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Testvérvárosi szerzõdés
Szent István példája és mûve
Nagy-, Kis- és Oroszgejõccel reményt ébreszt a szívünkben
Nagymaros Város Önkormányzata és a kárpátaljai
Nagy- Kis- és Oroszgejõc között augusztus 12-én testvérvárosi együttmûködési megállapodás született. A szerzõdést
Bilakovics Sándor Nagy, Kisés Oroszgejõc polgármestere
és Petrovics László polgármester írta alá (képünkön).
A két település eddig is szoros kapcsolatot ápolt, a több alkalommal hozzánk látogató

gyerek csoportok táborozása,
és mûvészek fellépése szorossá tette ezt az összekötõ kapcsot. Szalai Mihály, Szomráky
Pál, valamint Ivaskovics József
a kisgejõci kórusvezetõ és zeneiskolai igazgató áldozatos
munkája közelebb hozta egymáshoz a két települést.
Most az együttmûködési
megállapodás keretében a következõ területeken kívánnak
még tartalmasabb együttmûködést kialakítani: közös kulturális, mûvészeti és sportprogramok szervezése; Magyarország Európai Uniós tagságából
eredõen közös uniós pályázati
lehetõségek elõkészítése, és

abban Nagygejõc, Kisgejõc és
Oroszgejõc községek részvétele, a települések civil szervezeti találkozásának elõsegítése
a cél.
A nagymarosi delegáció
nagygejõci tartózkodása alatt
megtekintett egy kis hagyományõrzõ szobát, és megnézték Egry Ferenc - híres harangöntõ - volt otthonát és kiállított harangjait. Hosszasan beszélgettek a község polgármes-

terével az ottani gazdasági
helyzetrõl és kialakult közigazgatási gyakorlatról. Megnézték
a község intézményeit, és a délután folyamán egy kedves ünnepség keretén belül aláírták a
megállapodást. Az aláírás és
ünnepség résztvevõi voltak
még: Nagygejõc református
lelkésze, a járási vezetõség
képviselõje, a zeneiskola igazgatója, a nagymarosi városfejlesztési, környezetvédelmi és
turisztikai bizottság elnöke, valamint a kapcsolat fent említett
elindítói. Az ünnepséget a zenei fesztivál ideje alatt ott táborozó gyerekek tánca tette felejthetetlenné.

Az idei Szent István-nap
ünnepi szónoka Zimonyi
János plébános atya, érseki
tanácsos, tiszteletbeli kanonok beszédében hangsúlyozta elsõ nagy királyunk
szellemi örökségét, melyre a
mai ember is alapozhat,
építheti jövõjét.
“Szent István, Magyarország királya, az evangélium
bölcs embere sziklára építette
házát. Az õ háza, a mi hazánk.
A vezetõ hivatása, hogy az
egész nemzet közös javának
elsõ szolgája legyen. Éppen a
Hegyi beszéd igazsága az a
szilárd alap, melyre István
nemzetet épített. Krisztus evangéliumának igazsága az a szikla, melyre õ alapozott, és amely
az embernek adott isteni erõt
tartalmazza…”
“…E szent királytól nemcsak a II. Szilveszter pápától
kapott koronát örököltük, de
ránk hagyta szellemi végrendeletét is. Az alapvetõ és drága örökségét, az igazi sziklára épített házat. Ez nem csupán tanítás, elmélet és tanácsok gyûjteménye, vagy pedig
emberei mû emberi alkotás,
hanem mindenekelõtt szilárd
tanúságtétel a keresztény életrõl. Szent István olyan keresztény, aki hisz a kinyilatkoztatott igazságban.”
“A jelen magyarországi
helyzetnek az a veszedelme,
hogy felerõsíti a nemzetellenes,
a kereszténységet elvetõ törekvéseket. Ha nem is hangoztatják, de érzékeltetik azt, hogy
nekünk nem lehet múltunk, nekünk csak örök jelenünk van.
Abban szabad tenyésznünk,
emlékezet és a jövõ reménye
nélkül. Aki odafigyel a magyar
valóságra, tudja, hogy a ke-

reszténység és más vallások
erkölcsi tanításainak elvetése
máris meghozta gyümölcseit. A
bûnözés egyre gátlástalanabb.
Nem lévén erkölcs, mert az elvont fogalom. Ismeretlen az
értékrend, minden szabad,
csak rajta ne kapjanak…”
“Szent István példája és
mûve reményt ébreszt a szívünkben. Azt a reményt, hogy a nemek hatalmi csoportja - amely
annyira csak tilt, fenyeget, elbocsát, korlátoz, elvon, adóztat
- annyira nincs lelki azonosságban a kultúrával, nemzettel, hittel, eszmerendszerrel, hogy
elõbb-utóbb feltehetõen megszünteti önmagát.
A Szent-Istváni államiságra, egyházépítésre és útmutatásukra figyelni kell. Építjük a
jövõt hittel, keresztény kultúrával, nyelvünk ápolásával, történelmünk igaz ismeretével, és
nem utolsósorban példás egyéni és családi életünkkel. Elõttünk egy nemzetnek sorsa áll.
A diagnózist ismerjük: ez a
nemzet beteg. Ha akarjuk, hatékony ápolói, gyógyító orvosai lehetünk” - mondta befejezésül Zimonyi János plébános.
(Fotó: Kiss Péter)
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Igenek és nemek a szünet Városfejlesztési hírek
– közösen a helyi szakaszának megvalósítása. A
utáni testületi ülésen 24. órában
szelídgesztenyések
feladat komplexitása miatt a
A nyári szünet után augusztus
31-én, hétfõn ültek össze elõször a bizottságok és a képviselõ-testület. Az éjszakába nyúló ülésen ismét számos fontos
témában hoztak döntést a városanyák és -atyák. A bizottsági
döntések után végül éjfél elõtt
néhány perccel vette kezdetét a
testületi ülés, amelyen nem vett
részt Heinczinger László és
Zoller Csaba. Ivor Andrásné alpolgármester már az ülés elején
kérte, hogy ne szervezzék egymás után a bizottsági, illetve
képviselõ-testületi üléseket.
Napirend elõtt Német Imre
képviselõ kérdését válaszolta
meg Petrovics László polgármester, amely az új jegyzõ
munkába állásával volt kapcsolatos. A polgármester elmondta: megjöttek az állásfoglalások a hatóságoktól, amelyek
összeférhetetlenséget állapítanak meg. Ezért ahhoz, hogy dr.
Horváth Béla betölthesse a
jegyzõ pozíciót, meg kell szüntetni az összeférhetetlenséget.
A napirend elsõ pontját, a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelését a
humánügyi bizottság javaslatára vita nélkül elfogadták a képviselõk. A második pontban
tárgyalt költségvetési rendeletmódosítás pontjait nem találták
jól kidolgozottnak a bizottságok tagjai, ezért elõször nem
javasolták annak tárgyalását.
Mivel azonban szerepeltek sürgõs feladatok is közte, mégis
megtárgyalták mind a bizottságok, mind pedig a testület.
Döntöttek arról, hogy dr.
Zombori Klára háziorvos megbízási díját annyival emelik
meg, amennyivel a lakbére is
emelkedett. A doktornõ ugyanis azt kifogásolta, hogy amikor
Nagymarosra került ingyen
szolgálati lakást ígértek neki.
Azóta azonban bérleti díjat fizet, amelyet most a piaci árhoz
igazítva megemelt az önkormányzat.
Támogatták a Nagymarosi
SE versenyzõjének Heincz
Sándornak utazását 70 ezer forinttal, aki októberben Sydneyben részt szeretne venni a
World Masters Games-en. Egy
kikötése azonban van az önkormányzatnak, hogy Nagy-

marost is népszerüsítenie kell
a sportolónak.
Elfogadták a rendezvénykeret megemelését, illetve a
könyvtár költségvetési keretének emelését.
Támogatták a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
épületének elektromos karbantartási munkálatai elvégzését
216 ezer forinttal. Varga Tamás képviselõ kérte, hogy legközelebb ne csak egy ajánlatot
kérjen be az önkormányzat, hanem többet is, hogy legyen választási lehetõség.
Elvetették viszont az idei
évre tervezett adóérdekeltségi
szabályzatot, amelynek az volt
a célja, hogy az osztály dolgozóit ösztönözzék az adófelderítések hatékonyabbá és legfõképpen gyorsabbá tételére. Ezt
a javaslatot már a pénzügyi bizottság sem támogatta.
Nem támogatta kettõ, csak
egy dolgozó államháztartási
mérlegképes könyvelõ képzését
a testület, mivel az anyag nem
tartalmazott tanulmányi szerzõdést. Ezt a testület a következõ
ülésre kérte bemutatni.
Nem vizsgálják felül a Fõ
tér forgalmi rend változását,
errõl döntöttek. Nagymarost az
Atlantis-Visegrád Club Kft
vezetõje kereste meg levélben,
azzal a kéréssel, hogy állítsák
vissza korábbi forgalmi rendet. A városfejlesztési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság tagja Philipp Frigyes a témával kapcsolatban elmondta:
hosszú munka eredménye,
hogy megújult a Fõ tér. Meg
voltak és vannak az okai, amiért nem kellene ezen változtatni. Végül javaslatára a bizottság úgy döntött, hogy a parkolási rend felülvizsgálatával, ami már ugyancsak idõszerû egyidejûleg át lehet tekinteni a
forgalmi rendet is.
Kínai delegáció látogathat
októberben Nagymarosra, mert
a testület jóváhagyta kérelmüket,
miszerint beutazásukra meghívó
levelet küldenek. A kínai delegáció mindössze két órát tölt
majd városunkban, a többi napon a várost megkeresõ utazási
iroda intézi a programjukat. A
költségeket is az iroda vállalja.
FURUCZ ANITA

megmentéséért
(HU-SK 2008/01/187)
A májusi beszámoló óta a pályázat eredményhirdetésérõl a
hivatalos értesítés is megtörtént, a támogatási szerzõdés
megkötése a napokban várható. A nyári hónapokban sor
került a szlovákiai (Kékkõ –
Modry Kamen) féllel ez
együttmûködési megállapodás

hatósági elõírások is jócskán
megnehezítették a tervezés folyamatát, de mára kialakult egy
tárgyalásra is alkalmas mûszaki megoldás.
A következõ hetekben ezek
hatósági és üzemeltetõi egyeztetése következik, illetve az
érintett ingatlantulajdonosokkal is megkezdõdik a konzultáció. A tervezéssel párhuzamosan folyik a második – meg-

Képünkön a felújított Zöldfa utca látható
megkötésére, valamint a pályázati kötelezõ dokumentumok
benyújtására.
A szerzõdés megkötése után
megkezdõdhet a tervezett tevékenységek végrehajtása, melynek közvetlen célcsoportja a
gesztenyés területek tulajdonosi köre. A kutatási és laboratóriumi munkák után az érdeklõdõ érintettek tájékoztatást kapnak a lehetõségekrõl, és képzés
keretében elsajátíthatják a fenntartáshoz, védekezéshez szükséges ismereteket. Szintén ezt
kívánja erõsíteni a nyilvános
adatbankok és a térségi szaktanácsadó rendszer létrehozása, a
mintaterület kialakítása pedig
valós körülmények között kíván
kézzelfogható eredményeket
bemutatni. Reményeink szerint
a digitális és nyomtatott kiadványok felkeltik a nem közvetlenül érintettek érdeklõdését is,
és ismét fellendülhet a gesztenye kultúrája.

valósításra vonatkozó – pályázati fordulót elõkészítõ tanulmány kidolgozása is. Az engedélyeztetésre alkalmas tervek
benyújtása ez év novemberére
várható, a második pályázati
fordulóra pedig az elõkészítési dokumentumok elkészültével 2010. márciusában kerülhet sor.
Zöldfa utca
útburkolati felújítása

A Zöldfa utca útburkolat felújítása a tavalyi évbõl áthúzódó pályázati forrás felhasználása a képviselõ-testület döntése értelmében, a megkötött vállalkozási szerzõdés alapján
szeptember elején megkezdõdött és várhatóan a napokban
be is fejezõdik.
A pályázat célja útburkolati
felújítás, így a járda és a zöldfelületek felújítása nem lehet
része a kivitelezésnek. Az aszfaltburkolathoz szigorúan
kapcsolódó elemek, az útszeÁrvízi védvonal kiépítése
(KEOP-7.2.1.1-2008-0016) gély cseréje és az aknák szintbehelyezése el fog készülni.
MURÁNYI ZOLTÁN
Hosszas elõkészületek után a
VÁROSFEJLESZTÉSI
tervezéssel megkezdõdött az
CSOPORTVEZETÕ
árvízi védvonal kiépítés elsõ
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Újra lesz piac Nagymaroson
Beszélgetés Petrovics László polgármesterrel
– Hogyan telt Nagymaroson az
ön értékelése szerint a fesztiválszezon?
– A hagyományosnak
mondható rendezvények: a
Kittenberger napok, a Katolikus Ifjúsági Találkozó és a
Misztrál Fesztivál a változékony idõjárás ellenére is sikeresek voltak. Az önkormányzat
a klasszikus költõk zenés estjével és az augusztus 20-i bábjátékkal, népzenével, néptánccal, igényes blues-zenével és
utcabállal igyekezett bõvíteni a
választékot. A tûzijáték idén a
partról került lebonyolításra,
mert a két szemközti város nem
egy napon ünnepelt, így is a
szokásoknak megfelelõen hatalmas tömeg élvezhette a mûsorokat. Jövõre ismét a Dunáról kívánjuk indítani a “rakétákat”. Figyelemre méltó a civil szervezetek tevékenysége
is. A Károly Róbert Társaság
szervezésében több nagyszerû
tárlat nyílt meg.
– Az õszi-téli idõszakban
hallani sokszor, hogy Nagymaroson “nincs semmi”. Mit várhatunk idén?
– Talán túlzás a fenti ítélet,
hiszen szinte minden hétvégén
van “valami”, ami szépet és jót
ad az embereknek. Érdemes
megnézni a honlapunkon elérhetõ programtervet! Például karácsony táján mindig hangulatos civil rendezvényeken vehet
részt, akinek van rá kedve. Az
önkormányzat idén lehetõségeihez képest és az igényeket figyelembe véve tervez például
gyermekprogramokat (mesefilm-vetítést, interaktív koncertet az idei dalnokverseny gyõztesével, a Berenisz együttessel
a legkisebbek számára) és más
terveink is vannak. Fellépési lehetõségekkel szeretnénk bátorítani a helyben feltûnõ elõadókat, például a Kettõs Tamás és
a Vadszamarak rapformációt is.
– A Virágos Nagymarosért
mozgalom szép eredményeket
hozott, mégsem mondhatjuk,
hogy a város méltó lenne régi
rendezett hagyományaihoz.
– Ezért tervezzük a Tiszta
udvar, rendes ház mozgalom
újraélesztését, ami kissé anakronisztikusnak tûnhet, de a lényegen nem változtat, hogy
tartsuk rendben a portánkat, és
az elõtte levõ közterületet is.

Az igaz, hogy várhatóan csak
erkölcsi elismeréssel jár, de
mindenki jobban és otthon
érezheti magát.
– Ehhez kapcsolódik a kérdés: miként lehetne elvárni,
hogy ne szemeteljenek az emberek, ha a Fõ tér kivételével

az import élelmiszernek becézett szemétrõl. Mindeközben
Nagymaroson számtalan,
olyan õstermelõ él, aki a termékeit nem, vagy legfeljebb
áron alul tudja eladni. Nem
tudna segíteni ebben az önkormányzat?

alig vannak utcai kukák?
– Már tervezzük, hogy egyre több helyre rakunk ki szemetest, de bármennyire furcsán
is hangzik, ez sem megy egyik
pillanatról a másikra.
– A sajtóban nem múlik el
nap anélkül, hogy ne olvasnánk

– A képviselõ-testület már
elfogadta, hogy a vasút oldalában engedélyezzük az árusítást, de ezen felül tervezem a
Magyar utcában kulturált, állandó standok felállítását is.
– Jó, ha új dolgokat építünk,
de a már meglévõ értékeket

sem becsüljük. Gondolok itt a
Seregi György Duna-parti szökõkútjára.
– Nekünk különösen fontosak a helyi mûvészek alkotásai,
a szökõkút rendbetételét már
befejeztük. A testület ellenszavazat nélkül fogadta el az elromlott szivattyú rendbetételéhez szükséges összeget.
Ezenkívül a helyi alkotóknak
állandó kiállítási lehetõséget
biztosítottunk a volt Blaskovich Iskola épületében, melyet ezúton is mindenki figyelmébe ajánlok (képünkön a kiállítás egy részlete látható).
– Úgy tûnik, a “szálloda”
örök torzó marad.
– Továbbra is bízom benne,
hogy nem. Az mindenki számára nyilvánvaló, aki mostanában
próbált ingatlant eladni Nagymaroson, de bárhol az országban
igaz ez, hogy nem, vagy csak
nagyon áron alul lehetett volna
értékesíteni. A legrosszabb, hogy
üresen áll! Ezért gondolkodunk
olyan hasznosítási módokon,
amelyek a válság idõszakában is
megoldást jelenthetnek. Olyan
pályázat kiírását készítjük elõ,
melyet talán a ma piacon lévõ beruházók is érdekesnek találhatnak. Ezzel megtörténhetne a fejlesztés, az õrzési és egyéb rezsiköltségeket pedig megtakaríthatnánk. Arról nem is szólva, hogy
ez kulturált fogyasztó vendégeket hozna a városnak, és munkahelyeket teremtene. A pályázat
még az idén áttörést hozhat a
mozdulatlan helyzetben.
BADACSONY T. ÖRS
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Templomunk búcsúja
Szent kereszt felmagasztalása, templomunk nevenapja,
búcsúünnepe. E napot szeptember 14-én ünnepeljük, a
búcsúnap vasárnap lesz.
Szent kereszt felmagasztalása ünnepén két történelmi eseményre is emlékezünk. Egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására,
másrészt visszaszerzésére. A
szent keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja,
Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A róla szóló legenda szerint a Golgota hegyén talált maradványokat
egy beteghez érintették, és
amikor Krisztus keresztjének
darabját nyújtották neki,
meggyógyult. Az ereklyét,
melyet késõbb elraboltak a
perzsák, Herakleiosz császár
628-ban szerezte vissza, és
vitte õrzési helyére mezítláb,
szegényes ruhában, a saját
vállán.
A keresztet az egyház történelmében mindig együtt
említették a szenvedés vállalásával. Avilai Szent Teréz
errõl azt mondja: “A kereszt
a mi nagy nevelõnk, és ha hiányzik a kereszt az életembõl, akkor félek, hogy elfeledkezett rólam az Isten”. A
neves német teológus,
Joseph Ratzinger bíboros,
mikor megkérdezték tõle,

Lakossági
fórum
Szeretettel
várunk minden
nagymarosi
polgárt és
hétvégiház
tulajdonost

október 16-án
18 órára,
a mûvelõdési
házban
rendezendõ
lakossági
fórumra.

miért sebezzük a gyerekek
lelkét az iskolák falára kitett
kivégzõeszköz, a kereszt látványával, a következõt
mondta: “A kereszt az iskolafalon borzasztó dolog, mert
megmutatja, mire képes az
egyik ember a másikkal,
ugyanakkor áldott eszköz,
kincs, mert azt is megmutatja, hogy mindezek ellenére
mire képes az Isten az emberért.” A kereszt Isten szeretetének, az ember felé kiáradó élõ szeretetének jele,
egyben nagy kegyelmek forrása. A keresztfa azért is értékes, mert Jézus Krisztus
szenvedésének, de még jobban a sátán felett aratott gyõzelmének a jele. A kereszt
felmagasztalása így egyben
Krisztus gyõzelmének felmagasztalása is.

A gyõzelmet idén is ünnepelték

A Visegrádi utcai Duna-parton augusztus 19-én idén is találkoztak azok az emberek, akik gyõzelmet arattak a 2002-es árvíz felett. A már hagyománnyá vált augusztus 19-i vendéglátás ötlete
Schült Ferenctõl és Janovics Tibortól származik. Ezen nap estéjén az emlékek felelevenítése mellett elfogy a napközben üstben
készült finom ennivaló is. Idén a menû zúzapörkölt volt pásztortarhonyával.

Megújult a kerékpáros pihenõ
A Zoltán utcánál, a Duna-parton
a Magosfa Alapítvány és a Fakocka Egyesület tagjai önkéntesekkel néhány éve két organikus
kerékpáros pihenõt építettek,
egy fa és egy fûzfaépítményt. A
fûzfa építmény most kezd hajtani, a fa építmény azonban megrongálódott, megérett a felújításra. A közelmúltban a fa pihenõhelyet Schült Ferenc saját költségén és munkájával felújította,
lefestette. Köszönjük neki!
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Szent István-napok
Ebben az évben a Szent
Istvánnap teljes programja
augusztus 20-án zajlott le. A
program-összeállítással igyekeztünk mindenkinek a kedvében járni.
Augusztus 20-án nem csak
Szent Istvánra és a magyar államalapításra emlékeztünk, hanem az új kenyérre is, és itt ke-

került sor a fotópályázat eredményhirdetésére is. Tizenegy
személytõl hetven pályamunka
érkezett, melyet négytagú zsûri
bírált el: Heltai Csaba - National
Geographic magazin mûvészeti
vezetõje, Mándli Gyula - Váci
Katona Lajos Könyvtár igazgatója, Nagy Balázs - Földgömb
Magazin fõszerkesztõje és

A koszorút Petrovics László polgármester, Ivor Andrásné és
Zoller Csaba alpolgármesterek helyezték el. Fotók: Kiss Péter
rültek átadásra 2009 városi kitüntetései is.
Az ünnep - a hagyományokhoz híven - szentmisével kezdõdött, majd Szent István és Boldog Gizella Monsberger téri
szobrának megkoszorúzása után
a Fõ téren folytatódott az ünnepi megemlékezés.
Petrovics László polgármester úr köszöntõje után ünnepi beszédet dr. Zimony János plébános úr mondott.
Szintén hagyomány már városunkban, hogy augusztus 20a alkalmából elismerések, kitüntetések átadására is sor kerül.
Idén városunk díszpolgára
Mándliné Szabó Katalin lett, Pro
Urbe díjat Döbrössy Mihályné
Valentin Kriszta és Jung Antal
kapott, a Nagymaros Ifjúságáért
kitüntetésben Bezeczky Árpádné
és Zoltai Zsolt részesült.
A 20-i ünnepségen való közremûködésért köszönet illeti a
Dunakanyar Fúvósegyüttest és
karmesterét Ujvári Gábort, Horváth Antalt a konferálásért, a 950es számú Szent Gellért Cserkészcsapat képviselõit, az irodalmi
mûsorért Heinczinger Miklóst és
Tóbisz Tinelli Tamást. Hálásak
vagyunk Paszternák Tamás atyának a gyönyörû kenyéráldásért és
a városi nyugdíjas klub tagjainak
a kenyér szétosztásáért.
Az ünnepség keretén belül

Brauer Zsófia - National
Geographic Channel munkatársa. Ezúton is köszönjük közremûködésüket. Értékelésük alapján kialakult egy rangsor, melybõl válogatást láthatnak a mûvelõdési ház kistermében. Elsõ helyezett lett a tavalyi gyõztes
Sárog Tibor, Ahol a jég az úr
címû képével. Nyereménye egy
önálló kiállítás lehetõsége a mûvelõdési házban, egy National
Geographic elõfizetés, egy
Földgömb Magazin elõfizetés,
egy pendrive a Gauss Kft felajánlásban, egy üveg díjnyertes
bor Heininger Károly felajánlásaként és végül de nem utolsó
sorban a fõdíj egy kétszemélyes
hétvégi utazás az önkormányzat és az Admiral Panzió–Hotel
felajánlásában.
Második helyezett lett Ernszt
Árpád, Út a Kálváriára címû
képe és harmadik lett Tomkins
Rita, Holdvilág címû képe. Nyereményük: egy fotós könyv a
Lyra Könyvesház felajánlásában, egy National Geographic
elõfizetés, egy Földgömb Magazin elõfizetés, egy pendrive a
Gauss Kft, egy vízhatlan mobiltok a yachtlap.hu és egyéb tárgyak a National Geographic
Channel felajánlásában.
Ezúton is köszönjük a díjak felajánlóinak az értékes ajándékokat
és gratulálunk mindenkinek!

Délután kézmûves foglalkozással, ingyenes arcfestéssel és
történelmi játékokkal kedveskedtünk a gyerekeknek. Ezúton
köszönjük a segítõknek: Rudolfné Krisztának, Schindlerné Mónikának, Gergelyné Áginak,
Gubacsi Hajninak, Balla Rékának, Rudolf Melittának és Pinczinger Katának, hogy mindezt
munkájukkal lehetõvé tették!
Nagy sikert aratott Écsi
Gyöngyi, aki bábjátékával lenyûgözte a gyerekeket (és a felnõtteket). Ezt követõen fergeteges koncert vette kezdetét, színpadunkon fellépett Ferenczi
György és a Rackajam.
A koncert után az idén tizedik alkalommal megrendezésre
kerülõ, “Nagymaroson élõ,
Nagymaroshoz kötõdõ” alkotómûvészek tárlatának megnyitása következett. A kiállítást Lányi G. Csaba festõmûvész nyitotta meg, Wolf Péter: Áve Maria címû mûvét Horváth Antal
énekelte el a megnyitón szép
számmal résztvevõ mûvészetbarát vendégeknek.
A Fõ téri kõszínpadon fél

Háromnegyed tízkor a tûzijáték következett, melyhez különlegesen érdekes bevezetõt a
Nagymarosi Motorcsónak SE
lampionos felvonulásának fényei adtak a vízen. Az utcabálon a táncolni vágyóknak nem
kellett ücsörögniük, mert a remek talpalávalót a Panoráma
zenekar biztosította.
Minden közremûködõnek
nagyon köszönjük a segítségét
és részvételét, továbbá szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül a Szent István-nap nem jöhettek volna létre: vízirendészetnek a vízi, a
rendõrség és a Nagymarosi Polgárõr Egyesület tagjainak a szárazföldi programok helyszínének biztosításáért.
Köszönet a mûvelõdési ház
dolgozóinak a kiállítás megszervezéséért, Szabó Petrának a kiállítás rendezésében való közremûködésért, Bedõ Ádámnak, és
Ocsenás Tibornak a rendezvény
technikai feltételeinek megteremtéséért, Bessenbacher Gézának, Maros Kft-nek a köztisztaság feltételeinek megteremtéséért és a közmunkásoknak a helyszínek biztosításáért.
A rendezvény elsõdleges támogatója Nagymaros Város Ön-

A városi ünnepség végén Tóbisz Tinelli Tamás és Heinczinger
Miklós énekelt
nyolckor kezdõdött néptáncosok
bemutatkozásával a mûsor. Az
érdeklõdõ közönség a Danubius
Táncegyüttes és az Almássy Gonoszok produkciójának tapsolhatott. Mindegyik táncegyüttest elismerés illeti a színvonalas elõadásért. Köszönet érte!
Szent István életérõl egy szép,
zenés összeállítást láthattunk,
melyben közremûködtek: Álmosd
Phaedra és Habány Tamás színmûvészek, a Danubius Táncegyüttes, és a Silverstar Társulat.

kormányzata volt. Támogatta továbbá: CBA Nagymaros-Trade
Kft, Mahart PassNave Személyhajózási Kft, Piramis Építõház
Kft, Dákay Zoltán, Palásti Ildikó, dr. Szili Zsoltné, Zellerné
Jung Erzsébet, Platina-Bau Zrt,
Sajgó-Invest Kft és az OTP Váci
Kirendeltsége.
A rendezvény környékén lakó
polgároknak ezúton is köszönjük
a türelmüket.
MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN
NAGY ESZTER SZERVEZÕK
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Akikre büszkék vagyunk
Díszpolgári címet vett át
Mándliné Szabó Katalin a
Nagymarosi Könyvtár és
Mûvelõdési Ház vezetõje.
Mándliné Szabó Katalin
Szombathelyen végezte a fõiskolát, mint könyvtár és magyar nyelv- és irodalom szakos általános iskolai tanár.
Elsõ munkahelye 1977-ben a
Nagyközségi Könyvtár Nagymaroson és 1993 óta a mûvelõdési ház intézményvezetõje
is. Szakmai fejlõdéséért is
mindent megtett, több továbbképzésen vett részt mind az
informatika, mind a könyvtári partnerkapcsolatok terén.
Mándliné Szabó Katalin 32
éve dolgozik a közmûvelõdésben, olyan hivatástudattal,
amit bármelyikünk megiri-

Bölcsõtõl a koporsóig címmel.
1996-tól vezeti az önkormányzat kérésére a Nagymarosi
Krónikát, 2003-ban kézírással
a Hõsök Könyvébe bejegyezte
az I. és II. világháború katona
halottainak, valamint a
malenkij robot összes meghurcoltjának nevét. A Károly Róbert Társaság tagjaként kiállításokat szervez, idén elsõ alkalommal Nepomuki Szent János
megemlékezést tartott a Dámnál, nemrég pedig Pestisjárványtól napjainkig címmel
egyedülálló kiállítással örvendeztette meg a marosiakat.
Döbrössy Mihályné Valentin
Kriszta
Pro Urbe díjat kapott
Jung Antal. Jung Antal 1920- elismeréséül. Jung Antal 70
ban született, 1935-tõl volt tag- éves dalos múltja példát adott
ja a Nagymarosi Férfikarnak. sok fiatal számára is.

A képen balról jobbra Zoltai Zsolt, Mándliné Szabó Katalin,
Bezeczky Árpádné, Jung Antal. Fotók: Kiss Péter
gyelhet tõle. Hihetetlen energiával végzi nap mint nap feladatát, a plakátkészítéstõl a
takarításon át fogadások szervezéséig.
Pro Urbe díjas lett
Döbrössy Mihályné Valentin
Kriszta. Döbrössy Mihályné
Valentin Kriszta Nagymaroson
született. Kriszta a saját gyerekkori élményeire és tapasztalataira alapozva, a huszonnegyedik órában kezdte el kutatni a nagymarosiak múltját. A
fellelhetõ szellemi hagyatékot
rögzítette az Örökségünk
Nagymaros címû könyvben,
majd gulágot megjárt nagymarosiak szenvedéseinek állított
emléket a Fájdalmas örökségünkben. A sok összegyûlt
fényképbõl képeskönyvet szerkesztett Száz év - száz kép és a

Az éneklés, a kórus munkájában való részvétel életének része volt. Szép basszus hangja
volt, énekelt a Testvériség, a
Dunakeszi Magyarság és a
MÁV Központi Énekkarban is,
de a szíve mindig visszahúzta
Nagymarosra a férfikórusba.
Itt voltak barátai és a kórust
szeretõ nagymarosi emberek.
Apósa, Hernádi Ferenc - aki a
kórus karnagya volt - lelkesedése átragadt rá is. Utolsó mohikánja volt azoknak a kórustagoknak, akik minden támogatás nélkül, saját pénzükön
jártak a kórus fellépéseire, de
sokszor titokban, bujkálva tudtak próbákat tartani. A kórus 90
éves jubileuma alkalmából
1994-ben a mûvelõdési miniszter a Népmûvelésért kitüntetõ
címet adományozta Jung Antalnak énekesi tevékenysége

Nagymaros Ifjúságáért
kitüntetésben részesült
Bezeczky Árpádné. Bezeczky
Árpádné, Erzsi néni, aki tõsgyökeres nagymarosi családba
született. Már az általános iskolában kitûnt jó képességeivel, precíz, lelkiismeretes munkájával mindig a tökéletességre törekedett. A hivalkodás, a
törtetés, önmaga elõtérbe helyezése távol állt tõle. A pálya,
amit igazi hivatástudattal választott, nagyon illett egyéniségéhez. Kiváló pedagógus lett
belõle. A tanítóképzõ elvégzése után néhány évet Márianosztrán tanított, ahol igazgatóhelyettesi feladatot is ellátott.
Öt év szobi tanítás után végül
hazakerült Nagymarosra, itt
tanított, munkálkodott a gyerekek és a szülõk javára nyugdíjazásáig. Sok éven át a nagy-

marosi iskola gyermekvédelmi
felelõse is volt. Csendes, meleghangú, nyugodt alaptermészetû ember, de emellett
nagyon határozott és következetes pedagógus is. Megbízható, lelkiismeretes, magas mûveltségû és nagy szakmai tudású tanítónõ.
Nagymaros Ifjúságáért
kitüntetésben részesült
Zoltai Zsolt. Zoltai Zsolt
1986-ban került a nagymarosi
iskolába, mint mérnök-tanár.
Elsõsorban technikát tanított,
de ha szükség volt rá, akkor a
reáltantárgyak mindegyikének
oktatásában is segíteni tudott.
Zoltai Zsolt felkarolta azokat a
fiatalokat, akiknek kiváló kézügyességük volt, de rossz bizonyítványuk miatt semmilyen
középiskolába nem vették fel.
Szilágyi Erzsébet akkori iskolaigazgató 1992-ben létrehozta a szakiskolai osztályt, melyben az alapszakmák ismereteire oktatták a tanulókat. Zoltai
tanár úr minden diákját fiának
tekintette. Tudta, hogyan élnek, mikor, mi bántja õket, s
ha egyik-másik nem jött iskolába, maga ment érte. Felügyelte ezeket a “nehéz” fiúkat,
szervezte az ellátásukat. A
szakiskola idõvel bõvült, az itt
tanulók sok szakmunkát, felújítást, átalakítást végeztek az
intézmény részére, egyebek
közt felállítottak Nagymaroson
két keresztet is. Egykori igazgatója egy újságcikkben így
méltatta Zoltai Zsoltot:
“Egyetlen fõiskolán, vagy
egyetemen sem tanítják azokat
a tárgyakat, amelyeket nálad
látok. Azon a bizonyos egyetemen, amelyet életnek, emberségnek neveznek, kitûnõre vizsgáztál.”

Zarándokút Gyõrbe
A nagymarosi Szent Rókus Karitász zarándoklatot
szervez a papság évében Apor Vilmos vértanú-püspök
sírjához szeptember 26-án. Indulás reggel 7 órakor.
Program: szentmise a gyõri székesegyházban, az Apor
Vilmos emlékkiállítás megtekintése, városnézés, kulturális programok, látogatás a görögkatolikus egyházközségnél. Jelentkezés szeptember 13-tól a katitász
tagoknál és a 06-30/925-7438-as számon lehet.
Részvételi díj 2500 forint.
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Emléktábla a Rigó-sziklánál
“Azután kisétáltam a Rigósziklához, ahonnan csodálatos
kilátás nyílik a Dunaszoros Gizella-telep körüli részére, Kiültem a sziklára... a Dunán
hajó ment, a völgyön át-átcsörömpölt egy-egy vonat, a túlparti országúton autók siettek
hajnali útjukon. Lent a völgy
oldalában egy õz csipegette a
bokrokat. ...Innen felmásztam
a Rigó-rét felsõ sarkába az etetõkhöz, ekkor kezdett vörösödni a Mihály-hegy teteje. Ott
már kel a nap.” (Részlet: prof.
dr. Gánti Tibor: A remetesüldõ címû könyvébõl.)
A közelmúltban elhunyt
prof. dr. Gánti Tibornak, kedvelt pihenõhelye, a Rigó-szikla közelében állított a Mihályhegyi Üdülõtársulás Egyesület
és Nagymaros Város Önkormányzata emléktáblát. A nem-

megismerte és megszerette
Nagymarost, és a Rigó-hegyen
volt a hétvégi háza is. Sok szállal kötõdött a Dunakanyarhoz,
a Börzsönyhöz, különösképpen a Rigó-hegyhez. Ezért
döntöttünk így, hogy ide kerüljön az õ emlékére készített tábla is, amelyet Niegreisz László
készített el - mondta.
Prof. dr. Gánti Tibor az
1970-80-as években a MTESZ
keretében mûködõ Könyezetés Természetvédelmi Társadalmi Egyesület munkáját lelkesen
támogatta, titkára majd elnöke
lett. Elkészítette Nagymaros fejlesztési koncepcióját, aktívan
közremûködött a fejlesztési terv
elõkészítésében, elõkészítési
munkáiban - kiemelte a táj kultúrtörténeti és természeti értékeinek védelmét és megóvását.
Tudományos eredményei mellett ezért a kimagasló közéleti

életmûvének és munkásságának feldolgozásával, a közkinccsé tétel érdekében.
Az illetékes fõhatóságok felkérték õt az erdõ-, vadgazdál-

Ipoly Nemzeti Park õrkerület
vezetõjének, aki a tábla elhelyezésében segédkezett. Köszönetet mondott még Solymosi Miklósnak a Mihályhegyi
Üdülõtársulás Egyesület vezetõjének, Köveskuti György vezetõségi tagnak, akinek elgondolása alapján készült el, és

Az emléktábla: A Dunaszoros szerelmesének prof. dr. Gánti
Tibornak

kodás és természetvédelem közötti összhang megteremtésére
irányuló tanulmány elkészítésére. A gyakorlati szakemberekre támaszkodva értékes tanulmány született, amely segítséget nyújt az önzetlen együttmûködésre az ágazatok részére.
Tehát Gánti Tibor sok-sok
szállal kötõdött az erdõhöz, a
természethez, a vadon élõ állatokhoz. Ezeket az élményeket eleveníti fel a Remete süldõ és a Természet kebelén címû
könyveiben is - mondta befejezésül Köveskuti György.
Ezután prof. dr. Gánti Tibor
felesége, Méda mondott köszönetet Petrovics László polgármesternek, Gáncs Viktor erdéKöveskuti György és Méda az emléktáblánál
szeti igazgatónak,aki engedély
adott a tábla kihelyezésére, és
zetközi hírû tudós emléktáblá- tevékenységéért is, Nagymaros Békefi Andrásnak, a Dunajának avatására szeptember 5- város díszpolgára kitüntetésben
én délelõtt került sor a Rigó- részesült.
Tizenöt éven át, 1987 és
hegyen, ahol a családtagok,
köztük felesége Méda mellett 2002 között vezette a Váci
ott voltak az egyesület, az ön- Múzeum Egyesületet.
Alapító tagja volt, majd alkormányzat képviselõi, a vadásztársak, barátok, tisztelõk. elnöke a Vadászati Kultúrális
A tábla avatása alkalmából Egyesületnek. Ebben a tisztséKöveskúti György, a Mihály- gében segítette a vadászattal
hegyi Üdülõtársulás Egyesület kapcsolatos kultúrtörténeti érvezetõségi tagja mondott kö- tékek felkutatását, védelmét és
szöntõ beszédet, melyben el- átmentését az utókor számára.
mondta: Gánti Tiborra, a kuta- Így foglalkozott Kittenberger
tó-tudósra emlékezünk ma, aki Kálmán neves afrikavadász,
a természeti értékek és szépsé- tudományos gyüjtõ és kutató
gek védelmezõje és igaz szívû
ember volt.
Gánti Tibor felesége, Méda
- Gánti Tibor Vácott szüle- köszönetet mondott a sok setett, de már gyermekkorában gítségért

került elhelyezésre az emléktábla, valamint megköszönte
mindenkinek, aki eljött, és
azoknak is, akik a rossz idõ ellenére nem tudtak eljönni, de
lélekben velük voltak. Minden
jelenlévõ emléklapot, és Gánti
Tibor A remetesüldõ címû,
Rigó-hegyrõl írt, a felesége
Méda által dedikált könyvet
kapott emlékül ajándékba.
A Váci Múzeum Egyesület
nevében részt vett a megemlékezésen Hajdu Sándor és
Mándli Gyula. Hajdu Sándor
ígéretet tett arra, hogy szervez
egy kirándulást a Rigó-hegyre, az emléktáblához, a professzor kedvenc pihenõhelyéhez, hogy az egyesület is leróhassa tiszletetét, kegyeletét a
néhai elnöke iránt.
FURUCZ ANGELIKA
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Megkezdõdött a tanév Hatvan éve vette át

diplomáját Lívia néni
Gyémántoklevelet vett Babics
Ferencné Lívia néni augusztus
9-én, délelõtt a zebegényi Havas
Boldogasszony római katolikus
templom búcsúnapjának ünnepi
szentmiséje után rendezett ünnepségen Sinkó Vilmosné polgármestertõl.

zebegényi tanári kar tagjai. Nem
elégedett meg a tanítói képesítéssel, szakot választott magának, a magyar történelem szakot.
Közben jöttek a gyermekek, a
család. És három év bölcsészképzés után, a családot választotta, s így tanári képesítését nem

A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola tanévnyitóját augusztus 31-én 18 órakor tartotta. A tanulókat - külön
kiemelve az elsõ osztályosokat - Bessenbacher Gézáné megbízott igazgató köszöntötte. Az igazgató beszélt arról, hogy
mennyire fontos az alapok lerakása. “A nevelés olyan, mint egy
piramis. Jó alapok nélkül nem lehet magas házat építeni. Nem
lehet a tizedik emeleten elkezdeni az építkezést. Az alapok a
fontosak. Az alapot a nevelésben, képzésben a szülõi ház, az
óvoda és az általános iskola biztosítja” - hallottuk, majd megtudtuk, hogy az idén 38 gyermek kezdi meg az elsõ osztályt.
Az iskolakezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat
Valentin Józsefné igazgatóhelyettes mondta el. A tantestületbõl távozott Nagy Katalin, Bergmann Józsefné és Bozóki Marianna. Új pedagógusok: Bálintné Csizmadia Ildikó napközis
tanító, Hiripiné Rózsa Valéria rajztanár, dr. Jancskár Sándorné
óraadó matematika tanár, Végvári Györgyi napközis helyettes
tanár. Az 1. a osztály tanítói: Bornemisza Angéla és Havasiné
Jakus Beáta. Az 1. b. osztály tanítói: Heincz Tamásné és Lívia nénit elkísérték Zebegénybe nagymarosi barátai is
Naményiné Markó Edit. A tanévnyitón a hagyományokhoz híBabics Ferencné Bergmann tudta megszerezni.
ven a két elsõ osztály képviselõi külön-külön verses mûsorral
Zebegényi évei alatt, Németh
kedveskedtek. Képünkön a 1 b. osztály tanulói közül négyen Lívia, mindenki Lívia nénije,
1929. október 10-én született Ferenc igazgató irányításával,
mondtak verset.
Nagymaroson. Hatvan évvel ez- késõbb Bertényi Andrásné,
elõtt, 1949. június 24-én népta- Emma néni, Juhász Albertné Ernítói oklevelet szerzett a Buda- zsi néni végül Járik László igazpesti IX. kerületi Állami Népis- gatása alatt végezte munkáját.
kolai Tanítóképzõ Intézetben.
A nyugdíjkorhatárt 1985Elsõ munkahelye Alsópetény ben érte el. Ebben az évben
volt, ahol két évet szolgált, majd Köpeczi Béla mûvelõdési miNógrád és Diósjenõ követke- niszter a Kiváló Munkáért kizett. Öt évet tanított Tolmács tüntetõ jelvénnyel köszönte
községben, késõbb kérésére, és meg Lívia néni munkáját. Tanagy örömére Pest megyébe, nítónõként, a kezében lévõ oszúgymond hazakerült, és két évet tályt még három évig tanította,
oktatott Szobon. 1962-ben azu- és úgy adta át a felsõ tagozattán Zebegénybe hozta jó sorsa nak. Véglegesen 1988-ban voés nyugdíjas koráig 26 éven ke- nult nyugdíjba.
resztül oktatta a zebegényi gyeMunkáját szolid türelemmel,
rekeket.
csendesen és hatékonyan végezNógrád megyei tanítói és ta- te. Szerénysége példaértékû volt
nári évei alatt ismerkedett meg – áll a laudációban.
Szeptember 20-ig tekinthetõ meg Gy. Kamarás Kata népi ipar- késõbbi férjével Babics FerencGratulálunk Lívia néninek a
mûvész A magyar bor fazekas szemmel címû kiállítása a Pince cel, akivel együtt voltak a gyémántoklevélhez!
Tárlatban. A Károly Róbert Társaság által szervezett idei utolsó kiállítás szombaton és vasárnap 10-17 óra között lehet látoZARÁNDOKLAT MÁRIANOSZTRÁRA. Szent Kereszt
gatni. Érdemes megnézni ezeket a mûvészeti alkotásokat, ameFelmagasztalása, templomunk búcsúnapja elõtt, szeptemlyekre a megnyitón Schäffer Erzsébet író, újságíró egyebek közt
ber 12-én, szombaton zarándoklat indul gyalog, kerékpárazt mondta: “Balladákat fazekal meg a Kata”.
ral és busszal Márianosztrára. A gyalogos zarándoklaton
Gy. Kamarás Kata így vall mûvészetérõl: A népi tárgyak
részt vesznek a cserkészek és külön indul indul egy csoport
arányrendszere eszmélkedésem óta fõ ihletforrásom, motívum9 órakor a plébánia elõl. A kerékpárral és a busszal indulók
rendszere, díszítményei anyanyelvi szintû üzenethordozóim. A zárt
14 órakor találkoznak a templomnál. Márianosztrán a zamagból születõ, terebélyesedõ Életfa, mely az elmúlás felé harándokok a templomban 15 órától közös szentmisén vesznyatlik, hogy végül diadalmas újjászületéssel az örök Élet hornek részt.
dozójává váljon - egyik legfontosabb misztériuma világomnak.

Gy. Kamarás Kata kiállítása
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Gazdag anyagú és páratlan kiállítást láthattak azok, akik az augusztus 8-14 között A Pestistõl
napjainkig címû, Döbrössy
Mihályné Valentin Kriszta által
a mûvelõdési házban rendezett
tárlatot megtekintették. A kiállítás a pestisjárvány mellett a
nagymarosi gyógyászoknak is
emléket állított. A megnyitón

borodik az nem végzett munkáért zsebre tett pénzeken. Az
olyan ember, aki a köznek asztalára tesz valamit, ritka, mint a
fehér holló. A mezei halandó
pedig megcsodálja, mert el sem
akarja hinni, hogy létezik még
olyan ember, aki a közösségnek
önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, küldetésként aján-

re” - mondta befejezésül TharanTrieb Marianne.
Dr. Rendessy Annamária családorvos beszédében köszöntötte õseinket és szakmai elõdeit.
Elõször köszönetet mondott

lom, akitõl az életünk függ, akitõl származik az élet ajándéka,
és hogy ha ezt sikerül megõriznünk, megmentenünk, vagy tovább adnunk, akkor ezért hálát
kell adnunk.”
Halász Alexandra, a budapesti Bélyegmúzeum muzeológusa egyebek közt beszélt a ma
terjedõ járványokról, ami turiz-

Tharan-Trieb Marianne fordító
és újságíró teremtésrõl és halálról beszélt. Köszöntõje végén
emlékeztetett arra bennünket,
hogy a pestis nem vonult el.
“Korunkban erkölcsi pestis terjed. Amerre nézünk, azt látjuk,
hogy egyre több az olyan ember,
aki a köznek asztaláról gátlástalanul megtömi zsebeit. A mezei
halandó pedig már fel sem há-

dékozza idejét, pénzét, energiáját. Ilyen önzetlen küldetésként
vállalta magára Valentin Kriszta múltunk átmentését a jövõnek,
tette le a köz asztalára könyveit,
és most ezt a kiállítást. Köszönjük meg Krisztának és férjének,
Döbrössy Mihálynak a sok munkát és áldozatot, idõt és energiát, amivel ezt a kiállítást létre- azoknak az õsöknek, akik a peshozták mindannyiunk épülésé- tisjárvány, az elszenvedett veszteségek, fájdalmak után felálltak,
kiegyenesítették gerincüket, körülnéztek, alkotni, és utódokat
nemzeni kezdtek. Köszöntötte
õket azért is, mert tudtak hálát
adni, s ez nemcsak szép érzésként élt bennük, hanem amit tet-

mus következtében gyorsabban
terjed. Beszélt arról is, hogy hazánkban nagyon komoly hagyományai vannak járványmegelõzésnek és gyógyításnak.
A kiállítás megnyitójának
végén Valentinné Döbrössy
Kriszta felkérésére egy igazi,
beöltözött pestisdoktor is meg-

tekre is váltották a Rókus kápolna formájában. A páratlan és
ajándékba kapott életrõl dr.
Rendessy Annamária a következõket mondta: “Igenis létezik
egy, életünket óvó felsõbb hata-

jelent, aki virágcsokorral köszöntötte a méltatókat.
A tárlatot a nagy érdeklõdésre való tekintettel 2010. január
4-15. között ismét megrendezik.
FISCHER ERZSÉBET

A Pestistõl napjainkig
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Szemelvények dr. Seregi György naplójából

Nagymarosi emberek 1.
2006. szeptember 14.
Sokat gondolkodtam azon, milyenek is a nagymarosi emberek. Olyan átlag vidékiek? Vagy
van valamilyen jellegzetes vonásuk, amit ez a vidék és ennek
történelme alakított? A Dunaszoros fenséges környezete, a
“királyi panoráma”, ami a város szlogenje lett épp ez év elején, amikor is egy pályázatot
hirdettek a városra jellemzõ
mondat megírására. Hat-e még
a sváb identitás, a sváb kultúra,
néphagyomány, ami a XVIII.
század elejétõl egészen a XX.
század közepéig meghatározó
volt ebben a községben? Csupa
kérdés, de ki adja meg rá a választ? Senki más, mint maguk
az emberek!
Elsõsorban a nõk. Ezt nem az
udvariasság mondatja ki velem,
hanem a valóság. Õk hordozzák,
ápolják, továbbviszik a szülõk,
nagyszülõk, az õsök hagyományait, õk õrzik a házi tûzhelyet,
ahol nemcsak a sváb ételeket lehet megfõzni, a régi recepteket
megõrizni, hanem átvitt értelemben õk a “mater famíliás”ok, a család (õs) anyjai, akik
génjeikben hordozzák az összetartó erõt, a féltést, az aggódást,
az önzetlen segítést a család
minden tagjának, legyen az sikeres vállalkozó, vagy elesett,
gyenge öreglány.
Bennük van igazán a svábok
rendszeretete, a tisztaság megteremtése és megõrzése, a verandától a “szép szobán” keresztül a hátsó fertályig, a baromfi ólig, udvarig. Õk gondozzák a házikertet, tõlük lesz virágos a ház, a város, az utca a
portájuk elõtt. Õk bicikliznek ki
a “laposban” lévõ “darabjukhoz”, vagy másznak fel a Mihály-hegyen fekvõ gyümölcsösbe, hogy esõ után két nappal
megkapálják a málnát, vagy a
zöldséget, a hátukon lévõ fonott
kosárba õk cipelik haza a nyulaknak a herét. A befõzés nagymesterei, büszkék “spájzukra”,
ahol szeptember végén felsorakoznak katonás rendben a különbözõ színû kompótok a cseresznyétõl a szilváig, körtéig. A
sárgabarack lekvár sem mutat
rosszul két-három sorban. Ezt
koronázza meg a hatalmas be-

fõttesüvegben gyûjtött sváb
kompót, melynek alján eper, tetején szilva, közepén még vagy
tíz féle gyümölcs, amiket jó fajta pálinka határol el, vigyázva
arra, hogy a rétegek csak a bendõben keveredjenek.
Õk kibodorított hajjal vasárnap már ott vannak a reggeli
misén, õk töltik be a padok nagyobbik részét. A jó Istennel õk
tartják a legszorosabb kapcsolatot a családban, mindenkiért külön-külön imádkoznak: a szülõkért, a gyermekekért, és fõképp
az unokákért. Mise után sietnek
haza (annyira azért nem, hogy
ki ne értékeljék ketten-hárman
a szomszédok ügyes-bajos dolgait), hogy az ünnepi ebéd idõben az asztalra kerüljön. Õk nem
sziesztáznak, hanem mosogatnak, rendbe teszik az egész házat, sürögnek-forognak, este
pedig becsomagolják a maradék
rántott csirkét és almás lepényt
a városba induló unokáknak.
Akik pedig dolgoznak, még
ráadásul csinosan is kell öltözniük, hogy ne csak a szakmai,
hanem az esztétikai követelményeknek is megfeleljenek. Mire
a hivatalos mûszak kezdõdik,
már egy reggeli mûszakon túl
vannak, de mégsem fáradtak,
nyûgösek, hanem a férfiakkal
egy szinten igyekeznek helytállni fele annyi bérért. Az esti mûszak pedig ismeretes, azt nem
kell részletezni. Ami pedig
mindezek után következhet, azt
bízzuk ki-ki fantáziájára.
Ha özvegyek lesznek, sok
esetben a gazdaságot, vagy az
ipart is tovább viszik, átveszik,
vagy folytatják a férfimunkát
(ameddig bírják).
(folytatjuk)

Magányosan
Ülök a Duna-parton egy padon, süttetem az arcom a
szeptemberi napsütésben.
Gyönyörködöm a visegrádi
panorámában, arra gondolok,
hogy ezt a jó Isten csak jókedvében teremthette meg.
Körülöttem csend van, tisztán
hallom a madarak csicsergését, amit talán azt jelentheti,
hogy szép õsz elé nézünk.
Halk lépteket hallok, felnézek egy asszonyka közeledik. Amikor odaér a padhoz
amin ülök, tisztelettel köszöntöm, õ is viszonozza üdvözletemet, egyben megkérdezi, hogy leülhet-e. Természetesen mondom, annak
rendje szerint be is mutatkozunk egymásnak. Így megtudtam, hogy Juliska néni 83
évesen egyedül él, az Aranyosban lakik, egy kicsi családi házban. Dolgozott Vácon
az Izzóban, a tanácsnál, a
gépgyárban, legutoljára a
léüzemben, ahonnan már 23
éve, hogy elbúcsúztatták.
- Így lettem nyugdíjas takarítónõ – mondja.
- Juliska néni, nem kellemetlen ha megkérdezem, ha
ennyi helyen dolgozott, most
mennyi a nyugdíja?
- Már elértem az 59 ezer
forintot.
- Hát ez nem sok, hogy tud
ebbõl megélni?
- Hát felkelek reggel 6-kor,
mint rendesen, amikor 7-re már
várt a hivatalban a takarítani
való. Öltözködés és reggelizés
közben hallgatom a rádióban a
híreket. Elszomorít, hogy
rosszat, bút, bánatot hallok.
Majd elindulok a boltba, ahol
egy nagyon rendes fiatalember
szolgál ki a húspultnál. Félre
teszi nekünk nyugdíjasoknak a
tarját, meg a karajcsontot. Ve-

szek belõle két kilót, ez a legolcsóbb hús, ezt be tudom osztani magamnak hat-nyolc napra.
A felérõl lekaparom a húst, három-négy zsömlébõl fasírtot
csinálok. A többi csontot felteszem egy fazékba bezöldségezem, fõzök belõle csontlevest,
hozzá tésztát. A fasírthoz három-négy krumplit, egy hétre
megvan az ebédem.
A boltból hazafelé kis kerülõt teszek, jót tesz a mozgás,
mondta a doktornõ. Elõfordul,
hogy itt a Duna-parton találok
sörös meg pálinkás üvegeket
ha szerencsém van, öt-hat darabot is, ez is nyolcvan-száz
forint. Este hétkor szoktam vacsorázni, teát iszom pirítóssal,
vagy tejeskávét vajaskenyérrel,
után egy almát. Az ágyba meghallgatom a híreket, imádkozom a jó Istenhez, megköszönöm, hogy még egészséges vagyok.
Néha azon kapom magam,
hogy beszélgetek az urammal, ilyenkor elõveszem a
fényképét, könnyes szemmel
csókolgatom, visszagondolok
az együtt eltöltött negyvenkét
évre, arra a sok-sok szeretetre, amit tõle kaptam.
Hát így telnek a napjaim.
- Mi lenne a kívánsága Juliska néni?
- Hát tudja kedves, gyors
és könnyû halál ha eljön az
ideje. De remélem, hogy az
még odébb van.
Kedves Juliska néni. Köszönöm az értékes, tartalmas
beszélgetést, mivel még elõttünk van a szépkorúak köszöntése az úgynevezett Idõsek
világnapja”kívánok Önnek nagyon jó egészséget és azt, hogy
ennél rosszabb ne legyen.
2009. szeptember
NÓGRÁDY LÁSZLÓ

Várjuk az 50 éves
házasok jelentkezését!
Október 4-e az Idõsek Világnapja. Ez alkalomból a nyugdíjas klub várja azok jelentkezését, akik
már 50. éve házasok. Ajándékot is kapnak.
Jelentkezni lehet: Makrai Ferencné, mûvelõdési ház, polgármesteri hivatal.
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Mécs László:

Vád- és védõbeszéd
Én, Mécs, Isten szavának trombitája,
s mint költõ, élõ lelkiismeret:
szétkürtölöm most minden égi tájra,
hogy vannak züllött ifjú emberek,
kikbõl nem lesz se szent, se honfi hõs!
S e fiúkért valaki felelõs!
A kis királyfit rajongástul égve
nagy mesterek védték a bûn elõl,
grófok, bárók s a pápa õszentsége
is érdeklõdött hogyléte felõl
– s ezekre nem vigyázott lelki csõsz!
E fiúkért valaki felelõs!
E fiúknak nem volt gyerekszobájuk,
hol mese-forrást rejtnek a zsaluk,
lakásuk volt egy rossz szagú muszáj-lyuk,
hol több család csókolt, pörölt, aludt!
Vagy ólban nõttek s rájuk tõrt az õsz.
E fiúkért valaki felelõs!
Vagy mûhelyekben, forgáccsal, csirizzel
kavart habarcs volt álom-malterük.
Az ételükben ember-jóság-ízzel
nem találkoztak, bár az ég derût
szült, mert Istennel viselõs!
E fiúkért valaki felelõs!
Pofozta õket mester, gazda, béres
s rugdalta a kikent, kifent segéd:
sokszor volt lelkük s hátuk alja véres,
bõrük tetveknek vacsora s ebéd.
A csontjuk vitriolos s nem velõs.
E fiúkért valaki felelõs!
Csak ezt hallották mindég: “te gazember”,
s ha többen voltak, akkor: “csõcselék”,
irigy ebek a dús koncokkal szemben
s a háborúban ágyútöltelék!
Üvöltni kell, bár közhely, ismerõs:
e fiúkért valaki felelõs!
Nem tudnak semmit õk a Bibliáról
s hogy van Madách, Faust, lélek-asztagok!
S csak annyit tudnak az Isten fiáról,
hogy elítélt minden gaz gazdagot!
Kinél szurony s arany van: az erõs!
E fiúkért valaki felelõs!

“Néha úgy elfogytunk, hogy magunk
sem találtuk magunkat.
Néha a magyar is idegen volt,
Néha az idegenbõl lett a legjobb magyar”
(Babits Mihály)

Einladung Schwabenfest!

Meghívó
A Nagymarosi Dunai Svábok Közössége
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
2009. szeptember 19-én (szombat) 14-órakor
kezdõdõ és utcabállal befejezõdõ ötödik alkalommal rendezendõ hagyományõrzõ
nemzetiségi programjára.
A jó hangulatról a Mányi Sramli Zenekar
és mi a résztvevõk gondoskodunk.
Helyszín: Duna-part, Kõszínpad.
PROGRAM
14 óra: beharangozó, zenés, táncos felvonulás.
(Váci út-Rákóczi út)
15-16 óra: ünnepélyes megnyitó
Közremûknek:
Die Blumenn táncegyüttes, Wildenrosen táncegyüttes, Marus táncegyüttes Kismaros, Dunakanyar Fúvósegyüttes, Zoltai Zita és tánccsoportja - latin táncok - Iskolai tánccsoportok - zenés programok
Minden kedves vendégünket sváb ételek kínálata, hagyományok bemutatása, játékos vetélkedõk, a helyszínen mustpréselés, kézmûves vásározók és kézmûves foglalkozások várják.
Hozza magával családtagjait, barátait és jókedvét!
FEIERN SIE MIT UNS!

Rothasztó testi-lelki rossz koszokból
nem hámozta ki senki kincsüket
s zenghet a jóság száz angyal-torokból,
fülük az ég szavára már süket.
Szívük gennyes, szemük nézése bõsz.
E fiúkért valaki felelõs!

További információ:
Ivor Andrásné szervezõnél 06-20/414-0712
Furucz Anita 06-20/911-9077

Ezeknek az lesz majd a messiásuk,
ki forradalmat, pénzt és nõt ígér,
a Múlt hulláján tánc lesz, kurjongatásuk
világ-lángok között a Holdig ér.
Jön a Halál, a mindent elnyelõs:
ítélet lesz s valaki felelõs!

Ismerõs arcok koncert

A verset a Szent István-napi ünnepségen
a Nagymaros Ifjúságáért kitüntetésben részesült
Zoltai Zsolt mondta el.

EMLÉKTÁBLA AVATÁS. A Zoller család emléktáblájának avatására kerül sor szeptember 19-én,
szombaton 11 órakor a Szív utca 9-11. szám alatt.
Az ünnepségre a család minden érdeklõdõt szeretettel vár.

Nagymaroson, a plébánia kertben
október 3-án 20 órától
Ismerõs arcok koncert lesz
Belépõdíj: felnõtt 1400,
diák és nyugdíjas 1000 forint
Esõ esetén akoncertet
a mûvelõdési házban rendezik.
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ANNA hírek
Évadnyitó jazzkoncertünket
követõen - ahol a fiatal tehetségekbõl álló Kvartonus együttes lépett fel - idén nyáron harmadik alkalommal rendeztük
meg a Fõ téri térzenét.

nünket, hogy egyre nagyobb az
igény az ilyen jellegû rendezvényekre. Bízunk benne - az
egyre szûkülõ anyagi lehetõségünk ellenére -, hogy jövõre is
közönségünket hasonló élmé-

Augusztus 9-én a Dunakanyar Fúvósegyüttes (fenti
fotó), 16-án a Vám- és Pénzügyõrség Zenekara (lenti fotó)
szórakoztatta a nagyszámú közönséget. Örömmel láttuk,
hogy vasárnap délután a tér

nyekkel ajándékozhatjuk meg.
Az ANNA klub õsztõl a
korábbi színvonalon szeretné
folytatni közcélú kulturális tevékenységét városunk életének
színesítésére.
Október 2-án Endrei Judit

élettel telt meg, egy pad, egy
szék sem maradt szabadon. Az
arra járó turisták és helybéliek
a kellemes dallamok hallatán
közelebb jöttek, és hosszabbrövidebb ideig részesei voltak
a kellemes hangulatnak. A befejezést követõen az emberek
még sokáig beszélgettek egymással, a tér régi nyüzsgõ életét visszaidézve.
Lelkesedéssel tölt el ben-

lesz a vendégünk. Tervezzük a
filmvetítések folytatását, ezt
követõen Shäffer Erzsébet és
Hoppál Bori lesz a vendégünk.
Természetesen az évet a
hagyományos “MINDENKI
KARÁCSONYÁ”-val zárjuk.
Kérjük továbbra is figyeljék
plakátjainkat. Rendezvényeinkre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.
ANNA KLUB TAGJAI

Meghívó
KÖZÉPKORÚAN IS HARMONIKUSAN
Szeretettel várunk Minden Kedves Érdeklõdõt 2009. október 2-án pénteken, 18 órakor a Nagymarosi Mûvelõdési
Házba, beszélgetõ estünkre.
Vendégünk Endrei Judit volt televíziós személyiség, aki
jelenleg KORHATÁRTALANUL címû programjával ad hasznos tanácsokat mindennapi életünkhöz. Az írónõ könyvei
a helyszínen, kedvezményes áron megvásárolhatók.
ANNA KLUB

Köszönetnyilvánítás
Hiába mondják, hogy magyar
a magyarnak farkasa, az élet
hála Istennek épp az ellenkezõjét bizonyítja. Az önzetlen
segítségnyújtás még mindig él

mérten segítsenek örömet szerezni a gyermekeknek.
A nagylelkû támogatók,
akik kedvezménnyel, vagy
anyagi segítséggel járultak

bennünk.
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány petrozsényi Jézus Szíve Gyermekvédelmi Otthon tizenhat lakója, akik közül sokan
még soha nem jártak Magyarországon, és két nevelõ, a
Váci Máltai Szeretetkórház, a
Váci Egyházmegye, és néhány
magánszemély segítségével
immáron negyedik éve nyaralt
Vácott.
A szállást, a reggelit, és az
utazást biztosították számukra,
azonban az egyes napok programjaira családok segítségét
kérték. Második esztendeje,
hogy családunk felvállalt egyegy napot, amikor vendégül láttuk a gyermekeket, programokat szerveztünk számukra.
Az utazás, étkezés, a belépõjegyek bizony nem olcsó
mulatság, ezért felkértünk néhány céget, hogy erejükhöz

hozzá az augusztus 8-i nap
megrendezéséhez:
- VISEGRÁDI BOBPÁLYA, SAS MÁRIA ÜGYVEZETÕ; ATLANTISZ KFT,
JUNG VILMOS ÜGYVEZETÕ; MAROS ÉTTEREM,
MÉSZÁROS ANDRÁS ÜGYVEZETÕ; VISEGRÁD CITYBUS; VISEGRÁD FELLEGVÁR; DÁNIEL CSALÁD NAGYMAROS, GYIMESI CSALÁD NAGYMAROS; MÁTRAI CSALÁD
NAGYMAROS.
Büszkék vagyunk arra,
hogy ilyen emberek laknak a
környezetünkben, hiszen bárki, akit felhívtunk a segítségüket kérve, AZONNAL igent
mondtak. Köszönet érte, a
gyermekek nevében is.
Õszinte tisztelettel:
MÁTRAI CSALÁD
NAGYMAROS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerõsöknek, munkatársaknak akik fiam BÉKI MÁRTON temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték.
Édesanyja, felesége és gyermekei nevében
ÉDESAPJA BÉKI MÁRTON

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívbõl köszönjük mindazok együttérzését, akik Édesanyánk, TAKÁCS FERENCNÉ búcsúztatásán részt
vettek, vagy lélekben velünk voltak.
DR. PÁTZAY PÁLNÉ ÉS TELJES CSALÁDJA

Nagymaros

13

Közel hetven nagymarosi fiatal táborozott
Törökmezõn, Árpád vezér táborában
Idén nyáron immáron hatodik
alkalommal került megrendezésre a cserkész-hittanos tábor. Az
évrõl évre nagy érdeklõdésnek
örvendõ programra július 15. és
22. között került sor Törökmezõn, egy csodálatos, fáktól szegélyezett kis réten, amely
Maurer Tamás felajánlása révén
lett a tábor helyszíne. A tábor-

tése után következett a zászlófelvonás, majd mindenki elfoglalhatta a maga sátrát, amely a
tábor idejére az otthona lett. A
táborba érkezõk között új embert
is köszönthettünk. Fellátogatott
ugyanis Paszternák Tamás,
Nagymaros új káplánja. Sajnos
nagy szívfájdalom, de Lengyel
Zsolt atyát papi hivatása Csép-

ban közel ötven általános iskolai hittanos fiatal, és huszonkét
cserkészvezetõ és ifjúsági hittanos szervezõ vett részt. A tábornak feltétele volt a hittan oktatás, a legalább elégséges tanulmányi eredmény és a megfelelõ
magaviselet. Szerencsére az égiek kegyesek voltak a tábor lakóihoz és egy esõs délután kivételével, szép idõvel könnyítették meg a tábor életét. Minden
évben egy történelmi kor, vagy
téma adja meg a tábor keretmeséjét. Idén a választás Árpád vezérre és korára esett.
A fiatalok 15-én délelõtt gyülekeztek a római katolikus plébánia udvarán, ahonnan gyalogszerrel indultak el Törökmezõ felé.
Útközben egy akadálypálya nehezítette az utat, melynek tejesítése feltétele volt a táborba való
bebocsátásnak. A bejutó fiatalságot maga Árpád, a tábor parancsnoka köszöntötte. A tábori
szabályok (tábori rend) kihirde-

ára szólította, ahol plébánosi
szolgálatot bíztak rá. Ezúton szeretnénk neki megköszönni öt év
áldozatos munkáját és további
tevékenységéhez Isten áldását
kérni.
Ebéd után kezdõdött a Hadtudomány és Kultúra napja, ahol
a gyerekek íjászkodhattak, vagy
partizánozhattak, tábori énekeket
tanulhattak, érdekes fizikai kísérleteket nézhettek és kipróbálhattak, és játszhattak egyet Zsolt
atyával a Bibliai ismeretek állomáson. Este vacsora elõtt volt a
kötelezõ fürdés, ami nomád tábor
lévén, lavorból történt a fürdõsátorban. A vacsora gyors elköltése után kezdõdött a tábortûz, ami
nagy élmény volt kicsinek és
nagynak egyaránt: éneklés, játék,
különféle becsapós feladatok és
még sok-sok más. A tábortûz befejeztével mindenki átvonult az
alakuló térre, ahol rövid hálaima
után a Himnuszt énekelve húzta
le a tábor egy kijelölt tagja a zász-

ményekkel megrakottan tértek
haza. Ezekrõl érdemes megkérdezni a gyerekeket és szüleiket.
Õk mindent elmesélnek. Reméljük mindenkinek kedvet csináltunk a tábori élethez, és szeretettel várunk mindenkit jövõre is.
Mi ott leszünk.
Nagyon szeretnénk megköszönni a támogatást mindenkinek, aki segített bennünket bármilyen csekélységgel is, és segített, hogy a tábor zökkenõmentesen menjen végbe. Azért egykét személyt, szervezetet szeretnénk megemlíteni.
Köszönetet mondok Maurer
Tamásnak, telke és autója felajánlásáért, a Márianosztrai
Fegyház és Börtönnek, hogy sátrait rendelkezésünkre bocsátotta, a Váci Egyházmegyének és
Nagymaros Város Önkormányzatának az anyagi támogatásáért,
a Római Katolikus Plébániának
az anyagi, eszközbeli támogatásáért és a jogi háttérért, a Nagymarosi Iskoláért Alapítványnak,
a CBA Nagymarosnak, a Patak
Vendéglõnek és a Maros étteremnek a kedvezményekért, Juli
zöldségesnek az ingyen vitaminért, Sárog Tibornak az íjászkodásért. Köszönet minden szülõnek, akik mindennel elláttak és
támogattak minket, legyen az
élelmiszer, szállítás és bármi
dikat pedig Lengyel Zsolt atya egyéb.
Jó munkát!
mutatta be. Köszönjük nekik az
MAURER MIHÁLY TAMÁS
építõ prédikációkat.
A tábor további programjai SEGÉDTISZT, TÁBORPARANCSNOK
között volt számháború, méta,
kézmûves nap, NEM-típusú já*
ték, ami egy nyomozós játék,
A szervezõkrõl egy pár szót
honfoglaló és activity. Voltak szeretnék írni. Tizennégy és huesti programok is, mint például szonöt év közötti fiatalokról van
meseerdõ, bátorságpróba. Saj- szó, akik a helyi ifjúsági hittanos hamar eljött a 19-e, és a hit- nos közösség és a helyi cserkésztanosok fájdalmas búcsú után csapat tagjai. Szabadidejüket,
visszatértek Nagymarosra. Ek- energiájukat, sõt pénzüket (a tákor vette kezdetét a tábor “cser- bordíjat mindenki kifizette) sem
készes” része, ahol a programként sajnálták. Õk szervezték a progvolt méta, a közkedveltsége mi- ramokat, készítették elõ a tábort,
att, SZIVACS (ez egy vízi prog- majd bontották le, foglalkoztak
ram cserkészeknek), és a fiatal a gyerekek ügyes-bajos dolgaicserkészjelöltek, és a már foga- val és felelõsségteljesen alakítotdalmat tett cserkészek próbája. ták át az elõre megbeszélt progA cserkészpróba teljesítése után ramot, ha a helyzet úgy kívánta
este öt cserkészjelölt tett foga- (kánikula, esõ). Szerencsére
dalmat és vált tagjává a cserké- ilyen fiatalok is vannak, sõt leszszek nagy családjának. Büszkék nek is, és mindenkit szeretettel
vagyunk rájuk. Végül 22-én reg- várnak a jövõ évi táborba.
gel, a napi rutin után a cserkéHORVÁTH DÁVID
szek kiköltöztek a táborból és élHITOKTATÓ
lót, majd az éjszakai õrség névsorának ismertetése után, mindenki nyugovóra tért. Másnap
reggel pedig a reggeli torna, a
zászlófelvonás és a reggeli után
indult a délelõtti program, majd
az ebéd után a délutáni, és így tovább napról napra. Két tábori
mise is volt az öt nap alatt. Az
elsõt Fejérdy Áron atya, a máso-
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III. Futapest – Nagymaros Crossfutás
Nagymaros, szeptember 12., szombat
Versenyszámok:
4 km-es futás 14 éves korig:
rajt: 11.05 óra
14 éves kor felett
rajt: 11.05 óra
12 km-es futás - korhatár nélkül:
rajt: 11 óra
250 m-es futás - óvodásoknak:
rajt: 13 óra
Versenyközpont: Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola alsó iskola. Nevezés 9 órától a versenyközpontban. Nevezési díj: 14 éves korig 500 Ft; 14 éves kor felett
(rövid táv) 1.000 Ft; 14 év felett (hosszú táv) 1.200 Ft
Óvodásoknak és Nagymaros iskolásainak díjtalan! A legalább
10 fõ tanulót indító iskolák 50 % kedvezményben részesülnek.
Rajt- és célhely: Nagymaros, Fõ tér
Eredményhirdetés és sorsolás 13.30 órakor, Fõ tér.
Díjazás: Rövid táv 1-3 fiú és lány, 1-3 férfi és nõ; hosszú táv:
1-3 férfi és nõ; legjobb nagymarosi futók valamennyi kategóriában. Valamennyi díjazott a CBA Dunakanyar Régió ajándékcsomagját és egyéb ajándékot kap, a legtöbb tanulót indító
iskola serleget kap. Díjkiosztás után SORSOLÁS.

Marosi árvíz dán szemmel

Zene, zene, zene…
Remek vasárnap délutáni zenei
élményben volt része azoknak,
akik augusztus 30-án eljöttek a
nagymarosi mûvelõdési házba,
hogy meghallgassák Lénárd
Hajnalka (zongora) és Kóródi
Júlia (hegedû) kamarahangversenyét.
A koncerten – bravúros elõadásban - felhangzott Bartók
Béla: Román népi táncok címû
mûve, érzékeny, lírai, de emellett virtuóz interpretálásban
Weiner Leó: D-dúr szonátája
(op.9.), és egy igazi, hegedûre
és zongorára írt, zenei “csemege”, Hubay Jenõ: Tíz karakter-

darabja (op.79.). A hallgatóság
gondolatban akár táncra is perdülhetett a Mazurka, vagy Keringõ játékos dallamaira, szinte látta A pillangó röptét, hallotta A forrás csobogását, nosztalgiázhatott A csónakos dala,
vagy a Vallomás és a Szerenád
közben, s igazi imádság volt a
tíz karakterdarab záró mûve:
Hubay Jenõ Imája.
A két fiatal mûvésznõ csodálatos együttmuzsikálása elvarázsolta a közönséget, minden
résztvevõnek zenei, de egyben
lelki élményt is nyújtott.
Gratulálunk és köszönjük!

Mennyi még a felfedezni való!
Idén tizedik alkalommal rendezték a Nagymaroson élõ és Nagymaroshoz kötõdõ mûvészek tárlatát. A Szent István napi rendezvényhez kapcsolódó, augusztus
20-án este nyílt kiállításon

Mándliné Szabó Katalin, a mûvelõdési ház vezetõje köszöntötte a megjelenteket, majd ifj. Horváth Antal Wolf Péter: Áve
Maria címû mûvét adta elõ saját
zongorakíséretével. A kiállítást

A fenti fotót Maurer Ignác dániában élõ barátai küldték. A
felvétel Nagymaroson készült az idei árvíz idején és 2009. július 1-jén jelent meg egy nagy példányszámú dán napilapban,
Flamich Gábor: Enteriör
amely beszámol a magyarországi árvízrõl.
Lányi G. Csaba festõmûvész
nyitotta meg. Méltatásában
egyebek mellett kiemelte: ez a
kiállítás ugyanolyan színes és
változatos, mint az elõzõek voltak - ez utóbbit tartja õ a legfontosabbnak, a változatosságot.
Ami a közös a kiállításon, hogy
Nagymaroson élõ és Nagymaroshoz kötõdõ emberek alkotásai láthatók, akikben benne van
ennek a tájnak és az itt élõ embereknek a szeretete. Lányi G.
Csaba elmondta: a kiállított képek 60-70 százaléka a Nagymaroshoz és a Dunakanyarhoz való
kötõdésbõl született, sõt van
olyan utcarészlet, amely már
nem lelhetõ fel a városban, de az
egyik képen látható. Mennyi felfedezni való van még Nagymaroson! Rengeteg lehetõsége van
a mûvészeknek, számtalan festenivaló adódik még - hallottuk.

Nagymaros
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Lakossági összefogás a mûvelõdési ház belsõ felújítására
A nyugdíjas klub tagja, Rácskai Erzsike és Bethlen Marcsi részérõl indult el mûvelõdési ház belsõ felújítására - önkormányzati
forrás híján - egy kezdeményezés, hogy erre a célra gyûjtést kellene elindítani. Az ötletet tett követte, hamar összegyûlt Bethlen
Gábornénál az elsõ százezer forint. Sokat segített a szervezõ munkában, a kivitelezésben és saját munkával, adománnyal Janovics
Tibor - elõször még alpolgármesterként, késõbb nagymarosi lakosként -, Bethlen Gábor és Bethlen Gáborné, Lénárd Jánosné és
Voknát Lászlóné.
A társadalmi összefogás szép példája, hogy ezután jótékony célú
rendezvények követték egymást az év elsõ félévében, amely további lendületet adott ahhoz, hogy elkezdhessék a munkát. Elõször az
elõtér szépült meg, lapozással, festéssel, új mosogató, pult, világító
testek, függönyök, belépõ szõnyeg be-, illetve felszerelésével, s
megtörtént az ajtók mázolása is. Sor került az iroda és klubhelyiség,
a bejárati ajtó festésére, a lépcsõ, valamint az udvari járda betonozására. Ezután következett a színpad festése a parketta teljes felújítása.
Az alábbiakban részleteses kimutatást közlünk a bevételekrõl és a
kiadásokról, valamint felsoroljuk azoknak a nevét, akik társadalmi
munkában, illetve adományaikkal segítséget nyújtottak.
BEVÉTELEK - Lakossági gyûjtés
- Bethlen Gáborné
179.865.- Ft
- Lénárd Jánosné és Voknát Lászlóné
237.500.- Ft
- Jótékonysági rendezvények bevétele
- Február 28. – Wildenrosen, Die Blumen táncegyüttesek,
és zeneiskolások mûsora
105.000.- Ft
- Március 28. – Nagymarosi Nõikar, Nagymarosi Férfikar
és a Dunakanyar Fúvósegyüttes közös koncertje
88.500.- Ft
- Április 4. – Izlandi úti beszámoló vetítés
13.900.- Ft
- Május 10. - Misztrál koncert
106.500.- Ft
- Május 16. Dudás János nótaest
92.600.- Ft
- Június 6. Cigány Kisebbségi
Önkormányzat gálamûsora
65.500.- Ft
- Június 13. Bethlen sörözõ
jótékonysági koncert
107.000.- Ft
- Polgármesteri hivataltól parkettára
50.000.- Ft
Összesen:
1,046.365.- Ft
KIADÁSOK
- Járólapok (elõtér)
150.990.- Ft
- Mosogató
9.990.- Ft
- Járólapok 2 doboz
4.600.- Ft
- Elõtér festésének anyagköltsége
123.933.- Ft
- Mûvelõdési ház iroda,
kisterem anyagköltség
20.130.- Ft
- Fugázó anyag
28.260.- Ft
- Mûvelõdési ház kisterem anyagköltség
32.375.- Ft
- Elõtér festésének költsége
8.165.- Ft
- Színpad festésének anyagköltsége
20.591.- Ft
- Elõtér függöny
7.450.- Ft
- Elõtér lábtörlõ
5.180.- Ft
- Udvar betonozás anyagköltség + fuvar
26.820.- Ft
- Parketta ragasztó 64 kg
39.000.- Ft
- Színpad OSB lapok
58.125.- Ft
- Színpad szögek
5.890.- Ft
- Színpad festésének munkadíja
75.000.- Ft
- Nagy Zoltán – elõtér burkolása munkadíj
28.000.- Ft
- Makrai Ferenc- festés munkadíja
10.000.- Ft
- Makrai Ferenc – ajtók festése
11.500.- Ft
- Udvar betonozás munkadíja – Csura, Tibi
35.000.- Ft
- Tetõ javítás pala munkadíj – Bedõ László
10.000.- Ft
- Parkettás munkadíj – elõleg
100.000.- Ft
- Vendéglátás
5.000.- Ft
- Szendvicsek, üdítõ
12.310.- Ft
- Makrai Ferenc és F. Tibor munkadíjak
17.000.- Ft
- Parketta anyag
122.915.- Ft
- Parkettázás lakk + munkadíj
147.000.- Ft
Összes kiadás:
1,115.227.- Ft

TÁRSADALMI MUNKÁBAN RÉSZT
VETT NAGYMAROSI LAKOSOK
Bethlen Gábor, Janovics Tibor, Kosár Hajnalka, Flösser Tibor, Zeller Dávid; festõk – elõtér: Kocsis Norbert, Rózsahegyi Csaba, Grexa Gábor; kisterem – Németh József; iroda,
kisterem – Hoffmann József (Jodó), Horváth Dezsõ; elõtér
burkolása – Hénop Zsolt, Szalai László, Nagy Zoltán; új lámpák Szigeti-Benedek családtól, szerelése – Arnold Zoltán; vízszerelés – Arnold Sándor; elõtéri új pult – Schült Ferenc és
Schült Csaba; új pult lapja + OSB lapok kedvezményes vásárlása, Maurer Gábor.
LAKOSSÁGI EGYÉNI PÉNZADOMÁNYOK
Rózsahegyi László, Széplasz Julianna, Gulyás Csaba, Béki
Márton, Heininger Károly, Ocsenás János, Ferbert Péter, Breznay
Balázs, Varga Béla, Molnár Imréné, Tordai Lõrincné, Borka Róbert, Mészáros András, Grécs Gábor, dr. Hadi Ferencné, Gorzás
László, Zoller Józsefné, Patrik József, CBA – Rasman Miklós, Zoller
Istvánné, Jakus Mihályné, Grószné Kmetty Ildikó, Takács Lászlóné,
Vidovits Tamásné, Nógrády Tamás, Bergmann József, Klinyecz
Gáborné, Napkeleti Küküllõ kerékpárbolt, Baradlayné Bán Klára,
Csillag László, Kurucz Istvánné, Neubauer László, Farkas János,
Kautz István, Ugrai Mária, Kiss Marianna, Borbély Attila,
Hoffmann Mihály, Raszlerné Szalai Katalin, Bergmann Emil, Palotai Renéné, Bosánszki Istvánné, Petrovics Györgyné, Makrai
Ferencné, Nagymarosi Autó Kft, Zoller Sándor, dr. Balla Réka,
dr. Bíró Friderika, Janovics Tibor, Bethlen Gáborné, Bethlen Gábor, Burgermeister László, Kiss Tímea, Rácz Tamás, Petrovics László, Szilágyi Erzsébet, Szigeti Luci, Szigeti-Benedek Sándorné,
Miskolczi Ferenc, Máté Szabolcs, Máté Zsolt, Voknát Lászlóné,
Von Benko Ferenc és felesége, Rácskai Zsóka, Hernádi István és
felesége, Rudolf Jánosné, Lénárd István, Patrik Máté, Horváth
László, Lengyel Klára, Dunakanyar Fúvósegyüttes, Kováts
Gyuláné, Szikora Sándorné, Lengyel Pál, Nagymarosi Jobbik,
Buffanyi Lea, Szabados Györgyné, Mihály László Fritz János, Fritz
Jánosné, dr. Rendessy Annamária, Pesti és Lendvai Látszerészt
Bt, Zimonyi János, ifj. Varga Zoltán, Dákai Zoltán, Rittmann
Józsefné, Szikriszt József, Róna Rudolf és felesége, Legény Éva,
Heffenträger Jánosné és Heffenträger János, Miskolci Ágnes, Gergely Sándorné, Palásti Antalné, Melcs Miklós, Bergmann Margit,
Babics Ferencné, Bartal Oszkárné, Bergmann Józsefné, Berkes
Róbert, Burgermeister Ferencné, Csadó Lászlóné, Csanda István,
Cseresznye Jánosné, Ember Józsefné, Guti Lászlóné, Galambos
Gyulánné, Gratzál Mihályné, Györei Gyuláné, Hamvas Józsefné,
Hajek Jánosnéné, Honti Mihályné és Honti Mihály, Jung István.
Heier Ferencné, Kékesi Jánosné, Kismartoni Ferencné,
Krichenbaum Antalné, Lénárd Jánosné, Marosvári Gabriella, Murányi Józsefné, Maurer Jánosné és Maurer János, Ocsenás
Ferencné, Neuburger Istvánné, Omicher Sándorné, Olajos
Mihályné és Olajos Mihály, Oláh Gyuláné, Puha Károlyné, Révay
Jánosné, Ruff Jánosné, Ritzl Jánosné, Spiesz Ignácné, Schlögl
Vilmosné és Schlögl Vilmos, Szabó Lászlóné, Szabadi Istvánné,
Zoller Józsefné, Voknát László, Rácskai Józsefné, Kristóf Judit,
Rudolf Antalné, Legény Péterné, Törzsök Zoltánné, Kovács
Jánosné, Török Istvánné, Szkolnikovics Tiborné, Szepesi Erzsébet,
Kapitányné Hoffmann Judit, Wiezl Magdolna, Sipos Ferencné,
Vadkerti Magdolna, Gergely Sándorné, Krichenbaum Gézáné,
Rixer Róbertné.
A felújítás szervezõi, ötletgazdái mindenkinek - annak is, aki
névtelenül adományozott a gyûjtõ üvegbe - köszönik az önzetlen
segítséget. Ha a nagymarosiak további támogatást nyújtanak, akkor a mûvelõdési ház belsõ felújítását a színházterem festésével és
a parketta csiszolásával, lakkozásával kompletten be tudnák fejezni. Ehhez a munkához további segítségre van szükség. Az adományokat Bethlen Gábornénak, Lénárd Jánosnénak és Voknát
Lászlónénak lehet adni.
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Csiga-biga, gyere ki...
Hiánypótló szolgáltatással bõvül
Nagymaros. Az Ipolysági utcában hamarosan megnyílik a Csigaház nevû családi napközi. Vezetõjét, Széphalminé Hamvas
Beátát kérdeztük:
- Hogyan jött az ötlet?
- H. B.: Szinte egyszerre találtuk ki a testvéremmel. Három
éves lett a legkisebb gyerekem,
érzékeltem, hogy a bölcsõdés
korosztálynak nehéz olyan ellá-

felvételi elõkészítõket, szülõi tanácsadást, nyári táborokat szeretnénk szervezni. Olyan helyet
képzelünk el, ahol a kismamák
is kulturált helyen beszélgethetnek egymással egy kávé mellett,
míg a gyereket szemmel tarthatják játék közben. Mindenre nyitottak vagyunk, ebbe belefér a
néhány órás gyermekmegõrzés
éppúgy, mint a kreatív játszóház
is. Kiváló szakembereket nyer-

Anyakönyvi hírek
Születtek: Szobonya Zsolt és Ujj Georgina fia: Zsolt,
Zalcer Gábor és Zebegényi Abigél lánya: Zoé Adrienn. Marosfalvi Ákos és Krichenbaum Éva lánya:
Csenge, Suijker Markus Antonius és Pitz Andrea lánya: Alexia, Magyar Balázs és Kerezsi-Szabó Noémi
fia: Máté.
Házasságot kötöttek: Járik Tamás és Zoller Ágnes Adrienn, Kiss Tamás és Arnold Ildikó, Balázs István és Gulyás Dalma Mira, Kádár Pál és Maléth Anett, Heincz Géza
és Schönek Ágota
Elhunytak: Hutter József, Kiss Sándorné Kurczbacher
Mónika, Mészáros József

A mûvelõdési ház programjai

tást találni, ahol kellõ szakértelemmel és szeretettel gondozzák
a kicsiket - elsõsorban ezt szeretnénk felvállalni. A rádióban
is sokat hallottam errõl a szolgáltatásról, elvégeztem egy tanfolyamot, így belevágtam.
- Kiket várnak a Csigaházba?
- H. B.: Mindenek elõtt 2-3
éves kicsiket, akiknek az óvodában még nincs helyük, de az
édesanyjuknak ilyen-olyan okok
miatt vissza kell mennie dolgozni. Az iskolás korosztálynak tanítás utáni napközis ellátást 1-4
osztályosoknak, korrepetálást,

tünk meg az ügynek.
- Mikortól jöhetnek a gyerekek?
- H. B.: Nagy szerencsénk
van, hogy frissen felújított kertes házat tudtunk bérelni az
Ipolysági utcában. Már szeptemberben indulunk, olyannyira, hogy szeptember 11-én 9
órától nyílt napot tartunk, ahol
a kedves szülõk saját szemükkel láthatják, hogy milyen kulturált helyen fogadjuk a kicsiket. Telefonon érdeklõdhetnek
a 06-20/932-7168-as számon
Hamvas Beátánál.
VÉGVÁRI GYÖRGYI

Szeptember 12. 8-12 óráig: szemétszállítási díj-befizetés
Szeptember 14. de: vásár (használt ruha)
Szeptember 14. 14-18 óráig: szemétszállítási díj befizetés
Szeptember 14. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Szeptember 15. de.: vásár (használt ruha)
Szeptember 16-17. 9–16 óráig: számítógépes tanfolyam
Szeptember 18. de: vásár (vegyes)
Szeptember 19.: sváb piknik
Szeptember 22. de: vásár
Szeptember 26. 17-24 óráig: Polarys klubest
Szeptember 28. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Október 1. Zenei Világnap – 10 éves a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola zenei tagozata - zenei programok a gyerekeknek, este hangverseny
Október 2. 18 óra: az ANNA Klub vendége: Endrei Judit
Október 3.: Keresztény Ifjúsági Találkozó
Október 4.: Idõsek Világnapja
Október 8. 12-19 óráig: véradás
Október 10. 17 óra: Zoller Andrea és Lövész Kornélia
kiállításának megnyitója

- 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”

Tanfolyam
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a MENET
program keretében, államilag
támogatott, ingyenes internet
és számítógépkezelõi tanfolyamot szervez Nagymaroson szeptember 16-án és 17én naponta 9-16 óráig.
Jelentkezés, valamint bõvebb információ: Meizner
Sándor telefon: 06-20/4181554. Küher Katalin MVA, email: kuberk@mva.hu. Telefon: 06-1/883-0817.

Nagymaros
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Szép eredmények a Dunakanyar Kupán
DUNAKANYAR KUPA,
AUGUSZTUS 22.

GÖD-KUPA,
AUGUSZTUS 29.

10 évesek: 1. Szlávik Tamás, 2.
Polgár Dániel, 3. Polgár Péter
13 évesek: 1. Maricza Katalin
11 évesek: 1. Jeszenszky Petra, 2. Müller Bettina, 7.
Döbrössy Dorottya
15 évesek: 6. Döbrössy Péter, 7. Maurer M. Bence
12 évesek: 2. Szlávik Tamás,
3. Polgár Péter, 4. Polgár Dániel, 9. Szántói-Szabó Márk
13 évesek: 1. Maricza Katalin
Férfiak: 5. Makáry Sebestyén, 7. Gyömbér László, 8.
Schindler László
12 évesek: 4. Jeszenszky Petra, 8. Müller Bettina, 9.
Döbrössy Dorottya
13 évesek: 7. Szántói-Szabó
Márk, 8. Maurer M. Botond
14 évesek: 2. Döbrössy Péter, 4. Maurer M. Bence, 5. Halápi Gergely, 8. Maricza Péter
9 évesek: 2. Szántói-Szabó
Tamás
Nagyon szépen köszönjük a

13 évesek: 5. Tar Bálint, 7.
Bergmann Dániel, 8. Guzsik
Dániel
12 évesek: 7. Müller Bettina
13 évesek: 2. Maricza Katalin
11 évesek: 2. Szlávik Tamás,
4. Polgár Péter, 5. Polgár Dániel, 6. Szántói-Szabó Márk, 9.
Tar Bence
14 évesek: 4. Lovasi Eszter
11 évesek: 6. Müller Bettina
16 évesek: 5. Szûcs Géza
13 évesek: 1. Maricza Katalin
9 évesek: 2. Szántói-Szabó
Tamás
14 évesek: 3. Maurer M.
Bence, 5. Döbrössy Péter, 6.
Halápi Gergely
12 évesek: 8. Lovasi Balázs
13 évesek: 3. Bergmann Dániel, 6. Tar Bálint, 7. Guzsik Dániel
10 évesek: 1. Szlávik Tamás, 2. Polgár Dániel, 3. Polgár Péter
15 évesek: 4. Döbrössy Péter, 5. Maurer M. Bence

A díjátadás fényét a Dunakanyar neves olimpiai bajnoka, Hesz
Mihály emelte. A dobogón 1. Szlávik Tamás, 2. Polgár Dániel, 3. Polgár Péter
verseny lebonyolításában segédkezõknek a rengeteg munkát és
támogatóinknak az anyagi segítséget: a CBA-nak, Schült Ferencnek, - a Maricza családnak,
a Maurer családnak, Vodicska

Nagymaros FC hírei
Eredmények

Miklósnak és feleségének, Szabó Miklósnak, a Sanipex Hungária Kft-nek és Skultéty Balázsnak a profi hangosítást.
AZ EGYESÜLET VEZETÕSÉGE

I. Dunakanyar
Országos Tarokkverseny

Felnõtt – Magyar Kupa
Szob – Nagymaros FC 0:2 - góllövõk: Horváth, Embert
Nagymaros FC – Dunakeszi Kinizsi 1:7 – góllövõ: Kocsis
Pest megye II. osztályú bajnoki
Nagymaros FC – Leányfalu 4:1 – góllövõk: Horváth, Zeller D.,
Kiss T., öngól
Ifjúsági
Szendehely – Nagymaros FC 1:3 – góllövõk: Bögér, Csatári, Nagy
Cs.
Nagymaros FC – Leányfalu 2:2 – góllövõk: Nagy Cs., Csatári
KÖVETKEZÕ MÉRKÕZÉSEK
ifi
felnõtt
Szeptember 13.:
- Nagymaros FC – Visegrád
14.30 óra 16.30 óra
Szeptember 20.:
- Szokolya – Nagymaros FC
14 óra
16 óra
Szeptember 27.:
- Nagymaros FC – Vácduka 14 óra 16 óra
Október 3.:
- Göd – Nagymaros FC
13 óra
15 óra
Október 11.
- Nagymaros FC – Tahitótfalu
13 óra
15 óra
Mindenkit várunk a mérkõzésekre!
Hajrá Maros!
MAJOR LÁSZLÓ
NAGYMAROS FC ELNÖKE
LABDARÚGÓ TOBORZÓ. 6-7-8 éves korosztály részére edzéseket szervezünk. Az edzések idõpontja kedd és csütörtök 16.45
és 17.45 óra között a nagymarosi focipályán. Minden érdeklõdõt szívesen várunk!
Érdeklõdni edzésidõben a focipályán vagy Szekeres Ferencnél. Telefon: 06-70-331-4244.

Nagymaroson, a Yacht étteremben rendezték meg augusztus
29-én az I. Dunakanyar Országos Tarokkversenyt. A harminc
résztvevõt városunk vezetõi nevében Ivor Andrásné alpolgármester (képünkön balra) köszöntötte és kívánt sok sikert az
ország különbözõ tájairól érkezett versenyzõknek.
A verseny a kora esti órákban ért végett. Az elsõ díjat, a
Dunakanyar vándorkupát - Pest
megye felajánlását - Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének
elnöke adta át Aranyosy Zsoltnak (Bp), a másodikat, városunk
díját Ivor Andrásné adta át Pach

Gábornak (Zamárdi). Harmadik
helyen végzett Major György
(Zalaegerszeg), neki a díjat
Manninger Gábor (képünkön
balról a második) a verseny
szervezõje, nagymarosi üdülõtulajdonos, megyei képviselõ adta
át. Negyeik lett Csató Emil.
Manninger Gábor - aki már
50 éve tarokkozik - kérdésünkre elmondta: a dunakanyar országos verseny egyik célja a játék, a másik pedig az, hogy a
versenyzõk megismerjék ezt a
csodáltos tája, a Dunakanyart. A
tarokkversenynek szeretnének
hagyományt teremteni - tudtuk
meg Manninger Gábortól.
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Ki lesz a nyertes?

ÁL
DÕ
Õ S O ROK
Á L L A T VÉ D
Az ivartalanítás jelentõségérõl
Amikor egy kölyök kutyus,
vagy cica “költözik” hozzánk még nem gondolunk
arra, hogy bizony hamarosan
“nagylány” vagy “nagyfiú”
lesz nem kevés gondot okozva ezzel.
· Az ivarzás tünetei nõstény állatokban meglehetõsen kellemetlenek, macskák
üvöltenek, kutyák vért csepegtetnek, udvarlók hada támad a kerítésünkre, tör be a
kertbe
· Ha a nász eredménye a
vemhesség, az ellés nem
mindig jár komplikáció nélkül. Ha minden sikerült, akkor mi lesz a kölykökkel.
Biztosan sikerül majd gazdát találnunk 6-7-8 kölyöknek?
· Kan kutyák szöknek, vizelési kényszerük lesz nász
idõszakban
· Kandúrok csonttá soványodnak, tályogosra verekedik magukat az udvarlás miatt.
Mindezek megelõzhetõk
a korai, 6-12 hónapos korban
elvégzett ivartalanítással.
Lehetõség van mûtét nél-

küli injekciós tartós fogamzásgátlásra is.
Szukák korai ivartalanításával az emlõdaganatok kialakulásának esélye 90 százalékkal csökken, a nagyon
gyakori gennyes méhgyulladás veszélye megszûnik.
Ivartalanított kanok
prosztata problémái sokkal
ritkábbak.
Sajnos tartósan tartja magát az a tévhit, mely szerint
“egyszer kell hagyni elleni,
mert különben beteg lesz”.
Sem pszichés, sem egyéb
egészségügyi okok nem indokolják ezt.
DR. DROBILICH JÁNOS

MAGYAR BALÁZS
TELEFON: 06-20/552-4593
ELADÓ. Egy jó állapotban lévõ 4 ütemû kapálógép, valamint egy vadonatúj nõi kerékpár eladó. Érdeklõdni: Bergmann józsef
Nagymaros, Radnóti u. 12.

Nagymaros
A MÁTÉ ALAPÍTVÁNY ÕSZI AKCIÓT
RENDEZ MACSKÁK,
KUTYÁK IVARTALANÍTÁSÁRA ÉS MACSKÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA
Jelentkezni lehet október
5 és 16 között. Jelentkezési
lapok a Bethlen Sörözõben,
horgászboltban a és könyvtárban találhatók.

Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
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. Tel./fax: 27/316-100
HIRDETÉSEK ÉS KÉZIRATOK LEADÁSA
A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Dunakanyar
Magyarság
Népiskola
A Dunakanyar Magyarság Népiskola õszi elõadásainak elsõ vendége
szeptember 11-én 18
órakor a zebegényi
könyvtárban Pap Gábor.
lesz. Elõadásának címe:
A Napút festõje: Csontváry II.
A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

Nagymaros
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Mit kínál Önnek a
SZÉPSÉGMÛHELY?
Személyreszóló kezelések
Minõségi szolgáltatások
Nyugodt,szép környezetben
Kapunyitás: 17.30 órakor

Szeptember 12. szombat
19.00 The Next együttes
21.00 Deák Bill Blues Band
90’ élõ koncert
Belépõjegy ára: 1200 forint
Szeptember 19. szombat
19.30 Crockodeal együttes
21.00 Hooligans együttes
100’ élõ koncert
Belépõjegy ára: 1800 forint
Jegyek a helyszinen vásárolhatók
Hölgyeknek a belépés 18.30 óráig ingyenes!
A jó bulihoz finom grill ételeket, koktélokat, édességeket
és frissen csapolt sört biztosítunk fedett nézõtérrel.

Helyszín: Vác, Szérüskert közvetlen
a Sportcsarnok mellett
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

KOZMETIKA-TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
kozmetikai- és gyógytermékek
ÚJ HELYEN: SZÍV U. 19.
Idõpont egyeztetés: 06/30-380-6233

Rékasi Ferenc
gázszerelõ-mester
Nagymaroson és környékén
vállalja gázkészülékek
- gázcirkók, gázkonvektorok,
- gázkazánok, gázboylerek,
- gáztüzhelyek

tisztítását, javítását, karbantartását
06-20/970-8102
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szeptember 5-tõl 20-ig
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
500 g
1 kg
1 kg
1 kg
200g
1kg

995.985.995.755.745.255.1095.795.995.285.1095.-

(995 Ft/kg)
(985 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(755 Ft/kg)
(745 Ft/kg)
(510 Ft/kg)
(1095 Ft/kg)
(795 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(1425 Ft/kg)
(1095 Ft/kg)

Tolle trappista sajt
Sole trappista sajt
Neuburger uht tej 1,5 %
Farmer uht tej 2,8 %
Farmer uht tej 1,5 %
CBA tejföl 20 %

1 kg
1 kg
1l
1l
1l
450 g

995.995.125.159.155.189.-

(995 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(125 Ft/l)
(159 Ft/l)
(155 Ft/l)
(420 Ft/kg)

Wilbo sprotni (füstölt)
Szebeni dob. készételek (több féle)
Szebeni zöldséges pástétomok (tépõzár.)
Flakonos majonéz (Simity)

160 g
450 g
120 g
315 ml

185.425.95.185.-

(1156 Ft/kg)
(944 Ft/kg)
(792 Ft/kg)
(587 Ft/l)

La Mattina cappuccino (3 féle)
Omnia pörkölt õrölt kávé vák.
Extra Black instant kávé
Mogyorós ostyarúd

100 g
250 g
200 g
130 g

155.485.885.135.-

(1550 Ft/kg)
(1940 Ft/kg)
(4425 Ft/kg)
(1038 Ft/kg)

Ragazza flak. mustár
Ragazza flak. ketchup

500 g
500 g

155.159.-

(310 Ft/kg)
(318 Ft/kg)

Ragazza tészta (több féle)
Juhász tészta (több féle)

800 g
200-250 g

189.99.-

(236 Ft/kg)
(396-495 Ft/kg)

Kecskeméti gyümölcsdesszertek (8 féle)
Hipp duett (3 féle)
Hipp jó éjt papi (3 féle)

190 g
160 g
190 g

195.239.299.-

(1026 Ft/kg)
(1494 Ft/kg)
(1574 Ft/kg)

Pur mosogató (több illat)
Aroma Fresh sampon (több illat)

1,5 l
300 ml

449.175.-

(299 Ft/l)
(583 Ft/l)

Fagyasztott hekkfilé
Fagyasztott vörös sügér filé classic

1 kg
500 g

1095.995.-

(1095 Ft/kg)
(1990 Ft/kg)

Kristálycukor (Fehér gyémánt)

1 kg

199.-

(199 Ft/kg)

Üzleteink

Cserkész kolbász (Palatin)
Debreceni kolbász (Palatin)
Pattanós virsli
Soproni kenõmájas
Soproni felvágott (Palatin)
Szigeti májas (Ász)
Füstölt fõtt tarja (Ász)
Parasztkolbász (Ász)
Kapuvári sonka
Kapuvári szeletelt bacon vák.
Kapuvári darabolt bacon

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

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

