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Az államalapításról

A
tartalomból

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik,
hanem a torzítatlan létben.” Weöres Sándor: Szembe-fordított tükrök

Aki csendben dolgozik
értünk
4. oldal

nás királyunk nagyságát, ha kimondjuk: államot egy személynek nem lehet alapítani.
A magyar állam belső fejlődés eredményeként született, nem idegen hatás következménye. A magyarságnak már Szent
István előtt is volt állama: meghatározott uralmi terület, közös
nyelv, közös mi-tudat, megfelelő katonai erő, gazdasági
források (nemesfémek, adók,
vámok) és az igazságszolgáltatás különválása, bírák
megléte bizonyítja ezt. Az
ország népe már a IX. századtól megtelepedett és falvakban élt. Ezt vitathatatlanná teszik az 1010-20 körüli
törvények, amelyekben egyetlen szó nincs nomád vándorlásról, jurtákról és sátras bolyongásokról, ellenben szó van épített házakról, épületekről, udvarházakról, toronyvárakról, várakról, templomokról, falvakról, piacokról és vásárokról, kertekről,
gyümölcsösökről, szőlőkről, szántókról.

Legsürgetőbb: a termálprojekt
5. oldal
Lelkigondozói Szolgálat
5. oldal
A Szent István nap
6. oldal
Lírai vallomás a városról
7. oldal
Szárnyal az ének…
8. oldal
Pincetárlat nyílt
9. oldal
Angyal szállt el felettünk
10-11. oldal

(Bakay Kornél nyomán)

A titkos könyv
12. oldal

Fotó: Dely Kornél

A

népek sohasem költöztek kedvtelésből
vagy kalandvágyból. Kivált a magyarság nem megriadt csorda módjára
menekült be a Kárpát-medencébe, eszeveszett futásban. Egy erős, nagy lélekszámú, jól szervezett nép, tudatos
előkészítés után telepedett meg
a Kárpát-medencében, különösebb harc nélkül, mert
nem volt igazi ellenálló erő.
A szlávok un. államai
(Nagymorva Birodalom,
Szvatopluk állama, Braszláv országa) merő kitalálások, ami az államiságot illeti. A morvák egyébként
nem ősei a szlovákoknak,
akik csak a XV. század derekától jelentek meg a Felvidéken (első említésük 1444-ből!). A
Bizánci Birodalom a VIII-IX. században az erkölcsi és katonai züllés állapotában volt, a császárokat felkoncolják, megmérgezik, megkorbácsolják, a papokat és
szerzeteseket megalázzák.
A magyar keresztény királyság nem a
semmiből született. Nem kisebbíti első koro-

Határon túli magyar
gyermekek nyaralásáról
13. oldal
Megújulóban
a marosi foci
15. oldal
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Az önkormányzat hírei
– július –

Júliusban 8-án rendes, 10-én rendkívüli
ülést tartott a képviselő-testület.
Az éjjel fél kettőig tartó 8-i ülésen a napirend elfogadása után képviselői kérdésekre
adott a polgármester úr választ.
Szilágyi Erzsébet képviselő nehezményezte: egy sima szerződés megkötése öt
hónapot vett igénybe; nem készült el időben az orvosi ügyelet számára az ÁNTSZ
által előírt ügyeleti helyiség; polgármester
úr véleménye szerint a képviselő asszony elfogultan tájékoztatja az újságban az olvasókat a testületi ülésekről; a képviselők által
feltett kérdések zavarják a polgármester
urat a munkájában.
Polgármester úr válaszában elmondta,
hogy milyen akadályok merültek fel az
első két kérdés esetében (ügyvédi késés,
áramszolgáltató késése), azóta a szerződéseket megkötötték. A beszámolók esetében
az elfogultságot úgy értelmezi, hogy bizonyos tények nem jelentek meg, melyek
szerinte fontosak a teljeskörű, tényszerű
tájékoztatáshoz. Példaként említette, hogy
az előző számban az jelent meg, hogy a városnak működési hitelt kellett felvennie a
likviditási hitel mellé, s ezzel elindult egy
eladósodási folyamat. Véleménye szerint
nincs működési hitelünk, s az eladósodás
2004-től indult el. Ez valóban igaz, hiszen
akkor kellett törvény szerint 50%-kal megemelni a köztisztviselők és a közalkalmazottak bérét, melyre az állam egyetlen
fillért sem biztosított. Tehát leszögezhetjük, hogy az eladósodás nem felelőtlen
gazdálkodásból, hanem az állami alulfinanszírozásból ered. Azóta a működéshez
valóban fel kell venni hitelt, melyet eddig
az önkormányzat kezelni tudott egy nagyon szűkös költségvetéssel. Ennek összege 99 millió likviditási hitel-keret és 18
millió munkabérhitel, melyet természetesen nem merítenek ki minden hónapban,
csak ha szükséges. Nagymaros helyzete
nem egyedi, hiszen az önkormányzatok
90%-a ebben a cipőben jár. A polgármester
úr nehezményezte, hogy képviselői kérdések és interpellációk megválaszolására
sok ideje elmegy. A két év alatt 7 kérdést
tettünk fel írásban, melyekre adott válaszokat a feltevők nem fogadták el.

Óvodavezetői pályázat
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A képviselő-testület az óvodavezetői feladattal és az intézmény vezetésével Haran-

gozó Károlyné pályázót bízza meg. A vezetői megbízás ideje: 2008. augusztus 1. napjától 5 évre 2013. július 31. napjáig szól.
Bérezése a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény szerint történik.

Aljegyző
A jegyző javaslata alapján az aljegyzői feladatok ellátásával 2008. augusztus 1. napjától határozatlan időre dr. Keczely Béla Zoltán pályázót bízza meg a testület 6 havi próbaidő kikötésével. Az aljegyző bérét megállapodás rögzíti.

Iskola beszámolója
A képviselő-testület az intézményvezető,
Laczi István beszámolóját a Kittenberger
Kálmán Általános és Művészeti Iskola 2007.
évi működéséről, valamint a 2008/2009. évi
terveket megismerte és az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadta. Hosszasan
tárgyalta az iskolában idén történt súlyos
fegyelmi vétségeket és szigorúbb házirend
következetes betartására kérte az új iskolavezetést. A testület megköszönte Laczi István igazgató úrnak az itt töltött négy esztendős munkáját és sok sikert kívánt régi-új
iskolájában, ahová augusztus elsejétől újra
igazgatói megbízást kapott.

Óvoda
A képviselő-testület az intézményvezető
beszámolóját a Napköziotthonos Óvoda
2007. évi működéséről, valamint a 2008/2009.
évi terveket megismerte és az elhangzott
szóbeli kiegészítésekkel elfogadta. Megköszönte Csizmadia Ferencnének a nagymarosi gyermekekért végzett több évtizedes munkáját, és sok egészséget kívánt
nyugdíjas éveihez.

annak érdekében, hogy a szociális alapon
működő otthon fennmaradhasson az egyre
nehezülő gazdasági helyzetben.

Polgármesteri beszámoló
A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a 2008. évi költségvetési rendeletben és a munkatervben meghatározott
célok megvalósításának értékeléséről elutasítja és felkéri a polgármestert az előterjesztés kiegészítésére.

Ingatlanvásárlás
A képviselő-testület a tulajdonában lévő
2501 hrsz. ingatlan. 400 m2-es részét értékesíti Kovács Sándor (2626 Nagymaros,
Szarvas köz 7.) részére. Az ingatlanrész
pontos mérete kiméréssel tisztázandó, melyet
kérelmező saját költségén végez el. Az adásvételi szerződés feltételeként előnevelt fákat
köteles ültetni.

Tulajdonjog rendezés
A kerékpárút 1997-es építésekor az utat
magántulajdonban lévő telkeken keresztül
vezették, ezért a tulajdonosok kérték ennek
rendezését. Ennek értelmében a képviselőtestület kezdeményezi a Nagymaros 0461/10
hrsz. ingatlan területéből keletkező
0461/12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 hrsz.
útként bejegyzett területek más célú hasznosítását, az ehhez szükséges földvédelmi
járulék (kb. 180 eFt) egyidejű megfizetése
mellett.

Bérbeadás
A képviselő-testület a tulajdonában lévő
11828 é s 11829 hrsz. ingatlanokat Simonné Pásztor Erzsébet részére az alábbi feltételekkel bérbe adja:
Az ingatlanok használatáért évi 5000 Ft,

Konyha
A képviselő-testület az intézményvezető
beszámolóját a Napköziotthonos konyha
2007. évi működéséről, valamint a 2008/2009.
évi terveket megismerte és az elhangzott
szóbeli kiegészítésekkel elfogadta. A nyáron
a konyhát kimeszelték és apróbb javításokat elvégeztek. Az ősszel új gépekkel és főzőüsttel kezdhetik a munkát.

Idősek Otthona
A képviselő-testület a Gondozási Központ
szabályzatait megismerte, a Szervezeti és
Működési Szabályzatot, a házirendet, szakmai programokat és a javaslat szerint módosított pénzkezelési szabályzatot elfogadta. A jogszerű működéshez szükséges volt
az összes szabályzatot az új törvényekhez
igazítani. Megköszönte a testület az intézmény vezetőjének, hogy mindent megtesz
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azaz ötezer forint bérleti díjat köteles megfizetni. Az ingatlanokat bérlő köteles saját költségén karbantartani és a törvényi előírásnak
megfelelően hasznosítani.

A képviselő-testület 2008. július 10-én megtartott rendkívüli ülésén alábbi témákban
hozott határozatokat.

Duna-parti sétányok tulajdonba vétele

Felsőmező – önkormányzati ingatlan
értékesítése

A Béla király és a Hunyadi sétány terméskőfalig húzódó területének egy része
a Közép Dunamenti Vízügyi Igazgatóság
tulajdonában áll –, melyet önkormányzatunk három éve kíván tulajdonba venni,
hiszen ennek karbantartását is az önkormányzat végzi. A képviselő-testület kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában és
a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő,
Nagymaros 476/12 hrsz-ú, közpark megnevezésű ingatlan tulajdonba vételét közpark céjára.
A név szerinti szavazáskor Hollósi Géza
képviselő amellett szavazott, hogy ez a terület maradjon az állam tulajdonában.

A napirend tárgyalása során felmerült
kérdések és módosítási javaslatok miatt a
napirendet kéri döntéshozatalra a megfelelő előkészítés után előterjeszteni a következő képviselő-testületi ülésre.

Pályázat benyújtása
A képviselő-testület egyetért annak a .pályázatnak a benyújtásával, mely a Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztését tűzte ki célul. E
szerint a volt DURISZ épületét egy gyermekjóléti központtá alakítanánk ki, melyhez 50
millió forint támogatást lehet nyerni 10%
önrész mellett. A teljes beruházás közel 90
millió forint lesz, a hiányzó 40 millió forint
előteremtéséről később születik döntés.

Árvízvédelmi pályázat
A képviselő-testület egy kétfordulós pályázat beadásáról döntött, melyhez augusztus 4-ig el kell készíteni az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt, melynek összege
2 millió forint.

Kossuth sor forgalmi rendje
A felmerült kérdések tisztázása után, az
elhangzott kiegészítések szerint a következő
képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg.

Városi kitüntetések
A testület zárt ülésen döntött a Nagymaros Ifjúságáért, a Pro Urbe-díj és a Díszpolgári cím augusztus 20-i átadásáról.

Bérleti szerződés
A testület felhatalmazta a polgármester, hogy a kiegészítésekkel módosított
bérleti szerződést kösse meg Ógel József
vállalkozóval.
A testületi határozatok – kettő kivételével
– egyhangú elfogadással születtek.

Nagymaros

„Felvonulási lakótelep”
Döntés született arról, hogy a szálloda
projekt megvalósulása érdekében az ún.
„Felvonulási lakótelep” ingatlan-együttest
adásvétel útján, nyílt eljárásban, pályáztatás útján értékesíti, ennek eredménytelensége esetén zárt eljárás formájában. A vételár mértékére a pályázó tegyen ajánlatot, és
előnyt élvez az a pályázó, aki egy összegben
vagy legrövidebb határidejű részletekben a
tudja kiegyenlíteni a vételárat, melyet Euróban kell megállapítani.
Az ajánlattevők részére feltételként kiköti:
– a bankgaranciát, vagy olyan banki nyilatkozatot, amely kötelezettségvállalás a
bank részéről, hogy a projektértéket a
nyertes pályázó pénzügyi pozícióját,
saját tőkéjét biztosítékul figyelembe
véve, hajlandó finanszírozni,
– a vételár kiegyenlítéséig a jelzálog bejegyzést, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a

pályázó bankhitelt vesz fel, akkor a banki
hitel visszafizetését biztosító jelzálogjog
megelőzheti az önkormányzat jelzálogjogát az ingatlan-nyilvántartásban,
– az adásvételi szerződésben meg kell határozni a visszavásárlási jogot és a meghiúsulási kötbért arra az esetre, ha a projekt meghatározott időpontig nem kezdődik meg.
A beérkezett pályázatok elbírálásánál az alábbi szempontokat veszi figyelembe a testület:
– vételár,
– bevonni kívánt bankhitel mértéke,
– beruházás nagyságrendje, volumene,
– a beruházás során megvalósuló
munkahelyteremtés,
– szolgáltatás színvonala, (csillagok száma)
– szobaszám,
– vállalt extra tevékenységek, kiegészítő
szolgáltatások,
– azonos arányú ajánlatok esetén előnyben
részesülnek a helyi alvállalkozók,
szolgáltatók bevonása,
– a beruházás helyi vállalkozásnak
minősüljön, tevékenysége során a helyi
adó maximalizálása,
– gazdaságélénkítés.

Csoportlétszám növelés engedélyezé se az óvodában
Az intézményvezető javaslatára a Dózsa
utcai óvoda és Elsővölgyi óvoda maximális
csoportlétszáma a kiscsoportban 20 %, a
többi hat csoportban 10 %-kal emelhető meg,
így minden hároméves óvodába járhat.
Forgalmi rend módosítása
Jung Vilmos, a Rév üzemeltetője kérelmének, hogy a palotajátékok idején a Fő téren
engedjék meg a régi forgalmi rendet, a testület nem tett eleget. A zavartalan kompközlekedés érdekében és a torlódások megelőzésére tervezi a testület a súlykorlátozás bevezetését, melynek előkészítését a következő testületi ülésre kéri előterjeszteni.
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Aki csendben dolgozik értünk

Hutter Jánosné - „A falu jegyzője”

B

ékebeli regényekből tudjuk, hogy
a jegyzők a helyi notabilitás fon tos oszlopai voltak: esténként a
kaszinóban kártyáztak a helyi értelmi ség többi képviselőjével. Mára fordult
a világ, a romantikát felváltotta a ke mény munka. Az ország számos tele pülésén jegyzőnő végzi ezt a feladatot,
mint Nagymaros város jegyzője, Hutter
Jánosné is, aki 11 éve dolgozik önkor mányzatunknál. Először mint gyámhi vatal vezető 14 település körzeti gyám hatósági feladatainak ellátásával fog lalkozott másodmagával, 3 éve pedig
mint jegyző dolgozik. Zebegényben
lakik, de Nagymaroshoz köti férje,
barátai, és gyerekkori emlékei.
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- Milyen Nagymaroson dolgozni?
Otthon érzem magam, az elmúlt 11 évben
többet tartózkodtam itt, mint szülőfalumban,
hiszen a hivatali munka sem az előző munkakörökben sem pedig a jelenlegi státuszban
nem zárulhat le 8 óra alatt. Így természetes,
hogy magaménak tekintem a város gondjait,
problémáit de az örömöket, a sikereket is. A
nagymarosi lakosokkal valamint az üdülőterületek lakóival is jó a kapcsolatom. Mindig
sikerült megtalálnunk a közös hangot, és ha
adódnak is olyan problémák, amiben nem
tudunk, nem tudok segíteni, mindenképpen
igyekszünk megoldást találni. A feladat persze nem egyszerű, de egyre több pozitív
visszajelzést kapunk arról, hogy az emberek
elégedettek a hivatal munkájával. Ez nagy
dolog, mert 2007-től egyharmadával csökkent a hivatal létszáma. A helytállásért dicséret és elismerés illeti kollegáimat.
- Milyen feladatokat lát el a hiva tallal együtt?
A nagymarosi építéshatóság, gyámügy és
okmányiroda látja el a környék 3 településének feladatait is. A létszámleépítés dacára a
visszajelzések az egész körzetből szintén kedvezőek, a települések elégedettek. 2008. június 30-tól két fővel ellátjuk a teljes váci kistérség belső ellenőrzését is. A hatósági feladatok
mellett életminőséget javító munkát is elvállalunk: vérszállítás, temetőjáratok stb.
2004-től a hivatalon belül jelentős személyi
és strukturális változások történtek, amire
még a folyamatos jegyző és pénzügyi vezető
váltások is rányomták bélyegüket. Mára azonban úgy érzem, a hivatal összetartó, jó kollektívává vált. Minden területen teljes bizalommal
számíthatok kollegáimra a megnövekedett fe-

ladatok ellenére is. Helytállnak minden területen. A jelen gazdasági helyzetben évek óta csak
az erkölcsi elismerésre van lehetőségünk.
- Milyen a kapcsolata a képviselőtestülettel?
Nagyon jó az együttműködés. A képviselőkkel napi kapcsolatban vagyok. Aktívak és
mindig készen állnak a rendkívüli ülésekre
is. A munkaterv szerint ütemezett 6 rendes
testületi ülés mellett még 16 rendkívüli ülést
hívtunk össze idén, és akkor még számba
sem vettük az előkészítő bizottsági üléseket.
197 határozat született a mai napig. Az aktuális nagyobb feladatok mint például a Helyi
Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítás és az ingatlanprojektek nem csak a hivataltól követelnek folyamatos munkát, hanem a döntéshozóktól is. A lényeges dolgokban egységesen döntenek. Szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy a képviselő-testületi ülések nyilvánosak, és az ülések látogatásával mindenki
közvetlenül juthat információhoz. Az ülések
időpontját és várható napirendjét megjelentetjük az újságban, illetve a város honlapján.
- Mi a jegyző feladata?
Elsődleges az önkormányzat működésével kapcsolatos teendők ellátása, a döntéselőkészítés a képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási
ügyekben. Az ülések adminisztratív előkészítésének megszervezése, a napirendek
előkészítése, az előterjesztések eljuttatása a
címzettekhez. A határozati javaslatok, a rendelet-tervezetek előkészítése és a megszületett döntések végrehajtatása. Feladat az állampolgárok államigazgatási ügyei szakszerű intézésének megszervezése. Ezen belül a
saját hatáskörbe tartozó ügyeknek az intézése. A hatáskörök száma meghaladja a háromezret, ezt nehéz lenne felsorolni, de szinte
minden területet érint. Mindezeken felül feladataim közé tartozik a hivatal vezetése és a
munkáltatói jogok gyakorlása is.
- Mindezeket a feladatokat egyedül végzi?
Természetesen nem, csapatmunkáról van
szó. A kollegák munkája nélkül nem érhetnénk el eredményeket. Azonban 2008 augusztusáig nem volt aljegyzőnk, így helyettesítésem
nem volt megoldott. Míg az előző aljegyző
GYES-en volt, a feladatokat belső munkaerővel
oldottuk meg 2007 áprilisáig. A státusz felszabadulásával eleget téve törvényi kötelezettségünknek aljegyzőt választottunk: augusztus 1én áll munkába Keczely Béla Zoltán. A 13 pályázó közül olyan kollegát kerestem, aki a hatósági munkák ellátása és helyettesítésem mellett

Eötvös József 19. századi regénycíme szinte
szállóigévé vált – kora társadalmának, a reformkori világnak visszásságait tárja fel az író.
Témája egy jegyző küzdelmei a megye hatalmasságaival, a becsület és a becstelenség összecsapása. Ennyit érdemes tudnunk Eötvös József
regényéről, a magyar széppróza alapművéről.

olyan feladatokat is el tud látni, ami eddig a városban nem volt megoldott, és hiányát szinte
minden képviselő-testületi ülésen hangoztatták a képviselők. Keczely Béla vagyongazdálkodási szakember (ingatlanforgalmi szakjogász)
több évtizedes tapasztalattal. Feladatai közé
tartozik majd a vagyongazdálkodás, birtokvédelem, szabálysértés, jegyzői gyámhatósági feladatok ellátása, az önkormányzati ingatlanok
kezelése, a lakásgazdálkodás.
- Sok gond van az emberek együttélésével.
Sokan keresnek fel ilyen problémával:
szomszédok közti összetűzések, birtokvéde-lem, szociális, lakás, és adóügyek, de folyamatos jelzéseket kapok a város közterület,
közút, közvilágítás, köztemető és hulladékelhelyezési problémáiról is. Gondot jelentenek
a pincék és a agyagfalak, de vitára adhat
okot egy-egy kerítés mentén felnövekedett
fenyő is. Akkor tudunk segítséget nyújtani,
ha információnk van a problémákról.
- Egyre több panasz van a kutyatartásra,
felkeresik-e ilyen gondokkal?
Az állattartási problémák folyamatosan
napirenden vannak. A legtöbb esetben elég
egy felszólítás és megoldódik minden, de
sok panasz nem jut el hozzánk. Persze van
egy-két kirívó eset – és most nem kifejezetten a kutyatartásról beszélek - melyre a jelenlegi szabályozások miatt nem tudunk
megoldást találni, de ha a panaszok beérkeznek, akkor igyekszünk segíteni.
- Jön a kánikula, a szárazság, sokan felelőtlenül égetik a hulladékot. Megengedett?
A helyi rendelet alapján a napi égetés
ideje szombat és hétfő, nyári időszámítás
szerinti időszakban 14 és 18 óra között,
téli időszámítás szerinti időszakban 12 és
16 óra között, de csak szélcsendben és cselekvőképes ember felügyelete alatt. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom
alól a rendelet nem ad felmentést. A rendelet
szabályait megszegők szabálysértést követnek el és 30.000 Ft pénzbírsággal sújthatók.
Tharan-Trieb Marianne
A jegyző minden szerdán 14-16 óráig
várja a nagymarosiakat, de sürgős
ügyben bármikor felkereshetik.
e-mail: hutter.ildiko@nagymaros.hu
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Interjú a polgármesterrel

Nagymaroson először
Lelkigondozói Szolgálat

– Nemrég ért véget a Misztrál fesztivál, amely
a város kulturális életében kiemelkedő rendezvénynek mondható, mégsem kaptak az önkormányzattól annyi támogatást, mint eddig.
Ez így van. Edöcsény András előző polgármester elmondása alapján úgy egyeztek meg a
szervezőkkel, hogy először viszonylag nagy támogatást kap a fesztivál, utána, ahogy erősödik,
évről-évre egyre kevesebbel száll be az önkormányzat, míg várhatóan önfenntartó rendezvény lesz. Idén 550 ezer Ft támogatást kapott.
– Ha jól tudom, érkezett egy felkérés, hogy a
Visegrádi Palota Játékok idejére álljon vissza
a komp környékén a régi forgalmi rend.
Arra kaptam felkérést, hogy a közlekedési minisztérium által hozott egyik határozatnak tegyek eleget, legalább erre a hétvégére, kísérleti jelleggel, illetve hogy a zavartalan forgalom biztosított legyen, ezen az általában túlterhelt hétvégén.
Ezt egy főosztályvezető-helyettes kérte, de megerősítették a kérést helyi lakosok és megyei prominens személyek is. Az ügyet a testület elé vittem,
de elutasították, sőt azt kérték, hogy a következő
ülésre tegyek előterjesztést a súlykorlátozásra is.
Megkérdeztem az önkormányzat jogászát, aki azt
mondta, hogy a jogi helyzet ismeretében ez nem
lenne szerencsés megoldás. A további lépéseket az
ő véleményétől teszem függővé.
– Ha nincs reálisan elérhető alternatív útvonal, akkor bevezethető a súlykorlátozás?
Elméletileg igen, de – szerintem– gyakorlatilag nem. A helyzet meglehetősen kaotikus, a
komphoz vezető útszakaszoknak állami tulajdonban kellene lenniük, és ez nem az önkormányzat hibájából nincs így. Az állami szerv
mulasztása, hogy egyik megközelítési útvonal
sem került állami tulajdonba. Mi a szükséges lépéseket megtettük, de ők nem intézkedtek. Az
már egy messzebbre mutató kérdés, hogy egy
állami közút terhelése – néhány tízméteres tulajdonjogi rendezetlenség miatt – korlátozhatóe önkormányzati rendelettel.
– Van új aljegyzője a városnak, ez örvende tes, de információim szerint nem volt teljes
egyetértés a kinevezése körül.
Nem a kinevezés körül voltak viták, inkább az
előkészítési folyamattal kapcsolatban. Jegyző asszony tájékoztatása alapján a polgármesternek
egyetértési joga van, és ezt a jogomat gyakorolva
szerettem volna a szerintem legalkalmasabb, és a
város fejlődése szempontjából legjobb aljegyzőt
választatni. Javaslatom ellenére a jegyző asszony
más mellett döntött. Az új aljegyző vagyongazdálkodási és emberi érdemeit nem vitatom, de jegyző helyettesítésére alkalmas szaktudással és gyakorlattal nem rendelkezik, és az ő fő feladata a
jegyző helyettesítése. Mivel a testület érveim elle-
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nére a jegyző javaslata mellett döntött, ezt elfogadtam, és alá is írtam a kinevezését.
– Legutóbb két hónapja beszéltünk a város
fejlődését jelentősen befolyásoló projektekről.
Akkor úgy tűnt, mintha felgyorsultak volna
az események, sürgősségi indítvány, határ idők, felelősök. Most hol tartunk?
Az a sürgősségi indítvány nekem is nagyon tetszett, ezért el is fogadtam. Egyetlenegy dolog hibázott, hogy nem vett figyelembe olyan államháztartási, törvényi előírásokat és helyi rendeleteket, amelyek szerint új kiírásra van szükség.
– Miért? A múltkori beszélgetésünkkor azt
mondta, hogy potenciális befektetőkkel tárgyal.
Ez így van, valóban több befektető jelölt tett
ajánlatot, de hiába a gyors cselekvési szándék, a
törvényi szabályozással akkor sem mehetünk
szembe. Az államháztartási törvény és a helyi
versenyeztetési szabályzat ugyanis azt írja elő,
hogy nyílt pályáztatással kell ezeket a projekteket megvalósítani. Az előző ütemterv ezt nem
vette figyelembe.
– Ha a Fő térről a Duna felé megyünk nehéz
nem észrevenni, hogy a nem is oly régen lerakott burkolat minősége hagy némi kívánnivalót maga után.
Itt több probléma merült fel. Egyrészt a kivitelező annak idején jelezte, hogy ez a burkolat
nem lesz megfelelő ehhez a terheléshez. Az vitathatatlan, hogy szép gondolat volt, hogy egységes díszburkolat vezessen a partig, de az azóta
keletkezett szakvélemények, és a korábbiak is a
kivitelező aggályait támasztják alá. El is mondta, hogy ő annak idején jelezte ez a megoldás
nem lesz megfelelő, de a pályázat sikere miatt
kénytelenek voltak a beadott tervek alapján ezt
a megoldást választani, ezért erre a szakaszra
nem vállalnak garanciát. Erről jegyzőkönyv is
készült. Ilyen helyzetben az önkormányzat tehetetlen, nincsenek kényszerítő eszközei. Erre
van az önkormányzat kasszájában az úgynevezett „jólteljesítési” garancia. Amit visszatarthat,
és ha a kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat, ebből az önkormányzat megteheti.
– Ez mekkora összeg?
Kezdetben egy tízmilliós összeg volt, de az önkormányzat korábbi vezetése, és a kivitelező
megegyeztek egymással, hogy egy kötbér kontra jólteljesítés szembefuttatásával, ez ötmillióra
csökken. Ha ebből az összegből javítgatjuk a jelenlegi megoldást, akkor az nem sokáig tart, viszont ha leaszfaltozzuk, akkor az erre a szakaszra eső pályázati támogatást esetleg vissza kell fizetnünk. Ezért állásfoglalást kértünk a pályázatot felügyelő szervezettől, hogy melyik megoldást támogatják, mert több szakvélemény szól
B. T. Ö.
az aszfaltozás mellett.

A PAX CORPORIS ALAPÍTVÁNYNÁL
Mivel Alapítványunk szakmai alkalmasságot nyert ilyen tevékenység végzésére,
LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLATUNK megkezdi működését. A pénzügyi hátteret a
Pest Megyei Önkormányzat biztosítja.
Mielőtt tisztáznánk, hogy mi a lelkigondozás, talán azt írjuk körül, mi nem az.
Nem pszichiátria, mert az a lelki betegségek gyógyszeres és pszichoterápiás kezelését jelenti. Nem pszichológusi tevékenység.
Bár pszichológushoz is többnyire lelki zavarokkal küzdők fordulnak, a pszichológus
a mélyebb lelki folyamatok dinamikáját ismerve és mozgásba hozva segít.
Az emberi lélekkel való foglalkozás az emberiség történetében minden időben és minden kultúrában jelen volt. A lelkigondozót nevezték mentornak, mesternek, lelkivezetőnek, atyai/anyai barátnak. A lelkigondozás
ezen tevékenységek mai, szakszerű változata,
amelyre olykor bárkinek lehet szüksége. A lelkigondozás szakmai ismeretek birtokában
végzett segítő beszélgetés.
Egy bizalommal teli kapcsolat a lelkigondozó és a segítségkérő (kliens) között, amelyben a kliens teljes megértettséget élhet meg.
A lelkigondozó segít a kliens önmagával, másokkal, környezetével kapcsolatos érzéseit felszínre hozni, élethelyzetét jobban megérteni.
Nem old meg problémát, nem ad tanácsot,
inkább a kliens saját erőforrásait igyekszik
mozgásba hozni a probléma megoldása vagy
a lelki fejlődése érdekében. Emellett az emberi lét spirituális dimenzióját – a létkérdésekkel (mint élet –halál, a szenvedés értelme, az
élet célja, stb.) kapcsolatos viszonyt is figyelembe veszi.
Erre a tevékenységre szeptembertől egy, a
Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének Lelkigondozó képzésen diplomát szerzett lelkigondozót tudunk alkalmazni heti 1
alkalommal, 8 órás időtartamban. A lelkigondozás INGYENES, bárki igénybe veheti.
Azoknak szeretnénk segíteni, akik valamilyen
veszteséget éltek át (gyász, válás, magzatvesztés,
munkahely elvesztése), várjuk a szenvedélybetegeket (alkoholisták, drogosok, gépezők) és családtagjaikat. Különös szeretettel hívjuk a 14-24
éves fiatalokat, közülük is azokat, akik szüleik
válása kapcsán éltek meg veszteséget.
A végleges körülmények kialakítása folyamatban van. A Pax Corporis rendelőben
lehet érdeklődni, hamarosan szórólapok is
rendelkezésre állnak a rendelőkben.
Dr. Rendessy Annamária
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„Az igazat mondd, ne csak a valódit”

A napközis konyhánk története Szent István
nap

S

zámos tévedés vagy megtévesztés terjedt
el a köztudatban. József Attila igazságvágyával utánaeredünk néhány szóbeszédnek, hogy mindenki képet alkothasson
magának. Az egyik ilyen állítás szerint 2002ben a napközis konyha kialakítására 92,5
millió forint állt rendelkezésre, de az őszi választások után felállt új testület ennek a pénznek a sorsáról másként döntött. Nézzük sorban, mit lett a sorsa ennek a pénznek.
Az önkormányzat által működtetett napközis konyha évtizedekig az egyháztól elkobzott, igen lelakott épületben működött,
melyet az egyház jogosan visszaigényelt az
államtól a rendszerváltás után. Az államtól
2001. július 31-én, 52,5 millió forintot kapott a település funkcióváltásra.
Mivel a konyhának más helyet nem tudtak találni, ezért – miután az egyház birtokba vette az épületet – a városnak bérbe
adta. Az akkori képviselő-testület úgy döntött – a tantestület és az építészek tiltakozása ellenére – hogy a Skála épületben (a
mai CBA) alakítja ki a konyhát és tantermeket. Ide meg is terveztették a konyhát 3
millió forintért, de a kifizetést már sikerült
a következő testületre hagyniuk, ráadásul
az épületet hitelből vásárolták meg. Majd
az önkormányzat átalakításra pályázaton
40 millió forintot nyert, de mivel nem gondoskodott kivitelezőről, s nem teljesítették
a pályázati feltételeket, a pénzt vissza kellett fizetni. Tehát 2002-re nemhogy 92,5
millió nem állt rendelkezésre, hanem ott
tornyosult az önkormányzat feje felett a
havi törlesztő részlet magas kamatteherrel. Ráadásul a konyha kialakításának költségét alul tervezték, már az akkori árak

mellett is 100-120 millió forint lett volna!
Bevétel:
+ 52,5 mFt Nemzeti és Kulturális Örökség
Minisztériumától a konyha kiváltására
+ 40mFt pályázat
Összes bevétel: 92,5mFt.
Kiadások 2001 és 2003 között:
- 52,5 mFt a mostani CBA épület
megvásárlására felvett hitel visszafizetésére
- 2 mFt kamat a hitelre
- 3 mFt a konyhaátalakítás tervezésére
- 1 m Ft bírság (kivitelezés közbeszerzése)
- 5 mFt bérleti díj az Egyházközségnek
- 40 mFt pályázati pénz visszafizetése
Összes kiadás, minimum: 103,5 mFt
A mérleg lehangoló: keletkezett 11 mil lió Ft többletkiadás, továbbá számos hiba
(a funkcióváltás és egy új konyha kialakítási összegének alábecslése, rossz tender kiírása, funkciójának nem megfelelő,
az építészek és a tanárok által folyamatosan vétózott épület – ráadásul hitelből
történt vásárlása) eredményezte azt a
helyzetet, amivel a jelenlegi testületnek
számolni kell: akkor, 2001-2002-ben
elúszott egy új konyha kialakításának
lehetősége, és továbbra is ugyanabban a
bérelt ingatlanban kell működtetnünk a
konyhánkat, mely naponta közel hatszáz
embernek (óvoda, iskola, idősek) főz
igen finom ételt, csakhogy a konyha ebben
a formában való üzemeltetése – rohamosan emelkedő energia- és élelmiszerárak
mellett – egyre nagyobb részt szakít ki a
költségvetésből.
Janovics Tibor

A megnyert Kodolányi-per megítélt járandósága (14.145.435 Ft)
július 17-én megérkezett az önkormányzat számlájára.

Bocsánatkérés
A Pest Megyei Bíróság 11.P.23.804/2006. számú
ítéletében foglalt kötelezésének eleget téve az
alábbi nyilatkozatot teszem: „2006. április hó
21-én valótlanul híreszteltem Simon-Rozsnyai
Ferencről Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala I. fokú Építésügyi Hatóságának csoportvezetőjéről, hogy korrumpálható, ezért tőle bocsánatot kérek.”
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A Nagymarosi Sportegyesület
köszönetét fejezi ki
a Nagymarosért Alapítványnak
az egyesület részére nyújtott
támogatásért.
Az egyesület tagsága nevében:
Döbrössy László
egyesületi elnök

2008. augusztus 19-20.
Augusztus 19.
18 óra: Nagymaroson élő, Nagymaroshoz
kötődő alkotóművészek kiállításának
megnyitója
A kiállítást megnyitja: Petrovics László
Nagymaros város polgármestere
Helyszín: művelődési ház
19 óra: Néptánc bemutatók
Magyar és más nemzet népi táncai
Helyszín: Duna-parti kőszínpad
20.30 óra: Drums együttes koncertje.
Helyszín: Duna-parti kőszínpad
21.00 óra: a Nagymarosi Motorcsónak
SE lampionos felvonulása
21.30 óra: Nagyszabású tűzijáték a
Duna közepén
22 óra: Utcabál – közreműködik a
Made In zenekar.
Helyszín: Duna-parti kőszínpad
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: Fő tér (gesztenyefák alatt)
Új kenyér ünnepe - kenyéráldás.
Kitüntetések, elismerések átadása.
Közreműködik: a Dunakanyar Fúvósegyüttes Ujvári Gábor vezényletével,
a Postagalamb Sportegyesület, a
Nyugdíjas Klub és a 950-es számú Szent
Gellért Cserkészcsapat
A SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOKRA
ÉS AZ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Dunakanyar
Kajak Kupa Verseny
2008. augusztus 17-én 9-tól 14 óráig.
Délelőtt 10 órától 2000 méteres futamok, délután pedig családi, baráti futamok lesznek a Nagymarosi SE épülete és a komp közötti szakaszon.

Poldauf Gábor

Nagymaros
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Isten veled, Nagymaros!
Volt egy házam a Dunakanyarban. Az évek
múltak, mint a percek, tavasszal 90 leszek.
Tíz évig laktam télen-nyáron abban a nagymarosi házban – onnan jártam be dolgozni
Pestre – és további 25 évig már csak nyaranta, hébe-hóba töltöttem ott néhány
hetet. A házra 1972-ben kaptunk ajánlatot.
Ez úgy történt, hogy kiutaztunk Nagymarosra, ahol a szép régi ház volt, sajnos a hátsó fala
kiomlott. Egy kedves, drága német származású
hölgy harcolt ott az élettel három gyermekéért. Azután úgy tűnt, hogy neki repatriálni kell,
és eladta a kissé roggyant házat. Május volt,
hosszú sor jázminbokor virágzott és sok
madár énekelt. Ebbe a jázminsorba szerettem
bele. Mert bizony tapsikoltak a jázminok.
Kissé zordon férjemmel érkeztem, akit a
későbbiekben a marosiak Pista bácsinak ismertek meg. Kissé ódon felfogása volt a házasságról, nehezen tudta megbocsátani, hogy
„egy asszony” tízszer annyit keressen, mint a
férje. Alapjában jó ember volt, csak nem találta a helyét „az átkosban”. Megvettük a házat,
a rendbehozatalához kölcsönt vettünk fel Vácott „III. Bélánál”, aki bankigazgató volt. Pista
bácsi kis nyugdíja maga is csoda volt, minthogy a régi világban főszolgabíró volt. A járás
helyett most a feleségét óhajtotta kormányozni. Kiköltöztünk (szakadó esőben), és engem
vállalatom Kínába küldött egy kiállítás (Rába
teherautó, garázsberendezés) megrendezésére. A helyzet csődtömegnek látszott, Pista bácsinak egyedül kellett vele megbirkózni.
Hozzám Nagymaroson mindenki jó volt,
egy percre sem éreztem magam „herklofeni”-nak, afféle jöttmentnek, ahogy a marosiak a víkendeseket nevezték. A ház felújítása megkezdődött és ismét csak köszönetet
tudok mondani a marosiak segítőkészségéért. Télre már remek cserépkályhák, a fürdőszobába bevezetett víz minden higiéniai
berendezéssel működött.
Én naponta vonattal jártam dolgozni. Első
„barátnőm” egy tizenkét éves kislány volt, aki a
felső szomszédságból járt a váci iskolába. Ma
komoly tanerő (igazgatóhelyettes, többgyermekes családanya. Isten segítse őt és családját!
74-ben én is nyugdíjba mentem, és mivel mániákusan szerettem tanítani, volt egy pár aranyos
angol tanítványom, akik ha mást nem, a nyelv
szeretetét megtanulták, amelynek bizonyítéka,
hogy egyik kedvencem ma angoltanárnő.
Ekkor kaptuk a hírt, hogy van egy gyönyörű kutya, pedigrés ír szetter, amely, ha valaki
meg nem szánja, halálra van ítélve. Kirakták
egy tsz-be, kuvaszok és komondorok közé, és
csontig lesoványodott. Pista bácsi kijelentet-
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te, hogy zsákban kutyát nem vásárol, hozzák
ide. A kutya bár nagyon le volt rongyolódva,
szépen megfürdetve gyönyörű állat volt. Az
unokák mindjárt el is nevezték ír szvetternek, mert annak mégis van valami jelentése.
Ripi, mert így hívták a jövevényt, berohant és
a jelenlévő vendég előtt (Pátzay doktor úr) elkapott egy szelet tortát és felborította a feketét. Pista bácsi kijelentette, a kutya marad.
Ettől kezdve Pista bácsi lett a falkavezér, mi
Ripivel kettesben voltunk a szigorúan tartott
falka. Ripivel egy ágyban aludtak, és mikor ki
feküdt kényelmetlenül, morgott a másikra.
Ripi a tsz fáradalmait kipihenve igen szép
példány lett. Egyszer elvittem kutyakiállításra, ahol azonnal megnyerte a kék szalagot, a
legjobbaknak kijáró kitüntetést.
Ismerősök vettek telket a hegyen és érdeklődtek, hova lehetne beállni a kocsival. Egy rokontól azt a felvilágosítást kapták, hogy van
egy nagy bekerített kert, van ott egy nagy vörös
kutya, de az nem harap, hanem a gazdája. El is
jöttek, és minthogy Pista bácsi nem volt közömbös a női nem iránt, nagy udvariassággal
fogadta a csinos és bájos hölgyet és férjét.
Médi a kultúrház vezetője volt, csodálatos
kultúrdélutánokat rendezett meghívott vendégekkel, egy-egy előadás vagy szereplés,
mint a Szemes Marika vagy Gyurkovics
Tibor értő verselemzése, örök emlék marad.
Maroson a strandnál még állt a kabinsor,
béreltem is egy kabint, és Ripivel mentünk
úszni. Az volt a baj, hogy mindig ki akart
menteni engem a Dunából és nagy karmaival jól összekarmolászta a vállamat. Egyébként mind a ketten élveztük a csodálatos
Dunát. Volt egyszer egy polgármester, akinek azt írtam, „itt éltek őseid és atyád, kösd
hát jól fel a gatyát!” Talán nem fog haragudni a jelenlegi polgármester úr, ha azt
mondom, hogy erre most is szükség van.
Pista bácsi egy vizsgálat közben a kórházban hat orvos jelenlétében váratlanul meghalt. Ott nyugszik a szép kis temetőben, legyen örök nyugodalma.
Tőlem a Balaton elszerette felnőtt gyermekeimet, ott van lakásuk, vitorlásuk stb. Senki nem
jött velem Nagymarosra. Eltelt 25 év, és be kellett látnom józanésszel, hogy egyedül nem tudom fenntartani, sem lakni ezt az aránylag
nagy házat, és józanésszel, de nagyon fájó szívvel búcsúzom Marostól. Legszívesebben mindenkit név szerint felsorolnék, mert úgy érzem,
hogy ezután is drága barátaim maradnak.
Az évek továbbra is múlnak, mint a percek
kiontott véred harmatára, irgalmazz nékünk,
Jézus Herceg! Karczagné Jeskó Judit

Állítólag ez a kárbejelentő
valóságos, a Hungária Biztosító ált al vizsgált kárügyek irataiból származik.
Az esemény részletes leírása:
Sötét volt már, baljósan zúgtak az útmenti
jegenyék. A széltépte felhők már-már feladni
látszottak harcukat a Hold ellen, ám az égitest győzedelmeskedett. Hideg fény szórta
be ezüstjével a csalitos settenkedő vadjait, az
árokban lassan varangyosbékák kuruttyolták
esti imájukat.
Na, ekkor ütöttük el a motorost. Balra
akartunk elkanyarodni, de meggondoltuk
magunkat, mondván ott se lesz jobb. A motoros szegény bedőlt balra villogó indexünknek, ám mi visszakanyarodtunkban rajtaütöttünk, ő pedig az árokban hengerbucskázott, szegény. A békáknak torkára fagyott a
kurutty!

Véleménye szerint a baleset bekövet kezésének mi volt az oka, azért kitehető felelőssé:
Az autó vezetőjének pillanatnyi kihagyása,
a szerencsétlen körülmények és a világ általános nyomorúsága. Mindig az ártatlanok
szívják meg, mindig.

Egyéb közlendők:
Az előadás, melynek megtekintésére Nyíregyházára igyekeztünk (Csehov: 3 nővér) nézhetetlen volt. A II. felvonásra értünk oda. A III.
felvonás alatt már szívesen cseréltem volna
a motorossal. A IV. felvonás alatt bárkivel.

EGY TÁRSASÁGKEDVELŐ PAKISZTÁNI MOTOROS
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Szárnyal az ének…

A Nagymarosi Női Kar – visszatekintés

L

A kórus ötlete 2003 decemberében merült fel az ANNA Klub első karácsonyi rendezvényén, akkor derült ki, hogy létezik
igény az együtténeklésre. 2004. február 11én jött össze a kórus első 25 tagja. A jó szándék megvolt, csak a karvezető hiányzott! Sikerült megnyerni Sajó Boglárkát, akire átragadt a lelkesedés és talán neki köszönhető leginkább, hogy a kórus együtt maradt.
Aztán Brusznyai Margit adott egy nagy
lendületet a kórusnak az alatt a pár hónap
alatt, amíg a kórust vezényelte. Majd Tóth
Edit vállalta el a karvezetést. Neki köszönhetően három év alatt sokat fejlődtek, és
már többször léptek fel Szobon, Vácott és
természetesen Nagymaroson.
Úgy alakult, hogy idén januárban megint
új karnagy után kellett nézni, bár nehezen
köszöntek el Edittől. Most már öt hónapja
Patrik Judit vezeti a kórust, és őt is megszerették. Nem lényegtelen, hogy Judit Brusz-

Foto: Dely Kornél

assan ötéves lesz az ANNA Klub akkori kezdeményezése: ennyi idő alatt
pedig kiderül, hogy szalmalángról,
vagy megalapozott igényről van-e szó. Mint
oly sokszor, most is bebizonyosodott, hogy
amit a nők a fejükbe vesznek, amellett szívósan és sokáig ki is tartanak. A kiállítás
megnyitóján láthattuk a kórustagokat elő ször új fellépő ruhájukban, és most vezényelte őket először Patrik Judit, aki idén
februárban állt a kórus élére. Megkérdez tük a kórus egyik alapítótagját és szervező jét Zoller Rezsőné Gabi t, hogy milyen
eredményeket hozott az öt év.
nyai Margit leánya, így Nagymaroshoz sok
szállal kötődik. Tavaly végzett az ELTE zenei
tanszékén ének-zenetanár-karvezetés-szolfézs szakon. Mellesleg a Bartók Béla Zeneiskola tanára, énekel a váci Serenus kórusban,
és a További Magyar Hangok együttes szólóénekese. Azóta három új tag lépett a kórusba
és minden próbán (heti két alkalom) szinte
mindenki ott van. Minden kórusvezető hozza
a maga egyéniségét és repertoárját, így a Női
Kar is új darabokkal készül a november 8-i
kórustalálkozóra. Kodály, Bartók, Karai műveket, valamint külföldi zeneszerzők dalait
tanulják. Céljaik között szerepel a kapcsolatfelvétel más városok kórusaival. Konkrét
meghívást kaptak Berlinből, Szadáról és a
solti női énekkartól, de a karnagyváltás ezeket a tervet átmenetileg módosította.
A tagtoborzás folyamatos és nehéz, hiszen nemcsak lelkesedésre, hanem jó hangra is szükség van. De aki megismerte az

éneklés örömét, nem bánja meg. Jól esik néhány órára szabadulni a mindennapok taposómalmából, belemerülni a zene kortalan és időtlen világába. Barátságok alakultak, figyelemmel kísérik egymás életét, örömét, bánatát. Öt éve tartanak fenn egy
olyan közösséget, amely képes a város kulturális életéhez rendszeresen hozzátenni.
Az idei évtől az önkormányzat anyagi segítséget is nyújt. De a nagy lendületet az a
két sikeres pályázat jelentette, amiből a
szép fellépő ruhát varratták és a kórustalálkozót szervezik. A ruhákat Szkolnikovics
Tiborné Borika varrta, a kórustagok köszönik szépen, hogy hónapokig nagy türelemmel állt a rendelkezésükre.
A hosszú nyári szünet után
az első próba szeptember 8-án fél 7-kor
lesz – szeretettel várnak új kórustagokat.

Dely Kornél kiállítása

Fény-kép csokor
– Megnyitó július 5-én a művelődési házban –
A budapesti villamosmérnök öt éve nyaral Nagymaroson, és lassan Nagymaros-rajongóvá vált. Nemcsak a táj szépsége, a környék
hangulata fogta meg, hanem élvezi a – szerinte – rendkívüli
módon sokoldalú kulturális kínálatot is. Megtiszteltetésnek vette,
hogy önálló kiállítást rendezhetett, és ezzel hozzájárulhatott említett kínálat színesítéséhez.
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A bemutatón a Nagymarosi Női kar lépett fel szép új fellépő ruhájában, és közös szereplésük azt jelképezte, hogy van olyan terület, ahol nagymarosi „őslakos” és nyaraló együtt,
egymást kiegészítve ajándékozza meg a közösséget művészettel, szellemi alkotással. Dely
Kornél szeretne majd családjával együtt ideköltözni. Várjuk!
T-T M.
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Látogatható augusztus 18-ig
hétvégenként,
péntek, szombat, vasárnap
11-től 17 óráig.

K

eresd a nőt… – mondja a francia szál lóige, és mondhatjuk Nagymaroson,
amikor valami jó kezdeményezés haszonélvezői lehetünk. Az önkormányzat nak régóta van egy pincéje a templommal
szemben, rendbe is hozták két éve a Fő térrel együtt, csak nem akadt ember, aki kez deni akart volna valamit vele. Pedig a bo rospince már az 1700-as években megvolt,
mint oly sok társa Nagymaroson. Aztán lé tezett egy igény, szintén elég régóta a helyi
műalkotások közszemlére tételére, csak
hely nem volt. A két dolog pedig női fejekben összetalálkozott. Fantáziát láttak a he lyiségben és keresték a megoldás módját.
A pince legnagyobb baja a valamikor rátett,
leverhetetlen habarcsos vakolat, ami miatt állandóan vizes, sem száradni, sem szellőzni
nem tud. Emiatt csak olyan műtárgyak kiállítására alkalmas, amelyeknek nem árt a nedvesség. Jó egy évvel ezelőtt kezdtek az egyre
romló állapotú pincével foglalkozni. A bejáratnál és a mosdóban sártenger, a falakról csurgott a víz. A bejárati ajtó nem volt megfelelő,
rácsos ajtó is kellett az állandó szellőztetéshez.
2008 júniusában alakult egy civil szervezet, a Károly Róbert Társaság (Károly Róbert adott városi rangot Nagymarosnak
a 14. században), amely négy tagjának
(dr. Szabados Györgyné, Bazsalya Lívia,
Döbrössy Mihályné és Szikriszt Éva) első
akciója a Pincetárlat létrehozása lett. Kezdeményezésükre nagy összefogással használható állapotba hozták a pincét, megtalálták
az alkalmas plasztikákat, és július 18-án
megtartották az első kiállítás megnyitóját.
Petrovics László polgármester és dr. Striker
Sándor művelődéskutató megnyitó szavai, Bá-
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lint Zádor szavalata és Schindler Mónika fuvolajátéka után a kíváncsi közönség alig
várta, hogy lássa a plasztikákat, de a kíváncsiság legalább annyira szólt a „kiállító teremnek” is. Az érdeklődés legjobb mutatója, hogy
a pince hőmérséklete fél óra alatt 5 fokot
emelkedett. Birgit Köblitz, Bálint Zsombor,
Kaubek Péter, Lukács István, Nagy Attila,
Seregi György nevei és munkái nem ismeretlenek a nagymarosiak előtt, szívünk most is
felderült az alkotások láttán, és szívesen láttunk volna még több plasztikát tőlük.

BURGERMEISTER LÁSZLÓ KÉPVISELŐ
ÉS ZOLLER REZSŐ MUNKA KÖZBEN
SEREGI GYÖRGY TURULJA
Hogy mennyire megvolt a közösség igénye
egy kiállító helyiségre, bizonyítja, hogy
amint hírét vették a pince helyrehozatalának, egymás után jelentkeztek a segítők: Köszönet Mészáros Andrásnak, Flamich Gábornak, Ádám Tibornak, Román Sándornak, Burgermeister László képviselőnek, a
Makáry házaspárnak, Kautz Istvánnak,
Rasman Miklósnak, Bedő Ádámnak a sok
munkáért és anyagi támogatásért, Petrovics László polgármester úrnak az elképzelés támogatásáért, valamint a Piramis és
Néptű boltoknak az egyéb segítségért.

A Társaságnak szép tervei vannak, kerámia és ipartörténeti kiállítást is terveznek a
közeljövőben és a jövőre vonatkozóan jó ötleteket elfogadnak.
Tharan-Trieb Marianne
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Regejáró Misztrál Fesztivál

Angyal szállt el felettünk
„Kell-e dal, szép és varázsló, kell-e szép rege,
Vészbe játszó és derűbe, mint hazánk ege?”

R

öviden szólva: kell! Hosszabban pedig
e költői kérdésre a Misztrál együttes
válaszol muzsikájával immáron tizenegyedik esztendeje és az idén a hetedik al kalommal az általuk megszervezett fesztivállal. A „zenével a lélek harmóniájáért,
a test egészségéért” mottóval meghirdetett
Regejáró Fesztivál július 18-20. között ebben az esztendőben is Nagymarosra hívta a
Kárpát-medencében élő népek irodalmi,
népzenei kultúrájához vonzódó nyílt tekintetű embereket.
Igen, nyílt tekintetű, lelkük harmóniáját arcukon tükröző, zömében fiatal férfiak és nők jönnek el ilyenkor a világ négy tájáról, családostul
vagy párban, hogy e regejáró napokon megzenésített verseket hallgassanak, színházat, kiállítást tekintsenek meg, vagy ősi játékokat
játsszanak, agyagozzanak, gyertyát öntsenek.
Talán érdemes lenne egyszer e fesztivált úgy
végigfotózni, hogy nemcsak az előadókat örökítenénk meg, hanem azok arcát is, akik a sorok
között ülnek. Vélhetően egy olyan szép lélektani sorozatot kaphatnánk, amely emberi nemünket angyalabbik oldaláról mutathatná be.
Mert igenis a valódi, igaz zene, ritmus, vers,
szó, mozdulat, kép eredetét tekintve angyali természetű, s az olyanok, mint a Misztrál
együttes tagjai ezt nem csak tudják, hanem
mély meggyőződéssel, hitvallással, eltökéltséggel hirdetik munkájukkal és e fesztivál
megszervezésével is egyaránt.
Angyal szállt el felettünk, mondjuk, ha hirtelen elcsendesedik egy addig sürgő-forgó társaság. Nagymaros is így jár e július végi napokon, amikor komoly szóval eljönnek hozzánk
elhivatott művészek, akik a magyar szó, a magyar népzene, a magyar költészet legszebb
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(Vörösmarty)

hagyományait keltik életre. Népes közönséget
ide vonzó, mégis csöndes, angyallátó fesztivál
ez, szép neve is ezt hordozza: regejáró.
Az idei fesztivál volt az első olyan zenei rendezvény, mely a siketek és nagyothallók számára is hallhatóvá tette a zenét. A szervezők
egy indukciós hurkot helyeztek el a helyszínen,
melyet akár százötvenen is igénybe vehetettek
egyszerre. A zenét a hurok, a megzenésített versek szövegeit pedig egy jeltolmács közvetítette.
Mit láthattak az idelátogatók idén? A
teljesség igénye nélkül szólhatunk csak erről,
mert megint oly gazdag és színes volt a
program, hogy ezért sem könnyű kiemelni
a legemlékezetesebbeket.
Pénteken két helyszínen a (Művelődési)
TáncHázban és a Gondolatok Házában (civil
nevén SanTeam) voltak előadások. A Csoóri
Sándor vezette Ifjú Muzsikás húzta az élő
hagyományú talpalávalót. Nem nehéz azonosulni e muzsikával, táncvilággal, hiszen
az ember legbensőbb élményeit fejezi ki, sikerük titka, lényegét tekintve ennyiben áll.
Minden előadó álma egy olyan varázslatos
éjszakai szabadtéri helyszín, mint a Gondolatok Háza. A Misztrál tagjainak bevallása
szerint is ez a hely az egyik legkedvesebb
helyszínük, pedig felléptek már Amerikától
kezdve Közép-Európa számos színpadán. A
Heinczinger Miklós által helyi gyökerűnek
is tartott Misztrál együttest nem kell bemutatni a marosi közönségnek, hiszen e művészeti csoport immáron tizenegyedik esztendeje rendszeres szereplője szellemi közéletünknek. Az együttes e tücsökciripeléses éjszakán új és régebbi verszenésítésekkel és
népdal átdolgozásokkal lépett fel. Ha valamire elmondható, hogy angyal szállt el, az ő

egy órájuk ilyen pillanata volt a fesztiválnak.
A Nagymarosi Színkör előadása a XX. századi magyar költészet jósverseiből készült. A
„Megy-e előbbre majdan fajzatom?” című
darab mély őszinteséggel szólt a költőink
által megsejtett jövőről, amely immár a mi
jelenünk. A habkönnyű szórakoztatásnak
nem nevezhető, komor előadás, mégsem reményvesztett, mert hogyha már semmi sem
segít e „fajzaton”, akkor még a költészet, s
tán a Teremtő elfogadása lehet e pusztulásába rohanó emberi faj végső menedéke. Szokták volt mondani, hogy a pesszimista is optimista, csak egy kicsit jobban értesült. A jelentős XX. századi költőink ezen „értesüléseit”
adta át ezen az estén Bozóki Marianna,
Maurer Zsuzsanna, Seben Viktória,
Erdélyi Balázs és Heinczinger Balázs.
Misztrál Fesztivál elsődleges célja annak
elősegítése, hogy a tapasztaltabb művészgeneráció a közös szereplések alkalmával
átadhassa a hosszú évek alatt felhalmozódott tudását a feltörekvő művészgenerációnak, ezáltal biztosítsa az általuk képviselt
értékek fennmaradásának folytonosságát.
A további két nap valóban erről szólt. A
Szélkiáltó, a Kaláka, Ferenczi György és
a Rackajam, a Vágtázó Csodaszarvas, a
Tolcsvay Trió, a Misztrál, a Söndörgő, a
Técsői Banda, a Vagantes Trió, Kátai Zoltán, Sebestyén István (Felvidék), a Valkó
Banda, a Túlpart, Huzella Péter, a Hangraforgó, Nemes Levente, a Takács Eszter
Duó, a Macskaszem, a Bácsi Gyurka Ze-
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nekar és a Bourdon egymásnak átadva a
tudást szólították meg a befogadó szíveket.
Ebben az évben már ötödször rendezték
meg a fesztivál keretein belül a Misztrál Dalnokversenyt, mely a Diósgyőri Kaláka Folkfesztiválon tartott versenyprogram jogutódja.
A rangos zsűriben részt vett Tóbisz T. Tamás
előadóművész, Papp Márió költő és Radványi Balázs előadóművész. Idén az 1. helyezett lett a Hetedhét; Göbő Sándor, a 2. lett a
Miújság? és a 3. díjat a Kelemenék kapták.
Különdíjban részesült Rock Tamás - Alborada
duó - a legkülönlegesebb hangszeres játékért.
A hétvégi program legmeghatározóbb fellépői egyértelműen a Misztrál együttes, a Kaláka és a Ferenczi György és a Rackajam
voltak. A világhírű Ferenczi György szájharmonikával és hegedűjátékával, a blues köntösébe bújtatott Petőfi versekkel, a népzene
mélységeit ötvöző új zenei világával a tavalyi-

hoz hasonlóan elkápráztatta a tomboló, csápoló, táncoló közönséget. A nagyon közvetlen
és kedves Ferenczi György hajnalig együtt maradt a Misztrál fesztivál közönségével, mert az
volt a véleménye, hogy jó itt Nagymaroson.
Figyelemre méltó volt a Világfa Regélő
Meselabirintus, amely 12 játékmesterrel varázsolta el a gyermekeket. E labirintusba, aki
betért mesterségeket tanulhatott ki, s bölcsebben távozott onnan. E helyszín is olyan
angyali természetű volt, amelyre sokáig fognak emlékezni a résztvevő gyermekek.
A fesztivál árusai a legnemesebb kézműves hagyományokon alapuló termékekkel
álltak ki, nem volt itt műanyag vízipisztoly,
mikiegeres törölköző, de volt ősi ornamentikájú cserépedény, mély szimbólumokat hordozó ékszer. Olyan mesteremberek álltak a
ponyvák alatt, akik nemcsak a mesterségükhöz értenek, hanem szépen tudnak szólni

az emberekhez. Sok sátor mellett ki is lehetett próbálni a kézműves technikákat.
Isten valóban tenyerén hordozta e fesztivált, amelynek nyitó napjának hajnalán állt
el az eső, és Ferenczi György koncertjének
elcsendesülése után eredt el újra.
A szervezők eddig a legsikeresebb évnek
tartják e hetedik fesztivált, erről tanúskodik
a közönségtől érkezett számos visszajelzés
is. A rendezvény létrejöttéhez a város önkormányzata is hozzájárul (ingatlanok, helyszínek, víz, áram biztosítása, anyagi terhek
enyhítése). Köszönet érte Nagymaros önkormányzatának!
A szervezők fontosnak tartják, hogy a
régió vállalkozásai észrevegyék, hogy igazán
jelentős ez a rendezvény. S bár minden évben
anyagi gondokkal küzd a fesztivál, a szervezők hite töretlen abban, hogy folytatni kell.
- fábián Fotó: Kiss Péter
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A titkos könyv

Új, eddig nem látott alapossággal megkutatott, Nagymaros múltját feldolgozó könyv
jelent meg az elmúlt hónapban Fellegi Mihály és Wiesner Viktória tollából A német
bevándorlás címmel. A lokálpatrióta nagymarosi születésű Fellegi Mihály saját családjának kutatása közben gyűjtött, Marosra és környékére vonatkozó anyagokat jelentette meg egy kötetben. Kutatásai kiterjedtek Bécstől Bajorországon keresztül
Hessenig. Egyik legfontosabb állítása, hogy
a marosiak nem Mainzból, hanem a bajorhesseni határvidékről, Kahlgrund és környékének településeiből érkeztek, ami a
mainzi választófejedelemséghez tartozott a
Német-Római Császárságon belül. Innen
ered a mainzi tudat. A kötet felét 97 marosi
család leszármazási táblája teszi ki az ide
településtől a XIX. század végéig, akikről
még a legidősebb korosztálynak személyes
emlékei vannak. Érdekessége még a kötetnek, hogy a szomszéd sváb települések
nagymarosi kapcsolatai, elszármazások is
megjelennek a könyvben, valamint az ideutazás és letelepedés nehézségei, az itt gyökeret verni nem tudók visszatelepülései,
életmód, étkezési szokások, mezőgazdasági technikák, foglalkozások, adózási rend
és még számos olyan dolog, mely érdekel
minden olyan embert, aki szeretné ismerni
őseit s azt a települést, ahol él. Ezért ajánlom a kötetet minden marosi születésűnek
és minden ide költözöttnek, aki érzelmileg
is kötődik ehhez a településhez, s nemcsak
lakhelynek tekinti azt.
Szilágyi Erzsébet

Könyvtárnyitás
A nyári szünet után augusztus 26-án
(kedden) 9,00 órakor nyitunk!
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annak még véletlenek. Jó barátunk
szeme akadt meg egy könyv címlapján: Nagymaros – német bevándorlás. Kíváncsian belelapozott, s lám, ősei családfája került elő az utolsó lapok egyikén.
Hosszas nyomozómunka után sikerült belőle szereznem.
Szokásom, hogy a könyveket hátulról kezdem
lapozni. Most is így tettem, különösen a B és H
betűs családfák izgattak. Örömmel tapasztaltam, hogy Holtság őseim mellett a Bergmann
águnk felmenőit is megismerhetem név szerint,
1700-ig visszavezetve. Tovább lapozgatva a Bócz
család oldalára, ott, sajnos nem találtam meg a
hiányzó láncszemet, de sebaj! Van még, aki meséljen nekem a régmúltról…
Nemrég kezdtem foglalkozni családfánk felépítésével. A világhálón bukkantam rá egy kiváló
családfaépítő programra, mely amellett, hogy
egyszerűen kezelhető, fényképekkel, történetekkel színesíthető, egy gombnyomással bárki számára elérhetővé teszi az interneten. Sőt, csatlakozni is lehet, s ha valaki rátalál egy rokoni szálra, egész családfa-hálót is fel lehet építeni. A mai
kor réme, a „hálózatépítés” jutott az eszembe.
Én, aki mindennap azon dolgozom, hogy legalább néhány napra elfordítsam a gyermekek
fejét a számítógép képernyőjétől, most az internet nagyszerűségét hirdetem?
Nem, nem. A mesét, a szóbeli hagyományátadást nem helyettesíti semmi. Magam is szívesen
hallgattam nagypapámat, nagymamámat,
mikor a régi dolgokról meséltek. Főleg, ha összevesztek azon, hogy „az nem úgy volt!”! Emlékszem, hogy vártam Annus nénit Németországból, aki „ojjé!” kiáltással csodálkozott rá mindenre. Ha pedig nagyival a Rúzsiba mentünk ki gyalog, a Rákóczi úton sokszor állt meg ezzel-azzal

V

a nénivel beszélgetni, s ha olyan témára került
sor, amiről jobb volt, ha én nem tudok, mondat
közben váltottak át magyarról német nyelvre.
Akkoriban mindenki tudta, hogy Maroson ki
kinek hogyan rokona, s ezt az akkor számomra
iszonyatosan bonyolult kapcsolatrendszert szájtátva hallgattam. Csodálattal néztem az öregeket, mi mindent meg tudnak őrizni emlékezetükben, s már akkor sejtettem, hogy az én generációm így, ebben a formában már nem tudja
megjegyezni, s továbbadni úgy, ahogy nagyiék
tették. S itt lép be az internet. A szó elszáll, az írás
megmarad, sőt, szaporodik is. Mert nagyszüleim
is csak azokat a történeteket tudták átadni, amit
maguk is átéltek, ők is csak nagyszüleikkel bezárólag. Egy időben csak öt generáció emlékei
élnek, generációváltással a legrégebbi automatikusan törlődik. Mindaddig, amíg le nem írjuk.
De lesz-e, aki elolvassa? Az a gyermek, aki
rendszeresen hallja otthon a családi történeteket, az biztosan. Vasárnap délután keresztlányommal üldögéltünk a családfa program előtt,
jókat kacagva ma élő családtagjaink fényképein.
Innen kiindulva megnéztük Ági mama kiskori
képét, és jöttek a kérések: „Nézzük meg Szabolcska, Csabika (tudod, ő most Kismaroson a suliban dolgozik), Tomi hogy nézett ki kiskorában!”; „De ki az a Karl Holtság?” és így tovább…
Én meséltem, meséltem azokról, akikkel kiskoromban még együtt lehettem, akikről én is csak
anyukámtól, nagyiéktól szereztem tudomást. –
Ja, Ági mama is így szokta! – csillant fel Trixi keresztlányom szeme. – Ő is állandóan elmeséli, ki
kinek a kije, és én már sokszor nem is értem…
Szóval nekik, nekünk tárja fel titkait ez az új
könyv, remélem, arra sarkallva olvasóit, hogy a
családi történetek szóban, írásban tovább éljenek.
Békefi Andrásné (Moór Györgyi)

Képviselő társaimmal együtt köszönettel tartozunk a hivatal munkatársának, Bedő
Ádámnak és kollegáinak, akik a nagyon
csapadékos nyár ellenére folyamatosan vágták

a füvet a Duna-parton és a parkokban. Eltűnt
a parlagfű, és idén először nyírták a parti
rézsűt is.
Szilágyi Erzsébet
képviselő
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Összefogás nagymarosi módra

J

úlius második hetében Nagymaros
ismét bizonyságot tett arról, hogy
mennyire fontosnak tartja a magyar
nemzet összetartozását: vendégül látott 33
határon túli magyar gyereket.
Az első csapat Aradról érkezett. Velük először a hegyestetői kilátóba kirándultunk el.
Bár a hegymászás nem mindenkinek volt
kedvére, a toronyban csak ámultak és bámultak a panorámától, a kilátás minden fáradtságot megért.
Másnap Vácot néztük meg. Itt a múmiák
aratták a legnagyobb sikert, de mindenkinek
nagyon tetszett a barokk város: a zegzugos
utcák, a főtér, a Duna-part és a Dómtér. Este
Az Igriczek ajándékozta meg a gyerekeket
egy lelket-örvendeztetően szép koncerttel.
A harmadik napon csatlakoztak hozzánk
a kárpátaljai gyerekek, akik ekkor kapták
meg a vízumot. A schengeni határ ugyanis
csak az egyik irányba nyit, a másik irányba
lezár. Ők két nappal tovább tudtak maradni, mint az aradiak.
Visegrádra a komp ingyen szállította át a
gyereksereget, köszönet érte. Megnéztük a
királyi palotát és a fellegvárat, majd a bobozás következett, ami a gyerekek egyik kedvenc szórakozása. A napot Kis Pisti világutazó és főkertész vetítése zárta, melyet a
tábor végéig emlegettek a gyerekek és talán
még utána is.
Esztergomot ifj. Kautz István és a
MAHART Passnave jóvoltából kirándulóhajón közelíthettük meg. A bazilika kupolájából lenézhettünk a városra, amely nemcsak madártávlatból volt csodálatos.
A szombati fellépést strandolás és kenuzás

előzte meg, mely minden gyereknek örök élményt nyújtott. Este nagyszerű előadást és
koncertet hallgathatott meg a közönség. A
templom padjaiban ugyanis szinte kivétel
nélkül olyanok ültek, akiket a tábor alatt a
gyerekek sütemény, gyümölcs vagy üdítő
ajándékozása során ismerhettek meg, illetve
akik pénzzel járultak hozzá a nyaraláshoz.
Lehetetlen lenne mindenkit felsorolni,
hiszen szinte az egész város összefogott. Kiemelnénk azokat, akik vállalták, és elsőosztályúan el is készítették a 33 gyerek és
kísérőik ebédjét/vacsoráját: Karitász, Rendessy Annamária, Telegdy család, Nagymarosi Férfikar - Niegreisz Sándor, Polgárőrség-Dudás János, Fekete Zsolt és családja, Bethlen Gábor és a Bethlen Ven-

déglő, Petrovics család, Szalai Zoltán,
Zoller Józsefné (Betti néni), Zeller József
és családja, Szomráky család, Sallai Évi,
Szalai család.
Köszönet illeti a tábor szállásadóját: a
SAN-TEAM Szabadidő és Sport Egyesületet
és elnökét Zoller Csabát. Köszönjük Petrovics László polgármester úrnak, hogy a vízumok körüli problémák megoldásában
hatékonyan közreműködött.
Igazán nagy öröm Nagymaroson gyerektábort szervezni, hiszen nekünk szervezőknek szinte csak egy dolgunk volt: mindenkinek megköszönni, hogy lehetővé tették
ezt a nemes célú remek nyaralást.
Köszönettel:
Szalai Mihály és Szomráky Pál

A TÁBOROZÓ GYEREKEK SZÉP KONCERTET ÉS IRODALMI MŰSORT ADTAK A NYARALÁSÉRT A MAROSIAKNAK
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Kommt feiert mit uns!

Meghívó
a Sváb–piknikre
Einladung zum Schwabenfest
Szeptember 13-án (szombaton) szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
hagyományőrző rendezvényére a Nagymarosi Dunai Svábok Közössége.
Helyszín: Duna-part, Kőszínpad.
Zenés–táncos felvonulás, színpadi produkciók, játékos vetélkedő, jó hangulat
Dunakanyar Fúvósegyüttes, több helyi és vendég táncegyüttes, Városnézés omnibusszal. Utcabál: a Mányi Sramli zenekar közreműködésével.
További információ: Ivor Andrásné 06–20/414–0712
Furucz Anita 06–20/919–077

Házasságot kötöttek:
Bárány Zsolt és Miklós Barbara
Orbán Csaba és Oszolik Anita

Születtek:
Grécs Gábor és Csajka Krisztina
fia: Gergő
Győrffy Ákos és Kovács Adrienn:
fia: Lőrinc Benedek

ÁLLATVÉDŐ SOROK
Kutyameleg
Ha az ember szenved a hőségtől, az állat
vastag bundájában még inkább.
Soha ne hagyjunk kutyát az autóban bezárt ablak mögött, de főleg nyáron ne, hiszen
a nap nagyon hamar rásüt, és a hőmérséklet

Anyakönyvi
hírek
Halupka Gábor és Deme Katalin
fia: Márton
Jaics István és Ivor Krisztina
fia: Dávid Benedek
Macskás Tibor és Pataki Katalin
ikerfiai: Tamás és Levente
Valent József és Horváth Anikó fia: József
percek alatt eléri az 50 fokot. Sok kutya szenvedett emiatt kínhalált. Bárki kipróbálhatja,
hogy esik az ilyen, ha bezárja magát az autóba csak 10 percre a kánikulában, a napon.

Itt a tűzijátékok szezonja
Öröm az embernek, őrület a kutyának.
Félelmében sok kutya áttör a kerítésen és

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika
Dr. Drobilich János

állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.

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

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

MEGHÍVÓ TÉRZENÉRE
Szeretettel várjuk a nagymarosiakat, a városunkban nyaralókat és az éppen idelátogatókat vasárnap délutánonként ebéd
utáni kellemes zenehallgatásra. A műsort
idén is a Dunakanyar Fúvósegyüttes adja,
mint tavaly. Helyszín a Fő tér, időpontok:
augusztus 10., 17. délután 16 óra.
A belépés díjtalan, de adományokat
elfogadunk.
ANNA Klub

Kiállitás
Nagymaroson élő, Nagymaroshoz kötődő alkotóművészek kiállítása
megnyitó a művelődési házban
augusztus 19. 18.00 órakor
A kiállítás megtekinthető augusztus 30-ig.
Mozga Péter és Halápi Gabirella
lánya: Dorottya Réka
Póka Balázs és Szendrei Zsazsa
leánya: Sára, Rozália
Ocsenás Tibor és Papp Ildikó fia: Péter

Elhaláloztak:
id. Miskolci Ferenc
Pál Sándorné sz: Czapola Henrietta Anna
Szkukáleková Marta (Komárno)
elrohan, és többé nem
talál haza. Legjobb megelőzés a kutya bezárása
a ricsaj előtt. A békés
együttélés érdekében érdemes szólni a kutyás szomszédnak, ha tűzijátékot rendezünk otthon, hogy
időben biztos helyre mentse a kutyáját.

A KUTYAKANYAR
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
ajánlja minőségi termékeit !
Az augusztusi melegekben megjelenik a
szuronyos istállólégy, ami véresre szívja
néhány kutya fülvégét. A szúrások gyakran elgennyesednek, kiterjedt bőrgyulladást okoznak.
A fültőre cseppentett ADVANTIX csepp
távol tartja a legyeket.

Hétköznap 08 és 18 óra között dolgozom,
rendelési időn kívül telefonos egyeztetés
alapján fogadom betegeimet.
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Nagymaros FC hírei
Tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy lapzártáig nem készült el a csoport kialakítása
és a sorsolás. Jelenleg annyit tudunk, hogy
augusztus 10-én Magyar Kupa fordulóval
indul a következő szezon.

Továbbra is várjuk azokat
a 13–18 éves fiatalokat,
akik szeretik a focit,
és szeretnék
Nagymaros színeit
képviselni.
Találkozás kedden és
csütörtökön 18 órakor
a focipályán.
Major László
a Nagymaros F.C. elnöke

A 2007–2008-AS BAJNOKSÁGBAN SZEREPELT IFJÚSÁGI CSAPAT
ÁLLÓSOR: MATUK, PINCZINGER, HOFFER, GUBACSI, ZELLER, TRAMPÓ, RUDOLF, NAGY, KISS,
BABINSZKI TIBOR EDZŐ, BŐGÉR
ELÖL:
EMBER, HALÁPI, DANKAI, TÚRI, VANDRUS, NÉMETH

Megújulóban a marosi foci

A

Nagymaros Futball Club elnökével,
Major Lászlóval és az Alapítvány Nagymarosi Labdarúgásért kuratórium elnökével, Janovics Tiborral beszélgettünk.
Két éve új időszámítás kezdődött a helyi
sportklub életében. Azok számára is, akik
nem járnak ki minden mérkőzésre, világosan látszik, hogy megújult az egyesület.
2006 nyarán nagyon sok marosi futballbarát úgy látta, hogy a válságba került klub
életét újra kellene szervezni. A dologról
addig-addig töprengtek az elkötelezett focirajongók, míg Major Lászlót az egyesület
élére választották, aki nagy lendülettel belevetette magát a szervező munkába.
Az újraszervezés alapgondolata az volt,
hogy marosi játékosok játszanak marosi
szurkolóknak. Ennek érdekében hazacsábították a környező egyesületekből a hazai
futballistáinkat. Ifi és felnőtt csapatunk a
megye III-ban játszik (volt járás). A tisztes
helytállást a játékosokon kívül Kocsis Norbert
edzőnek köszönheti a csapat. Lelkes munkájával nem csak az edzéseket vezeti, és játszik, hanem vezetőségi tagként is mindent
megtesz a csapat jó eredményéért.
Janovics Tibor alpolgármester úr vállalta 2006 nyarán, hogy egy gondnok bérét kifizeti, aki a pálya karbantartását és a csapat
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körüli egyéb teendőket is ellátja. A 90-es
évek közepétől már működött egy alapítvány, ennek újjászervezésével is Janovics
Tibor kezdett el foglalkozni, immáron, mint
annak elnöke.
Az általunk használt sportpálya és a hozzá
tartozó létesítmények fenntartása igen jelentős
terhet ró az önkormányzatra és az egyesületre
egyaránt. Összehasonlításképpen 1989-ben 1,5
millió forinttal tudott hozzájárulni a település a
működéshez, idén 450.000 forinttal.
Fő támogatónk az önkormányzat, a
CBA, a NÉPTÜ, Maros Autóház Vác, a
Pont Kft. Jelenleg 20 felnőtt, a fiatalokkal
együtt 35 fő igazolt játékos van, őket 40 fő
klubtag és 20 fő pártoló tag támogatja. Itt
kell megjegyezni, hogy mindenki társadalmi munkában, sőt anyagiakkal is támogat-

ja az egyesületet. A pártoló tagság havi 500,
a klubtagság 1000 forint befizetését jelenti,
másik bevételi forrásunk a jegyeladásból
származik, a felnőtt jegy ára 200, a nyugdíjas és diák 150 forint. A nézőszám tekintetében nincs összehasonlítási alap a korábbi
évekkel, azonban szemmel láthatóan egyre
többen járnak ki a mérkőzésekre.
A jövőben egyre több marosit szeretnénk
látni a csapatunkban, ennek érdekében az
iskola vezetésével együttműködve a serdülő
csapatunkat szeretnénk (12-14 évesek) fejleszteni. Az egyesület vezetése bízik abban,
hogy a szülők megértik ennek fontosságát,
a fiatalok számára a legegészségesebb és
leghasznosabb időtöltés a sport.
Arra kérik a város lakóit a sportklub vezetői, hogy jöjjenek minél többen a meccsekre, lássák a marosi fiúkat játszani, és közösen szurkoljanak szép vasárnapi délutánokon a városnak.
Hujbert István

A felnõtt csapat tagjai 2007-2008-ban
Bergmann Csaba
Boros József
Demeter Bálint
Ember Ákos
Ember Tamás
Flamich Tibor
Heffenträger János
Hollik András
Horváth Bálint

Kiss I. Zoltán
Kiss Tamás
Kocsis Norbert (edzõ)
Major László
Matuk Péter
Matuk Róbert
Mester Róbert
Pozsonyi Richárd
Radics Károly

Sinkó Balázs
Szekeres Ferenc
Szeles Zoltán
Szikriszt Richárd
Trieb Márton
Turczi Péter
Verebes Gergõ
Zeller Dávid
Zeller Krisztián
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Üdvözöljük a fedélzeten!
Ezeknek a megkereséseknek hatására és a felmért bővülő
piaci igényeknek megfelelően a 2008-as év újdonságaként
május elejétől szeptember végéig Visegrádon állomásozik a felújított „Mathias Rex” rendezvényhajónk.
A „Mathias Rex” hajó 150 fő befogadására alkalmas, légkondicionált, akadálymentesített és a 2005-ben környezetvédelmi célokkal megvalósított motorcsere program eredményeként halkjárású.

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. a Dunakanyar régiót
páratlan természeti szépségei és csodálatos panorámája miatt
a korábbiakban is kiemelt területként kezelte és előszeretettel
kínálta fel az utazni vágyó közönség úti céljaként.
Többször felmerült az igény ebben a régióban található
céges ügyfeleinktől, iskoláktól és programhelyszínt kereső
magányszemélyektől egy, a közelben állomásozó és folyamatosan rendelkezésre álló rendezvényhajó iránt, amely fedélzetéről megcsodálható a Dunakanyar, Esztergom és Szentendre.

MUNKAKTÁRSAKAT
KERESÜNK
A Visegrádi Ásványvíz Kft munkatársakat keres :
Műanyag feldolgozó és csomagoló gépek kezeléséhez,
villanyszerelői, vagy gépésztechnikusi végzettséggel,
valamint:
Targoncás munkakörbe targoncavezetői jogosítvánnyal, gyakorlattal rendelkezőket.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal.
Levélcím: 2025. Visegrád, Pf. 8.
Email: visegradi@mail.datanet.hu
Telefon: 70/376-1704
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Milyen alkalmakra kínáljuk?
– céges rendezvények
– családi események:
születésnap, házassági évfordulók, keresztelők
– esküvők
– osztálykirándulások
A rendezvények során felmerülő éttermi szolgáltatásokra
partnerünk, a visegrádi Reneszánsz Étterem kiemelkedő catering ajánlatot nyújt!
Kérje munkatársunktól az Ön részére elkészített egyedi
ajánlatunkat!
Várunk minden kedves érdeklődőt a „Mathias Rex” hajó fedélzetén!
www.szemelyhajozas.hu

Rendeljen
fekete
szedret,
házhoz
visszük!
A szeder már az emberiség történelmének
hajnalán is kedvelt és ismert gyümölcs volt,
az ókorban például nem csupán bogyói, de gyógyhatásúnak ítélt levelei miatt is termesztették.
Kiemelkedő mennyiségben tartalmaz C- és Avitamint, különféle nyomelemeket, kalciumot,
káliumot, vasat, mangánt és foszfort. A benne
található ellagik savról és fenolról klinikai
tesztek is igazolták, hogy csökkentik a rákos
megbetegedések kialakulási esélyét.
Nagyszerű lekvár, ízletes szörp formájában vagy
lefagyasztva télen is fogyaszthatja.

Ára: 300 Ft/kg
27/350-660
30/4089-408

Nagymaros
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Cím: 2626 Nagymaros, Hajóállomás
Tel: 36–27/354–576, 36–20/458–8772

e-mail: marosetterem@invitel.hu
honlap: www.marosetterem.hu

VACSORÁS SÉTAHAJÓ
Nyáron még egy alkalommal
6 és fél 7 között induló hajón
zenés, pezsgős, svédasztalos
vacsorát rendezünk
a lenyugvó napsütésben
a Dunakanyarban.

Mathias Rex
Rendezvényhajó

2008. augusztus 16–án

A hajón 6000 forintos belépővel annyit fogyaszthat, amennyit csak szeretne. ( All you can eat szolgáltatás)
Jegyárusítás a fenti címeken.

ÉTTEREM, HANGULATOS TERASZ, SZIVARSZOBA

salátákat, halakat – elsősorban dunai
A Maros étterem közvetlenül a Duna- halakat (harcsa, fogas, ponty, pisztráng,
parton, a patinás kikötő épületében lazac, lepényhal, haltálak) kínálunk.
várja az idelátogató vendégeket.
Hétvégi eseményekre 4–6–8 személyes
tálak elkészítésére redelést felveszünk. A
Belső terme 70 fő befogadására alkalmas, vendégeket pizzéria is várja (nyártól házs Dunáranéző teraszain további 150 fő hozszállítással is). Lehetőség van előfizetni
élvezheti a vízpart és a csodálatos napi menüre 600 Ft-os áron.
panoráma mellett a magyaros és mediterrán kony- Az étterem kiválóan alkalkas esküvők, banha gasztronómiai remekeit: kettek, keresztelők, családi összejövetelek
megrendezésére.

Nagymaros

Szivarszoba is rendelkezésére áll
vendégeinknek: 4–8 ember
számára kiváló helyiség,
amely alkalmas
tárgyalások lebonyolítására,
meghitt baráti beszélgetésekre,
összejövetelekre.
Természetesen itt
szivarozni és pipázni is lehet!
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Szépségműhely –
Fő tér 9.

– Gyógykozmetika

Kozmetika, Wellness, Spa,
Egészségmegőrzés
Női lélek – és még sok más:
– sminktanfolyam (egyénileg is)
– ezoterikus szolgáltatások
A női szépségért!

Problémás bőrök eredményes kezelése
személyreszólóan, az okok feltárásával.
Egyidejű külső-belső kezeléssel,
csak természetes szerekkel.
Egészségi állapotfelmérés, életmódtanácsadás.
Kozmetikumok, gyógytermékek
otthonra is!

Szűcs Éva - kozmetikus természetgyógyász

Telefon: 06–30/380–6233

– AVON termékek teljes választéka kapható! Ildikó Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda
Nagymaros, Fő tér 3.
Kedves eladó ingatlannal rendelkező tulajdonosok!

Keresek előjegyzett, készpénzes vevőim részére:
– a Dámtól Zebegény felé családi házakat, (egy és többgenerációs)
– nyaralókat,– telkeket,– Duna-parti házakat, – albérletet
– értékbecslés 24 órán belül
– adó /illeték/ ingatlanjogi tanácsadás
– lakáshitelek már 5 % önrésszel
06–20/464–3429, 06–30/695–0030, 27/354–535
www.ingatlan.com/ildiko
Haraminé Papp Ildikó

Zoller László Autószerviz

Több mint biztosító!
– Magán nyugdíjpénztár, Önkéntes nyugdíjpénztár
– Biztosítások (élet, lakás)
– Befektetések (gyerekprogram)
– Jelzálog hitelek (lakásvásárlás, szabadfelhasználású,
– Hitelkiváltás – Közvetítői díj nélkül! –

AEGON ügyfeleknek további kedvezmények!

Tanácsadó: Major László
E–mail: majorlaci@vipmail.hu

Telefon: 06–27/ 355–061
Mobil: 06–30/851–4061

Látásvizsgálat

– a szakorvosi rendelőben –

Járműklíma javítás Nagymaroson!
Itt a nyár! Ellenőriztesse klímaberendezését!

A teljes körű autószerelés mellett kibővült
szolgáltatással várjuk régi és új ügyfeleinket!
– teljesen automatikus klíma diagnosztika
– járműklíma feltöltés
– szellőzőrendszer fertőtlenítés
– klímahibák feltárása és javítása
– digitális klímák diagnosztikája gyári hibakód olvasóval
– esetleges szivárgás helyének felismerése és elhárítása
További szolgáltatásaink:
– teljes körű mechanikai javítás
– járműelektronikai mérések és hibaelhárítás
– gyári gépjármű diagnosztika (VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Renault)
– univerzális gépjármű diagnosztika (Bosch)
– Zöldkártya (benzin, dízel)
– computeres futómű állítás
– gumiszerelés
– autó-hifi szerelés

Fő tér 10.

Látszerész üzlet nyitva tartása:
minden szerdán 14–17 óráig
Látásvizsgálat: páros szombatokon
9–12-ig.
Védje szeme világát az erős UV sugárzástól!
Napfényre sötétedő lencsék nagy választékban, keretek kedvezményekkel. Előjegyzés: a 06–30/916–0889
Lendvainé Pesti Emese látszerész mester
szeretettel várja megrendelőit!

2626 Nagymaros, Villa sor 2.
Telefon: 27/354–420, 30/9508–754, Skype: zoller.laszlo
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–16 óráig

Nagymaros
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CBA Dunakanyar
AKCIÓ
augusztus 5-től 25-ig
Juhbeles virsli (Zala)
1kg
Paprikás pulykamell sonka
1kg
Sertésnyelv rolád (Zala)
1kg
Pulykamell sonka
1kg
Alföldi grillkolbász (magyaros, bajor, sajtos) 400gr
Prosciutto olasz sonka
1kg
Schitter Ham pizza sonka
1kg
Füst.főtt császárszalonna (Ász)
1kg
Parasztkolbász (Ász)
1kg
Diákcsemege vf. (Ász)
500gr
Cba kolbásszal töltött császárszalonna 200gr
Pápai szeletelt bacon szalonna
250gr
Pápai sonka
1kg
Pápai extra sonka
1kg
Pápai bakonyi csülök sonka
1kg
Bolgár Sirene (Feta) sajt
1kg
Trappista sajt import (darabolt, egész) 1kg
Cba habtejszín spray
250ml
Farmer uht tej 2,8%
1l
Royal dobozos kókusztej
400ml
Brölio szójaétolaj
1l
Fagy. Findus Wok+Chilli zöldségkeverék 450gr
Fagy. Findus Wok+Cocus zöldségkeverék 450gr
Alvorade vac. őrölt kávé
250gr
Segafredo Espresso Emozioni őrölt kávé 250gr
Tchibo Family Classic őrölt kávé
250gr
Tchibo Family Intense őrölt kávé
250 gr
Kecskeméti bébiételek 5 h. kortól (több íz) 190gr
Hipp bébi tejpép (joghurtos, epres)
250gr

825.- (825 Ft/kg)
1055.- (1055 Ft/kg)
899.- (899 Ft/kg)
965.- (965 Ft/kg)
395.- (988 Ft/kg)
1095.- (1095 Ft/kg)
699.- (699 Ft/kg)
695.- (695 Ft/kg)
695.- (695 Ft/kg)
555.- (1110 Ft/kg)
299.- (1495 Ft/kg)
489.- (1956 Ft/kg)
1195.-(1195 Ft/kg)
1595.- (1595 Ft/kg)
1045.-(1045 Ft/kg)
999.- (999 Ft/kg)
999.- (999 Ft/kg)
179.- (716 Ft/l)
159.- (159 Ft/l)
155.- (388 Ft/l)
399.- (399 Ft/l)
129.- (287 Ft/kg)
129.- (287 Ft/kg)
259.- (1036 Ft/kg)
399.- (1596 Ft/kg)
389.- (1556 Ft/kg)
345.- (1380 Ft/kg)
189.- (995 Ft/kg)
299.- (1196 Ft/kg)

Baltic szardínia (olajos, paradicsomos) 160gr
Palmera tonhalsaláta rizzsel
160gr
Palmera tonhalsaláta zöldséggel
160gr
Palmera tonhalsaláta burgonyával 160gr
Palmera tonhalsaláta 2x160gr
320gr
Pápai löncshús
400gr
Szegedi szárnyasmájkrém
65gr
Szegedi sertésmájkrém
65gr
Szegedi marhamájkrém
65gr
Cba löncshús
130gr
Vifon instant tésztás leves zöldség ízesítésű 65gr
Dandy hámozott felezett őszibarack 820gr
Kofa hámozott felezett őszibarack 820gr
Presto céklasaláta üveges
720ml
Éden vegyes-vágott saláta üveges
720ml
Hops Baby popsitörlő kendő (2 féle) 72db 1cs.
Domestos lefolyótisztító
500ml
Fürdőszoba szőnyeg (Shrek)
1db
Calgon vízlágyító (Express Action) 500gr
Cillit vízkő és rozsdaoldó
450ml
Axe tusfürdő (Vice)
250ml
Palmolive tudfürdő (összes illat)
250ml
Rexona stift (Biorythm Women)
50ml
Bip mosópor (3 féle)
400gr
Bogica üveges szörpök (3 íz)
0,5l
Kozel dobozos sör
0,5l
St. Martin's dobozos sör
0,5l
St. Martin's üveges sör
0,5l
Cba ásványvíz (dús, mentes)
1,5l

79.- (494 Ft/kg)
295.- (1844 Ft/kg)
295.- (1844 Ft/kg)
295.- (1844 Ft/kg)
575.- (1797 Ft/kg)
129.- (323 Ft/kg)
33.- (508 Ft/kg)
33.- (508 Ft/kg)
33.- (508 Ft/kg)
89.- (685 Ft/kg)
35.- (538 Ft/kg)
199.- (243 Ft/kg)
199.- (243 Ft/kg)
125.- (174 Ft/kg)
125.- (174 Ft/kg)
379.- (5,2 Ft/db)
359.(718 Ft/l)
385.- (385 Ft/db)
949.- (1898 Ft/kg)
725.- (1611 Ft/l)
599.- (2396 Ft/l)
299.- (1196 Ft/l)
599.- (11980 Ft/l)
245.- (613 Ft/kg)
249.(498 Ft/l)
129.(258 Ft/l)
105.(210 Ft/l)
69+24 ü. (138 Ft/l)
49.(33 Ft/l)

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu
Üzleteink:
2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
2621 Verőce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás: H–P: 6–20, Sz: 7–18.30, V: 7–14
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Áraink a készlet erejéig érvényesek!
Nagymaros

