2007. augusztus 5. - a lap ingyenes!

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Ember volt, a szó
nagybetûs, nemes értelmében
Mély fájdalom, tehetetlen fájdalom, amit érzek, és amit mindannyian érezhetünk barátunk, kajakos társunk, képviselõtársunk elvesztése miatt. Ember volt, a szó nagybetûs, nemes értelmében: igazi családapa, sportember, kiváló munkaerõ, csapatjátékos, szelíd, kitartó, és még hosszan sorolhatnám kitûnõ jellemvonásait. A gyilkos kór azonban nem válogat, marad hát a fájdalom, és a tehetetlen szomorúság, hogy miért
pont õ, aki példás életével, káros szenvedélyektõl mentesen,
folyamatos tanulással, igazi sportolói életvitellel ilyen felfoghatatlanul gyorsan kellett hogy távozzon közülünk.
Nehezen tudom eldönteni, de talán nem is kell, hogy egykori kajakos társamat, vagy mostani képviselõtársamat búcsúztatom. Én azt hiszem, mindkettõt. 1963-ban - amikor én
még nem is éltem - kezdett kajakozni, késõbb kezdõként felnéztem rá, és tiszteltem õt. Nagymaros dicsõségére többszörös vidékbajnok és országos bajnok volt. Késõbb a munkahelyén is hatalmas energiával, és folyamatos önképzéssel,
valamint ugyanilyen precizitással végezte feladatait. Csendes volt és szeretetteljes, soha nem bántott volna senkit. Küzdeni akarása páratlan volt, ez a jó tulajdonsága betegsége
során is elkisérte. Mindig a hit, a bizakodás, és a jövõbe tekintés jellemezte. A városért, az itt élõ emberekért való tenni
akarás hozta õt a testületbe, és az õiránta érzett bizalom nem
is maradt el. Elsõ ciklusában alpolgármesterként, a másodikban, mint képviselõ végezte munkáját a város érdekében.
Amikor betegsége miatt már nem tudott részt venni a testületi üléseken, személye, egyénisége hiányzott mindannyiunknak. Mindvégig bíztunk küzdeni tudásában, és visszavártuk
a testületbe. A magunk módján mindannyian mellette voltunk. A Jóisten döntését muszáj elfogadnunk, de mély fájdalommal szívünkben állunk itt, hiszen szerettük, távozását
emberi elménk nehezen fogadja el.
Képviselõtársai nevében is búcsúzom, emlékét megõrizzük
szívünkben, és történelmünkben.
Nyugodj békében Képviselõ Úr! Az örök világosság fényeskedjék Neked, Józsi!
PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Ötvenhét esztendõs korában,
2007. július 7-én elhunyt
Perbíró József önkormányzati képviselõ, az elõzõ ciklus alpolgármestere, a nagymarosi egyházközség tagja.
A városért végzett tevékenységéért az önkormányzat saját halottjaként temettette el.
Perbíró Józseftõl a nagymarosi temetõben július 20-án
családja, barátai, a város lakói, munkahelyi vezetõi,
munkatársai búcsúztak. A
városvezetés és a képviselõtestület nevében Petrovics
László polgármester, az egyházközség nevében Maurer
János köszönt el Perbíró Józseftõl.
Perbíró József a gépipari
technikum és a Bánki Donát
Mûszaki Fõiskola elvégzése
után az NDK-ba, egy szer-

számgépgyártó céghez ment
dolgozni és nyelvet tanulni.
1973-tól 1991-ig a a Nagymarosi Mûszeripari Szövetkezetben csoportvezetõ, majd üzemvezetõ. 1991-tõl Nagybörzsönyben, egy 400 fõs német
cég magyarországi üzemében
dolgozott vezetõként. Legutolsó munkahelye az Eichhoff Kft,
ahol minõségügyi vezetõ volt.
A nagymarosi közéletbe
már a tanácsrendszer idejében
bekapcsolódott, sok éven át tanácstagként igyekezett felvirágoztatni a települést. A rendszerváltás után 2002-tõl önkormányzati képviselõ, 20022006 között az alpolgármesteri feladatokat is ellátta. A 2006os önkormányzati választások
elõtt képviselõi programjában
egyebek közt kiemelte: “A
meglévõ tervek alapján valósítsuk meg a helytörténeti múzeumot; továbbra is tartsuk
meg a jó kapcsolatot az egyházakkal; továbbra is gondoskodjunk azokról, akik településünkön önhibájukon kívül elesettekké váltak és rászorulnak
a közösség segítségére.”
Ez utóbbi ígéret szívügye
volt, életének utolsó percéig éjt
nappallá téve azon fáradozott,
hogy a nagymarosi Gondozási
Központ megmaradhasson.

“Dicsõ István, nagy királyunk, Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk, Elsõ szent urának vall.”
(Faludi Ferenc: Szent István királyhoz)
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A képviselõ-testület júliusi döntései
Nagymaros Város Önkormányzatának képviselõ-testülete július 2-án és július 23-án
tartotta rendes ülését.
A július 2-i ülésen a napirendet, a polgármester lejárt határidejû határozatokról, valamint a
folyamatban lévõ beruházásokról
és pályázatokról szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadták. A napirenddel kapcsolatos témákban a
következõ határozatok születtek:
- a képviselõ-testület felkérte a polgármestert, hogy a rendõrség elhelyezésére vizsgálja
meg a lehetõségeket, készíttesse el a lehetséges megoldások
költségbecslését és keresse meg
a források biztosításának lehetõségét. Tudakolja meg a rendõrségtõl, hogy konkrét bérlet esetén mennyi bérleti díjat tudnának
vállalni. Ennek ismeretében a
következõ ülésen a napirendet
újratárgyalják;
- a képviselõk megismerték
és támogatják a Nagymaroson
szolgálatot teljesítõ rendõrök
szolgálati lakás igénylési kérelmét. Felhatalmazták a polgármestert a szolgálati lakás bérleti
szerzõdésének megkötésére az
alábbi feltételekkel: - a bérleti
díj 2006. és 2007. évi inflációs
ráta emelésével; - határozott idõre; - rendeletmódosítás utáni
szerzõdésmódosítással kerüljön
megállapításra;
- megismerték és megtárgyalták az önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak kérelmét. A költségvetés
helyzetének átvizsgálása és az
érdekképviselõkkel való tárgyalások, egyeztetések lefolytatása
után a megoldás lehetõségérõl az
elõterjesztést, a közalkalmazottak kérelmét a képviselõ-testület újra tárgyalja;
- a képviselõ-testület a humánügyi bizottság javaslatára az
önkormányzat lapjának helyzetét megtárgyalta és az újság felelõs szerkesztõjének leváltásáról döntött, s az önkormányzat
lapjának új felelõs szerkesztõi
posztjára határozott idejû megbízást ad. Nem fogadta el a testület azt a javaslatot, hogy az
önkormányzati lap új felelõs
szerkesztõjének határozott idejû
megbízása 3 hónapra, illetve 6
hónapra szóljon; Az önkormányzati lap új felelõs szerkesztõjét a
humánügyi bizottság elnöke által javasolt Tharan-Trieb Marianna személyében jelölték meg,
határozott idejû megbízásával,

mely 2007. december 31-ig tart,
a képviselõk egyetértettek;
- a képviselõ-testület az önkormányzati lap felelõs szerkesztõi feladatának ellátására
Tharan Trieb Mariann határozott
idejû megbízásával egyidejûleg
Nagymaroson belül pályázatot ír
ki. Felkérte hivatalát, hogy a pályázatot a szeptemberi ülésre készítse elõ. Felhatalmazták a polgármestert az önkormányzati lap
jelenlegi felelõs szerkesztõje
megbízásának szerzõdés alapján
történõ felmondására, valamint
az új felelõs szerkesztõvel a szerzõdés megkötésére;
- elfogadták a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti
Iskola Alapító Okiratának módosítását; az iskola beszámolóját megismerve, azt a szóbeli kiegészítésekkel elfogadták;
- a képviselõ-testület a településrendezési tervek felülvizsgálata tenderfelhívás meghirdetését rendeli el a városfejlesztési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, valamint a pénzügyi bizottság kiegészítésével,
hogy a pályázati borítékra
“HÉSZ-módosítás” szöveg legyen felvezetve, valamint tisztázásra kerüljön, hogy ki szolgáltatja a digitális vagy papír alapú
térképet és mennyi a közbeszerzés díja; felkérték a polgármestert, hogy a Közbeszerzésrõl szóló 2003. évi CXXIX. tv. és
Nagymaros Város Önkormányzata Helyi Közbeszerzési Szabályzata (2005. II. 28.) szerint a
felhívás meghirdetésérõl és az
eljárás lebonyolításáról gondoskodjon. A képviselõ-testület a településrendezési tervek felülvizsgálata tenderfelhívás 2007.
július 23-i ülésen tervezett eredményhirdetésével kapcsolatban
lehetõséget biztosít az elõterjesztések 2007. július 20-án történõ
kézbesítésére;
- a képviselõ-testület egyetértésben elhatározta, hogy az
önkormányzat az ún. “felvonulási lakótelep” elnevezésû ingatlan meghatározott helyrajzi számú ingatlanrészeit pályázati felhívás alapján értékesítésre kínálja fel. Az értékesítés – az elõzetes megosztási vázrajzot nézve
– két változatban történhet. A
felkínált ingatlan értéke: a.) változatnál 700 millió forint, b.)
változatnál 400 millió forint;
- a képviselõ-testület a polgárõrség kérelmét megismerte és
a Váci út 49. szám alatti önkormányzati bérleményt térítésmen-

tesen a polgárõrség használatába adja. Felhatalmazta a polgármestert a szerzõdéskötésre;
- a képviselõ-testület a Nagymarosi Futball Club kérelmét
megismerte, azonban az ingatlan
jelenlegi hasznosítása miatt a kérelmet elutasította. Egyidejûleg
felkérte a polgármestert, a jelenlegi hasznosítás szerinti szerzõdés aktualizálására;
- a képviselõ-testület az
ANNA Klub kérelmét megismerte és a Szent Imre téri pince
használati jogát a civil szervezetnek határozott idõre térítésmentesen hasznosítási szerzõdés
alapján átengedi. Felhatalmazta
a polgármestert az elhangzott kiegészítésekkel történõ szerzõdéskötésre;
- a képviselõ-testület Halász
János kérelmét megismerte és a
893 hrsz-ú (természetben Nagymaros, Elsõvölgy 8.) önkormányzati tulajdonú ingatlant a
kérelmezõ részére 1.200.000 forintért értékesíti azzal a feltétellel, hogy az általa felkínált
összegbõl 350.000 forintot a
szerzõdéskötéskor, a különbözetet részletfizetéssel egyenlíti ki.
Hozzájárultak, hogy a vételár és
az általa befizetett összeg különbségére, 1.050.000 forintra
az önkormányzat jelzálogjogot
jegyeztessen be a tulajdoni lapra. Felhatalmazták a polgármestert a tárgyalásra, illetve a szerzõdéskötésre;
- a képviselõ-testület Antal
Iván kérelmét megismerte és a
106/6 hrsz-ú belterületi, beépítetlen, 930 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvásárlásához hozzájárult
azzal a feltétellel, hogy a polgármester folytasson tárgyalást a
vételárról (tárgyalási alap min.
1 millió forinttól). Kedvezõ
egyezség esetén felhatalmazták
a polgármestert a szerzõdéskötésre;
- a képviselõ-testület Hadi
Tamás kérelmét megismerte és
úgy döntött, hogy a 11303 hrszú külterületi kert, 1493 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú
ingatlant a HÉSZ módosítása
miatt nem kívánja értékesíteni.
Felhatalmazták a polgármestert
a bérlet lehetõségének napi áron
történõ felkínálására;
- a képviselõ-testület dr.
Drobilich János kérelmét megismerte a 0190/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésérõl, felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a kedve-

zõbb vételárajánlat elérésének
céljából;
- a testület Kovács Sándor kérelmét megismerte és a 2501
hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése elõtt úgy döntött, hogy
megrendeli a terület értékbecslését, ennek ismeretében kíván
a terület értékesítési paramétereirõl határozni;
- a képviselõ-testület Kok Gábor kérelmét megismerte és a
12178 hrsz-ú ingatlan hasznosítása elõtt megrendeli a terület értékbecslését, ennek ismeretében
az ingatlant pályázati úton kívánja értékesíteni;
- a képviselõ-testület dr.
Jórász Zsolt és dr. Hajnal Katalin kérelmének helyt adott, és
lakásbérleti szerzõdésük felmondásával az önkormányzat
által felmért és elismert számlákkal igazolt értéknövelõ beruházások költségét 2.477.608 forint
összegben elismeri és megtéríti.
Az összeg visszafizetésének fedezetét hitelfelvételben jelöli
meg a képviselõ-testület, melyet
a megüresedett lakás bérbeadásából származó bérleti díjból kíván törleszteni;
- a képviselõ-testület az intézményeinek igénybevétele alkalmával az esetleges rongálódások
fedezetére kaució megállapítását
határozta el. A humánügyi bizottság javaslata alapján az intézményvezetõk hatáskörébe
utalja a kaució összegének és indokoltságának meghatározását.
A kaució összegét a hivatal
pénztárába lehet befizetni, illetve onnan visszakapni pénztári
ügyfélfogadási idõben.
*
A július 23-i ülésen a napirend elfogadása és a polgármester lejárt határidejû határozatokról, valamint a folyamatban lévõ
beruházásokról és pályázatokról
szóló beszámolójának, az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel történõ elfogadása után a következõ döntések születtek:
- a képviselõ-testület a Gondozási Központ (szociális otthon, idõsek klubja, házi szociális gondozás) intézményvezetõi
beosztás státusznak betöltésére
kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok közül Raszlerné
Szalai Katalin pályázatát fogadta el, és 2007. augusztus 1. napjától 2012. július 31. napjáig
megbízza az intézményvezetõi
feladatok ellátásával. Illetmé-
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nyét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. alapján, besorolása szerint a
257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott garantált
magasabb vezetõi pótlékkal
együttesen állapítja meg. Megbízta a jegyzõt, hogy gondoskodjon a kinevezési okmány elkészítésérõl;
- a képviselõ-testület az óvoda vezetõjének beszámolóját az
óvoda 2006. évi mûködésérõl elfogadta, valamint a 2007/2008.
évi terveket megismerte és az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadta,
- a képviselõ-testület a Szálloda úti 2602 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást a pénzügyi bizottság
által javasolt módosításokkal elfogadta. Felhatalmazta a polgármestert a módosított pályázati
felhívás kiírására, párhuzamosan
egy projektcég megbízására: - az
ingatlanhasznosítási pályázat
szakmai elõkészítése, - pályázat
lebonyolítása szerzõdéskötésig
tárgyában;
- a képviselõ-testület a Nagymaros város településrendezési
tervének felülvizsgálata tenderfelhívást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, nyertes
ajánlattevõként a Rosivall Tervezõ Iroda Kft-t (1065 Budapest,
Nagymezõ u. 37-39.) jelölte meg
nettó 11.600.000 forint vállalási
áron. Egyúttal felhatalmazta a
polgármestert a vállalkozói szerzõdés megkötésére.
- a képviselõ-testület a helyi
adókról szóló tájékoztatást a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta;
- a képviselõ-testület a 213/
2005. (IX.12.) számú, a helyi lap
hirdetéseirõl szóló határozatot
megismerte és 2007. augusztus
1. napjától a következõk szerint
módosítja: “Címlapon 1/8 szalaghirdetés: 5.000 forint” szövegrészt törli és a színes hirdetés lehetõségét megszünteti, a
határozat többi része változatlan
marad.
Az egyebek napirendek között tárgyalta a testület
Bergmann Margit könyvvizsgáló kérelmét. A képviselõ-testület a könyvvizsgáló elõterjesztését megismerte, a könyvvizsgálatra szóló szerzõdést a
Balogh és Társai Könyvvizsgáló Kft-vel közös megegyezéssel felbontja és a továbbiakban
a könyvvizsgálatra szóló megbízást Bergmann Margit egyéni vállalkozóval, azonos feltételekkel megköti. Felhatalmazta a polgármestert a szerzõdés
megkötésére.

(F. E.)

Városfejlesztési, városüzemeltetési hírek
EREDMÉNYES PÁLYÁZAT. A lépviselõ-testület
döntése értelmében a város településrendezési terveinek
módosítására kiírt közbeszerzési pályázat érvényesen és
eredményesen zajlott le, így
július 26-án a nyertes pályázó, a Rosivall Tervezõ Iroda
és az önkormányzat között
megköttetett a tervezési szerzõdés.
A DÁM HELYREÁLLÍTÁSA. Augusztus hó elején
megkezdõdött a a Zöldfa utcai

jégtörõgát (DÁM) szerkezeti
helyreállítása. A kivitelezés
célja a kõgát alatti átmosott talajréteg kiinjektálása és így az
elõzõ árvízek során tapasztalt
átszivárgások kiküszöbölése.
Emellett sor kerül a felületi
hiányok pótlására, valamint az
igénybevett terület felújítására.
A munka várhatóan szeptember végén fejezõdik be.
INGATLANFELÚJÍTÁS helyi védettséget élvezõ inTÁMOGATÁSA. Az önkor- gatlan utcai homlokzata (kémányzat támogatásával meg- pünkön)
MURÁNYI ZOLTÁN
újult az Új utca 2. szám alatti

Szent István nap
2007. augusztus 18-20.
Augusztus 18.
20 óra: Re-Make együttes fellépése
21 órától 02 óráig: Zenés party. Közremûködik: Hoffman Miklós és Scultéthy Balázs

Augusztus 19.
9-tõl 14 óráig: Dunakanyar Kajak Kupa Verseny. Délelõtt 10 órától 2000 méteres futamok,
délután pedig családi, baráti futamok lesznek. Helyszín: Nagymarosi SE épülete és a komp
közötti szakaszon
Gyermek délután
15.30 órától: Foglalkoztató játék - Toma és csapatának történeti és tréfás játékai
Helyszín: Duna-part kõszínpad elõtti tér
17 óra: Gyerekszínház - MiaManó Színház A három kismalac címû elõadása
Helyszín: Duna-parti kõszínpad
18 óra: Nagymaroson élõ, Nagymaroshoz kötõdõ alkotómûvészek kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Geléri István az Újpest Galéria igazgatója. Helyszín: mûvelõdési ház
19.45 óra: Operett-slágerek Budai Beatrix és Göth Péter közremûködésével. Helyszín: Dunaparti kõszínpad
20.45 óra: Sipos F. Tamás koncertje. Helyszín: Duna-parti kõszínpad
21.30 óra: nagyszabású tûzijáték a Duna közepén
21.45 óra: a Nagymarosi Motorcsónak SE lampionos felvonulása
22 óra: Utcabál - közremûködik a 440 Hz nevû zenekar. Helyszín: Duna-parti kõszínpad

Augusztus 20.
10 óra: Ünnepi szentmise a római katolikus templomban
10.45 óra: Szent István és Boldog Gizella szobrának megkoszorúzása. Tiszteletadás a Monsberger
téren
11 óra: Szent István napi megemlékezés. Helyszín: Fõ tér (gesztenyefák alatt)
A megemlékezés keretében k öszöntõt mond: Petrovics László Nagymaros város polgármestere, ünnepi beszédet mond: Harrach Péter országgyûlési képviselõ, az országgyûlés alelnöke.
Új kenyér ünnepe – kenyéráldás. Kitüntetések, elismerések átadása. Közremûködik: a Dunakanyar Fúvósegyüttes Ujvári Gábor vezényletével és a Nyugdíjas Klub. Nagymarosi Színkör
ünnepi mûsora
12 óra: Országzászló avatása - verset mond: Sárog Noémi, énekel Heinczinger Miklós. Közremûködik: Postagalamb Sportegyesület, Ipoly Hagyományõrzõ Egylet

A SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOKRA ÉS AZ ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A szerkesztõk búcsúja. A képviselõk három ellenszavazattal - Petrovics László, Grécs László és Hollósi Géza ellenvéleményével - úgy döntöttek, hogy a Nagymaros következõ számát már más
szerkeszti. Nem írtak ki pályázatot, a döntést Szilágyi Erzsébet képviselõ asszony elõterjesztésére hozták
meg. Ebben egyebek között az áll, hogy a lap nulla színvonalú, nem a nagymarosiaknak szól Nagymarosról, stb. Szomorúan köszönünk el ismét - immár harmadik alkalommal szerkesztettük éveken át, ezúttal
pályázaton megméretve az újságot. Sajnáljuk, hogy megint akadnak, akik a médiát eszközként kezelik. Mi
szolgálatnak tartottuk és tartjuk. Köszönjük önöknek, hogy eddig olvasóként kitartottak mellettünk.
FURUCZ ZOLTÁN
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete Közlemény
A nagymarosi polgárok széleskörû tájékoztatása érdekében adjuk közre az önkormányzat gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat. Célunk az, hogy a lakosságot tisztán és érthetõen tájékoztassuk az aktuális helyzetrõl. Az alábbiakban a
júliusi adatokat olvashatják.
PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékaiból 114.648 forint, azaz
egyszáztizennégyezer hatszáznegyven forint jött össze a
Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány javára. Az
összegyûlt pénzt 2006 októberében kaptuk meg. 2007-ben a
kuratórium úgy döntött, hogy
az otthon katasztrófális anyagi
helyzetére való tekintettel az
intézmény mûködési költségeire fordítja ezen összeget.
Köszönjük minden adományozónknak, akik akár adójuk
1 százalékával, akár pénzadománnyal, vagy egyéb adománnyal (például ruhanemû,
gyógyászati segédeszköz, mûszaki cikk) támogatták alapítványunkat.
Tisztelettel kérjük és várjuk továbbra is szíves adományaikat.
A NAGYMAROSI ÖREGEK
OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

Tájékoztató
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a település lakosságát, hogy
a Gondozási Központ (öregek
otthona) súlyos anyagi nehézségeire való tekintettel a Nagymarosi Öregek Otthonáért
Alapítvány a vagyonából 2,5
millió forintot az intézmény
fenntartási költségeire fordít.
Ezt a felajánlást a kuratórium
a 2007. évi költségvetési tárgyalások idején tette, mert e
nélkül az intézmény forráshiánya túl sok lett volna.
NAGYMAROSI ÖREGEK
OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

X. NAHÁT Jubileumi Teljesítménytúra
A Nagymarosi Hátizsákosok Társasága (NAHÁT) 2007. szeptember 22-én rendezi tizedik, jubileumi
teljesítménytúráját.
Program:
Rajt, cél: Nagymaros, plébánia. Nevezés 7-tõl 9 óráig. Öt féle táv: 14, 21, 32, 48, 92 kilométer.
A leghosszabb táv útvonala: Nagymaros - Szent Mihály-hegy nyerge - Hegyes-tetõ - Zebegény,
kálvária - Törökmezõi halastó - Kis-Hanta-patak - Kóspallag - Inóci-nyereg - Bánya-tetõ - Salgóvár
- Vilati-üdülõ - Esztergályos - Nagy-Oros-bérc - Királyháza - Nagy-Mána - Csóványos - Oltár-kõ Fekete-rét - Bányapuszta - Vasedény-kulcsosház - Kisirtáspuszta - Érsek-tisztás - Nagy-Sas-hegy
alatti nyereg - Só-hegy - Kopasz-hegy - Márianosztra - Kóspallag - Törökmezõi halastó - Kövesmezõ - Nagymaros.
Nevezési díj: 250-800 forint/fõ az életkor és a táv függvényében, 60 év felett ingyenes.
Útközben étel-ital várja a résztvevõket, a teljesítõk emléklapot és kitûzõt kapnak.
Információ: Baranyay Péter 06-30/239-0846, Bazsalya Kornél 06-70/600-3545, Zoller Zoltán:
06-30/951-7638. Részletek olvashatók a Teljesítménytúrázók Társasága honlapján:
http://ttt.tr.hu/naptar/tura.php?id=1218

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy
a legközelebbi képviselõ-testületi ülés
szeptember 24-én
18 órakor lesz a
polgármesteri hivatal házasságkötõ
termében. Az ülés
nyilvános.

Nagymaros
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A férfi és a nõ, avagy mitõl lesz
a férfi a teremtés koronája?
A régi görögök idõnként összegyûltek, hogy megkeressék az
élet nagy kérdéseire a választ.
Egy alkalommal asztaltársaságban gyûltek össze és Erószról, a
szerelem istenérõl beszélgettek.
Arra a következtetésre jutottak,
hogy ha az emberek szépen akarnak élni egész életükön át, leginkább a szerelemre van szükségük. Meggyõzõdésük volt, hogy
a szerelem érzése nélkül sem a
magánember, sem a város nem
visz véghez szép tetteket. Mert
— mint mondták - a szerelmes
férfi, ha rút dolgot követ el, leginkább szerelme elõtt szégyelli
magát. Ezért ha a város kormányzása szerelmes férfiakból
állna, akkor azok mind iparkodnának szép tetteikkel kitûnni
mások elõtt.
Azt is gondolták még a régi
görögök, hogy a férfiak és nõk

Gustav Klimt: Csók
annak elõtte nem alkottak két
külön nemet, hanem egy egészként összenõve éltek, mint egy
gömb, két fejük, négy lábuk és
négy kezük volt. Túl erõsnek bizonyultak azonban így, ebben a
formában, ezért az istenek félelmükben szétválasztották õket, s
emiatt arra ítéltettek, hogy egész
életükben a párjukat, vagyis a
másik felüket keressék. Ilyenek
voltak a régi görögök, naphosszat ilyeneken töprengtek.
De a történelem folyamán
nem csak a régi görögöket, hanem más népeket is foglalkoztatott a szerelem gondolata.
Hátrahagyott kultúráik mind ezt
bizonyítják, és azóta is nagy

gondolkodók, filozófusok írók,
költõk, festõk és mûvészek
igyekeztek élményeiket a maguk módján rögzíteni. A Nagymarosi Nõk Asztaltársasága
úgyszintén körüljárta a férfi és
nõ témát, s mikor máskor tette
volna ezt, ha nem májusban, a
szerelem havában.
“A férfi és a nõ” egyszerû
cím mögött a mindannyiunkat
foglalkoztató legbonyolultabb
emberi kapcsolat rejtõzik, s hiába az évezredes tépelõdés, megválaszolatlan kérdéseink mégis
ott vannak legbelül. Nyilvánvalóan ez az oka, hogy sokan voltunk a Fekete Sas Fogadóban
május 4-én az ANNA klubban
Dr. Bagdy Emõke, a Károlyi
Gáspár Református Egyetem
Pszichológiai Intézete igazgatójának elõadásán.
A nagymarosi asztaltársaság
— a professzorasszony elõadásában — arra a kérdésre kereste
a választ, hogy vajon a férfi-e a
teremtés koronája? A választ a
mesterien felépített elõadás során a pszichológia tudománya, s
a megidézett képzõmûvészet és
irodalom adta meg. Miközben terítékre került a férfi természet és
terítékre került a nõi is, ott volt
elõttünk a legegyszerûbb válasz:
A férfi azzal válik a teremtés
koronájává, ha a királynõ megkoronázza. A királynõ pedig az
a nõ, akit a férfi tekintete azzá
tett. A férfi ettõl a nõtõl várja az
elismerést. Az elismerés pedig
maga a koronázási aktus. Így a
kölcsönösség. Nekünk nõknek
tehát nincs más dolgunk, mint
legbelül felkészülni a királynõvé válásra. És ha ez megtörtént
a férfi azt várja tõlünk, hogy szeressük, hogy hagyjuk szabadnak: felfedezni, körüljárni, megtalálni, megváltani, és adjuk meg
neki az elismerést.
Az elõadásra igyekezve felmerült bennem az a kérdés vajon miért van ma ilyen nagy
szükség a pszichológiára, hiszen
úgy tûnik korábban nélküle is
megvolt az emberiség. Dr.
Bagdy Emõke röviden összefoglalva errõl így vélekedik: Az
ember lelki és szellemi lény is. Ha
ezt egy történelmi korszakban átmenetileg mellõzik, akkor ennek
hatására hihetetlen érdeklõdés alakul ki az emberekben arra, amit
évtizedekre kitiltottak, ami lelki-

Burns, Robert:

Ha mennél hideg szélben
Ha mennél hideg szélben
a réten át, a réten át,
rád adnám
kockás takaróm,
ölelejen át, ölelejen át!
S ha körülzúgna
sors-vihar
rémségesen, rémségesen:
szivemben volna hazád,
oszd meg velem, oszd meg
velem!
Volna köröttem zord vadon,
Sötét, veszett, sötét, veszett:
mennyország volna nékem az
együtt veled, együtt veled!
S ha
volnék minden föld ura
az ég alatt, az ég alatt:
koronám
legszebb ékköve
volnál magad, volnál magad!

1796
FORDÍTOTTA:
WEÖRES SÁNDOR
szellemi-spirituális dolog. A vallási
segítséget és menedéket vesztett
embereknek nélkülözhetetlen a
pszichológia segítsége, amely kapaszkodó a megnyomorodott lelki
életben, kilátástalanságban, szorongásban, vergõdéseink mélyén.
NÉDER SAROLTA

A Nagymaros
FC hírei
Befejezõdött a 2006/2007-es
labdarúgó bajnokság.
Felnõtt csapatunk a Pest megyei III. osztály váci északi csoportos felnõtt bajnokságban a 10.
helyezést érte el: 26 – 8 – 5 – 13 –
51-72 – 28 p
A Szendehely – Nagymaros
(2-3) félbeszakadt mérkõzés
eredményét a VB 0-0-al igazolta úgy, hogy egyik csapat sem
kapott pontot! A Szendehely és
a Nagymaros csapatától további (1-1) egy-egy büntetõpont levonva!
Az ifjúsági csapatunk a Pest
megyei III. osztály váci északi
csoportos ifjúsági bajnokságban 5.
helyezést ért el: 14 – 5 – 1 – 8 –
35-52 – 16 p
A serdülõ csapat a Pest megyei III. osztályú váci serdülõ
bajnokságban 6. lett: 18 – 8 – 1
– 9 – 58-82 – 25 p
A 2007/2008-as bajnokság
augusztus 26-án kezdõdik.
Elõtte, augusztus 5-tõl Magyar
Kupa mérkõzések lesznek. Mivel még nem készültek el a sorsolások, így nem tudjuk tájékoztatni a labdarúgást szeretõket a
leendõ ellenfelekrõl.
Bízunk benne, hogy az elõttünk álló szezonban mindhárom
csapatunk megtesz mindent
azért, hogy jó eredményeket érjünk el!
Várunk mindenkit a mérkõzéseinkre.
A

MAJOR LÁSZLÓ,
NAGYMAROS FC ELNÖKE

Huszonhárom évvel ezelõtt alapította Farkas Vince,
közelmúltban elhunyt hajóskapitány a zebegényi
Hajózástörténeti Múzeumot. Ebbõl az alkalomból
tartottak július 12-én ünnepséget a múzeum kertjében, amelyen a nagymarosi önkormányzat nevében
Bethlen Gábor képviselõ mondott köszöntõt.
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Patinás képek, patinás történetek
Braunsteiner Gyula - kézilabda
Ezúttal a marosi kézilabdázók
legszebb pályát befutó egyéniségérõl ejtek szót sorozatunkban. Az alább leírtak részben
a Braunsteiner Gyulával történt személyes beszélgetés dokumentumai, részben Bíró
Ádám: “A kézilabdázás váci
története” címû munkájából
átvett anyagok, idézetek.

B. GY.: A marosi kézilabdázás hõskora számomra két
megszállott személyiséghez
köthetõ. Személy szerint én
Huszár Béla bácsi kezei alatt
kezdtem kézilabdázni, de
Zoltai Mihály bácsi (“Mislein”)
intézõként, mindenesként szintén meghatározó egyénisége
volt az ötvenes évek kézilabdasportjának. Huszár Béla bácsi irányításával 1955-ben megyei iskolabajnokságot nyertünk. Osztálytársaimmal,
Bessenbacher Pistával (“Beszi”),

Turci Ferivel, Fehér Lacival
ezek után hamarosan debütáltunk a marosi felnõtt csapatban
is. 1956-ban, 15 évesen a megye I. osztályban már olyan
nagy lélekszámú települések
csapatai ellen szerepeltünk,
mint például Cegléd, vagy
Csömör. Emlékszem, mindig
rengeteg nézõ elõtt játszottunk,
gyakran ezren is összejöttek
egy-egy hazai mérkõzésre.
Igaz, a málnaszezonban vasárnap délutánra kellett tenni a
meccseket, mert más idõpontban aki élt, és mozgott Nagymaroson, a málnaszedéssel
volt elfoglalva. Ekkor én már
a váci Gépipari Technikumban
tanultam, és nagymarosi pályafutásom igazából ehhez a négy
technikumi évhez köthetõ
(1956-59). Játszottam Maroson, és párhuzamosan játszottam a technikum iskolai csapatában is. Ugyanitt mindezek
mellett atletizáltam.
Bíró Á.: “A nehézatlétikában – súly, diszkosz, gerely –
gyûjti a középiskolai bajnokságok érmeit. Kézilabdában nagyon fiatalon kitûnik társai
közül, rettenetesen gyors, legalább öt tüdeje, és ennek megfelelõ mennyiségû szíve van.
Megy, mint a golyó, és – hála
az atlétikának - rettentõen jól
lõ. Szinte nem tud hibázni.”
B. GY.: 1959 tavaszán,
még az érettségi elõtt igazoltam a Fonóba, itt az elõzetes

Csapatkép 1958-ból. Álló sor: Braunsteiner Gyula,
Turci Feri, Bessenbacher István, Fehér László, Varagya György, Flamich Öcsi, Ballagó József, Kurucz
Jani (játékos edzõ). Guggol: Burgi Öcsi (kapus),
Bergmann Szepa (intézõ)

Akciógól elõtti pillanat
megbeszélések alapján már
munkahely, állás várt.
Bíró Á.: “1959-ben Gendur
Pál a Fonóba hozza, s az NB
II-es gyakorlat tovább növeli
tudását. 1961-ben bevonul, és
abban a pillanatban tagja is
lesz az akkor legerõsebb magyar kézilabdacsapatnak, a
Budapesti Honvédnak. A Honvéd 1962-ben az NB I második
helyezettje, ezt követõen öt alkalommal végez a Magyar Bajnokság elsõ helyén. A csapat
edzõje - Dékány Rezsõ - kialakítja az azóta is klasszikus formát: két szélsõ (bal szélen
Braunsteiner Gyulával), két
beálló, és két átlövõ. Ehhez jön
még a válogatott kapusa, s az
eredmény: bajnokságok sorozatban! Gyula 1963-ban már
válogatott, s csak a rend kedvéért a felsorolás: tizenötször
magyar válogatott, húsz alkalommal Budapest válogatott,
és huszonötször hadsereg válogatott. A válogatottal, és a
Honvéddal bejárja csaknem
egész Európát.1964-ben,
Csehszlovákiában tagja a világbajnokságon szereplõ válogatottnak. Csicsmányi Árpád
szövetségi kapitány a kezdõ
csapatban szerepelteti Fenyõ
András, Kovács László, Stiller
László, Adorján János, és a
kapus Kovács János társaságában. A világbajnokságon a
magyar csapat nem szerencsés. A pozsonyi selejtezõcsoportból még a prágai elõdöntõbe jut, itt azonban a magával hozott svéd eredmény, a
sérülés miatt hiányzó Kovács,

s az idegesség miatt kimaradt
sok helyzet csak a 7-8. helyért
történõ vetélkedésre ad jogot.
A világbajnoksági fiaskóra
gyógyír: a Honvéddal 1965ben Európa Kupa ezüstérmet
szerez. 1967-ben megsérül, e
sérülése, valamint a Honvéd
vezetõségében bekövetkezõ
személyi változások miatt ebben az évben abbamarad fõvárosi szereplése. A váci Fonógyár sportköri vezetõségének
hívására újból a Fonó játékosa lesz. 1968-ban a Fonó eléri
azt, ami eddig egyetlen váci kézilabdacsapatnak sem sikerült:
megnyeri az NB II-es bajnokságot, és az NB I B osztályba
kerül. E nagy fegyvertény eléréséhez jelentõsen hozzájárult
az is, hogy a Honvédból visszatért Braunsteiner Gyula. Õ
honosítja meg a csapat edzõjével, és játékosaival együttmûködve a “honvédos” játékstílust: a két beállóra, két szélsõre, két átlövõre alapozott figurális, de ezen belül az ötletjátékra alapuló játékot. Aktív
kézilabda tevékenységét – feltehetõen korábbi sérülése miatt – sajnos viszonylag korán,
1970-ben fejezi be.”
Az alábbi, valóban patinás
történettel személyes beszámolója nyomán ismerkedhet meg
az olvasó: 1965-ben az EK
mérkõzéssorozat keretében a
Honvéd Madridba utazott kupameccsre. Már a Ferihegyi
reptéren érdekes dolgokat tapasztaltunk. Mindegyikünk
számára egyértelmû volt, hogy
a küldöttség szokatlan, és fo-

Nagymaros
kozott ellenõrzése abbéli félelembõl adódott, hogy odakinn
találkozhatunk a válogatottban,
és a Real Madridban világhírûvé vált labdarúgóval, Puskás
Ferenccel. Gépünk a tüzetes
vizsgálódás miatt három óra
késéssel indult, és Frankfurtban annak rendje-módja szerint
le is késtük a csatlakozást. Nem
mindennapi nehézségek árán
tudta a csapatvezetés továbbutazásunk lehetõségét biztosítani, de ez újabb több órás késést eredményezett. Akkoriban
egy átlagpolgár számára a telefonálás lehetõsége alig létezett, a telexek, és sürgönyök
világában így sem Madridban,
sem odahaza nem tudtak rólunk semmit. Végre tetemes
késéssel megérkeztünk a madridi reptérre. Puskás természetesen - mint õs Honvédos, és a
spanyol honba tévedõ magyarok mindenkori felkarolója –
személyesen fogadott minket,
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ményünk mégis az volt, amikor együtt meglátogattuk a híres Real stadiont. Épp edzés
volt, így edzés után Puskás kíséretében találkozhattunk a
Real Madrid akkori világhírû
sztárjaival: Hentóval, Santamariaval,
Copával, és a többiekkel. Puskás egyenként, és személy szerint bemutatott minket egymásnak. A mai napig õrzöm a teljes játékoskeret által személyesen dedikált képeslapot. Nem
mindennapi találkozás volt.
A kupameccset az Atletico
Madriddal vívtuk. Különleges
pikantériát adott a helyzetnek,
hogy az a Puskás ült tolmácsként a kispadunkon, aki a másik õsellenség madridi klub, a
Real emblematikus figurája
volt. Kapott is hideget-meleget
egyaránt. A meccs utáni bankett az ilyenkor szokásos forgatókönyv szerint zajlott. Udvarias köszöntõk, beszédek,
finom ételek, italok, de egy idõ

Kajakos hírek
DUNA-RÉGIÓ DIÁKOLIMPIA VELENCE, JÚNIUS 2-3. 1000
méter - 16 évesek: 6. Antal Bálint, 4. Gyömbér László, Heininger
Szabolcs, 6. Sárog Attila, Antal Bálint, 14 évesek: 3. Hlaván Csaba,
Szûcs Géza. 500 méter - 16 évesek: 7. Sárog Attila, 15 évesek: 4.
Gyömbér László. 4000 méter - 14 évesek: 2. Hlaván Csaba, Szûcs
Géza, 6. Schindler László, Borkó Bálint. 6. Gyömbér Péter, 13 évesek: 6. Radics Márkó, 8. Duchony Levente. 2000 méter - 12 évesek:
3. Döbrössy Péter, Heffenträger Zoltán. Váltó - 14 évesek, 3 X 200
méter: 3. Bozóki Gergõ, Szûcs Géza, Hlaván Csaba, 12 évesek, 4 X
300 méter: 1. Maurer M. Bence, Halápi Gergely, Döbrössy Péter, Heffenträger Zoltán. Szabadidõs futamok - 500 méter - 15
évesek: 4. Schindler László, 11 évesek: 1. Tar Bálint, 2. Zoller István, 3. Bergmann Dániel, 12 évesek: 5. Janovics Artúr, 5. Sárog
Zsolt, 2. Janovics Artúr, Sárog Zsolt, 18 évesek: 1. Arnold Gábor.
ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA, JÚNIUS 22-23. 1000 méter 16 évesek: 5. Sárog Attila, Antal Bálint, Döbrössy Gábor, Heininger
Szabolcs, 15 évesek: 8. Gyömbér László. 500 méter - 16 évesek: 5.
Sárog Attila, Gyömbér László, Döbrössy Gábor, Heininger Szabolcs. 4000 méter - 14 évesek: 7. Hlaván Csaba, Szûcs Géza, 4.
Gyömbér Péter. 2000 méter - 12 évesek: 3. Döbrössy Péter,
Heffenträger Zoltán. Váltó - 12 évesek, 4 X 300 méter: 1. Maurer
M. Bence, Halápi Gergely, Döbrössy Péter, Heffenträger Zoltán. Szabadidõs futamok - 500 méter - 11 évesek: 1. Zoller István,
2. Tar Bálint, 2. Bergmann Dániel, 12 évesek: 8. Janovics Artúr,
Sárog Zsolt.
ESZKIMÓ-INDIÁN JÁTÉKOK, TAKARÉK KUPA TATA,
JÚLIUS 7.Csapatverseny - 10 évesek: 2. Maurer M. Botond, Szabó
Márk, Tar Bence, Szlávik Tamás, 12 évesek: 1. Maurer M. Bence,
Halápi Gergely, Döbrössy Péter, Heffenträger Zoltán. Egyéni
összetett: 2000 méter evezés, 200 méter szlalom kajak, 1000 méter
futás, célbadobás - 10 évesek: 5. Maurer M. Botond, 8. Szabó Márk,
11 évesek: 1. Bergmann Dániel, 8. Tar Bálint, 12 évesek: 1.
Döbrössy Péter, 4. Heffenträger Zoltán, 5. Maurer M. Bence, 13
évesek: 5. Duchony Levente, 7. Radics Márkó. 2000 méter: 14 évesek: 4. Gyömbér Péter, 5. Hlaván Csaba, 15 évesek: 3. Gyömbér
László, 16 évesek: 3. Döbrössy Gábor, 5. Sárog Attila, 9. Perbíró
András.

A Honvéd csapata a Reál Madrid stadionjában
(Jobbról a második Puskás “Öcsi”, mellette balról
Braunsteiner Gyula)
“hol a fenébe kódorogtatok
ideáig” felkiáltással. Egész
madridi tartózkodásunk idején
ezután Õ kalauzolta a csapatot.
Másnap elvitt bennünket egy
nagyon elegáns áruházba. Vásároljatok, amit csak akartok,
- mondta - én állom a cehhet.
Meg kellett jelölnünk, kinek
melyik a pakkja, Õ becsomagoltatta, és elküldette a szállásunkra, mindegyikünknek mellékelve hozzá egy elegáns Real
Madrid karórát. Aztán beültetett minket egy világhírû revüfilm bemutatójára egy sztereo
filmszínházba. Otthon azt sem
tudtuk még ekkor, eszik ezt,
vagy isszák. A legnagyobb él-

elteltével Puskás intett: gyertek
a lakásomra! Elámultunk az
óriási “trófea” gyûjteményén:
több vitrin tele érmekkel, kupákkal, serlegekkel. Éjszakába
nyúlóan beszélgettünk, énekelgettünk, magyarnótáztunk. A
meccset egyébként az Atletico
Madrid ellen idegenben, és
odahaza is megnyertük, sõt
egészen a párizsi döntõig meneteltünk. Ott egy balszerencsés mérkõzésen Lipcse ellenében sajnos 16-14-re kikaptunk,
de az ezüstéremmel akkor sem
kellett, és most sem igazán kell
szégyenkeznünk.
LEJEGYEZTE:
HEININGER FERENC

A tatai csapatverseny gyõztesei: Maurer M. Bence,
Halápi Gergely, Döbrössy Péter és Heffenträger Zoltán
VIDÉKBAJNOKSÁG, SZEGED, JÚLIUS 13-15. 1000 méter
- 15 évesek: 8. Gyömbér László, 14 évesek: 6. Hlaván Csaba, Szûcs
Géza, 16 évesek: 1. Sárog Attila, Antal Bálint, Döbrössy Gábor,
Heininger Szabolcs. 500 méter - 15 évesek: 9. Gyömbér László, 16
évesek: 2. Sárog Attila, Perbíró András, Gyömbér László, Heininger
Szabolcs. 4000 méter - 14 évesek: 4. Hlaván Csaba, Szûcs Géza, 7.
Gyömbér Péter, 13 évesek: 4. Duchony Levente, Radics Márkó. 2000
méter - 12 évesek: 2. Döbrössy Péter, 5. Maurer M. Bence, 6.
Heffenträger Zoltán, 9. Halápi Gergely, 11 évesek:3. Tar Bálint,
Zoller István, 6. Bergmann Dániel. Váltó - 14 évesek, 3 X 200 méter: 3. Hlaván Csaba, Szûcs Géza, Gyömbér Péter, 12 évesek, 4 X
300 méter: 2. Maurer M. Bence, Halápi Gergely, Döbrössy Péter,
Heffenträger Zoltán
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Nagymaros város programjai
mûvelõdési ház
Augusztus 4-én 17 órakor nyílik Gulyás László festõmûvész kiállítása, amely augusztus 17-ig naponta 14-tõl
18 óráig tekinthetõ meg
Augusztus 7-én délelõtt vásár
Augusztus 9-én 12-tõl 19 óráig véradás
Augusztus 13-án délelõtt vásár
Augusztus 19-én 18 órakor nyílik a Nagymaroson élõ,
Nagymaroshoz kötõdõ alkotómûvészek kiállítása.
Augusztus 31-tõl szeptember 2-ig termény és kézimunka bemutató a Városi Nyugdíjas Klub szervezésében
Szeptember 4-én délelõtt vásár
Szeptember 7-én nyílik Svantek Andrea kamarakiállítása

Térzene délutánok Nagymaroson!

Emmi és a papagájok
Emmi a mi kutyánk. Már három éve lakik velünk. Sok
vicces dolog megtörtént vele. Egyet most elmesélek.
Bence az én testvérem, az egyik nap hazajött az iskolából, és a kutyát a madárkalitkában találta. Nálunk a
papagájok egy nagy kalitkában élnek a földön. A kalitka ajtaja nem túl nagy, de mégis bepréselte magát rajta.
Szinte vigyorgó képpel hasalt, és kijönni nem tudott.
A madarak szerte-szét röpködtek a lakásban. Végül
hazaért az egész család. Nem értettük, hogyan mászott
be a kutya, de nagy nehezen a rácsot szétfeszítve kiszabadítottuk. Most már csak a papagájok voltak szabadon.
Anyukámnak támadt egy remek ötlete. Kifárasztottuk
õket. Végül mindenki a saját helyére került.
Szomorú vége lett a történetnek. Reggel, amikor felkeltünk, az egyik papagáj elpusztult. Valószínûleg sokkot kapott.
Emmi nem lett megbüntetve, mert õ úgy gondolta,
hogy egy jót játszott a madarakkal.

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját, barátait, a Dunakanyar Fúvósegyüttes vasárnap délutáni hangversenyére,
Idõpontok: 2007. augusztus 5, 12, 26. (vasárnapok), 15
óra. Helyszín: Nagymaros, Fõtér
ANNA KLUB

(Szlávik Anna írása, mely az “Állati jó buli”
rendezvényere beküldött pályázatok közül elsõ helyezést
ért el.)

Szünetel a könyvtár
nyitva tartása

Új szerepben az egykori “Proli”

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a könyvtár augusztus 21-ig zárva van.
Nyitás: augusztus 21-én, kedden 9 órakor.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik férjem, PERBÍRÓ JÓZSEF temetésén fájdalmamban osztoztak, sírjára virágot hoztak,
vagy adományaikkal az ÖNO fenntartásához hozzájárultak.
Köszönöm a képviselõ-testületnek, hogy férjemet a
város saját halottjaként temettette el.
PERBÍRÓNÉ BORNEMISZA ANGÉLA ÉS CSALÁDJA
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni rokonoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak, a nagymarosi, a visegrádi CBA dolgozóinak,
akik férjem, édesapánk, KOVÁCS ISTVÁN temetésén
részt vettek, illetve el nem múló fájdalmunkban osztoztak.
KOVÁCS ISTVÁNNÉ ÉS CSALÁDJA

Anyakönyvi hírek
Születtek: Ritzl János és Vásárhelyi Katalin fia: János, Szlávik
Antal és Guzsik Gabriella lánya: Zsuzsanna, Villányi Péter és
Szikriszt Brigitta ikergyermekei: Dominik és Izabella, Gáspár
Tibor és Váradi Melinda lánya: Fruzsina, Jakab Zoltán és Erdõsi
Beatrix Mónika fia: Dániel Zoltán, Szegedi József és Bereczky
Edina fia: Dávid József
Házasságot kötöttek: Kovács Krisztián és Márkus Krisztinam
Szenykov Balázs Igor és Jámbor Judit Melinda, Szigeti Dániel
Balázs és Marton Ibolya, Fazekas Balázs és Együd Nikolett,
Reich Norbert és Tamás Veronika
Elhunytak: Kovács István, Perbíró József, Bottyánffy Bán Miklós, Székely Frantisek, Horváth Lászlóné Mészáros Ilona
(Lezárva: 2007. július 25.)

Információs pont - ifjúsági találkozóhely - civil ház - galéria
A Nyár utca 2. szánú épületet,
mely egykor kocsma volt 8 éve
a San Team Szabadidõ és
Sportegyesület bérli. Az egyesület tagsága az évek alatt felújította a házat és már eddig is
többféle rendezvénynek adott
otthont.
A tevékenységi terület és a
látogatói kör kibõvítésének
ideje jött el. Ezért a A San
Team Egyesület a továbbiakban új néven, Civil Szervezetek Szövetségeként fog mûködni, a ház szolgáltatásai is
ennek megfelelõen bõvülnek.
A szervezetek közti összefogásban résztvevõk: San Team,
Ars Regia csoport, Vízválasztó Egyesület, ANNA Klub,
NAHÁT, “Ringató” (babamama klub), NAFIA, “Iglice”
Hagyományõrzõ csoport...

Cél egy olyan ház mûködtetése, mely többféle szervezetnek otthont, azok rendezvényeinek helyet ad, és a kijelölt célcsoportok számára programokat biztosít.
A ház teljesen új arculatát
az adja, hogy július 1-jétõl Idegenforgalmi Információs
Pontként; ifjúsági találkozóhelyként és galériaként
mûködik, mindennapos nyitva tartással. Ezek a funkciók
megújult formában az INFOsátor és az Ifjúsági Információs Pont tevékenységének
folytatását jelentik.
Kérjük mindazokat, akik
szolgáltatásaikat, üzleti tevékenységüket hirdetni szeretnék, jelentkezzenek az INFO
PONT telefonján: 06-30/3760720.

Nagymaros
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, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64. Tel./fax: 27/316-100
HIRDETÉSEK ÉS KÉZIRATOK LEADÁSA
A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Nagymaros
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Köszönjük a sok-sok segítséget
Csodálatos koncertet adott a római katolikus templomban július 13-án a kárpátaljai Gyöngykaláris gyermekkórus.
A gyerekek egy hetet nyaraltak Nagymaroson, és a

zel tették lehetõvé az esztergomi kirándulást, a fellegvár megtekintését, a bobozást… A hetet
a strandolás, csónakázás, mozizás, az esti éneklések és bulizások tették teljessé.

kedves nagymarosiak jóvoltáA tábor nagyon szép élményból igen jól érezték magukat. ként maradt meg mindnyájunkban,
Nagyon sokan segítettek: a köszönjük a sok-sok segítséget.
gyerekeknek ebédet-vacsorát
SZALAY MIHÁLY,
SZOMRÁKY PÁL
fõztek, süteményt, palacsintát
FOTÓ: DELY KORNÉL
sütöttek uzsonnára, sokan pénz-

NaKE Galéria a Fõ téren
Örömmel tájékoztatunk minden nagymarosi lakost,
hogy augusztus közepén a Fõ téren megnyílik a
NaKE Galéria.
A NaKE 25 éves fennállása alatt ez az egyesület elsõ lehetõsége, hogy állandó kiállítás keretében, önálló galériával gazdagíthassa településünk kulturális értékeit. Az állandó kiállítások mellett természetesen egyéni (és nem csak NaKE tagok számára) kiállítások is otthonra találnak itt.
Minden hónapban elõadást hallgathatnak a tisztelt érdeklõdõ,
mûvészetet szeretõ látogatóink. Ízelítõül: Régész szemével a nagymarosi katolikus templomról; Régen és ma - neves építész vetítéssel egybekötött elõadása a modern és a régi építészeti stílusok egymáshoz idomulásáról; könyv és kerámia restaurálásról is hallhatunk majd elõadást.
A 25 éves 50 tagot számláló egyesület a mai napig nem kapott az
önkormányzattól önálló alkotómûhelyt. Jelenleg is az iskola tízen férõhelyes rajztermében gyakorolhatnak a tanulni és fejlõdni akaró amatõr
mûvészek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani annak a nagymarosi asszonynak, aki saját üzlethelyiségét ajánlotta fel három hónapra ellenszolgáltatás nélkül az egyesület részére, átérezve a 25 év súlyát.

Köszönetnyilvánítás
Kedves Szikriszt Éva!
Engedd meg, hogy ezúton is köszönetet mondjuk neked
felajánlásodért. 25 év nagy idõ egy baráti társaságként mûködõ, amatõröket és profikat összekovácsoló egyesület életében. Ennél szebb ajándékot nem is kaphattunk volna.
NAKE - HTTP://WWW.FEHERHOLLOK.HU/NAKE.HTM

Dunakanyari Látássérültek Egyesülete
2600 Vác, Földváry tér 14.
Szervezetünk célja: vak és gyengénlátó személyek sokoldalú segítése, érdekeik érvényesítése, védelme, rehabilitációjuk
elosegítése, segédeszközzel való ellátása.
Telefon: 06-30/941-7637, 06-70/773-4078.
Ügyfélfogadás:
hétfõtõl csütörtökig 8-16.30, pénteken 8-14 óráig.

Állatvédelmi sorok
Kutyameleg. Itt a nyár és nem
csak nekünk, embereknek okoz
nehézséget a hõség. Friss víz
mindig legyen állataink elõtt. A
kutya házát, fekhelyét feltétlen
helyezzük napfénytõl védett
helyre. Majd elmegy sütkérezni a napra, ha akar, de a háza ne
forrósodjon át. Fokozottan figyeljünk minden kis sebre, naponta
többször fertõtlenítsük le még a
horzsolásokat is, mert a legyek
azonnal beköpik petéiket a sebbe
és súlyos légy-nyüvesség alakulhat ki. Az autóban hagyott állatainkat ne felejtsük ott!!! Az szélvédõt résnyire mindig hagyjuk
nyitva. A tûzõ napon álló autóban a hõmérséklet pár perc alatt
elérheti az 50 fokot, sok kedvenc
lelte már halálát ilyen könnyelmûség miatt. Szívbeteg kedvenceinket fokozottan óvjuk a melegtõl! Nem csak veszélyei vannak
a nyárnak, hanem végtelen lehetõségei is a közös kirándulásokra, mozgásokra. Használjuk ki,
mozgassuk meg magunkat és
kedvencünket is!

DR. DROBILICH JÁNOS
Segítség kérés. Kedves Állatbarátok! Kérjük minden állatbarát segítségét, próbáljunk
tenni közösen! Annak ellenére,
hogy a Máté Alapítvány minden
évben két alkalommal hirdeti
meg kedvezményes ivartalanítási akcióját - melynek célja a
túlszaporodás megállítása- még
mindig vannak olyan felelõtlen
emberek, akik sajnálják pénzüket erre költeni. Miután állataik mégis szerelembe esnek és
ennek eredményeként világrahozzák picinyeiket lelketlenül,
csak úgy valahova kirakják
õket, sorsukra hagyva. Ahelyett,
hogy felelõsen gondolkodnának, egy apró mûtéttel megoldhatnák ezt a problémát. Tévhit,
hogy az állatoknak egyszer szülni kell, sok esetben az ivartalanítási mûtét még meg is védi a
kutyát bizonyos daganatos betegségek kialakulásától!

Ez történt Nagymaroson: július 20. körül a Váci útra
Szobonya Ágihoz kiraktak három
fekete labrador keverék kiskutyát.
Ági lelkiismeretes munkával talált is gazdát mindhárom kutyusnak két nap alatt. Csodálatra méltó teljesítmény, hála és köszönet
Neked Ági, Te Ember vagy!
Kérem minden olvasónkat,
amennyiben környezetében felelõtlen kutya vagy macskatartót ismer, segítsen és hívja fel
figyelmüket a problémára és a
humánus megoldásra. Gondolom a felelõs állattartók, és állatszeretõ emberek olvassák
írásainkat, akik ilyen tettre vetemednek azok biztosan nem.
Ellenben valamilyen formában
kell rájuk hatni, felelõtlen magatartásukkal érzõ és szeretni
tudó élõlényeket sodornak lehetetlen helyzetbe. Kivételesen sikerült gyorsan elhelyezni a kiskutyákat, de ez nem mindig történik ilyen szerencsésen, a többségük az amúgy is túlzsúfolt állatmenhelyekre kerül, ahol kilátástalan sors vár rájuk!

HOLTSÁG ILDI
Tüzijátékokkal járó veszélyek. Szent István napjának, valamint születésnapok és névnapok megünneplésekor egyre gyakoribb a tüzijátékok és petárdák
fellövése, ami nagy villanásokkal és zajjal jár. Ez a kutyákban
hatalmas félelmet kelthet, akár
pánikot is okozhat, minek következtében mindenáron menekülni
próbálnak, áttörnek a keritésen
és elrohannak, s félõ, hogy többé nem találnak haza. Végsõ
esetben, a pánikba esett kutyák,
saját végzetüket is okozhatják!
Kérjük a felelõsségteljes ünneplõket, hogy tüzijáték rendezési
szándékukat elõre közöljék kutyát tartó szomszédaikkal, hogy
azoknak módjuk legyen kutyáikat, a tüzijáték tartamára, zárt
térbe elhelyezni és ott tartani.

VON-BENKO FERENC
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ÕSZIBARACK
SZEDD MAGAD AKCIÓ
SZOBON
Augusztus elejétõl ízletes,
fehér- és sárgahúsú,
magvaváló, befõzésre is
alkalmas kitûnõ fajták
szedhetõk

naponta 8-18 óráig.
Érdeklõdni: 06-20/331-80-30
06-70/503-07-87

Óvják szemüket
az erõs napfénytõl!
Erre fejlesztették ki a napfényre sötétedõ lencséket, hiszen aki dioptriás szemüveget visel, napszemüveget nehezen tud használni.
Természetesen van napszemüveg lencse is, már egészen
sötét színekben. Zöld, barna, szürke, bármilyen dioptriában! (ezeket) használják a repülõgépvezetõk is.
Most, a nyár folyamán kedvezményes áron ajánlják a
gyártó cégek, és a mi üzletünkben megrendelhetik.
Minden bifocalis lencse úgyszintén ezekben a napvédõkben kapható.
Az SZTK vényeket is beváltjuk.
Az üzlet a szakorvosi rendelõben található,
a Nagymaros, Fõ tér 10-ben.
Minden szerdán
de.: 9-12 – du.: 14-17-30-ig tart nyitva.
A szemvizsgálathoz elõjegyzés szükséges:
06-30/916-0889.
A látásvizsgálatot, mely továbbra is vizitdíj mentes (ingyenes), computerrel végezzük dr. Kis Péter Éva szemész fõorvos és Lendvainé Pesti Emese látszerész mester közremûködésével.
Minden a helyszínen megrendelhetõ.
Tiztelettel várjuk:
PESTI EMESE - PESTI ÉS LENDVAI LÁTSZERÉSZ BT
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Nagymaros

augusztus 5-tõl 25-ig
Szendvics pizza sonka 1 kg
699.- Ft
Csemege vastag kolbász rúdban (Alföld hús) 1 kg 1290.- Ft
Szarvasi csípõs vékonykolbász (Alföld hús) 1 kg 1290.- Ft
Pritaminos pulykasonka (Ahida)
1 kg 865.- Ft
Csirkemell sonka (Ahida)
1 kg 999.- Ft
Pulykacomb sonka (Ahida)
1 kg 795.- Ft
Sertésnyelv rolád
1 kg 999.- Ft
Aranypulyka párizsi sajttal (Kaiser)
1 kg 695.- Ft
Parasztkolbász (Ász)
1 kg 685.- Ft
Ló vékonykolbász
1 kg 899.- Ft
Ló vastagkolbász
1 kg 1095.- Ft
Ász vastagkolbász
1 kg 999.- Ft
Ász diákcsemege vf.
500 gr 595.- Ft
Füstölt fõtt tarja (Ász)
1 kg 1099.- Ft
Lángolt karaj (Ász)
1 kg 1595.- Ft
Táblás füstölt császárszalonna (Ász)
1 kg 795.- Ft
Sole tej Uht 2,8 %
Sole tej Uht 1,5 %
Boci natúr dobozos sajt
Boci paprikás dobozos sajt
Laura tejszínhab spray
Fagy. Blondy hasábburgonya
Fagy. Karfiol (Hering Trade)
Fagy. Csirkemáj (Hering Trade)
Fagy. Lazac steak (Nowaco)
FAgy. Iglo tejszínes zöldségkeverék
Fagy. Hamburgerhús
Fagy. Miklósi sajttal töltött pulykamedál
Fagy. Elõsütött lángos 2 db-os (Nowaco)
Fagy. Orsi petrezselymes pulykafasírt
(Merián)

37,5 gr 109.- Ft
1 kg 285.- Ft
75 gr 89.- Ft

Classic szardínia olajos
(Hering Trade)
125 gr
Classic szardínia paradicsomos
(Hering Trade)
125 gr
Classic szardínia chilis (Hering Trade)
125 gr
Olimerca zacskós olivabogyó (magos-magozottpritamin paprikával töltött)
180 gr
Mutti hámozott paradicsom
3*400 gr
Mutti darabolt paradicsom
3*400 gr
Univer fehérbab
400 gr
Twist tonhal saláta
(olasz-mexikói-texasi-görög)
280 gr
Univer pizzaparadicsom
400 gr
170 gr
1 l 139.- Ft Koch paprikakrém tub. csemege
170 gr
1 l 139.- Ft Koch paprikakrém tub. csípõs
150 gr 175.- Ft
60 gr
150 gr 175.- Ft Vishu ázsiai instant levesek (több íz)
500 gr
250 ml 185.- Ft Lavinia durum tészta

1 kg
450 gr
500 gr
300 gr
400 gr
1 kg
1 kg
1 csom.
940 gr

Tchibo Family õrölt vák. kávé
250 gr
Melitta Allegro õrölt vák. kávé
250 gr
Melitta Aroma õrölt vák. kávé
250 gr
Melitta Excellent õrölt vák. kávé
250 gr
Jacobs Merido Aroma
õrölt vák. kávé
250 gr+10 %
Dolcezza cappucino (classic-csoki-vanília) 100 gr
Naturland salaktalanító tea
Impra zöld tea
Impra zöld tea
(málna-menta-õszib. - vegy. gyüm.)

Impra Ceylon tea 25 db-os
Fontana olasz omlós keksz (3 féle)
Milka alpesi tojás

35 gr
25*2 gr
50 gr

HB dobozos sör
Arany Ászok üveges sör 0,5 l
Arany Ászok üveges sör 7*0,5 l
Holsten üveges sör
0,5 l
Kõbányai üveges sör
0,5 l
Lindenhof üveges sör
0,5 l
Lindenhof dobozos sör 0,5 l
Löwenbrau dobozos sör 0,5 l
Rocky dobozos sör
0,5 l
499.- Ft St.Martin’s üveges sör 0,5 l
St.Martin’s dobozos sör 0,5 l
329.- Ft
299.- Ft Trombi Dumbi szénsavas üdítõ (több íz)
299.- Ft Balfi ásványvíz (dús, mentes)
349.- Ft Mohai ásványvíz (dús, mentes, csendes)
Mizse ásványvíz (dús, mentes)
319.- Ft
75.- Ft Happy tusfürdõ (4 illat)
Happy öblítõ (5 illat)
675.- Ft Verde mosogatószer
229.- Ft Verde fertõtlenítõszer
Verde általános tisztítószer
275.- Ft Aroma tusfürdõ málnás

295.- Ft
99.- Ft
169.- Ft
599.- Ft
189.- Ft
885.- Ft
825.- Ft
229.- Ft

125.- Ft
125.- Ft
125.- Ft
89.- Ft
389.- Ft
499.- Ft
79.- Ft
279.- Ft
75.- Ft
119.- Ft
119.- Ft
49.- Ft
89.- Ft

0,5 l 119.- Ft
109.- Ft+24.-üv.
749.- Ft+168.-üv.
125.- Ft+24.-üv.
75.- Ft+24.-üv.
59.- Ft+24.-üv.
105.- Ft
109.- Ft
105.- Ft
59.- Ft+24.-üv.
95.- Ft
2l
1,5 l
1,5 l
1,5 l

69.- Ft
65.- Ft
69.- Ft
39.- Ft

300 ml
1,5 l
1l
750 ml
500 ml
300 ml

109.- Ft
215.- Ft
289.- Ft
299.- Ft
345.- Ft
145.- Ft

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

