé-
lye hamarosan kiadásra kerülthet, s
kiírták azokat a pályázatokat is,
amelyek lehetõséget nyújtanak ah-
hoz, hogy az építtetõ uniós támoga-
táshoz jusson.

- Természetesen örülnénk neki,
ha a beruházóval megkötött szerzõ-
dés teljesülne, a képviselõ-testület
ehhez eddig is, ezután is minden tá-
mogatást megad. Ám közben azért
keressük az újabb lehetõségeket is,
de azt tapasztaljuk, hogy ha a termál-
beruházás kerül szóba, a befektetõk
és a bankok is visszafogottan reagál-
nak - mondja a polgármester. - Ez a
mai pénzügyi helyzetben érthetõ is,
de egy biztos: Magyarország számá-
ra az egyik kitörési pont a vízkincs
eddiginél sokkal jobb kihasználása
lehet, beleértve a termálvizet is.
Nagymaros ebbe a folyamatba ka-
paszkodhat bele, mert az eddigi ada-
tok igazolják, hogy ez egy járható
út számunkra is.

A termálberuházásra visszatérve
Petrovics László azt mondja: a tes-
tület rendszeresen kap tájékoztatást,
s õ személy szerint is gyakran be-
szél Sulyok Zoltánnal, aki minden lé-
nyeges lépésrõl informálja a város-
vezetõt.

- A legutóbbi önkormányzati
ülésen az derült ki, hogy a korábbi-
akhoz képest túl sok változás nincs.
Sulyok Zoltán beadta környezetvé-
delmi engedély kérelmét, s érdeklõ-
désére elmondása szerint mindig azt
a biztatást kapta, hogy rendben van
az anyag, hamarosan megszületik a
döntés. Meglepetésére azonban el-
utasították a kérelmet. A határoza-
tot maga a hatóság bírálta felül, ami
a környezetvédelmi szakhatóságnál
személyi konzekvenciákkal is járhat,
és ismét mérlegre tették a kérelmet.
Most úgy tûnik, hogy feltételeket bi-
zonyosan szabnak például a szenny-
víz-elvezetés terén, vagy a kitermelt
termálvíz visszapótlásával kapcso-
latban, de várhatóan megadják az en-
gedélyt. A beruházó azért a környe-
zetvédelmi szakhatósági engedély
beszerzésére törekszik elsõdlegesen,
mert ennek a szakhatósági engedély-
nek a beszerzése a leghosszadalma-
sabb és ha ez az engedély valami-

lyen szakmai okok miatt nem adha-
tó ki, az a beruházás meghiúsulását
jelenti . Ezért fontos tudni, hogy ez
az engedély rendelkezésre áll-e,
mert ennek hiányában értelmetlen
minden egyéb elõkészület (pl.: ter-
vezés stb.) megtétele. Ezen engedé-
lyezési eljárás során derült ki példá-
ul a vízügynél, hogy a termálberu-
házás helyszíne árvízi mederként
van feltüntetve, amire építési enge-
dély semmilyen formában nem ad-
ható ki. Ezt a félreértést a környe-
zetvédelmi hatástanulmányt készítõ
szakcég (ENVECON Kft.) tisztázta
és kijavíttatta. Ha a szakhatósági en-
gedély meglesz, akkor válik lehet-
ségessé mûszaki szempontból a be-
ruházás megvalósítása.

A vállalkozó a beruházás meg-
valósításához beadta a pályázatát -
erõsítette meg a hírt a polgármester
-, de az együttmûködõ partnerek ké-
résére Sulyok Zoltán nem ismertet-
hette meg velük az üzleti tervet min-
den részletére kiterjedõen. Ez üzleti
stratégia, nem a jó szándék hiánya.

- Sokan emiatt bírálják Sulyok
Zoltánt, de én úgy látom, hogy sok-
kal fontosabb az eredmény. Ha meg-
valósul a beruházás, elmondhatjuk
majd, hogy nem az a fontos, ki, mi-
kor, mit mondott, hogy mondta - fe-
lejtsük el. A város számára az a leg-
fontosabb, hogy a köztünk lévõ meg-
állapodás keretei között támogassuk
a vállalkozót abban, hogy sikerre vi-
gye terveit - jegyezte meg Petrovics
László.

Ám hozzátette: úgy tudja, kor-
mányzati szinten születhet döntés
több nagy beruházásról, köztük a
nagymarosi termálprojektrõl is. Ha
sikerül megfelelõ támogatást kapni
a tervek megvalósításához, nagy
esély van rá, hogy pénz is lesz hoz-
zá. Ha nem, akkor meg kell próbál-
ni feltárni más lehetõségeket. A vá-
ros ráadásul elõnyös helyzetben van,
mert a szerzõdés szerint a beruházó
köteles átadni az önkormányzatnak
a már eddig megszerzett engedélye-
it, a projekt dokumentumait és a jo-
got, hogy más megvalósíthassa a ter-
veket.

December 15. már nincs messze,
a szerzõdés egyértelmûen fogalmaz.

A termálberuházás sorsa így,
vagy úgy, de eldõl.

FURUCZ ZOLTÁN

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a szociális

rászorultságtól függő pénzbeli, és természetben
 nyújtott szociális ellátásokról szóló

8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Termálberuházás:
december 15.
a vízválasztó

Petrovics László szerint a szerződés a város
számára kedvező garanciákat tartalmaz

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A nagymarosi településőrök elérhetősége:
Kun Gábor             70/938-9865
Török Tibor             70/379-5303
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A Börzsöny-Duna-Ipoly Vi-
dékfejlesztési Egyesület pályá-
zatot írt ki a hozzá tartozó te-
lepülések lakosai, vállalkozói,
és intézményei számára a Bör-
zsöny-Duna-Ipoly Vidékfej-
lesztési Egyesület legtakaréko-
sabb portája címre.

Céljuk volt, hogy megtalál-
ják a legrendezettebb házat és
udvart (beleértve a ház elõtti
területet is) településenként
egy-egyet, az egyesület terü-
letén összesen három vállal-
kozót, vagy kereskedelmi egy-

ségekhez tartozó közterületet,
illetve az egyesület területén
azt az egy intézményt, amely
ezeket a célokat fontosnak
tartja.

A pályázaton városunk
nyertesei lettek: magánsze-
mély kategóriában Zoltai

Zsoltné - Sylvia lak; közintéz-
mény kategóriában a Vasút ut-
cai óvoda és vállalkozó kate-
góriában a Korona Kisvendég-
lõ.

Gratulálunk a nyertesek-
nek!

Nagymaros Város Önkor-
mányzata a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium-
mal együttmûködve kiírta a
Bursa Hungarica Felsõoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot a településen lakó-
hellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû felsõokta-
tási hallgatók számára a
2011/2012-es tanév második

és a 2012/2013-as tanév elsõ
félévére.

A pályázatok benyújtási ha-
tárideje: 2011. november 14.

A pályázati kiírás és a pá-
lyázati ûrlap a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatánál át-
vehetõ, illetve a nagymaros.hu
oldalról letölthetõ. Bõvebb in-
formáció a 06-27/595-107-es
telefonszámon kérhetõ.

Mobilgát-mûködési
terepkísérlet

A szeptember elején tartott lakossági fórum után október 3-án
16 órától a Felsõmezõ egykori vízügyi épületének udvarán le-
hetõség nyílt a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 számú "Nagy-
maros, árvízi védvonal kiépítése" tárgyú pályázat terepkísérleti
munkálatainak helyszíni megtekintésére, a fórumon ismertetet-
tek rövid bemutatására, a védvonal elöntés alatti mûködésének
és a kísérlet során felmerült tapasztalatoknak a megosztására.

Az érdeklõdõk, köztük Petrovics László polgármester a víz-
ügyi szakemberek tájékoztatóját hallgatva a bemutató meden-
cét felülrõl tekintik meg. Akit közelebbrõl érdekelt a téma, le-
mehetett a mélybe, ahol a mobilgát mellett a szárazon sétálva
tapasztalta meg, hogyan tartják a vízoszlopot az acélgerendák
mögé helyezett táblák.

Legtakarosabb porták

Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat

Meghívó
Elkészült és a temetõ déli sarkában lett elhelyezve a "Zollerek
síremléke", azaz a GRABMAL der ZOLLERVORFAHREN,
amelyet november 1-jén 15 órakor Gáspár István plébános
úr fog felszentelni. A GRABMAL minden helyi Zoller õse-
inek állít örök emléket. Minden érintett és érdeklõdõ sze-
mélyt szeretettel várok a rövid ünnepi eseményre.

DR. ZOLLER JÓZSEF
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Az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskola rendezésében dísz-
diploma átadó ünnepség volt
szeptember 16-án délután a
váci székesegyházban. A peda-
gógusok között voltak, akik 50,
60, 65 vagy 70 évvel ezelõtt
szerezték meg tanári diplomá-
jukat és több évtizeden keresz-
tül végezték lelkiismerettel
óvónõi, tanítói vagy tanári
munkájukat. Az ünnepeltek
között volt Nagymarosról Bor-
nemisza Zoltánné, mindenki
Angyal nénije, aki 65 év után
vasdiplomát vett át dr.
Káposztássy Bélától, az Apor
Vilmos Katolikus Fõiskola
megbízott rektorától.

Angyal néni Nagymaroson
született. Apja MÁV fõtiszt-
viselõ volt, több helyen laktak
az országban, ahol szükség
volt állomásfõnökre, oda he-
lyezték. Az elsõ osztályt még
Nagymaroson végezte, innen
Kalocsára, Drégelypalánkra,
hosszabb ideig Öttevénybe
helyezték édesapját, ez utób-
bi helyrõl Gyõrbe járt iskolá-
ba. A háború alatt lehetõségük
lett volna nyugatra menni, ám
édesapja úgy döntött, marad-
nak, s hazajöttek Nagymaros-
ra. Közben bejöttek az oro-
szok, Angyal nénit - aki idõ-
közben már Gyõrben a tanító-
képzõt végezte - 17 évesen
Oroszországba vitték malenkij
robotra. A diploma átvétele
után három évvel került a
nagymarosi iskolába, ahol
negyven évig tanított.

Kérdésünkre, miért lett ta-
nító, Angyal néni elmondta: õ
valójában kertészmérnök sze-
retett volna lenni. A tanítókép-
zõ elvégzése után Kecskemét-
re akart menni a kertészeti
fõiskolára, de jött az infláció
és ezért munkába kellett állnia,
tehát ez az álma nem valósult
meg. Azonban Nagymaros ka-
pott egy nagyszerû tanítónõt.

A tanítóképzõt Gyõrben, a
Hóman Ottó Tanítóképzõben
végezte el, ahol a Szent Orso-
lya rendi apácák tanítottak. A
háború alatt, amikor a negye-
dik osztályba iratkozott, né-
hányszor még a pincében föl-
adták a leckét, de a nagy bom-
bázás miatt, hazaküldték a
bentlakókat, így õt is. Haza-

jött Nagymarosra, innen Oro-
szországba került, egy év után,
1945. december 24-én, kará-
csonyeste jött haza a malenkij
robotról egy csoporttal, akik
kiütésesek voltak. Hazaérke-
zése után nemsokára rajta is
kijött a kiütéssel járó szörnyû
kór. A tanítóképzõt, az egy év
kihagyás ellenére sikerült be-
fejeznie. Az apácák elküldték
a könyveket Marosra és elin-
tézték a minisztériumban - még
akkor el tudták intézni -, hogy

az oklevelet a saját osztályával
kapja meg. Betegsége alatt itt-
hon nagyon sokat tanult, majd
a húsvéti szünet után vissza-
ment a fõiskolára, beült az 5.
osztályba, és amikor kihívták
a tanáriba, akkor vizsgázott a
negyedikes anyagból. Ekkor
már több jegyük volt, mert el-
sõtõl kezdve voltak olyan tan-
tárgyak, amelyek már az okle-
vélbe beszámítottak. Így az
osztályával együtt megkapta a
képesítést 1946-ban.

Az elsõ munkahelye Kis-
oroszi, ahol katolikus és refor-
mátus iskola volt, õ a katolikus
iskolába került. Sokat dolgo-
zott, 39 óraszámmal, mert két-
három tanító hadifogságban
volt, helyettesíteni kellett õket.
Örömmel tanította az elsõ há-
rom osztályt, az ötödikeseknek
háztartástant, meg történelmet.
Ezután két évet Szobon töltött
- mint mondta - ott is szeretett
lenni. A nagymarosi iskolába
1949-be került ahonnét 1989-
ben nyugdíjba küldték, bár sze-
retett volna még két évet taní-
tani. A tanítói hivatás ezzel
nem ért végett, hiszen Angyal
néninek még tavaly is voltak

Virágkertész helyett "gyerekkertész"
Vasdiplomát vett át Bornemisza Zoltánné

tanítványai.
A kérdésre, mit jelentett

Angyal néni számára, hogy
végül tanító és nem kertész-
mérnök lett, azt mondta: úgy
gondolta, hogy most nem a vi-
rágokat nyesegeti, hanem a
gyerekeknek a tulajdonságait.
Tulajdonképpen kertész lett,
csak "gyerekkertész". Õk még
arra figyeltek, úgy mentek az
iskolába, ahogy Gárdonyi
Géza: Kezdõ tanítóknak címû
versében írta:

"Mikor elõször lépsz az is-
kolába / legyen arcodon Jézus
nyájassága: / szólítsd köréd a
kisgyermekeket, / és simogasd
meg kezecskéjüket.

S ha látsz közöttük rútat,
rongyosat, / gyermeki arccal
búbánatosat, / ismerd meg
benn' a korán szenvedõt, - / s
öleld magadhoz, és csókold
meg õt."

Ezzel a szellemiséggel jöt-
tek ki a fõiskoláról tanítani, s
azt is tanulták: magyarul, han-
gosan, értelmesen beszéljenek,
hogy a legutolsó padban ülõ
gyermek is minden szavát ért-
se a tanítónak.

FISCHER ERZSÉBET
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Szeptember 9-én este városunk
cserkészeinek abban a megtisz-
teltetésben volt része, hogy egy
közös tábortûznek adhatott ott-
hont, melyen a 191.számú Tol-
di Miklós Cserkészcsapatot és
az 1918.számú Xantus János
Cserkészcsapatot láthatta ven-
dégül.

Ez az alkalom azért volt iga-
zán különleges, mivel a két
vendégcsapat igen egyedinek
és kü-lönlegesnek mondható a
cserkészek között. A Toldi
Miklós cserkészei itthon és
határainkon túl, szerte a széles
nagyvilágban leltek otthonra,
de magyar cserkészként a ma-
gyar cserkész-eszményt és an-
nak hagyományait képviselik
és õrzik. E csapat tagjai az idõ-
sebb generációhoz tartoznak
ugyan, mégis fiatalos lendület-
tel vetik bele magukat a kihí-
vásokba. A csapattagok három
évente gyûlnek össze egy pár
napos találkozóra, ahova ér-
keznek az USA-ból, Kanadá-
ból és kis hazánkból is idõsebb
Toldik. Három évvel ezelõtt a
csapat Keszthelyen szervezte
meg a találkozóját, de ebben az
évben a neves Toldi Találko-
zó egyik fénypontjának, a tá-
bor-tûznek Nagymaros adha-
tott otthont.

Erre az eseményre az újpes-
ti eszperantó cserkészek, a
Xantus János Cserkészcsapat
tagjai is eljöttek, hiszen a Tol-
di csapat története szorosan
összefonódik a Cserkész Esz-
perantó Ligával. A tábortûz
péntek este sötétedéskor kez-
dõdött a plébánia kertben.
Zászlófelvonással, majd nyitó
áldással vette kezdetét a közös
tûz, melyet Vág Jancsi Toldi
cserkésztestvérünk vezetett.
Elõször a Toldi, majd a Xantus,
s végül a marosi Szent Gellért
püspök csapat csapatindulója
és csatakiáltása hangzott el. Az
este további részében népdal-
ok, cserkészdalok, csatakiál-
tások hangzottak fel hol az
egyik, hol pedig a másik csa-
pat vezényletével. Az este bi-
zony emlékeze-tes volt kicsi-
nek, nagynak egyaránt. A vi-
dám hangulatot végül egy
énekkel zártuk, s minden cser-
kész élményekkel térhetett
haza. A vendég cserkészek
közül hárman még sátrat is ver-

tek a kertben, így nekik csak a
sátorba kellett beköltözni. Még
mielõtt azonban mindenki nyu-
govó-ra tért volna, egy közös
csoportképen örökítettük meg
a Toldi és a nagymarosi cser-
készeket, hogy legyen mivel
büszkélkedni az utókornak.

A közös együttlét minden
nagymarosinak örök élmény

Cserkésztábortûz Nagymaroson

marad. Sokat tanulhattunk
idõsebb cserkésztestvéreink-
tõl és igyekeztünk cserébe
hangulatos tábortûzzel megör-
vendeztetni õket. Remélem,
elértük a célunkat. Szeretnék
egy rövid köszönetet monda-
ni a Toldi csapat két cserké-
szének, a találkozó igazi szer-
vezõinek, Jóföldi Tibornak és

Baan Tibornak, hogy meg-is-
merhettük egymást és részesei
lehettük ennek a közös szép
élménynek. Az Úristen vi-
gyáz-zon rájuk és csapatukra,
õrizze meg õket egészségben
nagyon sokáig.

MAURER MIHÁLY TAMÁS

CSERKÉSZ-SEGÉDTISZT,
CSAPATPARANCSNOK



Nagymaros         7

Derûs napra ébredtünk szep-
tember 17-én Schwabenfest
rendezvényünk idõpontján!

Az idõ is kedvezett, hogy a
részvevõkkel együtt ideális
körülmények között és jó han-
gulatban teljen a Dunai Svábok
Önkormányzatának szervezé-
sében a hetedik alkalommal
megrendezett vidám õszi ese-
mény.

A díszletek felállítását kö-
vetõen - melyhez Antal Márti-
ka is hozzájárult -, hangulatos
teret varázsoltunk a Duna-par-
ton a kõszínpad köré, ahol se-
gítségünkre voltak az általános
iskola 6. osztályos tanulói:
Péntek Judit, Rudnyánszky
Helga, Ember Andrea, Maurer
Rita és Kovács Tünde. Kellner-
né Györgyi, családtagjaink, ba-

rátaink, a cserkészek és a nem-
zetiségi önkormányzat testületi
tagjai.

A helyszínt az önkormány-

zat gáláns felajánlásaként térí-
tésmentesen használhattuk, hi-
szen nem kellett közterületi
díjat fizetni, hogy a rendezvény
idejére a közösség, a vendégek
fogadására használhattuk a
Duna-parti teret. Továbbá a
székek, padok bérleti díjától is
eltekintettek. Köszönet érte,
mert így lehetõséget kaptunk
egy olyan rendezvény lebo-

nyolítására, ami a költségein-
ken felül rengeteg munkával,
szervezéssel járt, és városunk
rendezvény és kulturális prog-
ramját sikerrel bõvítette. Mint
ahogy köszönet a Köménymag
Grafika Kft-nek Pantali Ben-
cének és csapatának is, akik
igényes plakátok és szórólap-
ok elkészítésével támogatták a
rendezvényt.

A program déli 12 órakor
kezdõdött a MAHART-tól bé-
relt dunakanyari sétahajózás-
sal. A 150 férõhelyes sétaha-

jót a Kerepesrõl, Biatorbágy-
ról, Szigetszentmiklósról,
Szentmártonkátáról, Dunabog-
dányból, Kismarosról és Nagy-
börzsönybõl érkezõ fellépõk
vették birtokukba. Az egy órás
sétahajózás élményekkel dúsan
telt el. Burgermeister Ferencné
Jutka néni ismertetõt tartott vá-
rosunk történelmérõl. Bemu-
tatta, a hajóról is rátekintve a
Dunakanyar szépségeit, majd
ezt követõen tangóharmonikán
kísért énekléstõl volt hangos a
vízi jármû.

A fél háromkor kezdõdõ
ünnepélyes megnyitón köszön-
töttük Visegrád város polgár-
mesterét, Abonyi Gézát, a Pest
megyei Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselõjét,
Winhardt Ildikót, továbbá Du-
nakeszi, Vác, Verõce, Kisma-
ros, Zebegény, Nagybörzsöny,
Dunabogdány nemzetiségi ön-
kormányzatának vezetõségi
tagjait. A programban fellép-
tek az érkezõ települések tánc-
és énekcsoportjai, továbbá
Jaics Regina Heidi német nyel-
vû köszöntõjével és versével,
a nagymarosi óvodások német
nyelvû játékos bemutatójával,
Dubniczky Barbara és Rita
széphangzású énekével, Mé-
száros Nóri és Buda Péter la-
tin tánccal, és természetesen a
helyi nemzetiségi csoportok is,
a Die Blumen, a Wildenrosen,
a Dunakanyar Fúvósegyüttes
és még sorolhatnám. Mind-
eközben Varagya Lajos, Kiss
Gyuri, Skoda József, Zeller Já-
nos, Molnár Imre két katlan-

Schwabenfest - hetedszer
Jó hangulat, jó idő, sok résztvevő

ban fõzte a vendégek részére
az ízletes gulyást, amihez a
nyersanyagot a Fõ téri kisbolt
forgalmazója, Manyika bizto-
sította. A Nyugdíjas klub és a
sváb közösség tagjai a helyi
gasztronómiát ismertette meg
a vendégekkel, ízletes egytál-
ételt kínálva, sváb hagyomá-
nyok szerint elkészítve. A
Sebegin Hagyománymentõ
Egyesület helyben készült gõz-
gombócának is nagy sikere
volt, Jung Károlyné Ági és csa-
pata szorgos munkáját dicsér-
ve.

A Horváth család rendület-
lenül préselte a mustnak valót.
A négy mázsa szõlõt Rasman
Miklós CBA, Molnár Imre és
a sváb közösségünk finanszí-
rozta. A gyermekek részére
körhinta és hagyományos játé-
kok álltak rendelkezésre térí-
tésmentesen. A sörsátorban a
Kóka Bt folyatta a sörcsapot és
kínálta a hozzávaló sülteket.
Az este utcabállal, a Mányi
Sramli Zenekar hangulatos ze-
néjével fejezõdött be.

Köszönjük minden támoga-
tónak és résztvevõnek, hogy
segítették ismét a rendezvényt
sikerre vinni. Reméljük, to-
vábbra is számíthatunk rájuk,
hiszen láthatóan Nagymarost
már kinõtte ez a rendezvény is.
Távolról és közelrõl nagy az
érdeklõdés. Városunk jó hírne-
vét öregbíti minden hasonló
megmozdulás, amit értékelni
kell és örülni a lelkesedésnek.

DUNAI SVÁBOK ÖNKORMÁNYZATA

IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK
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Ahogy nézek ki az ablakon,
látom, jönnek az utasok az ál-
lomás felõl. A 8 órai pesti vo-
nat még korai, inkább a 10-es
a jellemzõ. Igen, évtizedek óta
ez a víkendes járat. Már gye-
rekkoromban, mikor a kapuban
ülve nézelõdtünk, a nyári dél-
elõttök megszokott idõpontján,
benépesült az utca. Akkor még
vasúton jöttek, a várost fõleg
hétvégére elhagyók. Nagy
szatyrokkal megpakolva, több
napi élelemmel felszerelkezve,
mivel az itteni árak mindig
"nyaraló" árak voltak (télen
is). Néhány korunkbeli gyerek-
kel, nagyon jól összebarátkoz-
tunk. Érdekes módon, ezek a
csupán három hónapra korlá-
tozódó kapcsolatok, akkor és
ott folytatódtak, amikor újra
kezdõdött a nyár. Szép emlé-
kek, mosolyt fakasztó élmé-
nyek idézõdnek fel bennem,
ahogy írás közben, ki-kinézek
az ablakon.

A nyaralók viszont egész
más hatással voltak ránk, gye-
rekekre. Akkoriban jóval több
üdülõ volt, MAFILM, POS-
TÁS, MÛVÉSZ...stb., ahová
persze az ottani alkalmazottak
jártak a családjaikkal. Idegen-
kedve néztük, vasárnap délután
a sétányon színes ruháikban
sétálgató szülõket, nagyszülõ-
ket, ahogy kézen fogva jólfé-
sült, fehér térdzoknis gyereke-
ikkel ámuldoztak a táj szépsé-
gén. Ami nekünk mindennapos
látvány volt, nekik újdonság.

Aztán késõbb, mi szintén nya-
raltunk a szüleinkkel és teker-
gettük a nyakunkat a látniva-
lók és a helybéli gyerekek felé.
Elgondolkodtató.

Ilyen gondolatok érnek en-
gem most így reggel, ahogy
nézem az ablakon át, kihúzott
a 9 órás zónázó, jönnek a pes-
tiek az állomás felõl. Sietõsen,
szaporázva. Arcukon a "nem-
sokára ott vagyok"érzés moso-
lya. Van aki int, van aki meg-
áll, beszélget pár szót, mivel
már évtizedek óta kijár, itt él.

Bár a kalendárium a szep-
tembert írja, szép napjaink van-
nak. Igazi nyári érzés ez, egy
marosi reggel, víkendesekkel.

Szép napot, aki kéri!
- MAGNES -

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

- október 17-én azon utcákban,
ahol  hétfőn van a szemétszállítás;

- október 18-én azon utcákban,
 ahol kedden van a szemétszállítás;

- október 19-án azon utcákban,
ahol szerdán van a szemétszállítás

lomtalanítást végzünk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
- a fém hulladékot,

- a nem szennyezett, kötegelt papírt,  valamint
- az italos- és befőttes üvegeket
 (műanyag zsákban/dobozban)

újrahasznosítás céljából külön gyűjtjük.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat

elkülönítve rakják ki.
Köszönjük, hogy ezzel is elősegítik szelektív

hulladékgyűjtési törekvéseinket!
POLGÁRMESTERI HIVATAL

MAROS KFT

Nyaralók
és víkendesek

Tûzoltó autó
átadás

Ünnepélyes keretek között tûzol-
tó autó átadására került sor ok-
tóber 26-án 10 órától a hajóállo-
másnál a Nagymarosi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület és a Szent
Olga Nemzetközi Alapítvány kö-
zös rendezésében. Köszöntõt
mond Balazic David, a Nagyma-
ros ÖTE elnöke, majd dr. Fehér
Endre, a Szent Olga Nemzetkö-
zi Alapítvány kuratóriumi tagja
adja át az egyesületnek haszná-
latra a tûzoltó autót.
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Gyerekkoromban nagy csodálat-
tal olvastam történeteket olyan
emberekrõl, akik "nagy szeretet-
mûveket" hoztak létre: kórházat,
iskolát, népkonyhát alapítottak.
Olyan "projekteket", amelyek
késõbb korukat és kiindulási he-
lyüket messze meghaladni lát-
szónak bizonyultak. Példaként
említem Kalazanci Szent Józse-
fet, aki, a XVI. századi római ut-
cagyerekeken akart segíteni és a
piarista iskolák áldását ma is él-
vezhetjük a XXI. századi Ma-
gyarországon.

Mindig azt gondoltam, ezek
biztosan gazdag emberek vol-
tak, akik ilyesmit kezdemé-
nyeztek. Voltak ilyenek is köz-
tük, mint például a mi szent
Erzsébetünk Wartburgban.
Ahogy azonban az ember job-
ban megismeri ezeknek az em-
bereknek az életét, kiderül,
hogy általában nem ez volt a
helyzet! Anyagi szempontból
teljesen átlagemberekrõl van
szó, akiknek a világon semmi
olyan vagyonuk nem volt, ami-
vel ilyesmit az ésszerûség alap-
ján el lehet kezdeni.

Mégis nagyon gazdagok õk:
gazdagok a hitben, az embertár-
sak iránti szeretetben és az iste-
ni Gondviselésbe vetett bizalom-
ban. Egyébként õrültségnek tûn-
hetne minden kezdeményezé-
sük.

Böjte Csaba atya is közéjük
tartozó kortársunk és honfitár-
sunk. Nemcsak, hogy szegény
családból származik, hanem
szent Ferenc követõjeként még
szegénységi fogadalmat is tett.
Tehát abszolút semmije sincsen.

Soha nem gondolta, hogy
1700 gyermekrõl fog gondos-
kodni Erdély szerte.

De akkor jött az a kettõ, akik-
kel az utcán találkozott egy
reggelen…És jött a belsõ hang
is: ezeken a gyerekeken neki kell
segítenie.

De hogyan? Nem végzett ha-
tástanulmányt és közgazdasági
számításokat. Csak tette, amit a
szíve diktált: azzal a néhány ron-
gyos kisgyerekkel leverték a la-
katot az egyik elhagyott, romos
ferences rendházról.

Hogyan is mûködik az isteni
gondviselés? Nem úgy, hogy
hirtelen takarékkönyvek hulla-
nak a földre, óriási összegekkel.
Hanem az emberek lelkében

kezdõdik el valami. Látják, hogy
Csaba testvér emberfelettien
küzd a gyermekekért. Látják,
ahogy a kis csavargókból olykor
egyetemet végzett, érett felnõt-
tek lesznek.

Akkor az ember úgy gondol-
ja: ezért talán én is tehetnék va-
lamit! Akármilyen kis apróság-
gal, de tudok segíteni! És látjuk,
hogy a sok "apróságból" milyen
csodálatos mû kerekedik ki!

Mi is ezt az "apróságot" pró-
báljuk összehozni, évrõl évre
megrendezve az Erzsébet bált.
Csak akik benne vagyunk ebben
a munkában, tudjuk a gyakorlat-
ból, hogy ez kicsiben ugyanúgy
történik, mint nagyban. Csak
annyit teszünk, mit az esõcsator-
na: összegyûjtjük az esõcseppe-
ket! Sok "semmibõl" végül is
lesz valami! Nem nagy összeg,
de egynapi kenyérre talán elég!

Adakozni válságban? Le-
gyinthetnénk: ugyan!

DE ne feledjük: Erdélyben is
válság van! Az 1700 gyermek
pedig enni kér, iskolába jár és
fûteni kell nekik!

Csaba atya legutóbbi üzene-
tében ezt írta: "Senki sem tehet
meg mindent. De mindenki meg-
tehet VALAMIT!"

Azt kérjük a bál elõtt: min-
denki, aki ezt meg tudja érteni:
tegyen VALAMIT!

Nem csoda-dolgokat! Csak
valamit! A Polarys Együttes már
megtette ezt: önköltséges fellé-
pést vállalt bálunkon.

Tudom, hogy mûvészek fog-
ják átengedni mûveiket, keres-

kedõk lemondanak pillanatnyi
hasznukról, sokan tombolatár-
gyat adományoznak, pártoló je-
gyet vesznek, munkájukat adják.

De aki eljön a bálra, bármi-
lyen kis összeget ad tombola-
jegyként, a büfében vásárolva,
vagy az árverésben részt véve
egy nagy szeretet mû részesévé
válik!

De vajon az adásnak csak ez

Adakozni válságban?
Gondolatok az Erzsébet bál előtt

az értelme? Korántsem! Az
együttérzés, szolidaritás mind-
nyájunkat gazdagít! Környeze-
tünkben és egész világunkban a
jóság növekszik! Ez pedig mind-
nyájunknak jó! Hisz válságban
mindnyájan kerülhetünk nehéz
helyzetbe és talán valamikor ne-
künk lesz szükségünk mások
segítségére!

Ha egy közösségben benne
van a szolidaritás, mindnyájan
nagyobb biztonságban érezhet-
jük magunkat.

A Polarys Együttessel szere-
tettel várunk tehát Mindenkit
november 19-én az Erzsébet
bálra!

Azon igyekszünk majd,
hogy a nagylelkûségért cseré-
be egy szép estét ajándékoz-
zunk azoknak, akik tudnak és
akarnak tenni VALAMIT!

A SZENT RÓKUS

KARITÁSZCSOPORT

A tavalyi Erzsébet bálon is a Polarys Együttes zenélt. Idén önköltséges fellépést vállaltak

Tájékoztató
Értesítem a nagymarosi lakosokat, hogy a Fõ tér 16. szám
alatti optikai üzlet bezár. Az itt készült szemüvegek szava-
tosságát 6 hónapig vállalom az ismert telefonszámon elõ-
zetes bejelentkezésre. Telefon: 06-30/916-0889.

Budapesti üzleteink közül a legjobban megközelíthetõ
Újpest-Városközpont metró végállomástól induló 96-os
autóbusszal Újpalota vásárcsarnokkal szemben Páskomli-
get utca 6. szám alatt. Nyitva 10-tõl 18 óráig. Az igazoló
szelvényt, amely a nagymarosi üzlet bélyegzõjével ellátott
be kell mutatni.

Mindenkinek jó egészséget kívánok.
ÜDVÖZLETTEL:

LENDVAINÉ PESTI EMESE

ARANYKOSZORÚS LÁTSZERÉSZ MESTER
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- Augusztus 31-én a
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola tanévnyitó
ünnepélyén Fábián Szabolcs, is-
kolánk megbízott igazgatója
megnyitotta a 2011-2012-es tan-
évet. A gördülékeny iskolakez-
dés és a balesetek megelõzése
végett szeptemberben a polgár-
õrök segédkeztek a forgalomirá-
nyításban az iskola elõtt. Segít-
ségüket ezúton is köszönjük.

- Iskolánk pedagógusai nevé-
ben köszönetet mondok Németh
Imrének is, aki több írásvetítõt
is adományozott intézményünk
részére. Továbbá köszönettel
tartozunk Balla Rékának, aki a
nyári szünidõ alatt felügyelte a
büntetésben lévõ diákunk erköl-
csi fejlõdését.

- Alsós diákjaink nagy lendü-
lettel kezdték meg az új tanévet,
hiszen közel egy tonna geszte-
nyét gyûjtöttek a vadásztársa-
ságoknak. A befolyt összeg az
osztályok kasszáját gyarapítja.

- Szeptember 26-án alsós at-
létikai verseny volt. Eredmények:

1. a osztály - lányok: Illés
Petra I., Hevesi Rebeka II., Ba-
log Bianka III.; fiúk: Szekeres
Ferenc I., Schäffer Bálint II.,
Farkas Balázs III.; 1. b osztály -
lányok: Tölgyes Zsófia  I.,
Berezvai Blanka II., Borka Eme-

se III.; fiúk: Heinczinger Barna-
bás I., Cserni Tamás II., Rudolf
Bence III.;

2. a osztály - lányok: Gável
Réka I., Ábrám Anna II.,
Drobilich Anna és Oláh Dorina
III.; fiúk: Oláh Zoltán I.,
Fleischmann Bálint II., Jórász
Vilmos, Murányi Kende és Szalai
Álmos III.; 2. b osztály - lányok:
Szekeres Gréta I., Bessenbacher
Boglárka II., Laczó Luca III.;
fiúk: Balogh Kristóf I., Csajka
Márton II., Dániel Bende III.

3. a osztály - lányok: Tóth
Petra I., Mrenna Andrea II., Há-
mori Vanda III.; fiúk: Hegyi Le-
vente I., Oláh Roland II., Pap
Zádor III.; 3. b osztály - lányok:
Szalontai Kata I., Mosonyi Bor-
bála II., Hevesi Hanna III.; fiúk:
Kiss Bence I., Schwarcz Gergõ
II., Ocsovai Péter III.,

4. a osztály - lányok: Illés
Panna I., Mile Kamilla II., Ma-
rosi Fanni III.; fiúk: Drobilich
Domonkos és Gaszner Ádám I.,
Péntek Zoltán II., Maurer Máté
III.; 4. b osztály - lányok:
Döbrössy Orsolya I., Hadi Kor-
nélia, Bálint Dorottya és Bálint

Flóra II., Ribai Viktória III.;
fiúk: Dobó Bálint I., Galszter
Gergõ II., Szilágyi Bálint és
Wiedermann Levente III.

- Iskolánk legjobb sportolói
szeptember 30-án mezei futóver-
senyen vettek részt Szõdön,
ahonnan nagyszerû eredmé-
nyekkel tértek haza. I. korcso-
port, lányok: Szekeres Gréta a 6.,
Drobilich Anna a 15., Gável
Réka a 17., Oláh Dorina a 18.
helyezést érte el a 60 induló kö-
zül.

I. korcsoport, fiúk: a 85 in-
duló közül Fleischmann Bálint
a 10., Vén Botond a 20., Oláh
Zoltán a 21., Szekeres Ferenc a
22., Szobonya Bálint a 38. futó-
ként ért célba. II. korcsoport, lá-
nyok: a 90 induló közül
Döbrössy Orsolya a 2., Tóth Pet-
ra a 30. helyen ért célt. II. kor-
csoport, fiúk: a 120 induló kö-
zül Dobó Bálint a 2., Drobilich
Domonkos a 18., Gaszner Ádám
a 23., Kiss Bence a 24. elõkelõ
helyezést érte el. III. korcsoport,
lányok: 80 induló közül
Schwarcz Anna a 28., Szilágyi
Lili a 35. lett. III. korcsoport,

fiúk: Szlávik Tamás a 15.,
Hansághy Bence a 29., Gyöm-
bér Levente a 60. versenyzõként
ért célba 100 versenyzõ közül.
IV. korcsoport, lányok:  a 45 in-
duló közül Müller Bettina az 1.,
Maurer Rita a 16., Gáspár Kla-
udia a 20. helyezést érte el. IV.
korcsoport, fiúk: a 48 induló
közül Tóth Tamás a 10., Holtság
Attila a 15., Kiss Norbert a 39.
futóként ért célba. Eredménye-
ikhez gratulálunk!

- Október hónap is több fel-
adatot állít diákjaink elé: az ara-
di vértanúk emléknapjára az 5.
osztály tanulói készülnek. Ebben
a hónapban lesz az õszi papír-
gyûjtés is. 12-én 8-tól 17 órá-
ig, és 13-án 14-tõl 17 óráig is-
kolánk diákjai városunk utcáit
járva gyûjtik a felesleges papírt,
így kérjük a kedves lakosságot,
akinél nagyobb mennyiségben
található papír, elõre szóljon is-
kolánk dolgozóinak, hogy meg
tudjuk szervezni az elszállítását.

Iskolai hírek

Október 18-án 18
órától szülői fórumot
tartunk a művelődési

házban, minden
szülőt és érdeklődőt
szeretettel várunk.
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Köztünk élnek

A precíziós mezõgazdaságtól a napköziig
Elérkezett a következõ hónap
és ez a hónap sem telhet el egy
híresebb marosi lakossal készí-
tett interjú nélkül. Ebben a hó-
napban Matus Lászlóra esett a
választás, aki szerényen, még-
is magabiztos mondanivalóval
állt kérdéseink elébe. Lássuk
mit tudtunk meg róla.

Laci 1983-ban Vácon szü-
letett és Nagymaroson nevel-
kedett. Az általános iskolai ta-
nulmányait is nálunk végezte,
majd Vácon a Piarista Gimná-
ziumban folytatta. Még abban
az idõszakban tanult itt, ami-
kor nem vezették be a koedu-
kációt. Viccesen megjegyezte:
nagyon sajnálja, hogy miután
leérettségizett már indultak
vegyes osztályok is a gimnázi-
umban, de õ pont kimaradt be-
lõle. Pozitívumként viszont az
iskola rengeteg értékkel szol-
gált a számára és sok emberre
példaképként tekint még most
is a régi tanárai közül. Úgy
érzi, hogy õk meghatározó sze-
mélyek lettek az életében.

A felvételijét három helyre
adta be, amibõl mind a három
agrárjellegû képzést célzott
meg. Beadta a jelentkezését
Pestre, Gödöllõre és Moson-
magyaróvárra. Ezek közül
Mosonmagyaróvárra nyert fel-
vételt, amit eleinte nagyon ne-
hezményezett. Õ is szíveseb-
ben folytatta volna tanulmá-
nyait egy pesti iskolában. Ké-
sõbb kiderült, hogy a döntése
nem volt annyira rossz, mint
gondolta és az iskola elnyerte
tetszését. Osztatlan képzésben
meg is szerezte elsõ diplomá-
ját, általános agrármérnöki sza-
kon, kiváló minõsítéssel. Pár-
huzamosan elkezdte másod-
diplomáját is, amit szintén si-
kerrel végzett el az élelmiszer-
minõségbiztosító agrármérnö-
ki szak keretein belül.

2006-ban vállalta el elsõ ko-
molyabb munkáját Bábolnán,
egy vetõmag üzemben volt
mûszakvezetõ fél éven keresz-
tül. Majd késõbb a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal-
ban töltött be köztisztviselõi
pozíciót. Ez a munkakör nem
igazán nyerte el tetszését, ezért
visszatért az egyetemre, hogy
doktori képzésben vegyen részt.

A képzés ideje alatt a kukorica
cink mikroelem-visszapótlásá-
val foglalkozott. Emellett a pre-
cíziós mezõgazdaság kérdései
is foglalkoztatták, mely kérdé-
sek révén a jövõben a növény-
termesztés takarékosabb és kör-
nyezetkímélõbb lehet. Úgy érzi,
hogy a mosonmagyaróvári idõ-
szak nagyon meghatározó sze-
repet töltött be az életében.

Az egyetemi oktatatói pozí-
ció is megfordult a fejében, de
úgy alakult, hogy erre nem
adódott lehetõsége. Mindezek
mellett a szíve is visszahúzta
õt Nagymarosra. Itthon hamar
állást talált és õ töltötte be az
élelmezésvezetõi posztot 2011.
januárjától kezdve. Az össze-
függések ellenére a pozíciót
nem anyukája által szerezte
meg, hanem nyílt pályázaton õ
tûnt a legalkalmasabbnak az
állás betöltésére. Ismerõsei
közül sokan furcsának találták,
hogy ez a hivatás kihívást je-
lentett neki és azt is, hogy Laci
ebben próbálta megtalálni a
boldogulását. Ennek ellenére õ
egy percig sem bánta meg dön-
tését. Meg is találta elvárásait

és szerinte a konyhán dolgozó
emberek is a maximumot tel-
jesítik. Más kérdés, hogy tel-
jesen tisztában van azzal a
ténnyel, hogy a lakosok részé-
rõl legalább annyi pozitív, mint
negatív visszajelzést kap az ét-
keztetés tekintetében. Tudja,
hogy sajnos nem lehet minden-
kinek megfelelni, de azon van,
hogy minél több lakónak te-
gyen a kedvére ezzel a szolgál-
tatással.  Reméli a jövõben is
helyt tud majd állni ebben a
szerepkörben, mert számára ez
egy nagyon izgalmas és sokré-
tû hivatás. Sokat jelent számá-
ra a jóllakott gyerekek látvá-
nya, akik mosollyal az arcukon
állnak sorba repetáért a napkö-
ziben.

A jövõ évben reméli, a
konyha átköltözik a Mátyás
étterem helyére, ahol sokkal
komolyabb felszereltséggel
tudnak majd az élelmezéssel
foglalkozni. Úgy érzi, hogy
országos szinten még így is re-
mek helyet foglalunk el a rang-
listán, de az új hellyel még ko-
molyabb teljesítményeket ér-
hetnének el.  Az átköltözés

után megfordult a fejében nyílt
napok ötlete is, hogy a szülõk
és a gyerekek láthassák, mi
zajlik a "kulisszák" mögött.
Fontos a gyerekek számára vi-
zuális inger, ami sokkal mé-
lyebben érinti õket, mint egy
száraz elõadás.

Laci régebben szerepet vál-
lalt a helyi iskolában lezajlott
Egészséghét szervezésében is,
ahol elõadást tartott az egész-
séges táplálkozásról. Szerve-
zett kóstolókat és méhészeti
bemutatót is, aminek kapcsán
ezúton is köszönetet mond
azoknak, akik segítettek ebben.
Sokan Lacit a Dunakanyar
Fúvósegyüttesbõl is ismerhe-
tik, ahol 15 évig baritonkürtön
játszott. Egy jó társaság alakult
ki belõlük és rengeteg barátság
és jó emlék fûzi hozzájuk.
Mostanában sajnos személyes
elfoglaltságai miatt nem tud
idõt szakítani a zenélésre.

Interjúnk végén hozzáten-
nénk, hogy sok sikert kívánunk
a doktori cím megszerzéséhez
és ahhoz, hogy a jövõhöz fû-
zött elvárásai valóra váljanak.

BURGERMEISTER RICHÁRD
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Ígéretünkhöz híven, október-
tõl Nagymaroson is elindítjuk
életmód tanácsadó sorozatun-
kat, hogy segítsünk azoknak,
akik szükségét érzik, hogy
változtassanak eddigi élet-
módjukon. A testi- lelki
egészséggel összefüggõ, igen
széles körû ismeretanyag bir-
tokában ki-ki eldöntheti, mi-
ként igazgassa saját életét,
hogy a lehetõ legjobb egész-
ségnek és jó közérzetnek ör-
vendjen.

Helyszín: Nagymaros, Dó-
zsa György u. 2., napközis
konyha (a ka-
tolikus temp-
lom mellett)

- Október
11. kedd 18
óra: Az im-
munrendszer
szerepe a be-
t e g s é g e k
megelõzésé-
ben és gyógyításában. Elõ-
adó: Köbel Wolfgang termé-
szetgyógyász

- Október 25. kedd 18 óra:

A "Mosoly" Mikrotérségi
Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat újra beindította dél-
utáni klubjait, melyekre szere-
tettel várják a nagymarosi és
környékbeli gyermekeket.

Az iskola utáni szabadidõ
hasznos eltöltését szolgáló fog-
lalkozások heti rendszeresség-
gel kerülnek megrendezésre a
szolgálat Nagymaros, Váci út
32. szám alatt található épüle-
tében. A minden 6-14 éves fi-
atal számára elérhetõ és ingye-
nes klubok az alábbi témákban
és idõpontokban várják a gyer-
mekeket:

Hétfõ: Társasjáték klub alsó
tagozatosoknak, 16-17 óráig.

Kedd: Kamaszklub 12-16
éveseknek - beszélgetés és

egyedi bemutató kamaszkori
témákkal, 15-17 óráig.

Szerda: Játékos német klub
alsó tagozatosoknak, 16-17
óráig.

Minden hónap utolsó szom-
batja: Természetjáró, termé-
szetben játszó klub felsõ tago-
zatosoknak, 9-12 óráig

Ugyanitt szerda délelõttön-
ként BABA-MAMA klubba
invitáljuk a 0-3 év közötti ba-
bákat és szüleiket. Sok játék,
kötetlen beszélgetés és elõadá-
sok az õket érintõ témákban.
Idõpont: minden szerda: 10-12
óráig.

A klubokról bõvebb infor-
máció elérhetõ a 06-70/315-
4014 vagy 06-27/354-054-es
számon.

Hogyan mûködnek az embe-
ri szervezet védekezõ és ön-
gyógyító mechanizmusai?
Elõadó: Sonnleitner Károly
életmód-tanácsadó

- November 8. kedd 18
óra: A rákbetegségek korsze-
rû megelõzése és az alterna-
tív rákgyógyítás. Elõadó:
Köbel Wolfgang természet-
gyógyász

- November 22. kedd 18
óra: A testi-lelki egészség
nyolc alapelve. Elõadó: Szabó
Attila tanár, egészségnevelõ

Az érdeklõdéstõl függõen
a bevezetõ
négy elõ-
adást továb-
bi elõadá-
sok és gya-
korlati fog-
lalkozások
követik.

A soro-
zatot szerve-

zi: az Életpont Nonprofit Köz-
hasznú Kft. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak a szervezõk!
A belépés díjtalan.

'Fenntartható közösségek - táj-
barát mezõgazdaság' címmel
rendezett tanácskozást a Jövõ
Nemzedékek Országgyûlési
Biztosának Irodája a Pannon-
halmi Bencés Fõapátság támo-
gatásával szeptember 16-án
Gyõrben és 17-én Pannonhal-
mán.

A konferenciára meghívott
civilek, vidékfejlesztési szak-

emberek, polgármesterek és a
szakminisztériumok képviselõi
Gyõrben szekcióüléseken dol-
goztak ki közös munkatervet
az alábbi négy témakörben:

1. Helyi termék - helyi piac;
2. Iskolai közétkeztetés -

környezeti nevelés;
3. Megújuló gyümölcsös-

kultúra;
4. A gyógynövénytermesz-

tés változó feltétele.
A nagymarosi Spájzplacc

piacot az elsõ szekcióban mu-
tathatta be a Kerekegylet, a
szekcióban kiemelt négy nagy
fenntarthatósági projekt egyi-
keként - Túristvándi, Rozsály
és Panyola komplex önfenntar-
tó településfejlesztési stratégi-
ája mellett, melyeket az adott
települések polgármesterei is-
mertettek.

A második napon Pannon-
halmán a szekcióvezetõk
összegezték a munkacsoportok
eredményeit, melyeket plená-
ris ülés keretében, Ángyán Jó-
zsef szakállamtitkár részvéte-
lével vitattunk meg.

A Kerekegylet meghívott
képviselõi (Veress László,
Szomráky Pál és Bertényi Gá-
bor) az éjszakákba nyúló kö-

zös tanácskozásokat követõen
abban a megtiszteltetésben ré-
szesültek, hogy a konferencia
eredményeit bemutató Pannon-
halmi Nyilatkozat jegyzõi kö-
zött szerepelhettek.

Az esemény egyik legna-
gyobb sikere talán, hogy a
fenntarthatónak tûnõ progra-
mokat megvalósító civilek és
településvezetõk klubot alapí-
tottak abból a célból, hogy a
késõbbiekben rendszeres talál-
kozókon ismertessék meg egy-
mást és más érdeklõdõ telepü-
léseket a mintaprogramok ala-
kulásával és újabb fejleménye-
ivel.

A Pannonhalmi Nyilatkozat
elérhetõsége:

h t t p : / / j n o . h u / h u / p d f /
pannonhalmi_nyilatkozat.pdf

Életmód-változtatás
hétrõl hétre

Előadás-sorozat indul Nagymaroson

A Kerekegylet
Pannonhalmán

Délutáni klubok
gyermekeinknek

http://jno.hu/hu/pdf/
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Oroszlány: a Vért Kupa -
szeptember 10.

K-1 kölyök IV. évf. 1500 mé-
ter: 1. Jeszenszky Petra;

Mk-1 kölyök III. évf. 1500
méter: 2. Szántói Szabó Márk, 3.
Polgár Péter, 5. Polgár Dániel;

K-1 kölyök III. évf. 1500
méter: 1. Jeszenszky Petra;

Mk-1 gyermek I. évf. 1500
méter: 1. Szántói Szabó Tamás,
3. Dobó Bálint, 4. Antal Már-
ton;

K-1 kölyök III. évf. 1500
méter: 4. Szlávik Tamás, 5. Je-
szenszky Ruben;

Mk-1 gyermek 0. évf. 1500
méter: 1. Dobó Bálint, 3.
Gaszner Ádám, 8. Drobilich Do-
monkos, 9. Squor Bálint;

K-1 serdülõ V-VI. évf. 1500
méter "A" futam: 1. Halápi Ger-
gely, 2. Döbrössy Péter, 6.
Guzsik Dániel, 7. Tar Bálint;

K-1 serdülõ V-VI. évf. 1500
méter "B" futam: 3. Maurer
Morvai Bence, 6. Bergmann
Dániel;

Mk-1 gyermek II. évf. 1500
méter "A" futam: 1. Polgár Pé-
ter, 2. Szántói Szabó Tamás, 14.
Drobilich Benedek;

Mk-1 gyermek II. évf. 1500
méter "B" futam: 1. Szlávik Ta-
más, 2. Polgár Dániel, 5. Antal
Márton;

Mk-1 törpe évf. 1500 méter:
2. Döbrössy Orsolya, 8. Hadi
Kornélia;

K-1 ifjúsági VII-VIII évf.
1500 méter: 8. Vakli Gergõ, 9.
Jeszenszky Dániel;

Sziget váltó Mk-1 I-II. évf.
4x500 méter "A" futam: 1. Polgár
Dániel, Antal Márton, Drobilich
Benedek, Szlávik Tamás;

Sziget váltó Mk-1 I-II. évf.

4x500 méter "B" futam: 1. Pol-
gár Péter, Dobó Bálint, Gaszner
Ádám, Szántói Szabó Tamás;

Korosztályos váltó 5x200
méter "A" futam: 6. Szántói
Szabó Tamás, Szántói Szabó
Márk, Halápi Gergely, Schind-
ler László, Vakli Gergõ;

Korosztályos váltó 5x200
méter "B" futam: 3. Polgár Dá-
niel, Maurer Morvai Botond,
Guzsik Dániel, Maurer Morvai
Bence, Heincz Sándor, 4.
Szlávik Tamás, Jeszenszky
Ruben, Döbrössy Péter, Je-
szenszky Dániel, Döbrössy Ger-
gely;

K-2 ffi 200 méter: 5. Maurer
Morvai Bence, Döbrössy Péter,
7. Heincz Sándor, Schind-ler
László

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

szeptember 24-25.:

K-1 U23 évf. 2000 méter: 6.
Schindler László Zoltán;

K-1 ifjúsági VII-VIII. évf.
2000 méter: 4. Halápi Gergely,
5. Maurer Morvai Bence;

K-2 kölyök III. évf. 2000 mé-
ter: 2. Maurer Morvai Botond,
Jeszenszky Ruben;

Mk-1 kölyök III. évf. 2000
méter: 9. Szántói Szabó Márk;

K-2 gyermek II. évf. 2000
méter: 1. Polgár Dániel, Szlávik
Tamás;

Mk-1 gyermek II. évf. 2000
méter: 1. Polgár Péter;

Mk-2 gyermek I. évf. 2000
méter: 1. Szántói Szabó Tamás,
Antal Márton;

Mk-1 gyermek I. évf. 2000
méter (2001-esek): 1. Dobó Bá-
lint.

A dunakeszi DunArt Képzõ-
mûvészeti Egyesület több mû-
vésze mutatkozott be szeptem-
berben a nagymarosi mûvelõ-
dési házban. A "Négyek" néven
ismert alkotócsoport ezúttal két
kortárs mûvészt hívott meg to-
vábbi kiállítóként, akik szintén
tagjai a DunArt alkotómûhely-
nek.

Az érdeklõdõ közönség így
hat mûvész - Dusza Tibor,
Magyar Miklós, Peti Sándor,
Tuzson-Berczeli Péter, Vándor

Gábor és Vincze József - alko-
tásait tekinthette meg a duna-
parti városban.

Annak ellenére, hogy a mû-
vészek közül többen tagjai a
Nagymarosi Képzõmûvészeti
Egyesületnek is, a kiállított
képek, szobrok nagyobb része
még ismeretlen volt a helyi
közönségnek.

Langmayer Katalin, a Du-
nakeszi Polgármesteri Hivatal
fõtanácsosa a szeptember 10-
én délután tartott megnyitó be-
szédében minden mûvész alko-
tásait külön-külön is méltatta.
A szinte mûelemzõ értékelés-
ben, gondolatmenetben azt a

közös motívumot emelte ki,
amely lehetõvé teszi a mûvé-
szek számára az alkotás örö-
mét, vagyis maga a mû kelet-
kezésének belsõ útját.

A DunArt alkotócsoport
képviseletében Peti Sándor azt
emelte ki, hogy mennyire fon-
tos a különbözõ térségek alko-
tó közösségei számára a part-
neri kapcsolatok kialakítása.
Ezért egy-egy ilyen közös ki-
állítás is nagyszerû alkalom
arra, hogy az alkotómûhelyek

között elmélyüljön az a kultu-
rális kapcsolat, amely elõsegít-
heti a mûvészek értékteremté-
sét.

A meghívottak között jelen
volt családjával László Zoltán,
Kosd polgármestere is, aki a
kiállítás színvonalának elisme-
rését azzal is kifejezte, hogy
meghívta a mûvészeket telepü-
lésének kiállítótermébe is.

A nagymarosi mûvészek is
kiállítást terveznek idén õsszel
Dunakeszin, eleget téve a
VOKE József Attila Mûvelõ-
dési Központ meghívásának.

(DUNAKANYARREGIO.HU)
FOTÓ: FURUCZ ANITA

Kajakosaink eredményei DunArt kiállítás
Nagymaroson
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ÁLLATVÉDÕ
SOROKÕszi akció

Az alapítvány - nem kevés mosolyt kapva ezért - kivételesen
egy játékkutyát mentett meg az esztelen enyészettõl. A meg
nem becsült hatalmas játékot a Szamaras úti konténerbe dob-
ták ki, illetve csak a fejét állították a nyílásba, egyébként a
tetejére tették, mert nem fért bele. Itt találta meg a Máté Ala-
pítvány egyik munkatársa, aki hazavitte, kimosta, megvarro-
gatta és felajánlotta a védõnõi, illetve gyermekorvosi rendelõ
számára. A gyerekek örömmel fogadták a hatalmas kutyát,
aki most már illatosan, megbecsülve, szakavatott õrkutyaként
figyeli a rendelõk ajtaját. Minden jót Máté!

NICKEL  RÉKA

Bogár: Otthoni használatra
Bogi, Bogica, Kukacka. Az
anyja bevadászott welsh ter-
rier, az apja egy fekete kö-
zéptermetû, abszolút keverék
szomszéd kutya, kinézetre
lehetett benne pumi és foxi
vér is.

Bogár egy csendes nyu-
godt, intelligens, szeretetre
vágyó és szeretni tudó ked-
ves kutyus volt. Imádott ját-
szani, kirándulni és fürdeni
a Dunában. Megszoktattuk,
hogy nem távolodott el tõ-
lünk, még akkor sem, ha nem
volt rajta póráz. Ezt úgy ér-
tük el, hogy kiskorában levit-
tük a füzesbe, s mikor na-
gyon elõreszaladt, elbújtunk.
Lélekszakadva rohant
vissza, a fa mögül azért mi
is figyeltük, és mikor szagot
kapott, boldogan megtalált.
Persze mi is nagyon örültünk
neki. Csak kétszer indult el
úgy másfél éves korában
egyedül felfedezni a világot.
Már a Fõ térnél szaglászott,
igen elmélyülten. Megijedt,
mikor rászóltam, de csak
annyit mondtam csendesen:
no gyere, megyünk szépen
haza. Többet nem ment el
egyedül, hiszen mindig vit-
tük magunkkal, ahová csak
lehetett.

Fruska:  Ot thon csak
Fusi, Fusika, Kisbogár, vagy
ha rossz fát tett a tûzre: a Ku-
tya. (Mit csinált már megint
a kutya?!!) Az anyja Bogár,
az apja bevadászott foxterri-
er. Küllemre az apjához ha-

Az őszi kutya/macska ivartalanítási és macskák veszettség elleni oltási akcióra
28 jelentkező volt, az előrelátható költség: 131.500 forint.

ÚJ HONLAPUNK címe: www.matefoundation.hu - KATTINTSON RÁ!
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

sonlított. A négy kölyök
közül õ volt az egyedüli
lány, a legkisebb, de a leg-
elevenebb és legszemtele-
nebb. Ezért is kapta a ne-
vét, szemtelen kis fruska
volt. A verekedést, játékot
õ kezdeményezte, de rövid
idõn belül a kupac legalján
volt. Ekkor dühbe jött, fújt,
köpködött, hörgött, mint a
macskák. A három fiú öt
felé szaladt, õ pedig büsz-
kén felállt,  körülnézett,
most jól megijesztettem a
fiúkat. Fruskát is szoktattuk
a füzesben, de vele rend-
szerint, már az anyjával
mentünk, így tõle is tanult.

Mindkét kutya "családi
kutya" volt. Csányi Vilmos
professzor úr meghatáro-
zása szerint. Vagyis bejá-
ratosak voltak a lakásba,
kivéve a konyhát és spáj-
zot.  Legkedvesebb esti
szeánsz volt, ha a heverõ-
re leterítettem a plédjüket,
én is felültem, és a két ku-
tya mellém feküdt, egyik a
jobb- másik a baloldalra.
Soha nem feküdtek ketten
egy oldalra. Rövid idõn
belül horkolt mind a kettõ.
Ha véletlenül este nem ér-
tem rá leülni, szaladgáltak
utánam, hiába volt fent a
plédjük. Ezért lehet, hogy
sokan megszólnak, kutyá-
nak az udvaron a helye, de
az igazi kutya-boldogságot
csak így lehet megismerni
és megadni nekik.

BURGERMEISTER FERENCNÉ

Állati történetekMáté a gyermekorvosi
rendelõben

www.matefoundation.hu
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- ABLAKSZIGETELÉS -
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

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

A mûvelõdési ház programjai
2011. október-november

Október 11. de.: vásár
Október 13. de.: vásár
Október 14. 16.30  óra: Népdal- és nótakedvelõk köre
Október 15. 20 óra: I. Sramli parti a Wildenrosen Táncegyüttes szer-
vezésében
Október 16. 16 óra: Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület Õszi
Tárlata - kiállítás-megnyitó
Október 18. 10.55 óra: komolyzenei hangverseny fiataloknak - Fil-
harmónia bérlet
Október 18. du.: vásár
Október 18. 18 óra: a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti
Iskola fóruma szülõknek
Október 20. de.: vásár
Október 21. de.: ünnepi megemlékezés - iskola
Október 21. 18 óra: közmeghallgatás
Október 23. 18 óra: megemlékezés az 1956-os forradalomról és sza-
badságharcról
Október 24. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Október 27. de.: vásár

November 7. de.: vásár
November 7. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
November 8. de.: vásár
November 12. 18 óra: batyubál a Városi Nyugdíjasklub rendezésé-
ben

Anyakönyvi hírek
Születtek: Drewitt Benjamin és Gulyás Edina lánya
Annabel Sophie, Fazekas Attila és Papp Anikó Zsuzsanna
lánya Lelle Zora, Kosztra Gábor és Zoller Judit lánya Jú-
lia, Kovács Ferenc és Bossányi Kinga lánya Janka Hanga,
Horváth Máté Gusztáv és Deák Diána Margit lánya Diána
Vivien, Muzer Péter és Szabó Katalin fia Levente.

Házasságot kötöttek: Szabó Gergely és Szalóki Andrea,
Baláti Bálint és Haniberger Orsolya.

Elhunyt: Rudolf József.

NE DOBD KI,
HA PÉNZT IS

KAPHATSZ ÉRTE!

PAPÍRHULLADÉK ,
PET PALACK

ÁTVÉTEL
H-P: 9-15 óráig
Sz.: 9-12 óráig

VÍSZEL KFT
Nagymaros Vasút utca 31.
Telefon: 06-70/608-8002

és 06-30/551-9466.

Minden
forint számít!

Válasszon
15 biztosító
ajánlatából!

Időpont egyeztetés:
06-30/851-40-61

Lakáselőtakarékosság
30 % állami  támogatással
+ 3,9 % lakáskölcsönnel!

Major László
Nagymaros, Mainzi utca 21.

David cipészműhely
Kibővült kínálattal várja kedves vendégeit:

cipőápolási termékek, talpbetétek,
bőr pénztárcák, kulcstartók, nemezelt

és gyöngyből készült ékszerek.
Állandó akciók a 40 %-os kosárban!

Nagymaros, Vasút u. 3.

www.menita.hu
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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: 27/316-100, fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK

LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Közérdekû
telefonszámok

orvosi ügyelet
- 06-27/354-180

mentők - 104
rendőrség - 107
tűzoltóság - 105
polgárőrség -

06-70/382-9041

"Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik"
Libanapok a Korona Kisvendéglõben

november 11-12-13-án!
Asztalfoglalását, elõrendelését kérjük, idõben jelezze!

Telefon: 06/27-355-336
Cím: 2626 Nagymaros, Dózsa György út 1.

Kérjük Kedves Vendégeinket, hogy rendelés esetén szíveskedjenek visszajelezni!
Libamenü: Libaleves sült levesbetéttel, Sült libamáj libatepertõvel, lilahagymával,

Sült libacomb párolt káposztával, hagymás törtburgonyával, Desszert

mailto:dunapress@invitel.hu

