
Igen, volt néhány kivételes pillanat, ami-
kor nem állt árván egyedül a magyar a vele
oly gyakran rivalizáló, értetlenkedő, sőt
gyakran ellenséges európai népek tengeré-
ben. Volt néhány fényes nap, amely ha nem
is a hatalmasok, de a jobb érzésű, emberi ér-
tékekre adó külhoniak szemébe könnyet
csalt. Ilyen volt az 1848-as szabadsághar-
cunk, amelynek meggyilkolt tábornokaira
gondolunk október 6-án, és ilyen volt az
1956-os forradalmunk, amelynek ragyogó
pillanataira október 23-án, vérbefojtásának
bűntettére november 4-én emlékezünk. Ha-
lottaink ünnepe is lesz, nemzetünk halottaié,
s minden szentünkre emlékezünk az őszön.

Voltak, akik megsejtették, hogy mire
képes ez a nemzet, ha összefog. Ha kell,
vérét is adja, s a magasabb erkölcsi igaz ér-
dekében bármikor kiáll bárkivel szemben,
legyen az oszmán török, a Szent Szövetség,
vagy a bolsevik Vörös Hadsereg. 

„Magyarország a hősök nemzete, a
németek az erényt, a franciák a szabad-
ságot, az olaszok a dicsőséget képviselik
a nemzetek sorában. Magyarország a
hősiesség megtestesülése” – mondta Vic-
tor Hugo. Bismarck német kancellár,
amúgy poroszosan így vélekedett rólunk:
„Különös nép a magyar, de nekem na-
gyon tetszik.” Th. Rosevelt az Egyesült
Államok elnöke, 1910-ben Magyarorszá-
gon tett látogatásakor kijelentette: „Az
egész civilizált világ adósa Magyaror-
szágnak annak múltjáért.” 

Valóban nagyon sokat kellene még ennek
a civilizált világnak tennie azért, hogy adós-
ságát törlessze nemzetünknél. De nem vár-
hatunk ítéletnapig erre, hanem sorsunkat
újra a kezünkbe véve e ragyogó, komor őszi
napokon nagyszerű elődeinkre gondolva,
lépjünk csak tovább küldetésünket követve. 

Enrico Fermi, olasz atomfizikus miután

megismerte e küldetéses nép fiait, egyszer
így fogalmazott: „Méghogy nincsenek
marslakók?! Ők már rég itt vannak!
Magyaroknak nevezik őket!” 

Nincs más reményünk – ha már marsla-
kókká lettünk ebben a világban –, csak a be-
lénk oltott hit, hogy minden komor ősz után
az odvas-üszkös fából tavaszra mindig új élő
ágacska rügyezik ki. Nincs más eszközünk
csak szellemünk fegyvere, amellyel a legalja-
sabb vesztünkre törőt is meghátrálásra kény-
szeríthetjük. Tán erről szól az olasz fiatalok
dalának utolsó sora:

„A bajtársak elrejtik a fegyvereket
majd visszatérnek indulókat énekelve,
azon a napon, amikor felsorakozunk, 
és visszatérünk a hegyekből.”

Szóval, e komor, ragyogó őszön hát újra:
avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi
di Nagymaros!        

Hujbert István
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Szeretettel meghívunk mindenkit 

az 1956-os forradalom és szabadságharc  emlékére október 22-én 18 órakor
a mûvelõdési házban rendezendõ városi ünnepségre.

Ünnepi beszédet mond: Végh Alpár Sándor író, a Magyar Nemzet munkatársa.
Az ünnepi mûsorban közremûködnek :
– a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola pedagógusai, növendékei, 
– a Nagymarosi Színkör.
Az ünnepséget követően az áldozatok tiszteletére megemlékezés és koszorúzás lesz a

Fő téren lévő emlékhelynél a Szent Gellért cserkészcsapat közreműködésével.
Emlékezzünk együtt hõseinkre!

Nagymaros Város Képviselő-testülete

Ragyogó, komor õszi ünnepeink

Avanti ragazzi di Buda… 

… szólt emígyen ’56-ban az olasz ifjak dala, amikor megtudták,
hogy Magyarországon „egy nép azt mondta, elég volt”. Zengtek az
olasz utcák: „Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest… Ma-
gyarul pedig így: „Előre budai srácok, előre pesti srácok, /diákok,
földművesek, munkások, a nap nem kel fel többé keleten. /(…)
/Hat dicsőséges nap és hat dicsőséges éjszaka / a győzelmünk ide-
jén, /de a hetedik nap megérkeztek /az oroszok a harckocsikkal.”
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Képviselő-testületi ülés
Szeptemberben egy rendkívüli és egy ren-
des ülést tartott a képviselő-testület:

Egyhangúan megszavazta a csatlakozást
a LEADER programhoz. Ez azt jelenti, hogy
a környék önkormányzatai és civil szerve-
zetei helyi vidékfejlesztési közösséget alapí-
tanak és együtt nyújtanak be pályázatokat
közös fejlesztésekre.

Módosította és egységesítette a testület a
mûvészeti iskola térítési és tandíját, úgy,
hogy az idei tanévben emelés nem történt.

Minősített többséggel elfogadta a testület
dr. Néveri István ügyvéd úr javaslatát és fel-
lebbez a Fejér Megyei Bíróság I. fokú ítélete
ellen Nagymaros perében a Kodolányi Fõis-
kolával szemben. A bíróság ugyan megálla-
pította, hogy a főiskola jogellenesen bontot-
ta fel a szerződést, de nem állapított meg
kártérítést. Az előző testület közel tízmilliós
kártérítést követelt. A testület a per folytatá-
sa mellett döntött, és fellebbezett a Fővárosi
Ítélőtáblához. Veszítenivalónk nincs, hi-
szen nincs perköltség, viszont a peren lehet
tízmillió forintot nyerni.

Egységesen szavazott a testület azokra a
személyekre és közösségekre, akiket a Humá-
nügyi Bizottság megyei kitüntetésre javasolt.
(Eddig dr. Gánti Tibor és Seregi György
öregbítette az országban és a megyében jó
hírünket.)

Szeptember 24-én a testület 9:2 arány-
ban az Ügyrendi Bizottságba Edöcsény
Andrást, a Humánügyi Bizottságba Bedő
Istvánt megszavazta.

Döbrössy Mihályné befejezte a Hõsök
Könyvét az előző testület megbízásából. A
könyv az első és második világháború, a
vészkorszak és a málenkíj robot áldozatait
gyűjti össze. Elektronikus változata a
könyvtárban megtekinthető. Folytatja a
Nagymarosi Krónika írását; ebben feldol-
gozza a település legfontosabb eseményeit
a múlt század elejétől. 

A polgármester előterjesztette a volt a Csil-
lag utcai MOL székház megvásárlását hitel-
bõl. A bizottságok és a testület arra az állás-
pontra jutottak, hogy akkor térünk vissza a
vételre, amikor olyan megfelelő funkciót ta-
lálunk az épületnek, amelyből a városnak is
haszna van. Hitelből semmiképpen sem
lenne célszerű megvásárolni, tekintettel az
önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeire. 

Elfogadta a testület a költségvetés első fé-
lévi teljesítéséről szóló beszámolót. A be-
vétel 50,43%-ban, a kiadás 50,29%-ban

teljesült, tehát az idei év a tervezetthez ké-
pest arányban van. A testület felhatalmaz-
ta a hivatalt, hogy mindent tegyen meg a
be nem fizetett adók behajtására, az eltit-
kolt adózók felderítésére. Több mint 92
millió kintlévõsége van a városnak.
Amennyiben ezt sikerül behajtani, akkor
a város költségvetése egyensúlyba kerül.

A testület vállalja az önrész biztosítá-
sát a pedagógiai szakszolgálat eszközfej-
lesztési pályázatához, valamint, hogy a
hivatal befizesse a művészeti iskola mi-
nősítési díját (217.000 forint). A művé-
szeti iskola a minősítés első szakaszán
túljutott, az érdemi munka vizsgálata, órák
látogatása, eddigi elért eredmények értéke-
lése csak ezután következik. SZE 
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Az önkormányzat hírei 
–  szeptember  –

Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képvise-
lő-testülete l2626 Nagymaros, Fő tér 5.
l Telefon: 27/595–100 lfax: 27/354 245
lFelelõs szerkesztõ: Tharan Marianne l
nagymaros.ujsag@nagymaros.hu l Te-
lefon, fax: 27/354 137 l Levelezési cím:
Nagymaros Újság l 2626 Nagymaros,
Fő tér 5. lHirdetések és kéziratok leadá-
sa: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. l

Nyomda: BPRESS Kft. 
Lapzárta: minden hónap 28.

Következő testületi ülés 
várható ideje: 2007. október 29.

napirendje:
– közmeghallgatás értékelése,
– költségvetési rendelet módosítás, 
– 2007. évi költségvetési rendeletben

és a munkatervben meghatározott célok
megvalósításának értékelése II.,     

– 2008. évi költségvetési koncepció,      
– Arany János ösztöndíj program. 

Árpád-ház Emlékmű
A diósdi önkormányzat támogatási ké-

réssel fordult a képviselõ-testülethez.
A község szeretne országzászlót és Árpád-

ház Emlékművet felállítani, amely tíz millió
forintba kerülne. A képviselő-testület szep-
tember 24-én megtartott rendes ülésén a
214/2077. (IX.24.) számú határozatot hozta:

„A képviselő testület Diósd Önkormány-
zatának támogatási kérelmében foglalt
céllal egyetért. Az önkormányzat anyagi
helyzetére tekintettel sajnos nem lát lehe-
tőséget anyagi támogatás nyújtására,
azonban a felhívást széles körben meg-
hirdeti (honlap, hirdetőtábla, helyi lap).”

Az alapkőletétel szeptember 13-án volt,
az átadást 2008 tavaszára tervezik.

Adományokat a következő számla-
számra várnak:

Árpádház Emlékmű számla: 10402142-
49555654-48551169.

Nagymaros Város Önkormányzat gazdasági helyzete
2007.10.01-i állapot szerint (forintban)



– Lassan egy éve van hivatalában. Ho-
gyan értékeli ezt az idõt?

Adósságállománnyal vettem át a „tisztsé-
get”, és ha azt nézzük, hogy az adósság
nem nőtt, sőt beindult néhány dolog, ami a
komolyabb fejlődés alapja, akkor sikeres
évnek tekinthetjük. Rákészülünk a termál-
projektre oly módon, hogy a helyi építési
szabályzat bizonyos részeit meg kell változ-
tatnunk. Például jelenlegi formájában nem
engedélyez ilyen nagy épületet, vagy pl. a
szállodaépület építésére vonatkozó lehető-
ségeket is módosítani kell. Eredménynek
számit továbbá, hogy a közterületek fenn-
tartásán nem látszik, hogy ehhez a feladat-
hoz a tavalyi 1.3 millió forint helyett idén
csupán fél millió állt rendelkezésre. 
– És máris a jelen kihívásaihoz
érkeztünk…

Feltétlenül költségvetés javító intézkedé-
sek kellenek az előrelépéshez. Hiába pályá-
zunk, ha nem tudjuk az önrészt kifizetni.
Ha nincs fedezetünk fejlesztési hitelre,
akkor azt sem tudunk felvenni. Nehéz kiu-
tat találni a jelen helyzetből, és még az is
megnehezíti a dolgunkat, hogy kötelesek
vagyunk közbeszerzési pályázatokat kiírni,
esetleges befektetők azonnali döntést vár-
nak, a döntési folyamat pedig ennél lassab-
ban működik. A szállodaeladás kiírását leg-
alább féléves munka előzte meg, a kiírás
mégsem tartalmazza a javaslatokat. A
dolog azonban nem várhat tovább, végül is

a testület ilyen tartalommal fogadta el a ki-
írást. Várjuk a jelentkezőket október 15-én.
– Úgy is lehet mondani, hogy ez volt a ta-
nulóév. Mit hoz nekünk a jövõ év?

Nem indulok tervek nélkül az újabb
évnek. Mindenki közérzetét javítaná, és
idegenforgalmi látványosságnak sem
lenne rossz, ha a kulturális programokra
helyeznénk a hangsúlyt. A hagyományokat
folytatni szeretnénk. A Kittenberger napo-
kat meg kell újítani, változatosabbá tenni a
nagy vadász halálának 50. évfordulójára.
Visszaigényeljük az államkincstártól a Fel-
sőmezőt (a lakóparkon túli terület), ami
igen alkalmas lenne zajos, a város közepén
zavaró rendezvények megtartására. Gon-
doltam egy új fesztiválra: a gesztenye köré
szervezett nagyrendezvényre, sportesemé-
nyekkel összehangolva. Most érkezett a
meghívás október 28-ra: Vácon a környező
településeket szeretnék kis műsorban be-
mutatni, és a civil szervezetek együttműkö-
dését fogom kérni hozzá. Fontos a város
honlapja, állandóan frissítjük, gyakorlati-
lag minden fontos információ megjelenik.
– Van-e még valamilyen fontos üzenet?

Egy éve megválasztottak mint polgár-
mestert. De én a képviselő-testületet képvi-
selem, az én szavazatom is csak egy szava-
zat a 12-ből. Anyagi és érdemi döntéseket a
testület hoz. A polgármester csak javasol,
igyekszik meggyőzni és intézkedni.

Tharan-Trieb Marianne
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Nagymaros

Tigáz tájékoztató

2008. január 1-jétől a hálózatra csatlako-
zás új díjtarifáját alkalmazzuk azoknál,
akik még nem fizettek csatlakozási díjat,
és az új csatlakozóknak. Ennek összege
lakossági fogyasztók esetében áváfal:
53.856 Ft lesz. Javasoljuk, hogy igényei-
ket 2008 első hónapjaiban jelentsék be a
gyorsabb munkavégzés érdekében.

Az igénybejelentési nyomtatványt va-
lamint a gázigény benyújtásával kap-
csolatos tudnivalókat az önkormányzat
ügyfélszolgálatán lehet kérni, vagy köz-
vetlenül a Tigáznál:

2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.
Fodorne.Kovacs.Andrea@tigaz.hu

Születtek: 
Dankai János és Bergmann Mária

fia: Ferenc
Siklósi Péter és Burgermeister Judit 

ikerfiai: Boldizsár József   és Bendegúz Béla
Berezvai László és Káposztár Rita 

lánya: Laura

Házasságot kötöttek:
Kelemen Zoltán György és Nagy Brigitta
Mundi Gábor és Kozma Emese

Elhalálozott:
Blaskó Sándorné Miklián Mária

Anyakönyvi hírek

A polgármesteri hivatal 
elérhetõségei:

2626 Nagymaros, Fő tér 5.   27/595–100
Polgármester: Petrovics László,
polgarmester@nagymaros.hu 

27/595–113 titkárság 20/534–6126
Alpolgármester: Janovics Tibor 

27/354–534, 30/940–0951
Jegyzõ: Hutter Jánosné
jegyzo@nagymaros.hu 
27/595–118 titkárság 

Ügyfélfogadás 
Polgármester, jegyzõ:

Szerda: 14.00–16.00
(Előre kell egyeztetni a titkárságon)

Hivatal, okmányiroda:
Hétfő: 13.00–16.30
Szerda: 8.00–12.00, 13.00–15.30
Péntek: 8.00–12.00

Kedden és csütörtökön nincs félfogadás! 

Interjú a polgármesterrel

Szûrõvizsgálatok
Szív-érrendszeri szûrés

ARTERIOGRÁFFAL (legmodernebb
technika) 
2007. október 26-án pénteken 15
órától. A vizsgálatra be kell jelen-
tkezni, 25 fő jöhet. 
A vizsgálat térítésköteles. 

Neuropátia  szûrés 
CUKORBETEGEKNEK (Láb érzőideg-
sérülés) 2007. október 5-én 16 órától a
rendelõben.
A vizsgálat ingyenes.

Pax Corporis Alapítvány

Bursa Hungarica

Ösztöndíjpályázat nyújtható be 2007.
október 31-ig az önkormányzatnál. 
A pályázás feltételeiről az önkormányzat-
nál Lukács Líviánál kaphatnak bővebb
felvilágosítást, valamint itt vehető át a
pályázat beadásához szükséges űrlap. 

Kérjük a kerékpárosokat 
a veszélyhelyzetek elkerülése végett, hogy
a KRESZ szabályait tartsák be, használják
a csengőt és a világítást.  
Köszönjük!             Petrovics László

Köszönet
Szeretnék köszönetet mondani azok-

nak, akik a kerékpár út kajak-kenu
vizitelep előtti szakaszán összetört
átfolyó fedlapokat kicserélte egy erős
és alkalmas fedőre! 

Köszönet: Maurer Tamásnak, Halápi
Gábornak, Rottár Bélának, Ádám
Krisztiánnak, Vadkerti Józsefnek!

Petrovics László
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S
zeptember 6-án a polgármester ismer-
tette a nagymarosi vállalkozókkal az
önkormányzat jelenlegi helyzetét, az

õket érintõ fejleményeket. 
Megköszönte, hogy idén is oly sok alkalom-
mal segítettek az önkormányzatnak, ha
bármilyen kérés felmerült, és kérte a jövő-
beni együttműködést is. Kérte a vállalkozó-
kat, hogy a kirakott szemetes konténereket
ne töltsék meg a munkájukból keletkező
hulladékkel, mert az ezzel járó többletkölt-
ség rendkívül megterheli a költségvetést.

A vállalkozók segítése érdekében banki
finanszírozási ajánlatokat és pályázati ta-
nácsadási segítséget kínált a hallgatóság-
nak. Az OTP képviselői hosszasan ecsetel-
ték hitelkonstrukciós ajánlataikat. Burger-
meister Ádám ismertette a pályázati lehetõ-
ségeket, és felajánlotta segítségét a vállalko-
zóknak, ha pályáznának. 

Felmerült a kérdés, hogy miért nincs ipari
park Nagymaroson. Egy korábbi koncepció

tartalmazott ipari parkot, de az előző és
jelenlegi testület által elfogadott koncepció
nem ad helyet ipari park számára. Eszerint
Nagymaroson nem lehet ipari parkot létesí-
teni, mert nincsenek meg hozzá az infrast-
rukturális feltételek. A jelenlegi ipari tevé-
kenységre vonatkozó igényeket a település
képes kiszolgálni.

Igény lenne az idegenforgalom növelésé-
re, de ez mindannyiunk feladata. Addig
nehéz ebben előrelépni, amíg nem alakul ki
a piaci igényeket kielégítő szállásadói rend-
szer, és egy nyilvános, összefogott informáci-
ós felület. A vendégéjszakák után a szállás-
adóknak be kellene fizetni a 300 Ft/fő/éj ide-
genforgalmi adót. Ez még előnnyel is járna,
mert az állam minden forintért kettőt fizet
az önkormányzatoknak, amelyből őket érin-
tő fejlesztéseket lehetne megvalósítani. 

Végül a polgármester felajánlotta   min-
den vállalkozónak azt a lehetőséget,
hogy az önkormányzati honlapra felte-

szik a  vállalkozásukkal kapcsolatos infor-
mációkat, adataikat, és ezzel ingyen rek-
lámlehetőséget biztosítanak minden vál-
lalkozó számára.

Tharan-Trieb Marianne

Miután a polgármester ismertette a város
anyagi helyzetét, pozitívumként említette,
hogy semmilyen intézményt nem kellett be-
zárni, és „csak” 3%-os személyi leépítés tör-
tént a növekvő anyagi terhek mellett. Emiatt
volt adóemelés, amelynek okát a személye-
sen kérdőre és felelősségre vont képviselők
sorjában el is magyarázták: mindenkinek,
kb. havi egy doboz cigaretta áráról kell le-
mondani, ami hozzájárul minden közintéz-
ményünk, beleértve az iskola, óvoda és a
napközi fennmaradásához.

Elmondta, hogy a Papkertben magántár-
sasház épül önkormányzati telken, amelyet
így hasznosítottak, ezért az önkormányzat
egy lakást fog kapni, amit majd a szükség-
letek szerint használ fel.

Felmerültek a szokásos utca- és járdakar-
bantartásra vonatkozó kérdések is. A műsza-
ki csoport vezetője ismertette az idei munkák
reális elvégzésének sorát. Nehezményezték,

hogy a felbontott útszakaszok visszaépítése
gyakran nem megfelelő, itt a műszaki osztály-
nak kell az átvételeknél sokkal szigorúbban
ellenőrizni. Nagy gond a kõszállító autók okoz-
ta zaj és épületkár. A kőszállító cég lehetősé-
gei behatároltak, de igyekszünk a vízi szállí-
tást mint alternatív megoldást kérni.

A Magyar utcában éjjelente sokat randa-
líroznak, a rendőrség nem tesz semmit, el-
hangzott a kérdés, hogy miért nem terem-
tenek rendet a polgárőrök. Mivel nekik
nincs intézkedési hatáskörük, legfeljebb a
nagyobb jelenléttel tudnának hatni, java-
solták, hogy lépjen be közéjük még 100
ember, közöttük a kérdés feltevője. Na-
gyobb rendőri, polgárőri, önkormányzati,
esetleg lakossági együttes megjelenés talán
jobb belátásra bírná a rendbontókat.

Végül a képviselõk munkájáról is szó
esett, megkérdezték, hogyan értékelik az el-
múlt évet. Főleg tehetetlennek érzik magu-

kat, szenvednek az anyagi korlátoktól,
kezük megkötve. Sok újság ezért nem is
történt, bár megpróbálnak mindent, hogy
egy kis pénzhez jusson a város. Tiszteletdí-
jukról lemondtak, és bár látványos eredmé-
nyek nem születtek, nagyon sokat dolgoz-
nak, hogy az adott keretek között javítsa-
nak a város körülményein.

Válaszul számon kérték, hogy minek vál-
lalták, ha sokat dolgoznak. A kérdésben
szemléleti különbség érhető tetten: mint né-
hány képviselő kifejtette, van olyan ember,
aki  munkahelyéről hazamegy, megvacso-
rázik, és tévét néz. És van olyan, aki haza-
megy, majd elmegy zenélni, kórusba jár,
műsort szervez vagy képviselőként a város
előbbre jutásán dolgozik, mert tenni akar a
közösségért. Mindenkit szívesen invitálnak,
hogy vállaljon szintén részt a köz ügyeiből:
bírálni könnyebb a csúnya környezetet,
mint megfogni a lapátot, lenyírni a füvet. 

Ha mindenki magáénak érezné Nagyma-
rost, és kivitelezhető ötleteket adna, esetleg
maga is megfogná a vakolókanalat és a
görbe járdát kijavítaná a háza előtt – amire
nagy örömünkre akad példa – , és a szeme-
tet sem dobálná el, bizony sokkal kelleme-
sebb lenne a környezetünk.                 TTM

A környezetünket saját magunknak, mi teremtjük!

Közmeghallgatás

Szeptember 21-én közmeghallgatás volt a művelődési házban –
mondhatjuk, teljes érdektelenség mellett, mert a 3000 nagymaro-
si felnőtt közül 35 személyt érdekelt, hogy mit végzett, hogyan dol-
gozik az egy éve megválasztott polgármester és testület. Bár az
apátia az egész országra jellemző, de közvetlen lakóterünk talán
több érdeklődésre tarthatna számot.

Vállalkozói fórum

Kedves 
Nagymarosi 
Vállakozók!
A vállalkozói fórumon tett felajánlá-
sunk értelmében kérjük Önöket, az ön-
kormányzati honlapon való megjelené-
sükhöz vállalkozásuk megfelelő adatait
juttassák el részünkre
– személyesen, 
– postai úton, 
– a 27/354–245 faxszámra vagy 
– nagy.eszter@nagymaros.hu 

emailcímre.
Petrovics László 

polgármester
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
október 15-én azon utcákban, ahol hétfőn,
október 16-án azon utcákban, ahol kedden, 
október 17-én azon utcákban,ahol szerdán
van a szemétszállítás,

lomtalanítást végzünk.
Külön gyûjtjük – újrahasznosítás céljából

– a fém hulladékot, 
– a nem szennyezett, kötegelt papírt,
–  italos, és befőttes üveget (műanyag
zsákban, vagy papírdobozban),
– az elektronikai hulladékot (televízió,
mosógép, porszívó, stb.). 
Kérjük, ezeket elkülönítve rakják ki!
Köszönjük, hogy ezzel is elõsegítik szelek-
tív hulladékgyûjtési törekvéseinket!

Polgármesteri Hivatal
MAROS Kft.

H
iánypótló üzlet nyílt szeptemberben
a Magyar utca és Váci út sarkán. A tu-
lajdonos két lokálpatrióta szempont

alapján fogott a vállalkozásba: egyrészt
teret adni a helyi képzõ- és iparmûvészek-
nek termékeik bemutatására, másrészt a
nagymarosiaknak, hogy helyben vásárol-
hassanak nagymarosi és nagymaroshoz
kötõdõ, ízléses és igényes ajándéktárgyakat. 

A hangulatos kis bolt egyik felét könyves-
polc foglalja el. A 350 változatos témájú
könyv csupán ízelítő, kedvcsináló: bármely
könyvet, kötelező olvasmányt megrendelnek,
legkésőbb egy hetes határidővel. A bolt többi
részét kerámiák, textíliák, gyöngyös párnák,
hímzett táskák, ékszerek, kovácsoltvas gyer-

tyatartók, lámpák, fafaragások, nagymarosi
motívumokkal díszített tányérok, bögrék, po-
harak, képeslapok foglalják el. Nem is tudtuk,
hogy Nagymaroson és környékén ennyi te-
hetséges alkotó ember él. A kínálat tovább fog

bővülni grafikákkal, képekkel, szőnyeggel,
szőttes függönnyel, kis fotellel, ahol egy kávé
vagy tea mellett lehet böngészni.

Még nem sok vevő fedezte fel az üzletet, de
amint a teljes árukészlet beérkezett, ünnepé-
lyes megnyitó is lesz, ahol a közönség megis-
merkedhet a helyi alkotókkal és termékeikkel.

Tharan-Trieb Marianne

Szép és egyedi ajándékok hangulatos környezetben:

Megnyílt az Égbolt Könyvesház és Galéria

LOMTALANÍTÁS

Kik a civilek?

A demokráciában (= néphatalom) minden
lehetséges, még az is, hogy a nép érdekei
ellen tesznek. 

Az arisztokrácia régen kulturális és ha-
zafias elkötelezettséget is képviselt és sok
gazdag nemes támogatta a művészeteket,
majd később a nagypolgárság is feladatá-
nak tekintette ezt. Tevékenységüknek kö-
szönhetően vannak szép templomok,
kastélyok, városok, szobrok, festmények,
múzeumok a világon. A 19. századtól
ráérő tehetős hölgyek alapítványokkal és
jótékonysággal karoltak fel társadalmi
ügyeket. Majd a 20. századi modern
állam követte a szolidaritás politikáját:
létrehozta az egészségügyi pénztárat, a
nyugdíjintézetet, szervezte az oktatást,
belátván a kultúra fontosságát, támoga-
tott művészetet, irodalmat. 

Globális jelenség, hogy a mai állam
mindezt már nem tekinti feladatának, és
egyre inkább átláthatatlan pénznyelő fo-
lyamatokra koncentrál. – Néhány évtize-
de kezdődött világszerte a civil társada-
lom önszerveződése. Olyan elkötelezett
emberek, akik felismerték a közösség –
jövőnk záloga – fontosságát, bizonyos

ügyekért kis csoportokat hoztak létre.
Szabadidejüket, energiájukat, pénzüket
költik arra, hogy a közösség ne essen
szét, ne bomoljon elidegenedett egyedek-
re, akik a folyamat eredményét csak ak-
kor veszik észre, amikor bajban vannak:
munkanélkülivé válnak, megbetegsze-
nek, magukra maradnak, egzisztenciájuk
kicsúszik alóluk, és sehol nem találnak
sem anyagi, sem lelki támaszt.

A jó közösség fenntartása tehát egy tár-
sadalom elemi érdeke. Nem anyagi,
hanem lelki-szellemi értelemben. Az
utóbbi 10–15 évben Nagymaroson is több
civil szervezet jött létre, és mindegyiknek
megvan a szerepe, jelentősége a maga kö-
reiben. Ezek a szervezetek nem gazdasági
célokat követnek, elsősorban esztétikai
igényeket elégítenek ki: alkotnak, zenél-
nek, programokat szerveznek, munká-
jukkal a közösséget építik. Hiszen milyen
ünnepeink lennének a kórusok nélkül,
mennyi élményt nyújt egy-egy hangver-
seny, és micsoda lelkes közönség figyelte
a fúvósok minősítését a tavasszal! Milyen
felemelő egy-egy kiállítás megnyitója,
vagy könyvbemutató, amikor szemünk
elé tárulnak a helyi értékek. 

Tharan-Trieb Marianne

Hálásak vagyunk civil szervezeteink áldozatos munkájáért, mert
a támogatás kevés, vagy semennyi, és energiájuk egy részét a
fennmaradáshoz szükséges anyagiak előteremtésére kell fordíta-
niuk. A következő számokban szeretnénk a civil szervezeteket és
alapítványokat felkeresni, megkérdezni őket gondjaikról, a hát-
térben végzett munkájukról, és jövőbeni terveikről.

Civil szervezetek Tiszta 
Nagymarosért
Õszi nagytakarítás!

Várunk szeretettel mindenkit 2007. októ-
ber 20-án 9 órakor a mûvelõdési ház ud-
varán, aki tenni szeretne városunk tiszta-
ságáért. A résztvevõket a jól végzett
munka után vendégül látjuk.

Petrovics László 
polgármester

Segítséget kérünk

A Nagymarosi Színkörünk nevében keresek
az egyik előadásunkról – a 2000-ben Ionesco
Kopasz énekesnő című darabról készült,
számunkra pótolhatatlan videófelvételt.
Kérem, ha valaki videótékéjában heverne e
felvétel, egy pár napra másolás céljából jut-
tassa el hozzánk. 

Hujbert István, 30/ 275–9146,

Kedves Férfiak!
Ha szeretnétek reggelente kellemes, lágy
dallamokra ébredni, illetve ha még jobban
szeretnétek hetente két nyugodt, csendes
órát otthonotokban eltölteni, úgy kérünk
Benneteket, küldjétek asszonyaitokat
szerdánként 6 órakor az Általános Iskolába
énekelni. Ennyi Nektek is jár! 

Üdvözlettel: Nagymarosi Nõikar
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Az őskor embere a természet részeként élt,
mint az ég madarai, természetesnek vette
az elmúlást is. Még a középkorban sem volt

hosszú az emberi élet, gondoskodtak erről
betegségek, járványok és háborúk – de tud-
tak méltósággal meghalni: beletörődtek,

készültek rá, megbékéltek, elfogadták. Az előt-
tük járó generációk példáját követték, a társa-
dalom, a család mellettük állt. Még száz évvel
ezelőtt is több generáció élt együtt: nagyszülők,
szülők és gyerekek. Az elerőtlenedett öregnek is
megvolt a funkciója a családban, a gyermekek
szemtanúi voltak az elmúlás folyamatának.

Napjainkban elzárkózunk a haldoklás
elől. Kórházba visszük a beteget, csövek és
műszerek közé. Gyermekeinket is kímélni
akarjuk a haldoklás látványától. Abban bí-
zunk, hogy a tudomány fejlődése legyőzi a
halált. Várjuk a csodát! A felgyógyulást, a
túlélést! Pedig a csoda nem a gyógyulás,
hanem rátalálni az egyetlen, reményt adó,
örök élethez vezető útra. 

Valentin Kriszta

Plébános atyánk 1932. január 3-án szüle-
tett. Szinte gyermekként élte át Budapest
ostromát, majd alig egy évtizeddel később
fiatalemberként a forradalmat, amely él-
mény meghatározó volt életében.

Papi hivatását megelőzően gyógyszerész
diplomát szerzett, melynek ismereteit néhány
évig egy szekszárdi gyógyszertárban kama-
toztatta. Hét évig tanított a budapesti Patrona
Hungarae Gimnáziumban. Lékai László bíbo-
ros 1981 áprilisában rendelte Nagymarosra.

Nagymaros város lelki kondíciói messze job-
bak az országos átlagnál, s ez mindenképpen
azoknak a papoknak, lelkivezetőknek köszön-
hető, akik itt szolgáltak. Nagymaros abban a
különleges helyzetben van, hogy kilencven év
alatt mindösszesen három plébánosa volt, így
az ő lelkiségük, áldozatvállalásuk rányomta

bélyegét a településre. Elődei nyomdokába lé-
pett János atya is, aki immár huszonhetedik
esztendejét tölti Nagymaroson.

Az általuk kitaposott úton haladva felkarol
minden jó kezdeményezést, beenged a plébá-
nia és a templom falai közé Ifjúsági Találko-
zót, cserkészeket, hangversenyeket, határon
túli magyar közösségeket, Misztrál fesztivált.

Zimonyi János atya a helyi katolikus kö-
zösség lelkivezetője, prédikációi arról híre-
sek, hogy ad minden hívőnek egy hétre
bőven gondolatot. De nem csak a templom-
ba járók közösségével tart kapcsolatot,
hanem komolyan veszi a II. Vatikáni Zsinat
azon gondolatát, hogy minden jóakaratú
ember az egyházhoz tartozik.

Az egyházközségi képviselő-testülettel
egyetértésben számos eredmény született

az elmúlt évtizedekben, így megújult a
templom tetőszerkezete, a tornya, a Szent
Rókus kápolna, a Kálvária kápolnája, a plé-
bániahivatal, pályázatok segítségével, a
püspökség támogatásával és a helyi hívek
adományaiból közel 50 milliós értékben
születtek beruházások.
A városért végzett eddigi munkáját szívből
köszöni a képviselő-testület, kíván még jó
egészséget, legendás jó humorát őrizze
meg, és még sokáig maradjon körünkben. 

Elhangzott augusztus 20-án 

27 ESZTENDEJE LELKIPÁSZTORUNK

Augusztus 20-án Pro Urbe díjat kapott:

Zimonyi János plébános
Nagymaros Város Képviselő-testülete 2007. évben a Pro Urbe ki-
tüntetést egyhangú szavazással Zimonyi János tiszteletbeli kano-
nok-plébános úrnak ítélte.

Népszerűtlen, aki manapság a halálról szól. Az ember már jó ötven
éve homokba dugja a fejét, nem vesz tudomást róla. Abban ringatja
magát, hogy ő lesz az első, akit elkerül a kikerülhetetlen.  Félelem-
ből, az utána következő ismeretlentől, mert elveszítette hitét.

HALOTTAK NAPJA: november 2.

Méltósággal megélni a csodát az elmúlásban
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Civil szervezetünk két éve alakult a sváb iden-
titás megtartására, a kultúra felelevenítésére. 

A Pest Megyei Közgyűlés, valamint Nagy-
maros Városának Önkormányzata pályá-
zatait megnyerve finanszíroztuk a rendez-
vényt és a 200 fellépő és vendég ellátását. A
téren derű és jó hangulat volt, hétágra sü-
tött a nap. A Mányi Sramli zenekar kísérte
a hintós felvonulást a Mainzi utcáig, ahol
tavaly a kitelepítettek emléktábláját avat-
tuk. Közben dirndlibe öltözött hölgyek kí-
nálták az illatos pálinkát. 

A Duna-parton helyi sváb ételeket és
disznótorost lehetett ízlelgetni, hozzá 

a marosiak borát kóstolgatni, a helyszínen
darált és préselt szőlőből készült mustot fo-
gyasztani. A rendezvényt este utcabál zárta.

Bár minden résztvevő megérdemelné,
hogy itt mondjunk személyre szóló köszö-
netet fellépésükért, sütés-főzésükért, min-
dennemű segítségükért, de olyan sokan se-
gítettek az előkészítésben és lebonyolítás-
ban, hogy helyszűke miatt nem tehetjük.

Köszönöm hát mindannyiuknak és a kö-
zönségnek, hogy részvételükkel támogat-
tak, elhozták derűjüket, jókedvüket.

Februárban a sváb bálon találkozunk!
Ivor Andrásné 

szervező, a Sváb Közösség tagja

Schwabenfest

A
Nagymarosi Dunai Svábok Kö-
zössége szeptember 22-én ren-
dezte harmadik hagyományõrzõ

kulturális rendezvényét. Az érdeklõ-
dés minden eddigit felülmúlt. O

któber 7. az Idõsek Világnapja. Senki
nem szeret „idõssé” válni, fõleg nap-
jainkban keserítik meg sok minden-

nel a nyugdíjasok életét, bár az életkorból
adódóan is egyre nehezebb lesz minden. Ez
alkalommal azonban néhány vigasztaló
szóval szeretnénk megszólítani a kedves
Idõseket egy, a témában nagyon illetékes
földink tollából, és kívánjuk hogy sikerüljön
betartani a receptet:

Minél tovább élünk, annál inkább konstatál-
juk, hogy rövid az élet. A kényelemhez egyre
több kell: villanymelegítő, karosszék, diéta, tü-
relem. Pecsenye helyett orvosság – a szervezet
kezd hozzáidomulni az élet végső értelméhez.
De megfosztatott-e az idős ember az élet örö-
meitől? Ki veheti el zongoráját, szivarját, regge-
li sétáit, könyveit, a jó pohár oportót, egy kitű-
nő színdarabot? Megmarad a fürdés csöndes
öröme, a pipa derűs füstje. És milyen jó érzés
látni nagyra nőni a magunk ültette fát, ülni
alatta és visszaálmodozni a múltat! Az öregek
kettős életet élnek: részt vesznek nagyapáik
emlékeiben és unokáik reményeiben.

Aki fiatal akar maradni, tanuljon meg szívből
örülni annak, amit a jelen nyújt, mint egy gyerek.

Nógrády László
94. évében

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket  az Idõ-
sek Világnapjára október 7-én délután fél 4-
kor a mûvelõdési házba. Ez alkalommal kö-
szöntjük az 50. házassági évfordulójukat
ünneplõ házaspárokat is.

Köszöntjük 
az Időseket

A VÁROS APRAJA ÉS NAGYJA JÓKEDVŰEN KÓSTOLGATTA A FRISSEN PRÉSELT MUSTOT
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Meghívó
Olimpiai 
ötpróba  a
Börzsönyben

A
Börzsöny Természetbarát és
Hegymászó Egyesület  az „Olim-
piai Ötpróba Peking 2008”

programsorozat keretében gyalogos
teljesítménytúrát rendez a Dél-Bör-
zsönyben 2007. november 11-én (8,
15 és 30 kilométeres távon).

Rajt:  November 11-én Zebegényben 7 és 9
óra között, a cél Köves-mezõn, illetve Kis-
maroson
30 km: Zebegény – Kismaros, Törökmező
érintésével
15  km: Zebegény – Kismaros
7,5  km: Zebegény – Kövesmező

Fõrendezõk: Papp Zsolt 30/496–7757
Krieger István 30/221–0532 

Vörösváry Csaba 30/9825–976
A részletes túrakiírás elérhetõ a 
www.bthe.hu oldalon, információ kérhető
az info@bthe.hu e-mail címen. 

2006 decemberében tizenkét túratárs
megalapította a BTHE-t. Szeretnénk, ha a
Börzsöny lakosai megismernének bennün-
ket, csatlakoznának hozzánk. Népszerûsít-
jük a természetjárást és a hegymászást, biz-
tosítjuk ennek hátterét is különféle munka-
túrákkal s egyebekkel.

2007 nyarán több mint 50 km hosszúság-
ban újítottunk fel turistajelzéseket a Börzsö-
nyi Kéktúra Diósjenõ – Nagybörzsöny kö-
zötti szakaszán.

Ahogy korosodunk, egyre több a nyavalyánk.
Odafigyeléssel azonban sok betegséget elkerül-
hetünk és a gyógyszerek mellékhatásaiba sem
betegszünk bele.

Egyik kényes szerv az epehólyag. Hajlamos rá,
hogy összegyűjtse az emészthetetlen anyagot, „ho-
mokot”, amiből idővel kő keletkezik. Ezért fontos
az epehólyag rendszeres tisztítása ürítés által.
Együnk hetente egyszer éhgyomorra egy pohár
tejfölt, vagy 3 tojásból készített rántottát kenyér
nélkül savanyú uborkával. Ezek az ételek az epehó-
lyag olyan hirtelen ürítését idézik elő, hogy az epe
minden homokot és apró követ kimos a hólyagból.

Herbi

Vizitdíj nélkül

Jótékonysági  csere-bere
bazár tombolával  MÁTÉ emlékére, 

az alapítvány javára 
december 8-án, szombaton 9 – 12 -ig 

a mûvelõdési házban.  

Ruha, cipő és elektromos cikkek kivételével  mindenféle  jó
állapotban levő tárgyat (CD/DVD, videokazetta, könyv,
üveg és porcelán) lehet árulni 25 asztalról. 
Asztalfoglalás november 27-ig  a  művelődési házban, 

1000 Ft/asztal. 
A belépés ingyenes. 

Máté Alapítvány
Máté, a közkedvelt komp-kutya múlt karácsony elõtt aludt el örökre. 

Felnőtt eredmények:

RádS.E. -  Nagymaros FC                               4:1  
góllövő: Hollik
Nagymaros FC - Szendehely FC                  3:3 
góllövő: Horváth 2, Boros
Perőcsény S.E .- Nagymaros FC                  5:1  
góllövő: Kiss T.
Nagymaros FC - Deákvár S.E.                     2:3 
góllövő: Boros 2
Nagymaros FC - Letkés S.S.K.                     2:1   
góllövő: Simkó, Boros

Ifjúsági eredmények:
Rád S.E. - Nagymaros F.C.                             3:1
Nagymaros FC - Szendehely                     0:3

Serdülő eredmények: 
Mogyoród K.S.K. - Nagymaros FC  3:0
Nagymaros FC -Verőce S.E. 2:3
góllövő: Bőcér, Macka

Következő  mérkőzések:

10.06. 10 ó Gödöllő B  -  Nagymaros  serdülő
10.07. 12 ó Nagymaros - Fortuna  Kismaros ifi

15 ó Nagymaros - Váci R.I.K.E. felnőtt
10.13. 12 ó Váci Reménység - Nagymaros  ifi
10.14. 15 ó Márianosztra - Nagymaros  felnőtt
10.20. 10 ó Dunakeszi - Nagymaros  serdülő
10.21. 12.30 Nagymaros -  Kosd  ifjúsági

14.30 Nagymaros  - Kosd  felnőtt
10.23. 10 ó  Nagymaros - Erdőkertes  serdülő
10.27. 10 ó Fót - Nagymaros  serdülő
10.28. 11.30 F. Kismaros - Nagymaros ifi

13.30 Fortuna Kism. - Nagymaros felnőtt
11.01. 10 ó Nagymaros - Őrbottyán   serdülő
11.03.  10 ó Göd - Nagymaros   serdülő
11.04. 11.30 Nagymaro  - Váci Reménység  ifi

13.30 Nagymaros - Váci Rem. felnőtt
11.10. 10 ó Nagymaros - Püspökhatvan  serd.
11.11. 13.30 Penc - Nagymaros  felnőtt
11.18. 13.30 Nagymaros - Nőtincs  felnőtt

Major László 
Nagymaros FC  elnöke

Nagymaros FC hírei

Rendelési idõk:
Hétfő, kedd:  17–18
Szerda:           8–10   
Csütörtök:    17–18
Péntek:           8–10 és  17–18

Dr. Drobilich János
állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u. 1.

Tel.: 20/46-828-46 és 27/355-523
www.kutyakanyar.hu
E-mail: lapaly@kutyakanyar.hu

Hétköznap 8 és 18 óra között dolgozom,
rendelési idõn kívül  telefonos egyeztetés
alapján fogadom betegeimet.

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika
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A művelődési ház októberi programjai

Anna-Filmklub
Október 28., vasárnap 18 órakor a Műve-

lődési Házban
A szabadság vihara c. dokumentumfilm

(2006) - Quentin Tarantino az ’56-os forra-
dalom eseményeit a Melbourni Olimpia vízi-
labda elődöntőjének magyar-szovjet mérkő-
zésén keresztül mutatja be izgalmas, eddig
nem ismert részleteket feltáró formában.

Anna klub hírei
Koncert a templomban

Október 21.-én 16.30-kor szeretettel vá-
runk mindenkit a katolikus templomba:
Lachegyi  Imre és zenésztársai 15-16. szá-
zadi flamand és itáliai, valamint 18. száza-
di angol szerzők műveit adja elő. 

Belépődíj: 500 Ft.
A SAN-TEAM egyesület szívesen beszá-

molna Önöknek e-mailban a nagymarosi
és a környékbeli programokról: kultúra,
sport, szórakozás... 
Kérjük, küldjön egy e-mailt a 

macskalepcso@gmail.com címre, 
ha szeretne elektronikus leveleket kapni tő-
lünk, illetve rajtunk keresztül kívánja elekt-
ronikus plakátjait közzétenni. 

Szomráky Pál

Dunakanyar Magyarság
Népiskola

Szob, Fekete István Általános Iskola
könyvtára, a templom mellett
Október 19. 18 óra
Dr. Kiszely István: A magyar nép őstörténete
Az elõadásokat azon a településen tartják,
amelyiknek az önkormányzata vállalta a
finanszírozásukat.

I. rész – 2007. október 20-
án, szombaton 18 órától

„4000 m fölött vergődünk
napok óta, valahol Afrika
közepén… Most itt kutyago-
lunk az Etióp magasföldön,
a világ egyik legszebb és leg-
ismeretlenebb magashegy-
ségében, a Simienben. Fo-
lyók, tavak, óriás vízesések,
bibliai arculatú falvak és
emberek, és persze a világ-
hírű ókeresztény szikla-
templomok lépten-nyomon.
Etiópia óriási, de szerencsé-
re még sok nap és nagy tá-
volság van előttünk…” 

II. rész – 2007. október 27-
én, szombaton 18 órától

„Számtalan nomád törzs
él Etiópia déli részén, az Omo
völgyében, száraz és forró
bozótosban. Emberemléke-
zet óta háborúznak egymás-
sal; az idegenekkel rendkívül
ellenségesek. Mivel ruhát
alig vagy egyáltalán nem vi-
selnek, testüket minden kép-
zelőerőt felülmúlva díszítik
szögekkel, tetoválásokkal,
festékkel, ajak- és fültányé-
rokkal. Találkozásunknál ők
minket, mi őket bámultunk,
ami néha tettlegességben

végződött. Ilyenkor aztán…”

Minden további 
kalandról 

a diavetítéseken  
a nagymarosi 
Kertészetben 

– a MOL-kúttal szemben 
(tel.: 355–511).

(A II. vetítést kivételesen
csak 16 éven felülieknek ill.
szülői kísérettel ajánljuk.) 

Szeretettel
várunk
mindenkit: 

Kispistiék

Kispistiék Etiópiában
– elõadás két részben

2. Férfikórus Találkozó

november 3-án 17 órakor 
a mûvelõdési házban

A találkozó résztvevői:
Törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus
Solymári Férfikórus
Dunakeszi MÁV Magyarság Férfikórus
Cimborák Férfikórus
Nagymarosi Férfikórus

2007 október 6-án délelõtt,  a Magyar Vete-
ránautós és Motoros Szövetség Klassziku-
sok Országos Bajnokságának 7 kastély tú-
rája átvonul Nagymaroson. 

A helyi mérőpont az Önkormányzat be-
járatával szemben lesz, majd a Fő tér Duna
parti szakaszán egy kis ügyességi bemuta-
tót tartanak.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Október 8.  9 – 13-ig: Vásár 
Október 10. 9 – 13-ig: Használt ruha vásár   
Október 14. 11 óra:
A Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület
őszi tárlatának  megnyitója.

A kiállítást megnyitja:
Gyombolai Gyula
Közreműködik: a Nagymarosi Nőikar

Október 15. 17 óra: Nyugdíjasklub 
Október 17. 9 – 13-ig: Vásár
Október 19. de.:
Ünnepi megemlékezés – iskola
Október 22. 18 óra:  Ünnepi megemlékezés   
– városi ünnepség
Október 24. 9 – 13-ig: Vásár
Október 29. 17 óra: Nyugdíjasklub 
Október 30. 18 óra: 
Komolyzenei hangverseny – Vendégeink:

a Donaueschingeni  fúvósok 

Felhívás

Veterán
autók túrája
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Nagymaros

Itt született, 28 éve költözött el Nagyma-
rosról. Megkérdeztük, hogyan lett világ-
bajnok és hogy megy sora mostanság:

A mai napig Nagymaroshoz tartozónak
érzem magam, bár ritkán járok haza. Nem is
volt könnyű elmenni innen. - Későn, 13-14
évesen kezdtem kajakozni. A focipályáról ki-
néztek a srácok, mert nem volt labdaérzé-
kem. Hegedülni tanultam, de ott sem volt sok
sikerélményem. Volt két sportos osztálytár-
sam, a Bálint Béla, aki atletizált, és a Jaics
Gyuri, aki kajakozott. Én meg egy kis puk-
kadt, kövér gyerek voltam, aki nem akart
pukkadt, kövér gyerek lenni. Gondoltam, a
kajakosoknál megpróbálom. Nem a víz csá-
bított, hanem a közösség: valahová tartozni,
valahová járni. Később sem annyira a baj-
nokság motivált, hanem hogy tartozzak va-
lahová. Igaz, a Gyimesi Laci három hónap
után elzavart, mert nem igazán akartam ka-
jakozni, mindig csak pingpongoztam. Vissza-
kuncsorogtam magam, végre vízre szálltam.
Szlalomhajó, első húzások, borulások, aztán
a „portya”. Egyre jobban ment, mégis az első
versenyemen, Tatán utolsó lettem. Egy évre
rá, ’75 nyarán aztán Oláh Gyurival országos
bajnokságot nyertünk párosban. Ezután már
minden jött magától: hajtani kellett, edzések-
re járni, még többet hajtani, edzésekre járni.
Miért? Soha meg nem fogalmazódott ben-
nem, hogy miért kell edzésekre járni. Ki a
fene gondolta volna, hogy ebből válogatott-
ság lesz, utazhatok külföldre, útlevelem lesz!

16-17 éves koromig időtartamban ugyan-
annyit edzettem, mint a többiek, de jobban
lehetett terhelni, és ezt a Gyimesi Laci meg
is tette. Igaz, mi is megértük a pénzünket! A
kemping-futásoknál sokszor kikocogtunk a
Duna-partra, és eltűntünk a füzesben. A
Laci várt minket vissza, és mi úgy tettünk,
mintha futottunk volna. Ehelyett elbújtunk
a fák között, beszélgettünk, hallgattuk a ma-
dárcsiripelést. Aztán lementünk a Dunához,
varázsoltunk izzadságcseppeket a trikóra,
és visszafutottunk. Majd összeestünk, szu-
szogtunk, lihegtünk össze-vissza. Persze
pusztán az ilyen jellegű színészi alakítások-
kal sokra nem jutottunk volna. A kőkemény
edzésmunkát semmi sem pótolta.

Akkoriban mi fiatalok rettenetesen felnéz-
tünk a Nieberl Kareszra, Újvári Gyurira,
Melts Lacira, Csécsei Sanyira, Trieb Vilire, Ha-
rangozó Karcsira, az akkori nagymenőkre.
Valahol ez teljesen rendjén való volt, hogy

tisztelni kell az „Öreget”, tisztelni kell az
eredményeket, a teljesítményeket. Úgy men-
tünk versenyre, hogy beültünk a vonatba,
mi gyerekek föl kellett másznunk a kalap-
tartóra, és ott énekelnünk kellett: süss fel
nap, „Topi” bácsi a négyesben majd meg
fagy, süss fel nap, Micsi bácsi a négyesben
majd meg fagy…. Az „öregek” nagyon sokat
segítettek nekem azzal, hogy edzés alatt oly-
kor ott lehettem közöttük. Igaz, megküzdöt-
tem azért, hogy befogadjanak. Ha olykor
velük eveztem, mindig megpróbáltak leráz-
ni. Borzasztóan idegesítette őket, hogy a „fia-
tal” ott liheg a nyakukon, és nem tudják le-
szakítani. Aztán egy idő után már nem
akartak. Gyimesi Laci is sokat küszködött
velem, de végül eljuttatott a válogatottságig.
17 éves koromtól már reggelente, iskola
előtt is edzettem, délután is, hétvégén dupla
edzés. Ekkor már látszott, hogy 18 éves
korom után gyökeres váltás előtt állok.
Amíg Vácra jártam „gimibe”, még belefért,
hogy Maroson edzek, de továbbtanulási ter-
veimmel, Pestről hazajárva kivitelezhetet-
len volt. Ekkor, 1979-ben választottam a sze-
gedi tanárképzőt és a szegedi kajakklubot. 

Örömömet azonban néhány váratlan ese-
mény alaposan lelohasztotta. Ifi válogatott
lévén, az Európa Bajnokságra készültünk egy
edzőtáborban, ahol két héttel a verseny előtt
leestem az emeletes ágyról. Kificamodott a
vállam, így lemaradtam a nagy lehetőségről.
(Eredményeim alapján éremesélyes voltam.)
Szinte rögtön ezután bevittek katonának.
Úgy vonultam be, mint egy élsportoló, és úgy
szereltem le, mint egy lepukkadt zenész. Ed-
zeni nem engedtek, vizet csak a csapban lát-
tam. Ellenben megtanultam gitározni, és fel-
híztam 103 kilóra. Szinte nulláról kellett kez-
denem, és egy évembe került, mire újra össze-
szedtem magam. Ekkor 1982-t írtak, és egy
fontos verseny megnyerése révén (mindig is
jó versenyző alkat voltam, versenyen többet
tudtam nyújtani, mint edzésen) váratlanul
bekerültem a válogatott tízezer méteres fel-
nőtt négyesébe. A világbajnokságon bronzér-
mesek lettünk. Következő évben már ezer pá-
rost, és tízezer négyest is mentem a Vb-n, ’84-
ben olimpiai csapattag voltam, de az ismert
okok miatt nem utaztunk (Los Angeles). ’85-
ben Vb-t nyertünk tízezer négyesben, ez volt
az első igazi nagy siker. 1986-ban Montreal-
ban a négyessel bronzérmesek lettünk, ekkor
Nieberl Laci is tagja volt az egységnek. ’87-ben

Vb ezüstérem a négyessel, és ’88-ban majd-
nem beteljesült a nagy álom: Szöul. Bár ott
voltam az olimpián, és Béla öcsémmel men-
tünk volna párost, Szöulban kellett még egyet
válogatóznunk. A válogató előtti délután
edzés közben eltört Béla lapátja. Mivel ezek a
lapátok meglehetősen személyre szabottan
készültek, a hirtelen kerített kölcsönlapáttal
nagyon kis különbséggel kikaptunk a rivális
egységtől. Így ez az olimpia is elúszott, ez
összesen már kettő!

Ezután átálltam a maratonra. A dunaka-
nyari „iskolának” köszönhetően mindig is
bennem volt a hosszútáv, éreztem a táv adta
lehetőségeket, hogyan lehet taktikázni, a 42
km-re stratégiát felépíteni. A fentiek szá-
momra is meglepő hozadékaként 1990-ben
Koppenhágában maratoni világbajnok let-
tem. ’91-ben belekóstoltam a sportszerve-
zésbe, a Bécs-Budapest kajakverseny megál-
modása és megszervezése az én nevemhez
fűződik. 1992-ben egy sérülés miatt hagy-
tam abba a versenyszerű kajakozást. 

Mivel időközben elvégeztem a főiskolát
földrajz-testnevelés szakon, nem maradtam
feladat nélkül. 1997óta vagyok a Szegedi Ví-
zisport Egyesület igazgatója. Ebben a közeg-
ben megtaláltam a helyem és a hivatásom.
Szerintem annál többet nem lehet várni az
élettől, mint hogy vannak helyek, ahol ott-
hon érzem magam. Ha hazamegyek Nagy-
marosra, otthon érzem magam. Itt Szege-
den a családom körében (nagyszerű társ és
két gyermek), a barátaimmal, az egyesület-
ben és a versenypályán is otthon érzem
magam. A magyar kajak-kenus társadalom-
ban és nemzetközi szinten is otthon érzem
magam: ismernek, vannak barátaim, hoz-
zám tartoznak és én őhozzájuk.     

Lejegyezte: Heininger Ferenc

Patinás képek, patinás történetek 
Egy elégedett ember: 

Petrovics Kálmán kajak világbajnok



11

Nagymaros

2007. október STADION

A
verseny látszólag augusztus 19-én 10
órakor az első futammal kezdődött.
Pedig a lelkes anyukák már egy órája

aprították a leveszöldséget és hámozták a
hasonló apukák a krumplit Scultéty László
főszakács irányítása mellett. Akik már ki-
nőttek a versenyzői korból, reggel 6 órakor
kezdték rendezni a terepet, állították a sát-
rakat, padokat, asztalokat, a vízen pedig a
versenypálya építése folyt. Ekkorra már
megvoltak az anyagiak, versenyző, edző,
szülő és szakvezető pontosan tudta, hogy
mire számíthat, és az egyesületek is bene-
veztek a versenyre. Mert igaz, hogy a Duna-
kanyar Kupán elért első hely felér egy or-
szágos versenyen elért sikerrel. 

A versenyzők felkészülésüket nem a ver-
senyek látogatásával kezdték (a verseny a
legjobb edzés), nem is a lélekemelő edző ki-
lométerek összelapátolásával, hanem az
alapozás súlyemelő gyakorlataival és ín-
szaggató Hegyes-tető futásaival. 

Valójában ennek a Dunakanyar Kupának
az előkészítése már több mint 40 évvel ezelőtt
kezdődött, amikor néhány lelkes fiatal megte-
remtette ezt az egyesületet, mely egymás után
termelte ki a versenyzők generációit, sikert si-
kerre halmozott, átlépett kudarcokon, csaló-
dásokon és olyan tanítással engedi útjára fia-
taljainkat, mely egy életre meghatározza a
munkához való hozzáállást: amennyi munkát
beleadsz - annyi örömet és sikert kapsz vissza.
Nagymaros polgárainak - úgy tűnik - tetszik ez
az üzenet, hiszen ez a rendezvény is közada-
kozásból jöhetett létre: Heffenträger Zsuzsan-
na és Balázs Regina vette magára az ado-
mánygyűjtő hálátlan szerepét. Árvizek idején
fognak úgy össze, mint most a Dunakanyar
Kupáért, bár nem látványosan, hanem titok-
ban adakoztak, melyet a Nagymarosi SE veze-
tői ezúton köszönnek meg, nagy tisztelettel. Ez
az összefogás nagy erőt ad a további munká-
jukhoz. Reméljük, „aki a rejtekben is lát” meg
is jutalmazza az adományozókat.

A szervezõk ezúton is szeretnének köszö-
netet mondani a fõ támogatóknak:

Maurer Gábor,  Maurer Tamás, Petro-
vics László és Nagymaros Város Önkor-
mányzata, Dr. Vodicska Miklósné, Veres-
egyház és Vidéke Takarékszövetkezet, Zol-
ler István, Mák Imre - Credit Kft, CBA -
Rasman Miklós,Bócz Mónika, Maros
Pékség, Janovics Tibor, Bajnok Attila a
Yachtlap.hu igazgatója, Schült Ferenc,

Szűcs Géza, Hollósi Géza és a Yacht klub,
Szabó Miklós, Szabó Máté, Melts Miklós,
Scultéty László.

A kívülálló számára a Dunakanyar Kupa dél-
ben, az utolsó futam után véget ért. A verseny-
zők, szülők, edzők, szervezők és szakvezetők
elfogyasztották a fantasztikusan jól sikerült gu-
lyást (volt, akinek ez volt a nap csúcspontja),
ezután következett az eredményhirdetés, majd
a „bulifutamok”, melyeket szintén eredmény-
hirdetés követett, végül a szervezők megünne-
pelték, hogy a verseny probléma nélkül, sikere-
sen zajlott le. Később majd szűk körben kiérté-
kelik az eredményeket, de közben már javában
folytatják az edzéseket, hogy jövőre még jobb
helyezéseket sikerüljön elérni.

Ehhez sok sikert a Nagymarosi SE ver-
senyzőinek és edzőinek!

Íme az eredmények:
2000 méter
15 évesek: 3.  Gyömbér László

5.  Gyömbér Péter
6.  Makáry Sebestyén
8.  Hlaván Csaba
9.  Szűcs Géza

13 évesek: (MK) 1.  Döbrössy Péter
6.  Duhony Levente
7.  Heffenträger Zoltán
8.  Maurer M. Bence

11 évesek: 6.  Zoller István
7.  Tar Bálint

17 évesek: 7.   Antal Bálint
8.  Heininger Szabolcs

13 évesek: (K) 7.  Radics Márkó
9.  Duhony Levente

12 évesek: 1.   Döbrössy Péter
8.   Heffenträger Zoltán
9.   Halápi Gergely

10 évesek: 1. Maricza Katalin
14 évesek: 2. Gyömbér Péter

5.   Szűcs Géza
9.   Schindler László

10 évesek: 3.   Zoller Balázs
4.   Dobó Máté
8.   Végvári Sebestyén
9.   Lovasi Balázs

Törpe (10 év alatt): 2.  Szlávik Tamás
3.  Maurer M. Botond
4.  Szabó Márk
6.  Tar Bence

16 évesek: 5.   Antal Bálint
8.   Döbrössy Gábor
9.   Heininger Szabolcs

Dunakanyar Kupa 
Kajakverseny - 2007

FUT-A-MAROS
A Cédrus Egyesület hagyományos

futóversenye 
október 23-án, 9.30-tól 
Nevezés a hajóállomásnál, nevezési

díj 200 Ft, 18 év alattiaknak 100 Ft. 
A futamok 10 órától indulnak, rész-

letes programot plakátokon olvashatják.

CBA-NagymarosCROSS
Idén rendezték először 70 versenyző

részvételével a CROSS futást. A résztvevő
vendég profi futóknak tetszett a terep és
nagyon élvezték a szép tájat. Ezt biztató jel-
nek tartjuk, hogy jövőre is lesz rá igény és
újra megrendezzük a CBA-val a futó-
versenyt.

Országos bajnokság 
2007. július 27-29., Velence

500 méter
15 évesek: 8.  Gyömbér László
15-16 évesek: 3. Perbíró András,
Sárog Attila, Gyömbér László,
Heininger Szabolcs
1000 méter
15-16 évesek: 5. Sárog Attila,
Heininger Szabolcs, Antal Bálint, 
Döbrössy Gábor
4000 méter
15-16 évesek: 4. Sárog Attila,  
Heininger Szabolcs, Antal Bálint, 
Döbrössy Gábor
15 évesek: 6. Gyömbér László
14 évesek: 6. Hlaván Csaba, 
Szűcs Géza
14 évesek: 5. Gyömbér Péter
2000 méter
12 évesek: 2. Döbrössy Péter

8. Heffenträger Zoltán
12 évesek csapat versenye:
1. Döbrössy Péter, Heffenträger Zoltán,
Maurer M. Bence
11 évesek: 8. Tar Bálint, Zoller István
Váltó:
3*200 méter 14 évesek: 
3.  Hlaván Csaba, Szűcs Géza, 
Gyömbér Péter
4*300 méter 12 évesek: 
2.  Döbrössy Péter, 
Heffenträger Zoltán,
Maurer M. Bence, Halápi Gergely



2007. októberKISBÍRÓ

Pizza hasáb sonka                                                     1kg           819.- Ft 
Ahidai csirkemell sonka                                           1kg          999.- Ft
Ász vastagkolbász                                                     1kg          995.- Ft  
Ász vastagkolbász vf.                                                1kg        1085.- Ft  
Ász páros paprikás kolbász                                       1kg          999.- Ft  
Ász páros csemege kolbász 1kg 999.-Ft
Ász füstölt kötözött lapocka 1kg 895.-Ft
Cba vajkrém /natúr-magyaros/ 250gr 209.-Ft
Cba dobozos sajt /natúr-paprikás/ 150gr 175.-Ft
Pannónia tömbsajt 1kg 1685.-Ft
Farmer tejföl 20% 375gr 159.-Ft
Kunsági töltött káposzta húsg.-al /Fish and Food/ 380gr 229.-Ft
Kunsági marhapörkölt /Fish and Food/ 380gr 299.-Ft
Sólet csípős kolbásszal /Fish and Food/               380gr          229.- Ft  
Rizseslecsó kolbásszal /Fish and Food/               380gr          229.- Ft  
Ringa darálthús                                                     400gr          129.- Ft  
Csíkos bocskoros gomba üv.                                 310gr          199.- Ft  
Shitake japán fagomba üv.                                     310gr          199.- Ft  
Ízletes vargánya üv.                                                310gr          199.-Ft
Erdei vegyes gyümölcs dzsem 360gr 135.-Ft
Globus családi sertésmájkrém 190gr 129.-Ft
Globus családi marhamájkrém 190gr 129.-Ft
Globus családi baromfi májas 190gr 129.-Ft
Hipp Bébiételek /több íz/ 220gr 299.-Ft
Hipp Bébiitalok /több íz/ 200ml 189.-Ft
Zorbas felezett őszibarack dobozos                      820gr          219.- Ft  
Taipai eper konzerv                                               410gr          139.- Ft  
Golden Fish heringfilé /3 íz/                                200gr          199.- Ft  
Csemege uborka 6-9cm /Tartós Kft./ 1700ml          349.-Ft   
Gyümölcsös műzliszelet multipack 3*20gr              1csom.     99.- Ft  
Croissant /3 íz/                                                        60gr 49.-Ft
Ízes rolád /Királyfi cukrászat/ 200gr 219.-Ft
Csoki kocka (6db-os) /Királyfi cukrászat/ 200gr 219.-Ft
Párizsi rolád /Királyfi cukrászat/ 200gr 219.-Ft
Túrókocka /Királyfi cukrászat/ 200gr 219.-Ft
Puncs torta /Királyfi cukrászat/ 200gr 219.-Ft
Állatfigurás édes keksz 200gr 119.-Ft
Nowaco hasábburgonya 1kg 319.-Ft
Farm Frites krokett (olaj nélküli) /Ledo/ 450gr 315.-Ft
Fagy. Kacsa comb 1kg  899.-Ft

Fagy. Töltött nudli (mákos, szilvás, túrós) /Hering T./ 450gr 279.- Ft
Kotányi sültcsirke fűszer                                          40gr         159.- Ft  
Kotányi sertéssült fűszer                                           30gr         159.- Ft  
Kotányi sültoldalas fűszer                                         40gr         159.- Ft  
Univer pirosarany csemege-csípős                          80gr         129.- Ft  
Univer majonéz                                                        80gr         115.- Ft 
Univer spagettikrém                                                 80gr         109.- Ft 
Univer pizzakrém 80gr         109.-Ft
Hétvezér Ezerjó, Olaszrizling 0,75l 169.-Ft+34,-üv
Hétvezér Muskotály, Cuveé 0,75l 179.-Ft+34,-üv
Hétvezér Kékfrankos, Zweigelt 0,75l 179.-Ft+34,-üv
Koccintós fehér bor /száraz, félédes/ 2l 345.-Ft
Koccintós vörös bor /száraz, félédes/ 2l 389.-Ft
Tokaji Szamorodni édes 0,5l 999.-Ft
Tokaji Szamorodni száraz 0,5l 799.-Ft
Arany Ászok dobozos sör 0,5l 129.-Ft
HB dobozos sör 0,5l 125.-Ft
Kozel dobozos sör 0,5l 129.-Ft
Mohai 1374 Ásványvíz /dús, mentes, enyhe/        1,5l             65.- Ft 
Visegrádi ásványvíz /dús, mentes, enyhe/            1,5l              69.- Ft  
Germán ásványvíz /dús, csendes/                         1,5l              45.- Ft   
Fruity tetra gyümölcslevek 100%                             1l            229.- Ft   
Domet törlőkendő 3db-os                                         1cs.          155.- Ft  
Domet dörzsi 2db-os                                                 1cs.           115.- Ft 
Favorit gumikesztyű /S,M,L/                                  1db          129.- Ft  

Favorit szivacs 10db-os                                             1cs.           119.- Ft  
Favorit felmosó fej szürke                                        1db           109.- Ft 
Favorit felmosó fej microfaser                                1db            249.- Ft  

Happy sampon /4 illat/                                            1l               149.- Ft 
Happy habfürdő /4 illat/                                        1l               149.- Ft  

Estrea kézápoló /4 féle/                                      200ml            299.- Ft 
Estrea wellness tusfürdő /4 illat/                          1l              295.- Ft  

Shrek gyerek fogkefe                                              1db            299.- Ft 
Shrek nedves törlőkendő /72db-os/                      1cs.            499.- Ft  
Shrek légfrissítő                                                      1db             235.- Ft  
Spider Man légfrissítő                                            1db             235.- Ft 
Fürdőszoba szőnyeg /2 fajta/                                1db            475.- Ft  
Orbel fogkrém baking soda                                100ml           159.- Ft  
Orbel fogkrém family                                          100ml           159.- Ft  
Orbel fogkrém total                                              100ml           159.- Ft   

CBA
Dunakanyar AKCIÓ

október 5-től 25-ig

Nyitva tartás :
Hétfő-péntek: 6-20

Szombat: 7-17
Vasárnap: 7-14

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu

Üzleteink: 
2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
2621 Verőce, Rákóczi út 33.

Áraink a készlet erejéig érvényesek!


