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Advent

A
tartalomból

Az advent – a felkészülés a karácsonyra, a Fény születésére
– a magyar hagyományban
Szent Mártonnal kezdődik.
Szent Márton a köpenyét a Világkirályra, az Úrjézusra terítette, ahogyan Szent Erzsébet
is Jézust fektette ágyába koldus képében. Amikor a 18. század végén II. József Habsburg
király támadást indított az
egyház ellen, az adventet is
négy hétre csökkentette nyugati mintára.
Advent a remény és a várakozás, az elcsendesedés ideje az ember lelkében. Az
asszonyok Mártonkor kezdték a tollfosztást, a fonást, szövést és hímzést. Ezek a
munkák a rendeződést segítették a lélekben: az asszonyok szerepe volt a rendezés, a rend fenntartása a családban.
Ilyenkor készült a karácsonyi asztalra
való három terítő is Szűz Mária szimbólumaként, amelyen aztán Jézus szimbóluma, a gyertya világított.
Az adventi koszorú tulajdonképpen
körkereszt, a legrégibb, a kőkortól fogva
ismert és használt forma, a rendezés

Fotó: Dely Kornél

Választási hirdetmény
3. oldal

alapeszköze. A kör a Boldogasszony öle
és ölelése, benne a kereszt az ige: a lányok keresztszemes hímzéssel is rendezik a lelküket. A hímzés keresztje, a szövésben keletkező sok apró kereszt mind
a Teremtés utánzása, reprodukálása.
Így érthető, hogy egy kereszt neve ige.
Ugyanakkor az ige jelenti a Teremtő kiáradó, alkotó, teremtő szavát is. Metszéspontján, közepén lép Isten a világba. És az Ige testté lőn… A körkereszt
Isten pecsétje. Ez az őskép fogalmazódik
meg a koszorúban.
(Molnár V. József nyomán)

Olvasói levelek – vitaindítók
4.–5. oldal
Izland –befejező rész
10. oldal
Hírek az ÖNO-ból
11. oldal
Mecset Nagymaroson?
13. oldal

ANNA klub
VI. karácsonyi
ünnepsége

KARÁCSONYVÁRÓ

2008. december 21-én vasárnap
du. 16 órakor
a templomban
Közreműködnek: a Nagymarosi
Férfikar, a Nagymarosi Nőikar,
Pétery Dóra orgonaművész.
Utána a téren karácsony ízek,
karácsonyi hangulat

2008. december 20-án (szombaton)
9 órától várunk kicsiket és nagyokat
a művelődési házba és a Fő térre
karácsonyi készülődésre.
Kézműves foglalkozások
– gyermekszínházi előadás
Nagymaros Város
Önkormányzata

Díszítsük fel együtt
a város karácsonyfáját!

Bár az idő soha meg nem áll,
és a világ folyvást változik,
a Karácsony áldása időtlenidőkig megmarad a béke,
az öröm és a szeretet
örök igéretének!

VÁROSHÁZA
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Az önkormányzat hírei
– november –

Testületi ülés – november 24.

*

A Blaskovics iskola bérelte az önkormányzat Váci út 21. sz. alatti ingatlanját. A
szerződést 2008. június 30-án felmondták
közös megegyezéssel, és olyan feltétellel, hogy
az iskola által eszközölt valamennyi beruházás az önkormányzat tulajdonába kerül minden ellenérték nélkül. A testület egy ellenszavazattal megszavazta a szerződést megszüntető megállapodás megkötését, miután a bérlő
minden adósságát rendezte.

Az RVI Magyarország Kft, a pályázatíró
cég két képviselője ismertette az elnyert pályázatokat (70 millió értékben). Ennek része
a közel 45 milliós forintos pályázat az árvízvédelmi vonal kiépítésére, és 2. lépésben további 953 millió forintra van esély. Ismertették a további pályázati lehetőségeket.

A Király utca 15. szám alatti önkormányzati
ingatlan bérlője felmondott, a testület felkérte a hivatalt, hogy az ingatlan továbbhasznosításáról javaslatot terjesszen mihamarabb
a testület elé.

A rendőrséget helyettesítő körzeti megbízottnak nincs hivatalos helyisége. A képviselők gondolkoznak megoldásokon, ezeket
a következő ülésre kidolgozzák.

*
A Pap-kerti ingatlan megkapta a használatbavételi engedélyt.

*

*

*

Az Ipolyerdő Zrt kérte a Kittenberger kiállítás havi 84.000 Ft-os költségeinek (a Kittenberger család rokonaitól kapott kiállított
tárgyak bérlésére) átvállalását december
után. A kérést a testület nem szavazta meg.

Az István tér 9. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanrészből a bérlő szintén
kiköltözött, így annak továbbhasznosításáról
a testület később hozza meg a döntését.

*
A termálprojekttel kapcsolatos szerződéseket március vége, árpilis eleje elött nem
lehet megkötni, mert a településrendezési
terv jóváhagyása nem fog előbb megérkezni az államigazgatási eljárásból, és csak ezután lehet a helyi építési szabályzatot beiktatni. A testület majdnem egyhangúlag (egy
ellenszavazattal) megszavazta, hogy a
„Szálloda” körüli ingatlanokat az önkormányzat a befektetőkkel közösen létrehozandó cégbe apportként vigye be.

A köve tkező t es tüle ti ülés
2008. december 15-én lesz.

*
A 1393. hrsz-ú ingatlan eladásához azért
nem járult hozzá a képviselő-testület, mert
az út szélesítése miatt a telekre szükség lesz.

*
Elfogadta a testület az Önkormányzat III.
negyedéves beszámolóját, mely időarányos.
Szépséghibája, hogy 15-25 millió forint összegű ki nem fizetett számla. A hivatal mindent
megtesz a helyi adók behajtásáért. Továbbra
is szigorú, takarékos, átgondolt gazdálkodásra van szükség.

*
Kényszerű döntést hozott a testület arról,
hogy 20 millió forint értékű fejlesztési hitel-

keretből 7 millió forintot felvesz 20 éves
futamidővel. Ezen összegből kifizeti a Helyi
Építési Szabályzatot, mely ahhoz szükséges,
hogy a fejlesztések elindulhassanak.

*
Másodszor tárgyalta a testület a 2009. évi
költségvetési koncepciót. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy az állalmi támogatás az elmúlt hat esztendőben folyamatosan csökkent.
Mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok kiadásait csak részben fedezi az állami normatíva. Ha az inflációt is figyelembe vesszük, s
az élelmiszerek és az energia drágulását, akkor
ez azt jelenti, hogy jövőre lényegesen kevesebből kell gazdálkodni. A Pénzügyi Bizottság 13
pontos javaslatának figyelembevételével a
testület elfogadta a koncepciót.

*
Zárt ülésen tárgyalta a testület a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázat nyerteseit. A beadott 22 pályázó közül egy nem volt jogosult,
így a rendelkezésre álló 600.000 Ft összeget
21 pályázó között osztotta szét a testület.
Figyelembe vette a testület az egy főre jutó
jövedelmet, a gyermekek számát. Az itt
elnyert összeget a megye megduplázza, s
az Oktatási Minisztérium is kiegészíti.

*
Tájékoztatta a jegyző a testületet, hogy
az időközi önkormányzati választás 2009.
január 25-én, vasárnap lesz. A választásra
jogosultak névjegyzékét november 26-tól
december 4-ig lehet megtekinteni a hivatalban, illetve kifogást emelni (törlés, felvétel).
Tharan-Trieb Marianne

Nagymaros Város
Önkormányzatának havilapja
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agymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
325/2008.(X.27.) számú döntése értelmében a helyi képviselő-testület feloszlott.

A Helyi Választási Bizottság
a testület döntése következtében

2009. január 25. napjára
időközi választást tűzött ki.
A képviselő- illetőleg polgármester jelöltekre Nagymaros
településen állandó lakóhellyel, továbbá érvényes tartózkodási
hellyel rendelkező választópolgár szavazhat. A polgármester és
képviselői tisztség betöltése nincs a településen létesített
lakóhelyhez illetőleg tartózkodási helyhez kötve. A képviselőtestület létszáma a polgármesterrel együtt 12 fő.
Helyi képviselőt és polgármestert jelölni (ajánlani) a
megfelelő ajánlószelvény szabályszerű kitöltésével lehet.
Képviselőjelölt az, akit a választópolgárok 1%-a, polgármester
jelölt az, akit a választópolgárok 3%-a jelöltnek állított. Ennek
értelmében a képviselő jelöléshez szükséges ajánlószelvények
száma legalább 38 darab, míg a polgármester jelöléséhez szükséges ajánlószelvények száma legalább 115 darab.

Jelöltet állítani 2009. január 02. napjáig lehet az ajánlószelvény kitöltésével és leadásával a jelölt vagy jelölő
szervezetnek való átadásával. A jelölteket 2009. január 02-án 16
óráig be kell jelenteni a Helyi Választási Irodánál. Az ajánlás
nem vonható vissza. Az ajánlószelvények szabályszerűségét a
Helyi Választási Bizottság ellenőrzi
A Helyi Választási Bizottság jóváhagyja a képviselői valamint a
polgármesteri szavazólap tartalmát, mely szavazólapok alapján
a helyi választópolgárok 2009. január 25-én megválasztják a
helyi képviselő-testület tagjait és a polgármestert
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható
képviselők száma (11) szerinti legtöbb szavazatot kapták.
Polgármester az a jelölt lesz aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A jelöléssel, szavazással kapcsolatos tudnivalókról, egyéb
eljárási kérdésekről a Helyi Választási Iroda ad tájékoztatást a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy telefonon történő megkeresés alapján.
Hutter Jánosné
jegyző HVI vezetője

Válság van szerte a világban,
és mégis jön a Karácsony!
gyarló ember a bajban fogódzókat, támaszt keres, de azokat hiába várja a
még több hiteltől. Állítólag senki sem
ateista a halálos ágyán. Szellemi életünk
nagyjai lámpásként világítanak elsötétedett
korokban. Olvassuk Wass Albert gondolatait:
Isten nem valamiféle uralkodó, aki a felhők tetején ül aranytrónuson, s onnan ítélkezik emberi mértékkel.
Isten törvény. A szeretet és jóság törvénye. Az örökkévalóság törvénye. Az élet törvénye. Az igazság, az
összhang, a szépség, a mindeneket összefogó és egybekapcsoló nagy együttműködés törvénye, melynek

A

Nagymaros

összhangjában az óriás naprendszerek éppen olyan
fontosak, mint a legapróbb porszem. Ez a megdönthetetlen erejű törvény az, amit Istennek nevezünk ősi
magyar szóval. S valahányszor engedelmesen beállunk ennek a törvénynek a sodrába, és azt cselekedjük, amit ez a törvény, amely bennünket létrehozott
és életben tart, tőlünk megkíván: se nyomorúság, se
betegség, se semmiféle földi hatalom le nem győzhet,
még csak meg sem félemlíthet bennünket. Mert Istennél van a győzelem. Mi pedig Őbenne hiszünk és
vele együtt a győztesek sorába tartozunk.
(Wass Albert:
Szőlőhegyi beszéd, 1974)
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OLVASÓI LEVELEK
Út a jövőbe?

Név nélkül?
Hazugságokon át?
A sokat hangoztatott demokrácia egyik
ismérve a szabad véleménynyilvánítás.
Ehhez a név vállalása is hozzátartozik.
Sok nagymarosi polgár kikéri magának,
hogy levélszekrényét ilyen ócska kivitelű,
rosszindulatú, hazugságokkal teli személyeskedő támadásokkal tömjék tele!
Ha a leírt 23 pont (pont 23 a 23 millió
román mintájára?) nem lenne csupa hazugság, akkor a „szerző” merné a nevét vállalni, és nem félrevezető állításokkal hergelni
a népet!
A fantomok (kísértetek) tudnak félelmet
kelteni, de jelenségük nem biztos, hogy a
valóság része!
És még egy: Edöcsény András képviselői
közül négy a Petrovics-féle önkormányzatban is benne van. Ezek szerint ők is felelősek?
Bossányi Tibor
PS: kaptunk másik szórólapot is – azon
senki nem szégyellte a nevét…

2008. december

Közmeghallgatás
A közmeghallgatás során felszólalásom
elferdítéséért ragadtam tollat, és kérek
helyreigazítást a decemberi Nagymaros
újságban.
Nagymaros újság novemberi szám: „ZZoltai
Zsolt nehezményezte az utcai és közterületi konténerek katasztrofális állapotát,
javasolta ezek megszüntetését.”
Valóság: Luxusnak tartom, hogy ennyi konténer kint van, és bárki beledobálhat. Balatonbogláron ezért kőkeményen fizetni kell.
Nagymaros újság novemberi szám: „Zoltai
úr szerint az elmúlt 20 év legjobb polgármestere, egy géniusz – sokat bántják, kész
csoda, hogy még nincs a pszichiátrián.
Testületi üléseken politikai viták folynak,
egyoldalúan tájékoztat az újság.”
Valóság: Számomra géniusz vagy, hogy a
két év sárdobálást így állod és itt vagy közöttünk és nem a pszichiátrián. A rendszerváltás óta minden polgármester
munkáját figyelem, és nagyon nagyra tartalak, mert ezt egyik polgármester sem kapta,
ezt a sárdobálást, de nem is volt ilyen testület
hogy 7–5 arányban verje a polgármestert.

A hiteles tájékoztatás érdekében kérem,
hogy bárki meghallgathassa a nyilvános
ülések teljes hanganyagát, és hozzáférhető
legyen a könyvtárban.
Köszönettel:
Zoltai Zsolt
Kedves Olvasónk nyitott kapukat dönget. A
nyilvános testületi ülések anyagát meg
lehet hallgatni bárkinek – mint ahogy ő is
meghallgatta a közmeghallgatás anyagát.
Köztudott, hogy szóbeli tárgyalásokat, megbeszéléseket soha nem szó szerint jegyeznek
le, hanem tömörítve, összefoglalva, megszerkesztve. Kimaradnak a befejezetlen
mondatok, az ismétlések, a dadogások. Ha
egy közmeghallgatás minden hozzászólását
teljes terjedelmében leírnánk, akkor abból
nem beszámoló keletkezne, hanem könyv. Ez
nem felel meg a beszámoló funkciójának,
erre sem lehetőség, sem igény nincs. Akit
érdekelt, az ott volt, akinek van füle a hallásra,
az hallott.
Aki pedig nagy különbséget lát az „elferdítés” és a „valóság” között, azok között kisorsoljuk a Visegrádi vár ingyenes megtekintését Nagymarosról.
A szerkesztőség

Reflexió Dr. Rendessy Annamária „Kőműves építs...” c. írására
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Kedves Annamária!
A magam nevében köszönöm, hogy megfogalmaztad: „Nagyon is szükségünk van a politikára, országos és helyi politikusokra! Azonban,
hogy kiket emelünk ezekbe a pozíciókba –
méltó vagy méltatlan embereket – az mindnyájunkon múlik”, mert… attól művészet a politika,
hogy képes különböző álláspontokat közelíteni
egymáshoz, kompromisszumokat létrehozni
és az érdekek között harmóniát teremteni.
Engedd meg, hogy némely gondolatomat
nyilvánosan megosszam Veled. Mint ahogy
szervezetünknek szüksége van anyagcserére, úgy lelkünknek egészséges működéséhez
lelki anyagcserére. Beszélgetés nélkül nem
megy. Megfigyeltem, hogy – függetlenül
attól, hogy iskolázottak avagy iskolázatlanok – monologizálva „társalognak” az emberek. Vagyis elbeszélnek egymás mellett.
A politikából, politizálásból való kiábrándulás
oka lehet - a Te idevonatkozó okfejtéseddel hangsúlyosan egyetértve -, végtelenül leegyszerűsített
stigmatizálás, miszerint: baloldali = kommunista, jobboldali = fasiszta. (A centrum politizálás lényege éppen abban áll, hogy megtisztítja magát
a szélektől.) Ezért választják többen napjainkban a „független” státuszt, ami azt hivatott demonstrálni, hogy nem akarnak „pártoskodni”.

Hogyan is tehetnének másként, ha pl. „… az önkormányzati iskoláknak egy törvény megtiltja a
világnézeti elkötelezettséget, és az elfogultság
címén világnézeti semlegességet ír elő. A „semlegesség” okkal bírálható logikai, jogi, pedagógiai
oldalról, hiszen a „sem-sem” egy kizáró filozófiai kritérium. Nem semlegességre (függetlenségre) volna szükség, hanem éppenséggel pluralizmusra, többértékűségre. A világnézet nem azonos a világképpel, a vallással. Viszont a világnézet természetes eredője, termőtalaja minden közösségnek.” (Deme Tamás szociológus: Ha a világnézet pótlék lesz, avagy a felnőtté nem váló
társadalom c. írásából).
Ha nemzetünk, országunk, városunk már az
elviselhetetlenségig megosztott – fenti okfejtésen túl – praktikummá lényegül az önvédelmi
(ál) pszeudo-állásfoglalás, a „független” státusz.
„A baj a társadalmi gondolkodás és a közösségi
lét alaphiányaiban található. Ha valaki a térben
nem tud tájékozódni, az orientációs betegségben szenved, orvoshoz irányítják. Aki a társadalomban nem tud tájékozódni, abból viszont
esetleg más személyeket irányító, vezető beosztású embert képezhetnek. Ismerős helyzet: vak
vezet világtalant!” (Deme Tamás). Hiányzik közösségi létünkből a beszélgetés, normális esetben közérzeti igényünk, jogunk a politizálás.

Belső, városi viszonyainkat tisztázandó vissza kellene nyúlni a tiszta forráshoz. A stigmatizálót (emlékezzünk: baloldal = kommunista, jobboldal = fasiszta, globalista, nemzeti radikális, stb.) váltsa fel a lényeglátó (szofokrata), aki több az értelmiséginél is. Az önjelölt
(város) megmentő, a lelkileg meddő, impotens visszaélő helyett, egészséges lokálpatrióta lényeglátó toborozzon társakat, hogy ebből
a tetszhalott állapotból el lehessen mozdulni.
Ehhez pedig politizálni (beszélgetni) kellene.
Felajánlom, hogy keretet adva a fentieknek, egy „beszélgető csoport” nevű idősza kos összejövetelt kezdeményezek. A minta
a volt munkahelyemen a KÚT pszichoterápiás rendelő kezdete volt, amikor is a társadalmi traumatizációt szenvedett embereket
hívta beszélgetni Dr. Virág Teréz (mesterem).
Az alapítványi rendelő létrejötte után is megtartottuk havonta a beszélgető csoport formát. Fontos, hogy az emberek kibeszéljék
(kibeszélhessék) magukat. A kis közösségnek jó, ha megtalálhatja azt az agorát, ahol
kicserélhetik egymással véleményüket, nem
intézményes keretek között. (Különbéke
Nagymarosnak!) Személyes történetek kaphatnának hangot…
Molnár Éva (06–30/336–2755)
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Kézműves vásár a
„Pincében”

Mi van a graffiti mögött? (a falon kívül)

És még csak meg sem ijedünk?

okféle megoldást hallottunk a graffitimentesítésre a közmeghallgatás során.
Igazából csak azt sajnálom, hogy csupán a jelenségről volt szó és nem graffitizó fiatalokról! A falfirkálás alapvetően deviáns
magatartás, amit nem helyeselhetünk. De
miért nem érdekel senkit, hogy ezek a gyerekek ezt miért csinálják? És mire számíthatnak
úgy összességében, ha csak változatos büntetésmódok kieszelése az egyetlen stratégiánk?
Nem inkább tünetnek vagy vészjelzésnek
kellene tekintenünk ezt a dolgot, mint bűncselekménynek? Az elkövetőket pedig nem
inkább nevelendőnek, mint büntetendőnek?

S

A KÁROLY RÓBERT TÁRSASÁG EGY NAGYSZERŰ ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSNEK ADOTT HELYET
A SZENT IMRE TÉRI PINCÉBEN. ADVENT ELSŐ
VASÁRNAPJÁN KÉZMŰVES TÁRGYAKAT ÁRUSÍTOTTAK KARÁCSONYRA.

Karácsony Sándor
(1891-1952)
pedagógiai,
filozófiai
író, egyetemi
tanár. A magyar filozófiai gondolkodás egyik legeredetibb alakja mondta:
– A világnézet – a jó közérzet (jogi)
szintjén: politika
– A világnézet technikai foka: agitáció
– Az érzelmileg (művészileg) megvalósuló
világnézet: forradalom
(a régi formák összetörése)
– A vágyak = (az érosz) szintjén levő
világnézet: utópia
– Az értelem (a tudomány)
szintjén: probléma
– Az értékelés fokán: program
– Az akarat (társadalmi) szintjén: reform
– A világnézet világnézeti szintjén: szekta
– A világnézet áhítatos (vallási)
szintjén: nevelés
Molnár Éva ajánlásával

Nagymaros

Mert mi is van a graffiti mögött?
Alkotásvágy, önkifejezés
Néha a maga módján szép, de többnyire
borzasztó, amit látunk!
Tényleg ez van bennük? És mégcsak meg
sem ijedünk attól, hogy mi van ezekben a fiatal lelkekben?? Milyen más tér nyílik meg
számukra, ahol kísérletezhetnek? (Egyre jobb
színvonalú közoktatásunk vagy 3 műszak a
Zollnerban?) Töltött-e valaki hosszú órákat
azzal, hogy igényes alkotásra tanítsa őket?

Menekülés az unalom elől
A graffitiban a rabló-pandúr játszma is lényegi elem. Abszurd helyszínek, kicselezés,
menekülés, üldözés. Semmi más izgalmas,
érdekes dolog nem kínálkozik a mai életben?

Polgárpukkasztás és bosszú
„Tojok a jól berendezett és sivár életetekre! Mutassatok már valami igazán nagyot,
amiért élni érdemes!” „Ha ti semmibe vesztek minket, akkor mi is megmutatjuk”.
Tegyünk már valamit, hogy a köztünk
élő fiatalok nevelve növekedjenek, és ne ütközzenek mindenütt falakba!
Dr. Rendessy Annamária

A felelősség elsősorban nem a társadalomé, hanem a szülői házé. Mert a gyerekeknek nem mutatnak példát értelmes életre,
értelmes elfoglaltságokra és értelmes időtöltésre. Életüket a televízió reklámjai irányítják, valamint az akciós termékek. A
szülői nemtörődömség és felelőtlenség látja
el őket pénzzel, amit ellenőrzés nélkül költenek festékre, drogra, akármire. A szülői közöny nem nézi meg kiskoruktól fogva, hogy
mi van a táskájukban, szobájukban. Sokszor igen meglepődnének. De sok szülőt az
sem érdekel, hol és mivel tölti gyermeke a
késő esti, éjszakai órákat, holott ahogy más,
ők is bejárhatnák olykor a falut, hogy saját
szemükkel lássák, milyen társaságban és
mivel foglalkozik gyerekük.
A gyerek jövője nem a ráköltött pénzen
múlik, hanem az odafigyelésen. Mindenki odafigyelésén, szülőén, nagyszülőén. A
felelősség több, mint egy ötszázast adni,
hogy vegyen reggelit és meghatódva mutogatni az unoka fényképét. Bele kell gondolni, hogy merrefelé megy a világ (nem igaz,
hogy nincs rá hatásunk), hogy milyen
jövő vár benne a drága csemetére. Rajtunk áll, hány évre tervezzük az életét. Megtanulja-e hasznosan eltölteni ezeket az éveket, vagy tönkre fog-e menni fiatalon, ha
értékek hiányában droghoz, alkoholhoz
nyúl. Hogy rászoktatjuk-e az egészséges
táplálkozásra és életmódra, megtanítjuk-e
az emberi értékekre, vagy nevelését a televízió reklámjaira és lélekromboló műsoraira bízzuk. De lehet, hogy a nevelést a szülőknek magukon kellene elkezdeni.
Szerkesztőség
Szerkesztőségünk nagyon örülne, ha
minél több vélemény és hozzászólás érkezne, mert a téma annyira fontos, hogy a jö vőnk – vagy inkább a gyerekek jövője –
múlik rajta.
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Bízzunk a nőkben!

Hetvenhét
éves korában
meghalt

Nők ajándéka: szeretetzene
Így lehetne jellemezni a november 8-án megtartott kórustalálkozót. A szervező a Nagymarosi
Nőikar eddig jószerint a Férfikar kishúga volt, de négy éves
fennállása alatt olyan szépen
fejlődött – mind létszámában,
mind tudásában –, hogy megérdemelten kapott helyet Nagymaros kedvencei, a Férfikar és
a Fúvósegyüttes között.
Ennek tanújelét hallottuk, amikor előadásuk után a közönség olyan spontánul
kirobbanó, lelkes és szűnni nem akaró
tapssal jutalmazta őket, mint eddig még
soha, és ami csak kedvenceiknek jár. Nemcsak ízléses fellépő ruhájukban voltak szépek, hanem a zene iránti odaadás, az igyekezet is megszépítette az énekeseket. Hálásak vagyunk a nőikarnak ezért az élményért, teljesítményükért, ami mögött igen
sok munka van, és a másik két kórus meghívásáért, az est megszervezéséért.
A Nagymarosi Férfikar már 104 éves
múltra tekint vissza, Juhász Orsolya az év
eleje óta terelgeti a férfiakat a „jó útra”, és
mostanra már az eredményt is látjuk: az új
karvezető stílusa, ízlése lemérhető a kórus
teljesítményén, a dalok kiválasztásában. A
nagymarosiak továbbra is büszkék lehetnek a Férfikarra.
A majd húsz éves együttműködés alatt
Nagymaros szívből megszerette Brusznyai
Margitot is, a Férfikar előző karnagyát, és
kitörő örömmel fogadták, hogy köztünk
volt és vezényelt. Az utóbbi években többször elhozta hozzánk váci kórusát, a Serenust, amely lassan ugyancsak Nagymaros

kedvencévé válik. Értékelik nagy tudásukat,
szép zenélésüket, és kedvességüket, hogy
nekünk is énekelnek. Most igazi zenei csemegével leptek meg, a létező, de ritkán hallható zenei humorral. Franz Schöggl variációkat írt Schubert közismert dalára A tréfás pisztráng címmel. Az öt variáció: Mozart: Egy kis éji pisztráng, Beethoven: A
pisztráng dicsősége, Wagner: Halászkórus,
majd A volgai pisztráng (szólót énekelt a
doni kozákok kórusának váci póttagja: Kovács Péter), és végül: Halfogás Liszt Ferenccel. Mivel Nagymaroson szeretik a fúvósmuzsikát, a Serenus Kórus egy valódi fúvószenekari darabbal búcsúzott a közönségtől.
A Zottelmarschot a kitűnő Dunakanyar Fúvósegyüttesnek és karmesterének, Újvári
Gábornak ajánlották.
Mindhárom kórus külön is élmény volt
saját egyéniségének köszönhetően, a
műsor végén pedig csodálatos harmóniával
énekeltek együtt (Férfikar – Bárdos Lajos:
Dana dana; Nőikar – Cesar Frank: Panis angelicus; Vegyeskar – Daniel Friderici: Baráti
kör). Érezhető volt a zene és karvezetőik
iránti szeretet, egymás megbecsülése, az
összefogás a szép teljesítményért. És benne
volt a levegőben a közönség feléjük irányuló szeretete is, amit a hatalmas taps, a forró
légkör, a sok sugárzó arc fejezett ki. Csodálatos volt így együtt lenni egy közösségben,
hála a zenének, és a Nőknek: a karvezetőknek, a zongorakísérőknek (Moórné Horváth Beatrixnak és Vidi Andreának), valamint a Nőikarnak.
Nemhiába mondják manapság, hogy a
világot a nők fogják kivezetni a válságból!
Tharan-Trieb Marianne

Gyurkovics
Tibor , Jó-

zsef Attila- és
Kossuth-díjas
író, költő. A
pszichológus végzettségű Gyurkovics
1995-től a Magyar Írók Egyesületének
elnöke, tavalyig a Bartók rádió délutáni műsorának vezetője. Idézzük fel emlékét néhány versszakkal:

Gyurkovics Tibor

Péntek
Következik a végső Golgota.
A kicsike, a helyi, az egyéni,
mert kinek-kinek meg kell halnia
ahhoz, hogy e világon tudjon élni
Következik az önfeláldozás.
A látványtalan és őrült alázat,
míg fölhasítja bőrödet a nyárs,
a test pedig vergődik, mint az állat.
És megreped a hegy. Csorog a vérünk,
az üres éjben elhasad karunk.
Csak az válthat meg, aki meghal értünk,
s csak azt váltjuk meg, kiért meghalunk.
Ha elérjük, hogy az emberek szenvedélye és munkája közelebb kerül egymáshoz, azaz az emberek szenvedéllyel fogják végezni munkájukat,
az lesz az igazi minőség forradalma.
Németh László

AZ ÖT HÖLGY, AKIKNEK EZT MEGKÖSZÖNJÜK
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És nem várják el tőlem, hogy
Szentként viselkedjem,
Csak azért, mert sérülten születtem.

Sérült emberek boldogsága

Marjorie Chappell: Ima
Áldott, aki türelmesen meghallgatja
nehézkes szavunkat,
Mert így rájövünk, hogy
Ha kitartóak vagyunk,
Meg tudjuk értetni magunkat.
Áldott, aki nem szégyell nyilvánosan
Mutatkozni velünk,
És nem törődik a ránk bámuló
Idegenekkel,
Mert a társaságában
Mennyei megkönnyebbülés az életünk.
Áldott, aki sohasem siettet,
És ezerszer áldott, aki nem veszi ki a
Munkát kezünkből,
Hogy megcsinálja helyettünk,
Mert sokszor csak időre van szükségünk,
Nem segítségre.

Áldott, aki mellettünk áll,
Amikor valami újba kezdünk,
Mert számára a hibáink eltörpülnek
Az eredményeink mellett.
Áldott, aki a segítségünket kéri,
Mert a legnagyobb szükségünk arra van,
Hogy szükség legyen ránk.
Áldott, aki mindezen cselekedeteivel
Bebizonyítja számunkra,
Hogy nem a sorvadt izomzatunk,
Nem a sérült idegrendszerünk tesz
Minket egyénivé,
Hanem énünk, melyet Isten adott
És amelyből semmi gyöngeség
Nem von le semmit.
Áldottak mindazok, akik tudják,
Hogy én is ember vagyok,

Áldottak mindazok, akik kérés nélkül is
megértenek minket,
Áldottak mindazok, akik elfelejtik
Testem tökéletlenségét,
És csak a lelkemet látják.
Áldottak mindazok,
Akik teljes embernek látnak
Egyedülinek és egésznek,
És nem csak egy roncsnak,
A Teremtő tévedésének.
Áldottak mindazok,
Akik olyannak szeretnek, amilyen vagyok
És nem gondolnak arra,
Hogy milyen lehettem volna.
És áldottak az én barátaim,
Akiktől függök, mert ők az én életem
tartalma és öröme.
Érdemes a vers, az ima minden során elgondolkodni. Hiszen valahol mindenki sérült, tökéletlen,
ha nem a teste, akkor a lelke, a jelleme. Tele vagyunk hibákkal, az együttéléshez pedig nagyon
sok türelemre és megértésre, beleérzésre lenne
szükség. Viseljük el minden embertársunkat több
empátiával, és segítsünk neki ezzel, hogy hibáin
javítani tudjon. És kapjunk mi is segítséget, hogy
javulni tudjunk. Így lesz szebb a mi kis világunk.

Lásd a szépet, keresd a tisztát!

Köszönet a gondoskodó női kezeknek
Mintha nőnap lett volna, csupa
nő leste izgalommal, hogy
miért hívták őket össze, talán
valami rosszat tettek? A Karitász meglepetés-műsort szervezett erre a délutánra a nagymarosi „szociális munkásoknak”
az ÖNO-ban, ugyanis november
12-e a szociális munkások világnapja hivatalosan.
Mennyire nem szép ez a hivatalos elnevezés, ha belegondolunk, hogy mennyi beleérzés, áldozatkészség, lemondás, szeretet
szükségeltetik ehhez a foglalkozáshoz.
Ahogy Petrovics László polgármester úr a
köszöntőjében elmondta, a gondozók segítenek az elesettek testi-lelki terheit viselni,
ünnep- és vasárnapokon pótolják a hiányzó
családot, őrzik az emberek emberi méltóságát, a legnagyobbat adják: önmagukból egy
darabot. Kívánja, hogy a szeretet és jóság vi-

Nagymaros

szonzásra találjon. Majd egy szál fehér rózsával köszönte meg jóságukat, mert ahogy
Oláh Andrea versben elmondta: „Amit a
szó el nem mondhat, itt van egy szál virágban”. A műsort Bácskai Anikó szavalatával
kezdték, a végén pedig Pásztor Klára
mondta el az itt közölt szép imát.
A Katolikus Karitász fogyatékosokat támogató szolgálata kéthetente szervez tagjainak délutáni foglalkozást, amelyeket környékbeliek is szívesen látogatnak. A nyáron

Keresem
régi ismerősömet,
Cziráki Istvánt,
59 éves nagymarosi lakost.
Szeretném felvenni vele a kapcsolatot!
Jelige: „Hűvösvölgy”
E-mail: ingique@index.hu
Tel.: 30 420 00 11

a visegrádi fellegvárba kirándultak, szeptemberben pedig az Állatkertbe, novemberben Budapesten koncerten voltak.
Tharan-Trieb Marianne

Gyűjtés a gyerekeknek
Pénz, játék és mesekönyv adományokat
gyűjtünk a városban élő gyermekek számára rendezendő programok és foglalkozások
anyagszükségletének ellátására. A pénzadomány leírható az adóból, csekket az önkormányzaton Szilágyi Ágnestől lehet kérni.
Szikriszt Éva kuratóriumi elnök
Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány
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SZILUETT
Társadalmi célú közlemény

Amatőr Tárlat Vácon

Női kerékpárt talált

November 15-én megalakult a Jobbik Magyarországért Mozgalom nagymarosi alapszervezete. Célunk egy tisztességesebb, biztonságosabb, boldogabb világ, a család, a
nemzet, a haza ősi méltóságának, rangjának visszaállítása.
Szeretettel várunk köreinkbe minden hasonlóan gondolkodó nagymarosi polgárt.
Első rendezvényünk adventi keresztállítás volt a Magyar utcában, hogy hangolódjunk lélekben Jézus, a Megváltó születésére.
Szimon Attiláné elnök

z Amator Artium „Művészetek szerelmese” címmel háromévenként megrendezett országos tárlat Pest megyei
kiállítására a Váci Madách Imre Művelődési Központban hatvan településről 206
amatőr képző- és iparművész jelentkezett
közel 500 pályaművel, amelyek közül 215
művet állítottak ki, köztük a Nagymarosi
Képzőművész Egyesület 27 tagja. Közü lük festészeti díjat kapott: Gulyás Kinga és
különdíjat: Horváth Csilla.
Jelentős eredmény, hogy 44 alkotó 54 pályaműve képviselheti megyénket a Budapesten 2009 tavaszán megrendezendő Országos Esszencia Kiállításon, köztük Garami Mária, Gulyás Kinga és Nemesapáti
Antal alkotásai..

munkatársunk 2008. november 11-én az
Alsómezőben a bozótba dobva. Tulajdonosa átveheti a polgármesteri hivatalban
munkaidő alatt.
A jegyző

Könyvtári hírek
Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy
a könyvtár 2008. december 20-tól
(szombat) 2009. január 5-ig zárva tart.
Utolsó kölcsönzési nap: december 19.
(péntek) 9–12/13–18
Nyitás: 2009. január 06. (kedd) 9 órakor.
Lehetőség van több kötet kölcsönzésére is.
Kérjük azokat a kedves egykori (és jelenlegi) Olvasóinkat, akik már régóta nem
hozták vissza a kikölcsönzött könyveket,
vagy véletlenül könyvtári könyv került hozzájuk, hogy hozzák vissza a könyvtárba.
Bármilyen régen is járt könyvtárunkban,
bármilyen régen is kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel és szívesen látjuk. Késedelmi díjra sem kell számítaniuk!
A megbocsátás hónapja nálunk december, a karácsony és a szeretet jegyében.
Könyvtárunk könyvállománya közel
32.000 kötet, melyből minden beiratkozott
olvasó válogathat, kölcsönözhet.
A könyvtár címe: Nagymaros, Váci út 11.
Kölcsönzési idő:
Kedd:
9–12/13–18
Szerda: 9–12/13–18
Csütörtök: — 13–16
Péntek: 9–12/13–18
Szombat: 8–12 —–
Mindenkinek megköszönjük, aki saját
könyvgyűjteménye fölös példányaival segítette
könyvtárunk működését. A felajánlott könyvekkel lehetővé tették, hogy a régi, kopott köteteket cserélni tudtuk, illetve gyűjteményünk új
könyvekkel gyarapodott.
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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS ERŐBEN, EGÉSZSÉGBEN,
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

A

Gratulálunk mindnyájuknak a szép teljesítményhez!
Ezeket az eredményeket Garami Mária áldozatkész tenni akarásának, lelkes szervezésének, munkájának és közösségünk iránti elkötelezettségének köszönjük, mert lelkesedése a többi alkotóra is átragad.
T.-T.M.

Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük a Polgármesteri Hivatalnak a mikrobusz járatot, így minden
héten egyszer ellátogathattunk a temetőbe, hogy szeretteink sírját gondozzuk.
Külön köszönet Bessenbacher Gézának,
aki lelkiismeretesen, és nagy odafigyeléssel vitte és hozta az embereket.
Szeretnénk, ha ez jövőre is így
működhetne.
A temetői járat utasai

Köszönetnyilvánítás

Köszönet
2007-ben a polgárőrségnek juttatott SZJA
1 %-a 171.518 forintot tett ki, amit rendszámfelismerő készülékre, felszerelésekre,
és üzemanyagra költöttünk.
Köszönjük mindenkinek, aki ezzel támogatta munkánkat.
A Polgárőrség
Mi, nagymarosiak is megköszönjük a
polgárőrök áldozatos munkáját.
Jövőre is szükségük van támogatásra,
pontos adataik:
Nagymaros Városért
Polgárőr Egyesület
Adószám:18695230–1–13

Mosolyogjunk
Az Irodavezető nyomatékosításként
kiszögez az ajtajára egy „Én vagyok a
főnök!” feliratú táblát.
Ebédszünet után visszatérne a szobájába, de észreveszi, hogy egy cetli van az
ajtaján: „Főnök, a felesége telefonált.
Kéri vissza a tábláját.”

Anyakönyvi
hírek
Születtek:

Köszönetünk mindazoknak, akik Jung
Istvánné (If Erzsi) elhunyta alkalmából
részvétükkel gyászunkat enyhítették, utolsó útjára elkisérték és sírjára virágot tettek.
Zellerné Jung Erzsébet és családja

Bonifert Gábor és Móni Andrea
lánya: Eszter
Horváth Dávid és Arany Nikolett
lánya: Eszter

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Svéger Mihály temetésén részt vettek, utolsó útjára elkisérték és a megemlékezés virágait urnájához tették.
A Kántor–család

Halupka Ferencné,
sz. Hullai Margit Magdolna
Kocsis Jánosné, sz. Heffenträger Katalin
Jung Istvánné, sz. Zoller Erzsébet
Karlics Gusztáv János
Révész Ferenc

Elhaláloztak:
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„Ajándékozva leszünk gazdagabbak”

Nagymarosi összefogás a
dévai gyerekekért
Az áldozatkészségnek szép bizonyítékát
láttuk november 22-én a Karitász
Erzsébet-bálján, mert a jó ügyért bizony
sokan megmozdultak. Azok, akiknek jelent
valamit a nemzethez tartozás, a magyarság
vállalása. Mert az összegyűlt bálozók Böjte
Csaba árváiért „mulattak”, engedve a hívásnak és felhívásnak, hogy támogassuk

Csaba testvér újabb árvaházát. A ferences
szerzetes már több mint 1400 gyerek gondját hordja a vállán, és a szükség még
mindig nagy. Több ezer gyermek várja
állomásokon, utcákon, tereken, nyirkos,
hideg falak között, hogy valaki lehajoljon
hozzájuk, és megölelje őket...
Idén is 330.000 forinton felüli összeg

Alábbi levelet sajnos késéssel kaptuk
meg, és nem tudtuk felolvasni a bálon, de
így talán több embert ér el – hiszen szavai
mindnyájunkhoz szólnak. Különösen karácsony előtt szívleljük meg őket:

tünk, tanulunk, dolgozunk, hajtjuk magunkat. Így gondolta az evangéliumbéli gazdag
ifjú is. Mit kell még tegyek, befogadjak, birtokoljak, hogy tökéletes legyek? És Jézus
válasza nagyon egyszerű: A tökéletességhez
nem több minden kell, hanem kevesebb
minden. „Merj adni, odaadni magadból!”
Ebben a mai nagyon „gyűjtő” világban
Önöknek jó szórakozást kívánok! Merjék
ezt az estét nagylelkűen odaadni a jókedvnek, a táncnak, a baráti csendes beszélgetéseknek. Az est egyetlen percét se tartsák
meg maguknak; éljenek mások jókedvéért,
boldogulásáért, boldogságáért. És másokat

Szeretettel köszöntöm a Jótékonysági Bál
minden résztvevőjét!
Igazából mindenki, aki szeretne több,
jobb, tökéletesebb lenni, azt kérdi, hogy
neki még mit kellene megtanulni, elsajátítani, birtokolni. A gazdagodást valaminek a
befogadása által akarjuk elérni. És így gyűj-

gyűlt össze belépőből, tombolából, árverésből, adományból. Köszönet mindenkinek,
aki valamilyen módon támogatta a rendezvényt. Azoknak, akik az előkészületekben, szervezésben, sütésben tettekkel vettek
részt, akik tárgyakat ajándékoztak, akik
részvételükkel és forintjaikkal gondoskodtak az árvákról. Olyan sok embernek kell
megköszönni a segítséget, hogy képtelenség mindenkit felsorolni.
Legalább a fellépőket említsük meg, mert
ők nemcsak önzetlenségükkel, hanem
kedves műsorukkal is emelték az est fényét:
a fiatal operaénekesekből álló SZIRT
Együttes, a váci fiatalokból álló Spir.conoc.
együttes (dzsessz-improvizációk) és Zoltai
Zita latin-tánc tanítványai.
T.-T. M.
boldogítva maguk is boldogok lesznek!
Hiszem, hogy a mai világnak másokért
élő, másokat boldoggá tevő emberekre van
szüksége. És hálás szívvel köszönöm mindazt, amit nagylelkűségükben gyermekeinknek ajándékoznak. Ajándékozva mindnyájan gazdagabbak leszünk, kedvesebbek Isten
és az emberek előtt. A begyűlt adományt szeretnénk az épülő csíksomlyói otthonunkra
költeni. Remélem, hogy majd jövő nyáron
vendégül is láthatjuk Önöket az emberek
jóságából megújult székelyföldi házunkban.
Örömteli, boldog együttlétet kívánok
Csaba testvér

Csaba atya árváiról
szóló naptár
adományként
(min. 1000 Ft)
megvásárolható a Szent
Gellért könyvesboltban,
(Bp. Ferenciek tere udvarban)
Nagymaros
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IV. rész:

Sikeres befutó
zland legkeletibb, és legészakibb vidékeit érintve, a sziget sivatagi „belsején” átkelve, immár az ország délnyugati szegletében járunk. Nem bírunk eltelni a folyókkal, tavakkal szabdalt harsogóan zöld legelők, a rajtuk poroszkáló apró termetű lovak,
és a rendszeresen felbukkanó települések
látványával. Igaz ez utóbbi magával hozza a
járműforgalom jelentős növekedését is. Egy
csoda azonban még az ország fővárosa előtt
vár ránk: Pingvellir, Izland „köldöke”, kultikus központja. A tapintható történelem és a
földgolyó ritka természeti jelensége társul e
néhány négyzetkilométeren. Itt, Izland legnagyobb tavának partján, monumentális
sziklák között alapították Kr. után 930-ban a
világ első demokratikus parlamentjét, és
üléseztek még több száz éven keresztül a
szabadban az ország elöljárói.
Ez a földdarab lett Izland első nemzeti
parkja. Az észak amerikai/eurázsiai kéreglemez elválásának törésvonala sehol nem
látható ilyen tökéletesen, óriási hasadék
formájában, mint e helyütt. Közel két órán
keresztül koptatjuk elmerengve a kijárt gyalogösvényeket, miközben szétárad, felszívódik bennünk a hely szelleme, aurája. Földünknek ez bizonyosan szent helye: elcsendesülve, jó energiákkal feltöltődve gurulunk tova Reykjavik felé. A főváros hamar
barátságába fogad bennünket, bringáinkat
egy kempingben hagyva félnapos városnéző kirándulásba kezdünk. Az Izlandi Nemzeti Múzeum, és a lélegzetállítóan szép, modern katedrális megtekintése után sétálunk
a keskeny, tarka, forgalmas belvárosi sétálóutcákon. Három héttel ezelőtt a sziget
érintetlen természeti környezete miatt kerestük fel Izlandot, most kifejezetten élvezzük a városias nyüzsgést.

Hogy mitől volt utunk ilyen különleges? A
sziget szépségeiről már szóltam. De hozzá
tartozik, hogy az egész út folyamán a magunkkal vitt felszerelésből és élelmiszerkészletből léteztünk, tizenhét napon át gyakorlatilag a víz volt az egyetlen, amelyet a sziget
ajándékaként magunkhoz vettünk. Tény,
hogy Izlandon a kerékpáros turizmusnak
óriási kultusza van. Az utakon rengeteg felmálházott bringással találkoztunk. Azonban
rendkívül kevesen vállalkoznak arra, hogy
kerékpárral keljenek át a Felföldön. (Talán
nem túlzás, hetente három-négy ilyen őrült,
ha akad.) Az átkelés nehézségeiről sok mindent elárul, hogy a 210 km-es sivatagi szakaszon csaknem 40 km-en keresztül toltuk a

AZ EXPEDÍCIÓ TELJES IDŐTARTAMA: 26 NAP
A KERÉKPÁRTÚRA IDŐTARTAMA: 17 NAP
A KERÉKPÁRRAL MEGTETT TÁVOLSÁG:
1076 KM (EBBŐL FÖLDÚT: 483 KM)
bicikliket az út járhatatlansága miatt. Az útszakasz sikeres teljesítése – a megfelelő fizikum mellett – idegjáték. A csapat átlagéletkora közel van az ötvenhez. Húszévesen a
napi századik elakadás után valószínűleg
földhöz vágtuk volna kerékpárjainkat, a pillanatot is elátkozva, amikor Izland földjére
léptünk. Most százegyedszer is zokszó nélkül
kezdtük tolni a paripákat, mert tudtuk a célt,
és volt türelmünk kivárni, amíg elérjük a célszalagot. Azt átszakítva a pezsgő, és taps
ugyan elmaradt, de Izland egy darabkáját
észrevétlenül elcsentük, hazahoztuk, és
most már a szívünkben él időnk végezetéig.

A túra résztvevői:
Hámori Tibor (48) Zebegény
Fleischmann Pál (42) Nagymaros
Heininger Ferenc (49) Mihály Gábor (48)
Mihály László (49) Varga Tamás (29)
Külön köszönet vállalkozásunk támogatójának, az Ipoly Erdő Zrt-nek.
Heininger Ferenc
Az útról filmvetítéses élménybeszámolót
fogunk tartani még a tél folyamán.

Fotó: Mihály Gábor

I

Másnap már csak laza ujjgyakorlat a Keflavikba való 50 km-es áttekerés, ahonnan
majd repülőgépünk indul vissza Dániába.
Bárhogy is kerülgetjük: a végére értünk,
nincs tovább. Varázslatos, egyedi, a Föld
egyetlen tájékával össze nem hasonlítható
földrészen jártunk. A végtelen kopárság, a
kies dombhátak, törpefenyők, a zabolátlan
folyók, szédítő vízesések országában. A jég,
a tűz, a tengerpartok és vulkáni kúpok tobzódó birodalmában. Teremtőnknek hála,
hogy baj, betegség, baleset, megoldhatatlan
műszaki probléma nélkül, kegyes időjárás
mellett vihettük véghez vállalkozásunkat.
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Mikor majd megöregszünk, sose veszekszünk,
Ülünk a kandallónál…

Lehet, hogy a régi nótát már csak az idősebbek ismerik?
özösségi feladatokat, szükségleteket
ellátó intézményeink sok gonddal
küszködnek. Roncsolt társadalmunk
legfőbb szerve, az Állam egyre inkább az ál lampolgár hátára kötözi az önellátás, öngondozás gondját. Holott egy emberi közösség (sőt, némely állatoké is!) arról ismerszik, hogy elesettjeiről, gyenge tagjairól
gondoskodik. Gyerekekről, betegekről, öre gekről, állataikról. Sajnos ezt az erkölcsi parancsot nem csak az állam felejti el, de sok
ember is. Pedig idővel képességeink csökkennek, és aki szerencsés, megöregszik.
Nagymaros szerencsésnek mondható, mert
az idős marosiakat egy igazi otthon fogadja
be, ha nincs családjuk, vagy a család nem
tudja ellátni őket.
Raszlerné Katival beszélgettünk az Öregek Nagymarosi Otthonának vezetőjével.
– Hány emberről gondoskodnak jelenleg?
13 bentlakónk van, 13 bejárónk, 7 házigondozottunk, és 43 szociális étkezőnk.
– Milyen feltételekkel lehet bekerülni az
otthonba?
A feltételeket „fentről”, az országos intézet
határozza meg. Sajnos minden helyismeret
és közelebbi tájékozódás nélkül. Most már a
döntést a fenntartó, az önkormányzat kezéből is kivették, holott az otthon működtetését
az önkormányzat vállalta magára - az egyre
kisebb állami támogatást saját keretéből több
millió forinttal kiegészíti. Ezért is voltunk
kénytelenek az idősek által fizetendő térítési
díjat jelentősen megemelni 2007-ben. Most
egy személy havonta 109.500 forintot fizet.
Ez lenne az esélyegyenlőség? Az otthonba
jutás az eltartó közösség nyújtotta szolgáltatás kellene, hogy legyen, nem pedig fentről
kiosztott elosztás. Az önkormányzat annyiban tud segíteni, hogy a rászorulóknak- egyéni kérelemre- csökkenti a térítési díjat. A ké-

K

Nagymaros

relmeket a Humánügyi Bizottság bírálja el.
– Meddig tart egy felvételi procedúra?
Tragikusan sokáig, akár 6-8 hétig. Rendkívüli
a bürokrácia, az az érzésünk, hogy ott nem megértő emberek, hanem szívtelen robotok dolgoznak. Pedig fontos a jó ellátás, hogy a beteg
ember mielőbb megfelelő környezetbe kerüljön.
De tőlünk is hatalmas bürokráciát várnak el a
semmi állami támogatásért. Mindenbe belekötnek, és a gondozástól, a személyes kapcsolatoktól, a beszélgetésektől veszik el így az időt, holott
az idős embereknek erre is szükségük lenne!
– Az embernek az a benyomása, hogy itt
igazi otthoni légkör van: tisztaság, rend,
minden gondozott ápolt, tiszta, jó a han -

gulat, otthonosak a szobák, meleg van, a
bentlakók elégedettek az étkezéssel, a
gondozókat szeretik.
Minden kollégánk szívvel-lélekkel dolgozik. Nagymaros nem olyan nagy, hogy ne
ismernék egymást az emberek, és a jó légkörhöz nagyban hozzájárul, hogy itt ismerősök ápolják az időseket, vannak esetleg
személyes gyerekkori élményeik, tehát
egészen más emberi kapcsolatokon alapul
itt a gondozás. Ezért is rendkívül fontos,
hogy intézményünk fennmaradhasson az

A Nagymarosi Öregek Otthonáért
Alapítványt intézményünk anyagi támogatására hoztuk létre, mert szükség
van rá. Köszönet mindenkinek, aki
gondol ránk! Megköszönjük, ha idén is
személyi jövedelemadójának 1 %-ával
támogat.
adószám: 18669103–1–13
Nagymarosi Öregek
Otthonáért Alapítvány
idősödő nagymarosiak érdekében. Egyszer
mindenki megöregszik…
– Napközi is működik…
Igen, van „nappali tagozatunk” is rengeteg előnnyel: napi háromszori étkezés, egész
évben adunk - az idős szervezet igényeinek
megfelelően - zöldségeket, gyümölcsöt. A bejárók már reggelire jönnek, de az lehet 9-10
óra is, itt ebédelnek és amikor kedvük tartja
hazamennek. Hetente legalább egyszer eljön
az orvos, szükség esetén felírja a receptet, kivizsgálja a panaszokat. A bejárásnak másik
nagy előnye, hogy ha valaki reggel nem jelenik meg, felhívjuk, ha szükséges odamegyünk. Nem egy embert találtunk már olyan
állapotban, hogy azonnal a mentőt kellett
hívnunk. Nem beszélve arról, hogy nem kell
otthon fűteni, nem kell bevásárolni, főzni.
Reggel kimozdul a házból, jót tesz a séta, a
levegő, nincs egész nap otthon egyedül. És
végső soron ismerősök és nem idegenek
közé megy! Az épületben tágas nappali várja
a „bejárókat”, itt lehet beszélgetni, tv-t nézni,
zenét hallgatni. Képesújságok és könyvek is
a rendelkezésükre állnak. Az intézményben
lehetőség van tisztálkodásra is, ha szükséges, a gondozónők segítenek ebben is. A térítési díj számításánál kedvezményt adunk a
jövedelmi viszonyok alapján. Így lehet a napi
térítési díj, (950 Ft) töredéke: 570, 380, illetve 95 Ft. A kedvezmények mértékét minden
évben a képviselő-testület helyi rendeletben
szabályozza.
– De van más szolgáltatás is.
Az egyik a házi segítségnyújtás. Otthonukban gondozzuk azokat az időseket, akik
még a lakásban el tudják magukat látni, de
a vásárlás, a gyógyszertárba járás már nehezükre esik. A tisztálkodásban és gyógyszeradagolásban is segítünk. A térítési díjból a jövedelmi viszonyok alapján kedvezményt
adunk. A teljes térítési díj 350 Ft/óra, a kedvezményes 140 Ft/óra. A másik az étkeztetés, az ebédet igény szerint házhoz szállítunk. A térítési díjnál szintén adunk kedvezményt a kérelmező jövedelmi helyzete alapján, így egy ebéd ( 575 Ft), kedvezményesen
500, 300, illetve 58 Ft lehet.
Tharan-Trieb Marianne
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Értsék már meg végre, senki nem fogja önök helyett megváltani a települést!

Ki fog itt igazságot tenni?
Szeretve tisztelt
nagymarosi Barátaim!
zavamra mondom, nem irigyellek
Benneteket! A házi feladat, amelyet kaptatok, nem mindennapi, most főhet a
fejetek. Itt van ez a város az önfeloszlató
testületével, az önfeloszlatókat hibáztató polgármesterével, és Nektek januárban dönteni
kellene tudni, de állítom, semmi értékelhető
muníció nem áll rendelkezésetekre.

S

Ezen újság előző számának elemzésében a
polgármester érvek sorát sorakoztatja föl
maga mellett és a hét ellenlábas képviselő
ellen, a hét képviselő ezzel szemben érvek
sorát sorakoztatja fel maga mellett, és a polgármester ellen. (Természetesen jómagam,
mint a hetek egyike a mi érvelésünket tartom
helyesnek, de el kell fogadnom, hogy a másik
oldal a saját véleményét ugyanolyan hitelesnek tartja.) Ki tud, ki fog itt igazságot
tenni? Meggyőződésem, hogy aki nem
asszisztálta végig a testületi ülések hosszú
sorát – márpedig ezt a derék Kékesi Gáboron
kívül egyetlen marosi sem mondhatja el
magáról –, az újságban leírtakról nem tud
mértékadó, előítéletektől mentes véleményt
formálni. Ugyanakkor szintén meggyőződésem, hogy Nagymaros legfontosabb
történései mégsem a testületi üléseknek
helyt adó házasságkötő teremben íródnak.
Nagymaros nem a polgármester, és mi
városatyák vagyunk, hanem annak a
művészeti szakiskolának a diákjai, akik a
városi ünnepségeken, rendezvényeken
szemet gyönyörködtető módon adnak számot zene-, tánc- és rajztudásukról. (Egy
finom közbevetés mégis: teszik ezt mindaddig, amíg a város elöljárói a mindenkori éves
iskolai költségvetéshez való több tízmilliós
városi hozzájárulást helyesen kalkulálják.)
Nagymaros nem a polgármester, és a
városatyák, hanem a fúvószenekar, a női
kar és a dalárda, akiknek színvonalas
műsoraival sosem lehet eltelni, akárhányszor is mutatják meg tudásukat. (Teszik ezt
mindaddig, amíg a város elöljárói úgy szabják a művelődési ház költségvetését, hogy
fussa fűtésre, világításra, és a lelkiismeretes
személyzet bérezésére.)
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Nagymaros nem a polgármester és a
városatyák, hanem a focicsapat ifjú titánjai,

és a kajakegyesület vízi legényei, leánykái,
akik sportolásuk révén jellemükben
nemesedve öregbítik a város hírnevét a
különböző bajnokságokban, és versenyeken.
(Teszik ezt mindaddig, amíg a város elöljárói
a költségvetésből azt a kicsit, azt a keveset ki
tudják még szorítani, amely éppen elég a
nevezési díjakra, vízszámlára, útiköltségre.)

hogy ne vaktában lövöldözzön választáskor.
Ma itt Nagymaroson, a 4700 lakosú településen
havonta 700 újság fogy el. Ma itt Nagymaroson, a 4700 lakosú településen jó esetben 5060 ember jön el az évi rendes közmeghallgatásra. Ez a város a lakóitól ennél többet érdemelne! (Igen, tudom, lehet hogy nálunk is, a jelenleg regnáló városvezetésnél is többet.)

Akkor hogy is van ez? Mégsem mindegy,
hogy kreatív-e a testület, rátermett e a polgármester? Vagy mégis mindegy, ha halomra szekálják is egymást odabenn, mert
közben a város öntudatos polgárai, meglévő,
és jól működő civil szervezetei, a „civil
kurázsi” az „okosakat” megkerülve virágzó
közéletet teremt idekinn? Igen, igen, és nem,
nem. A dolgok nem feketék és fehérek,
árnyalni kell tudni, mérlegelni kell tudni. De
ehhez a jó szimaton kívül minimális
tájékozottság szükségeltetik. (És nem a főtéri
pletykákból, nem a suttogó propagandából.)

Higgyétek el kérlek, ha Nektek közömbös, hogy mi történik itt, tizenkét ember
nem fog tudni csodát tenni. Pár hete itt járt
közöttünk a művelődési házban Hegedűs
Zsuzsa szociológus. A sok negatív vélemény
hallatán egyszer csak kifakadt: értsék már
meg végre, senki nem fogja önök helyett
megváltani a települést! Sem az EU, sem a
mindenkori kormány. Az lesz, amit
önerőből, civil összefogásból maguknak
megcsinálnak, és annyi élet lesz ebben a
városban, amennyit önök a közéletre áldoznak. Engem elgondolkoztattak ezek a
szavak. És Benneteket?
Baráti tisztelettel
Heininger Ferenc

Rendelkeztek Ti ezzel itt Nagymaroson?
Nem akarok az észt osztó szerepében tetszelegni; én sem rendelkeztem, amíg nem vettem
részt a képviselői munkában. De a helyi
(olykor két) újság minden lapszámát beszereztem, minden közmeghallgatáson ott
voltam. Egy marosi polgárnak ennyi talán elég,

(E témában e lap hasábjain, vagy azon
kívül, bárkitől bármilyen emberi hangon
elmondott véleményt vagy ellenvéleményt
köszönettel veszek.)

Képek a múltból
Az elmúlt évek ásatásaiból
Pest megyében
Pest megyében az elmúlt két évtized
során, az egyre szaporodó építkezések
számtalan nagy felületű és jelentőségű régészeti feltárást eredményeztek. Kötetünkben ezekből, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága által végzett ásatásokból mutatunk be ízelítőt. Szerepelnek benne az autópálya építéseket megelőző ásatások (M0,
M5, M6 autópálya, a 2-es út Vácot elkerülő
szakasza, a 4. sz. főút) a lakóparkok, ipari
parkok területén végzett feltárások és nem
utolsó sorban a városi s megyei önkormányzatok által támogatott régészeti munkák. Itt a két legnagyobbat, a szentendrei
római tábor és a váci középkori város ill.
vár kutatásait emelhetjük ki.
Időrendi sorrendbe állítottuk feltárásainkat, végigkísérve megyénk történetét az újkőkortól egészen a török korig. A sok színes

képpel, ásatási felvételekkel s tárgyfotókkal
próbáljuk közelebb hozni mindenkihez régészeink munkáját.
Megjelent: 2008. augusztus, ára: 5200 Ft
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Újfent hódít az iszlám a Dunakanyarban!

Mecset Nagymaroson?

Karácsonyi finomság

Morgós csúcs

okak számára nem titok, hogy a Dunakanyar-Börzsöny-Pilis térség nemcsak
páratlan természeti látványosságokat
rejt magában, hanem egyben a láthatatlan
erők, erővonalak találkozási pontjait is kijelöli. Tudták ezt eleink is. Várat, templomot, székesegyházat, kolostorokat nem esetleges helyszínekre állítottak. Pontos helyüket a szakrális
földrajz segítségével határozták meg.

S

Így volt ez városunkban is. Három ilyen kiemelt pontja van Nagymarosnak. Az erővonalak, nevükön Szent György vonalak metszéspontja három helyszínt erősít spirituális
energiáival. Az első: a Szent Keresztről elnevezett katolikus templomunk. Pontosan az
oltár alatt metszi egymást a két vonal. Nem
véletlen, hogy ásatások bizonyítják a templomdomb igen-igen régi szakrális szerepét.
Aki második pontként a református templom vagy a zsinagóga vagy a zsidó imaház
épületére tippel, igen messze jár az igazságtól. Ezeket a helyeket építőik már nem a régiek „szakértelmével” jelölték ki; ezt az újkori mérések is alátámasztják.
Második ilyen pont a volt Szent Mihály
monostor, ezt ma már mindenki csak Remete-barlang néven említi. Igaz, szent remeték éltek itt már a középkorban. Monostort alapítottak és templomot építettek
Szent Mihály tiszteletére. A templom elpusztult, csak háromhajós barlangszentélye sejteti helyét és régi funkcióját, nevét a
hegy őrzi. (Sokan hallhattak arról, hogy
magas földsugárzású helyeken élni, lakni
nem egészséges. Mégis kevesen méretik be
a földsugárzást egy új ház építése előtt vagy
beköltözéskor.)
A Mihály-hegy és templom vonalán jutunk el a harmadik ponthoz északkelet felé,
a Király utca szűk környezetéhez. Tengelye
egybeesik a visegrádi királyi palota, vár, Salamon torony régió központjával, amely
szintén szakrális központ volt. Nem véletlenül építkeztek ott, és építették meg a fellegvárat a Szent Korona őrzésére a tatárjárás
után. Nagy valószínűséggel nem csak
„odaát” volt szempont a szakralitás. Ezen
az oldalon távoli, keleti rokonaink, a törökök emeltek csapataiknak, vezíreiknek
imahelyet, fürdőt, mecsetet. Szakrális helyet. Igény is volt rá és hely is volt.
Szakrális helyekre ma is van igény… A
történelmi szálat gombolyítva jutott el városunkba egy kis csoport, akik szolid keleti
öltözékükkel nemigen tűntek fel a napos

Nagymaros

Hozzávalók:
októberi hétvégén. Annál inkább feltűnést
keltettek furcsa mérőeszközeik és méréseik
fent említett helyszíneken, fényképezésük
és kedélyes beszélgetésük. Nem titkolt szándékuk egy szakrális terület kiválasztása,
megvásárlása és megszentelése. Természetesen Allah – Magasztaltassék! – segedelmével és jóváhagyásával.
Kérdéseinkre, hogy hogyan képzelik mecsetük építését, körbemutattak: vajon az itt
élők nem hitükből építették templomaikat?
Vajon mi kell még több? Elszégyelltük magunkat. Ők egytől egyik sugárzó arccal állottak férfias méltóságukban. Láttuk, az ő
hitük még sok templomot fog emelni. Elképzeléseikbe leginkább a Szent Imre herceg tér nyugat-északnyugati része illeszkedne. A Nap utcát gyönyörű árkádos medinának (városrésznek) tudnák elképzelni és
nem áll távol tőlük egy muszlim negyed
gondolata sem, iskolákkal, fürdőkkel és műhelyekkel. Építészetileg a már Nyugaton bevált, tradicionális elemeket felhasználó modern iszlám stílust finomítanák tovább, a táj
adottságainak és a hely géniuszának megfelelően. A mecset felszentelésekor – a Sayyidna Ísa (a mi Urunk Jézus) béke legyen vele!
– nevet kapná, az Európában elterjedt Ísaviták (Jézust tisztelők) iszlám rendjéhez tartozók kívánsága szerint. Kész terveik, egyenes
beszédük és sugárzó hitük hamar meggyőztek szavaik hitelességéről. Búcsúzáskor a
Szent Imre herceg tér földjéhez érintették
fejüket és háromszor ismételték a Bismilláhir Rahmanir Ráhim (Isten a Könyörületes
és a Végtelenül Irgalmas nevében), hozzátéve még Sayyidna Isa – a mi Urunk Jézus dicsőségére – gyönyörű imát. Mondják, vannak metakozmikus kiválasztások, kiválasztódások. Ennek vagyunk most tanúi.
Lejegyezte: az Ars Regia
munkacsoport

A tésztához:
– 8 dkg Rama margarin
– 0,5 dl tej
– 4 dkg keserű kakaópor
– 30 dkg porcukor
– 20 dkg darált dió
– 10 dkg darált háztartási keksz
A forgatáshoz: kristálycukor
A gesztenyés töltelékhez:
– 10 dkg Rama margarin
– egy kevés rum
– 15 dkg darált háztartási keksz
– 5 dkg porcukor
– 25 dkg fagyasztott gesztenyemassza
Egyéb hozzávalók:
– fagyasztott vagy meggy befőtt (magozott)
– egy kézi citromfacsaró
Elkészítése:
A kekszet a dióval, a porcukorral, a kakaóval, a puha margarinnal és a tejjel összegyúrjuk. Nedves kézzel kb. 25 kis gombócot formálunk belőle, majd kristálycukorban meghempergetjük. A fölengedett
gesztenyemasszát a porcukorral, a kekszszel, a puha margarinnal és egy kevés rummal összedolgozzuk. A kekszes diógombócokat egyenként, egy felfordított, nagyobb
citromfacsaró üregébe, pontosabban inkább csak körben a falához nyomkodjuk,
hasonlóan ahhoz, mint amikor egy tortaformát bélelünk tésztával. A közepébe
teszünk egy lecsöpögtetett magozott meggyet.
A gesztenyés töltelékkel pedig teljesen
betöltjük az üreget. Ezután (mivel cukorba
mártottuk), könnyedén kiütjük a formából. Így kapjuk a morgós csúcsot, a
kívül diós, belül gesztenyés, egyszerűen
elkészíthető, fenséges édességet.
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Itt a tél

ÁLLATVÉDŐ SOROK

Cicasirató

– öröm
az embernek,
őrület a kutyának

okan siratják cicájukat Nagymaroson.
Nem kellene, mert nem betegség által,
hanem emberi gonoszság által pusztulnak el. Mert élnek közöttünk beteges hajlamú szatírok, akik abban lelik örömüket,
hogy élőlényt pusztítanak. Méreggel. Ezekre
hatni nem tudunk, mert az életet a szív és a
lélek tiszteli. De bennük egyik sincs. Sem az
állatot nem sajnálják, sem a gazdáját, aki
talán kisgyerek, talán magányos öreg, és kis
barátját, lelkének egy darabkáját veszíti így
el. És nő benne a keserűség, az utálat, az
undor az embertársak (?) iránt. Aki talán a
mosolygós, udvarias szomszéd.

S

Mit tehet a jóérzésű ember? Cicát lakásban tartani, megfosztani a napsugártól, a
fű és a föld közelségétől, a szabad csatangolástól embertelen dolog. De megmérgezni
őket sátáni dolog. Ilyen lények között kell
élnünk. Mert nagy a közöny és nincs összefogás. Pedig a név és cím ismert. De nem
akad senki, aki feljelentené, holott az állatkínzás két év börtönnel büntethető.
Közösségben élünk, nem lakatlan szigeten, valamivel mindenki zavarja a másikat,
és a másik elnézi neki. Lehet, hogy valakinek a macskája a más kertjébe pisil, vagy
ugat a kutyája, de bizony az is meglehet,
hogy a gazdája évek óta szó nélkül tűri a
szomszéd a hangoskodását, rádiója bömböltetését vagy a gyereke, unokája zajongását. Megoldás lenne a gyerek megmérgezése? Vagy vágjon beléjük vasvillát, mint az az
„egyébkén rendes ember”, aki a kiszökött
kutyával tette ezt? Nem a szerencsétlen állatokon kell bosszút állni, e fölött nem lehet
szemet hunyni! Ez sajnos jelenség, közös-

ségben élünk, és mindenki tudja, hogy ez
igaz. Rendszeresen mérgezik az állatokat.
Milyen ember az, aki ilyent tesz? Lehet,
hogy még templomba is jár? Igen, az állattartók is sok mindenben hibásak, csakhogy
ezeknek a dolgoknak nem ez az elintézési
módja. Sok szülő is felelős (lenne) a gyerekei viselkedéséért, mégsem történik semmi.
Nincs semmi elnézés Isten teremtményei
iránt? Az állatok is a teremtett világ részei!
Akik ártatlan állatokat ölnek meg ettől
nem lesznek nagyobb emberek. Ellenkezőleg!
Másképp mutassák meg a „nagyszerűségüket, bátorságukat”: emberhez méltó viselkedéssel, azzal, hogy a közösségért tesznek valamit rafináltságukkal, tettre készségükkel. Elhiszik, hogy az eredménye nem
szenvedés lesz (fizikai szenvedés az állatnak, lelki kín a gazdának), hanem csupa
mosolygó arc, hálás tekintet. Elhiszik, hogy
ezekért ezerszer inkább érdemes élni?
Szabó Dezső
Nagymaros

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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16–18
8–10
16–18
8–10 és 16–18

Tel.: 20/46–828–46 és 27/355–523
www.kutyakanyar.hu
E–mail: lapaly@kutyakanyar.hu
Hétköznap 08 és 18 óra között dolgozom,
rendelési időn kívül telefonos egyeztetés
alapján fogadom betegeimet.

– a kutya fél a tűzijátéktól! A jó szomszéd
előre értesíti a kutyatulajdonost, hogy biztos helyre mentse a kutyáját, nehogy megszökjön.
– a kutya is fázik! A száraz, széltől védett
kuckó, házikó mindegyiküknek kijár. A
vizes bunda nem véd a hidegtől.
– a kutya is szomjas! A jég nem iható, adjunk neki naponta többször langyos vizet.
– A kutya fagyott ételt sem tud enni!
– Az újszülött kiskutya megfagy, ha nem
visszük melegbe!
– A sok csont összeáll a belében, és műteni
kell – ne csak csonttal etessük!
– Az öreg kutya is izületis! – kérjünk neki
gyógyszert, mert pont úgy szenved, mint a
gazdája.
Senki nem tud minden állaton segíteni,
de legalább segítsük azt, aki ezt megteszi!
Támogassa a jövedelemadójának 1 %-ával.
ADÓSZÁM: 18700767–1–13
Máté Állatvédelmi
Közhasznú Alapítvány

A KUTYAKANYAR
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
ajánlja szolgáltatásait!
Sokan nem tudják,
hogy a kutyák és a
macskák többsége 5
éves kor felett fogkő
felrakódás miatt kialakult fogíny-gyulladásban szenved. A folyamat rendszeres ellenőrzéssel és a szakszerű eltávolítással megállítható.
Január hónapban az ultrahangos fogkő
eltávolítást 25% kedvezménnyel végezzük!
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Karácsonyi
koncert
December 13-án, 17 órakor
a művelődési házban
„Az ünnep misztériumának
kezdetén mennyei zene és angyalok éneke hallatszott, melynek hatására a napi foglalatosságukat töltő pásztorok megérezték, megértették, hogy a
szeretet életükbe költözött.”
Az adventi készülődés közben álljunk meg
egy pillanatra, és az ünnepi kellékek előteremtése érdekében folytatott napi ténykedéseinket félretéve fordítsunk gondot a lelki és
szellemi felkészülésre is. A tavalyi koncert sikerén felbuzdulva rendezzük meg ünnepváró karácsonyi hangversenyünket, amelyre

INVITÁLÓ
nagy tisztelettel várunk minden zeneszeretőt. Az élőzene és az éneklő emberi hang
képes teljesebbé, meghittebbé, bensőségesebbé varázsolni ünnepeinket, ezért idén
szokásos karácsonyi hangversenyünkre felkértük együttműködésre a Nagymarosi Nőiés Férfikart, akik most a közös műsorszámre
vegyeskarrá alakulnak. Valódi zenei csemege vár mindazokra, akik elfogadják meghívásunkat, és megtisztelik jelenlétükkel az
énekeseket és zenészeket.
Dunakanyar Fúvósegyüttes
Ujvári Gábor – zenekarvezető

MEGHÍVÓ
2008. december 12-én
(pénteken) 16.30 órakor
NAGYMAROSI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

KARÁCSONYI
NÓTAKLUB
MINDENKIT
SZERETETTEL VÁRUNK!

A sejtelmek kegyelmi állapotai
Most egyszerre két, sajátos mondandójú és képi világú verseskötetre
szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, melyeknek fotós társszerzője nagymarosi honfitársunk, Németh Zoltán Pál fotográfus. Testvérével, Németh Péter Mikolával szoros alkotói közösségben
készült munkáiban tetten érhetjük a Teremtő és teremtett világa
kapcsolatának megsejtéséről szóló látomásos elképzeléseit.
Németh Péter Mikola
Mysterium carnale
című kötete látszólag alkalmi jellegű
kiadvány – írja a
kötetről Hafner Zoltán –, tisztelgés
Pilinszky János születésének 85., és halálának 25. évfordulója alkalmából. Az ünnepi alkalom azonban nem pusztán hagyományos értelemben
vett tiszteletadás, hanem az ünnep által kirótt
számvetés és összegzés is egyúttal.
A „beavatatlan” és a „beavatott” bennünk
egymástól különvált világa közötti kapcsolat
felvételének kísérletéről szólnak a versek – ha
tetszik, a párbeszéd lehetőségéről, létezésünk
megannyi rétege: a testi és lelki, az evilági és
túlvilági, az én és a Másik, a csend és a szó, vagy
épp a fénykép és a vers, valamint (kortárs líránkban egyedülálló módon) a keresztény tradíció
és a neoavantgárd között. Mindeközben a
kötet egésze a szerzője Pilinszky-olvasatáról is
számot ad: újszerű módon gondolja tovább e
költészet hatását a mai helyzetünkre.

Nagymaros

A költő legújabb
VisszaSejtesít című
kötete pedig több
mint húsz esztendőn
át készült. A szerző
válogatott és új verseit, vizuális költeményeit, költészeti montázsait, irodalmi performanszait mutatja
be. Németh Péter Mikola rövid és hosszú költeményei a magyar avantgard legszebb hagyományaihoz tartoznak.
Németh Péter Mikola és szerzőtársa-testvére, Németh Zoltán Pál e két könyve a vizuális
és szöveges kódok által mélyen beágyazódik a
vallástörténetbe, a lét természetfeletti és a világi megismerésének filozófiai ismeretkörébe,
a liturgikus rendbe, a latin nyelv szótanába, úgyhogy ne számítson a kedves olvasó könnyű
olvasmányra. De, mint írja Fekete J. József értő
elemzésében e köteteknek kereső emberekre
van szüksége, akik számára a kozmikus
elhagyatottság közepette elegendő, ha fát ültethetnek az elmúlás ellen. (Napkút Kiadó, Bp.)
Hujbert István

A művelődési ház
decemberi programjai
Dec. 05. 16.00 Fogyatékkal élők Mikulása
Dec. 06. 9–13 II. Karácsonyi Jótékonysági
Bazár a MÁTÉ Alapítvány szervezésében
Dec. 08. 9–13 Vásár
Dec. 08. 17.00 Városi Nyugdíjasklub – Mikulás
Dec. 09. 8–11 Vásár/ angol használt ruha
Dec. 12. 16.30 Karácsonyi nótaklub
Dec. 13. 9-12 Karitász vásár
Dec. 13. 17.00 Karácsonyi koncert
Dec. 15. 17.00 Városi Nyugdíjasklub
– karácsonyi ünnepség
Dec. 16. 12 -19 Véradás
Dec. 19. 17.00 Csillagváró – Kittenberger
Kálmán Ált. és Művészeti Iskola
Dec. 20. 9–15 Karácsonyváró
11.0 Varázslatos karácsony
– az Aranyló Színház előadása
Kérjük az érdeklődőket, figyeljék a plakáto kat, mert azokon újabb információt, eset leg időpontváltozást is találhatnak.

AETERNITAS
(Levlap-féle kislányomnak, Zs-fának)
Ez itt a végtelen: – Látod!?
Most már a tiéd.
Érted tartogattam.
Harmincnégy évet fájt
– Lloret de Mar –
Albatrosz szívemben az élet,
sebzett álmaimban a halál.
S a keresztségben
ezt ma
mind Neked adom:
– sós ízével a földnek –
a tenger könnycseppjeit
m i n d ö r ö k b e ...
(Hispánia, 1986 augusztusa)

NÉMETH ZOLTÁN PÁL FOTÓJA
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Nagymaros FC hírei
Eredmények – Felnőtt:
Szob – Nagymaros FC
0:00
Nagymaros FC – Penc
5:2
Góllövők: Verebes G (2), Boros J (2) Zeller D
A felnőtt csapat remek őszi szereplést produkált!

Az ifjúsági csapat mérkőzéséről és az öszi
bajnokság állásáról a következő lapszámban tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat.
A Nagymarosi F.C. elnöksége és tagsága
boldog karácsonyi ünnepeket kíván a város
valamennyi lakójának!
Major László
Nagymaros F.C. elnöke

Tegulárium

Pártolótagság

Téglamúzeum Veszprémben
Károly Róbert Társaság tagjai a
múltkor tapasztalatgyűjtő kirán dulást tettek Veszprémbe, hogy
megnézzék az 1751-ben épült Vár utca
29. számú ház barokk pincéjében a kö zelmúltban felavatott Teguláriumot. A
9000 éves múltra visszatekintő építőa nyag 4000 becses darabja tekinthető itt
meg: írott, karcolt, sablonban készült
monogramos, pecsétes, címeres téglák
és különleges tetőcserepek gyűjteménye
a római kortól napjainkig. Már az
Árpádkorban sok templomot építettek
olyan kemény téglából, hogy a mai
napig szilárdan állnak helyükön. A
tégla a 14–15. századtól vált igen nép szerűvé Magyarországon.

A
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világ első mesterséges építőanyagából tervez kiállítást 2009-ben a Pincetárlat pincéjében környékbeli gyűjtők anyagából. Kérünk mindenkit, akinek téglája vagy dokumentuma van a tégla történetéből, jelentkezzen, hogy a kiállítás látogatói megtudják, miből épült Nagymaros.
Döbrössy Mihályné

Többen jelezték, hogy a további kiállítások
létrejöttét rendszeres hozzájárulással támogatnák, aminek nagyon örülnénk, mert
a tárlatoknak bizony van anyagi vonzatuk.
Jövőre három kiállítást tervezünk, és szeretnénk kérni az esetleges pártoló tagokat,
hogy szándékukat jelezzék nekünk.
Szabados Györgyné,
06-20/391-5485, 27/354-369
A Károly Róbert Társaság

1870-ben Nagymaroson Bergmann Mihály alapított téglagyárat, ahol közel nyolcvan évig kiváló minőségű téglát és cserepet
gyártottak. 1950-ben felrobbantották, mert
„már nem volt rá szükség”. Társaságunk a

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

Céges évzáró rendezvények
lebonyolítása.

Ünnepi ajánlatok:
dec. 24-én délig rendelhető
elvitelre:

Belső terme 70 fő
befogadására alkalmas.
Magyaros és mediterrán
konyha: saláták, halak,
pizza.
Napi menü előfizethető
600 Ft-os áron.

– karácsonyi pontyhalászlé
– hidegtálak, meleg ételek
Zárva:
december 24. és 25.

NE ADJUNK A GYERMEKEK KEZÉBE MOBILTELEFONT!!
indenki tudja, hogy a mobiltelefonok rádiójeleket és elektromágneses
mezőt bocsátanak ki, ezek pedig áthatolnak az agyon is. Ez műszerekkel mérhető, valamint a vérkristály analízises vizsgálat is alátámasztja. Talán az agysebészek
ezért nem használnak mobilt. A gyermekek
koponyája még fejletlen, ezért kevésbé védi
az agyat, mint a felnőtteké, igy jobban ki
vannak téve az elektromágneses sugárzásoknak (nemcsak a mobilok veszélyesek
ilyenformán, hanem a televízió, az MP3-ak,
és minden, ami fejhallgatóval hallgatható).
A heidelbergi orvosegyetem kutatója,
Prof. Dr. Dr. Ph. D. András Varga, aki nemcsak orvosprofesszor, hanem elektromérnöki doktorátussal is rendelkezik, az „Elektrobioklimatológia” címen, eddig csak németül
megjelent könyvében tudományos kísérletekkel igazolja az elektromágneses frekvenciák (EMF) egészségkárosító hatásait,
amely nemcsak termikus (hőhatás),
hanem hőtől független hatásaival is károsítják sejtjeinket. Kutatásai bizonyítják, hogy a
mobiltelefon nemcsak akkor árt, ha beszé-

M
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lünk valakivel, hanem, akkor is, ha be van
kapcsolva: ugyanis két másodpercenként ad
egy impulzust a legközelebbi adótorony felé,
hogy hívásra alkalmas. Ezek az impulzusok,
attól függően, hogy milyen távolságra vannak a testünktől, károsítják a szervezetünket. Különösen veszélyes ez gyermekekre,
akiknek a szervezete folyamatos és gyors fejlődésben van.
Tömegközlekedési eszközökön, ha egyidejűleg többen is mobiloznak, akkor olyan
nagy teljesítménysűrűség keletkezik, hogy
az még a nem mobilozókra is egészségkárosító hatással van. Ugyanilyen hatással
kell számolni az úgynevezett DECT – zsinórnélküli – telefonok esetében is. A készülék a nap 24 órájában küld jeleket a telefonra, még akkor is, ha nem telefonálunk.
Ugyanilyen károsító hatásokkal kell számolni a vezeték nélküli számítógépek (PC,
monitor, nyomtató, egér, stb.) esetében is.
Vannak felelőtlen kismamák, akik hosszú
percekig folytatnak beszélgetéseket a mobiljaikon, s nem gondolnak a magzatukra. Ugyanilyen felelőtlenek azok a kismamák is, akik a

bekapcsolt mobiltelefonjukat a gyermek mellé
teszik a babakocsiba, vagy a gyermek kezébe
adják, hogy játsszon vele. Vajon hány magzati
rendellenesség, vetélés, vagy gyermekrák eset
írható a tudatlan és felelőtlen kismamák
számlájára? Nagyon jó, ha csökken a születésszám, mert nem lesz túlnépesedés!
Ha már nem vigyáznak ránk a multik, a
hivatalok stb., akkor legalább mi vigyázzunk magunkra, utódainkra és egymásra is!

Lehet védekezni!
Kapható ilyen harmonizáló chip, amit a
mobiltelefonra, ill. számitógép képernyőjére, a számítógépre, tv-képernyőre, stb helyezhetünk, és kivédi ez elektroszmogot.
Megrendelhető a cikk írójánál, sőt díjmentes szaktanácsot, valamint díjazásért műszeres bemérést is lehet tőle kérni.
Weixl-Várhegyi László
mérnök-bioenergetikus
Tel/fax:06–27–350–204
weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com
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INVITÁLÓ – KISBÍRÓ
A Jeszenszky Produkció
bemutatja
2008. december 28-án
vasárnap 16:30

ÜNNEPI KONCERT

2008. december

Közeleg a Karácsony
Íme egy jó ajándék ötlet!
Kihagyhatatlan ajánlat,
hihetetlen árakon.
NAGYMAROSI KÁBELTELEVÍZIÓ AKCIÓ

Benkó János nívó-díjas operaénekes egyházzenei
előadói estje vendégművészekkel.
Közreműködik:
Száraz Lívia énekművész, Toldi Tamás magánénekes
Kovács Emese, a Jeszenszky Produkció
gyermekkarának tagja.
Orgonán közreműködik: Verbay Zsolt
orgonaművész, karnagy
Helyszín: Római Katolikus Templom Nagymaros,
Belépőjegyek 600 forintos áron kaphatóak
a nagymarosi könyvtárban, Tel.: 06–27–594–105
és 594–106, valamint a kismarosi művelődési házban
Tel.: 06–30–302–8703.

Új előfizetőink KábelTV vagy Internetbelépési díját

csak december hónapban
4.990 Ft-ra csökkentettük

A meglévő 47 TV csatornán felül további új műsorokkal
(Movies24, TV6, képújság, RealityTV, Fishing&Hunting, Reflektor, Smile of Child) is gazdagítjuk kínálatunkat.
Augusztus óta, szenzációs áron elérhető új és korszerű Internet rendszerünkön, a 8Mbit/s sávszélesség sem lehetetlen.
Győződjön meg róla Ön is!
További információkat a www.maros-net.hu honlapon,
ügyfélszolgálatunkon a 2626 Nagymaros, Fő tér 5. szám
alatt, vagy telefonon a 06-27/595-100/125, 06-30/970-2630
számokon kaphat.

MÁTYÁS KIRÁLY
KERTVENDÉGLŐ
DECEMBERI AJÁNLATA

MUNKAKTÁRSAKAT
KERESÜNK

KARÁCSONYI
VENDÉGVÁRÓ

A Visegrádi Ásványvíz Kft
munkatársakat keres

December 19 – 23. között akciós karácsonyi menüvel és
meleg ünnepi hangulattal várjuk minden kedves vendégünket.
Ajánlatunk: halászlé, töltött pulyka vegyes körettel, mákos
guba, bejgli és egyéb finomságok.
A karácsonyi menü és hidegtálak
december 19 – 23-ig rendelhetők
és 24-én 12 óráig elvihetők.

Targoncás munkakörbe

SZILVESZTERI MULATSÁG

Bővebb tájékoztatás, illetve jelentkezés:
Telefonon: 70/376-1704
E- mailben: visegradi@mail.datanet.hu
Levélben:

2025 Visegrád–Lepencevölgy Pf. 8.

Az év utolsó napján december 31-én évbúcsúztató zenés
mulatsággal várjuk minden kedves vendégünket!
Amit ajánlunk: welcome drink, kétfogásos vacsora,
egy pohár pezsgő, éjfélkor hidegtál,
hajnalig tartó mulatság élő zenével.
Belépő ára: 5500 Ft/fő.
Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók december 28-ig!!!
Tel.: 06-27-355-678
06-20-969-2893

Szeretettel várjuk!

Mátyás Király Kertvendéglő
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Szépségműhely –

– Gyógykozmetika

Fő tér 9.
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

– KARÁCSONYI

AVON

Ildikó Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda
Nagymaros, Fő tér 3.
Keresek előjegyzett, készpénzes vevőim részére:

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

– családi házakat, (egy és többgenerációs)
– nyaralókat,– telkeket,– Duna-parti házakat, – albérletet
– értékbecslés 24 órán belül
– adó /illeték/ ingatlanjogi tanácsadás
– lakáshitelek már 5 % önrésszel

AEGON ügyfeleknek további kedvezmények!

www.ingatlan.com/ildiko
Haraminé Ildikó

E–mail: majorlaci@vipmail.hu

06–20/464–3429,

06–30/695–0030, 27/354–535
Szilágyvári Bernadett

Tanácsadó: Major László

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

Az OPTIKAI üzlet december 6-án nyit
Nagymaroson a Fő tér 16 sz. alatt
Minden kedves régi és új megrendelőnket szetetettel várunk!
Tekintsék meg az új kollekciókat valamint optikai cikkeink nagy választékát, és vegyék igénybe szolgáltatásainkat.
Nyitvatartás: kedd, csütörtök, péntek: 9-12 és 14-17
szerda 9-12 és 14-18

Páros szombaton 9-12 orvosi látásvizsgálat,
mely továbbra is ingyenes. Előjegyzés 06-30/916-0889

Áldott ünnepeket és boldog békés új esztendőt kíván
Lendvainé Pesti Emese látszerész mester, Lendvai Eszter látszerész optikus
és Dr. Kispéter Éva szemészfőorvos

Regisztrált
Gázszerelő-mester
Nagymaroson
vállalja gázkészülékek
– gázcirkók, gázkonvektorok,
– gázkazánok, gázboylerek,
– gáztűzhelyek
– vízvezeték, szanitér és fűtésrendszerek

tisztítását, javítását, karbantartását
06–20/970–8102

Nagymaros

Jön a TÉLI GUMIK SZEZONJA!

GÉ-SA 95 Bt.
2626 Nagymaros, Váci út 60.
Tel: 06-20/519 -86 30
Szűcs Géza
Gumiszerelés, eladás
30 % kedvezmény
Nyitvatartás:
hétfő-péntek: 7 - 17 ó
szombat: 8 - 12 ó
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CBA Dunakanyar
AKCIÓ
december 5-től 24-ig
Parasztkolbász /Ász/
Füstölt főtt tarja /Ász/
Csülök sonka /Ász/
Lángolt kolbász vg.
Sertésnyelves rolád
Ahida paprikás pulykamell sonka
Füstölt tarja vf. /Ász/
Füstölt kötözött lapocka vf.
Waja margarin light
Trappista sajt Szlovák
La Mattina kakaópor
Cage piskóta tallér /több íz/
Linzer koszorú /Királyfi/
Vegyes linzer sütemények /Királyfi/
Diós linzer koszorú /Királyfi/
Jacobs Merido őrölt vák. kávé
Alvorada őrölt vák. kávé
Vénusz napraforgó étolaj
Oliwero wellness line olaj
Oliwero extra szűz olívaolaj keverék
Costa Doro szőlőmagolaj
Dawtona flakonos mustár
Dawtona flakonos ketchup
Classic ruszli üv.
Füstölt sprotni olajban tépőzáras /BK/
Classic heringfilé olajban
Baltic heringfilé paradicsomban
Baltic heringfilé olajban
Szegedi májkrémek /3 féle/
Kofa babkonzervek /több féle/
Globus különleges vagdalt
Kiss torma üveges
Kiss torma üveges

1kg
1kg
1kg
600gr
1kg
1kg
1kg
1kg
500gr
1kg
80gr
135gr
650gr
650gr
650gr
250gr
250gr
1l
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500gr
160gr
170gr
190gr
190gr
65gr
400gr
130gr
200gr
350gr

749.- (749 Ft/kg)
1195.- (1195 Ft/kg)
895.- (895 Ft/kg)
469.- (782 Ft/kg)
995.- (995 Ft/kg)
935.- (935 Ft/kg)
1195.- (1195 Ft/kg)
975.- (975 Ft/kg)
105.- (210 Ft/kg)
895.- (895 Ft/kg)
79.- (988 Ft/kg)
109.- (807 Ft/kg)
695.- (1069 Ft/kg)
695.- (1069 Ft/kg)
695.- (1069 Ft/kg)
395.- (1580 Ft/kg)
249.- (996 Ft/kg)
439.- (439 Ft/l)
655.- (1310 Ft/l)
655.- (1310 Ft/l)
655.- (1310 Ft/l)
109.- (218 Ft/l)
109.- (218 Ft/l)
315.- (630 Ft/kg)
169.- (1056 Ft/kg)
159.- (935 Ft/kg)
199.- (1047 Ft/kg)
199.- (1047 Ft/kg)
34.- (523 Ft/kg)
79.- (198 Ft/lkg)
165.- (1269 Ft/kg)
119.- (595 Ft/kg)
175.- (500 Ft/kg)

Galletto darabolt paradicsom konzerv 400gr
Galletto hámozott paradicsom konzerv 400gr
Dawtona sűrített paradicsom
70gr
Cba darabolt ananász konzerv
565gr
Lencse /Babják/
500gr
Étkezési tarkabab
500gr
Étkezési sárgaborsó
500gr
Darált mák /Kalifa/
200gr
Szeletelt mandula /Kalifa/
100gr
Aszalt szilva /Kalifa/
200gr
Cba zöld tea filteres
20*1,5gr
Cba earl grey tea filteres
20*1,5gr
Tokaji reduktív hárslevelű /félédes/ 0,75l
Tokaji reduktív furmint /száraz/
0,75l
Tokaji reduktív furmint /félédes/
0,75l
Pincemester furmint
0,75l
Pincemester hárslevelű
0,75l
Markazi cabernet sauvignon
0,75l
Markazi kékfrankos /száraz/
0,75l
Markazi kékfrankos /félédes/
0,75l
Tokaji aszú 3p.
0,5l
Tokaji szamorodni /édes/
0,5l
Tokaji szamorodni /száraz/
0,5l
Lindenhof dobozos sör
0,5l
St. Martin's dobozos sör
0,5l
Cba üveges szörpök /3 íz/
0,5l
Sweet Home szörpök /több íz/
550ml
Springfresh légfrissítő /citrus, azúr, jázmin/ 300ml
Hops Baby popsitörlő /2 féle/
1db
Nova hajzselé
250ml
Nova hajlakk
450ml
Noel elektromos konyhamérleg /mérésh.: 3kg/ 1db

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: 7-17, V: 7-14
Áraink a készlet erejéig érvényesek!

135.- (338 Ft/kg)
135.- (338 Ft/kg)
32.- (457 Ft/kg)
149.- (264 Ft/kg)
189.- (378 Ft/kg)
199.- (398 Ft/kg)
129.- (258 Ft/kg)
299.- (1495 Ft/kg)
295.- (2950 Ft/kg)
269.- (1345 Ft/kg)
59.- (1967 Ft/kg)
59.- (1967 Ft/kg)
469.- (625 Ft/l)
469.- (625 Ft/l)
469.- (625 Ft/l)
385.- (513 Ft/l)
385.- (513 Ft/l)
525.- (700 Ft/l)
525.- (700 Ft/l)
525.- (700 Ft/l)
1635.- (3270 Ft/l)
1195.- (2390 Ft/l)
895.- (1790 Ft/l)
105.- (210 Ft/l)
105.- (210 Ft/l)
185.- (370 Ft/l)
289.- (525 Ft/l)
169.- (563 Ft/l)
379.- (379 Ft/db)
139.- (556 Ft/l)
385.- (856 Ft/l)
1995.- (1995 Ft/db)

