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2005. április 5. - a lap ingyenes!

József Attila

A SZÁMOKRÓL
Tanultátok-e a számokat?

Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak
                          magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
Pedig csinálhatja
                          a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erõt magatokon
És legelõször is
A legegyszerûbb dologhoz
                                    lássatok -
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon
                            felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.

Petõfi Sándor: A márciusi ifjak címû
versébõl olvasott fel részletet
Bazsalya Kornél egyetemi hallgató,
március 15-én délelõtt a nemzetiszí-
nû szalaggal, kokárdával feldíszített
mûvelõdési ház elõtt összegyûltek-
nek. A városi ünnepség itt kezdõdött

10 órakor, elõtte a Dunakanyar
Fúvósegyüttes az alkalomhoz illõ in-
dulókkal “hangolta rá” a közönséget
az ünnepre. A szabadtéri emlékezés
végén a Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Mûvészeti Iskola 6. osztá-
lyos tanulói a Kormorán együttes
Kõrösi Ágnes címû dalára koreogra-
fált táncot adtak elõ.

A 1848-49-es szabadságharcról
való megemlékezés a mûvelõdési
házban folytatódott, ahol a Himnusz
eléneklése után Edöcsény András
polgármester úr mondott ünnepi kö-
szöntõt.

“Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisz-
telt Ünneplõ Közösség!

Tisztelettel és szeretettel köszön-
töm Önöket az 1848-as forradalom
157. évfordulója alkalmából rende-

"Itt az idõ, most, vagy soha!"
– üzenik a márciusi ifjak

zett megemlékezésünkön.
Az ünnepek arra valók, hogy me-

gálljunk, elgondolkodjunk, letisztul-
janak gondolataink, hogy rendezzük
dolgainkat, hogy szembesüljünk és
szembenézzünk az alapvetõ értékek-
kel, hogy tisztázzuk a viszonyunkat
élet és halál, jóság és gonoszság, be-
csület és árulás, értékes és értékte-
len problémájával. Ma a rendszer-
váltást követõ 15. évben joggal me-
rül fel a kérdés, van-e létjogosultsá-
ga ennek a megemlékezésnek, van-e
érvényes üzenete a 157 évvel ezelõtt
történteknek, vagy pedig csak kiüre-
sedett nosztalgiázás, a felhevült
nemzeti érzület túláradása folyik-e.
Annakidején a márciusi ifjak köve-
telték a sajtó szabadságát, a nemze-
ti bank függetlenségét, az uniót, va-
gyis Magyarországnak Erdéllyel
való egyesítését. Van-e ma üzenete
a 12 pontnak?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai napon a szabad sajtót, a

sajtó szabadságát is ünnepeljük, ezért
kértem fel a mai ünnepi beszédre a
köztünk, Maroson élõ újságírót,
Szomráky Béla urat. Köszönöm mind-
azoknak a segítségét, akik munkájá-
nak, ötleteinek és kitartó szorgalmá-
nak köszönhetõen a mai napon ismét
egy Maroson megszokott méltó és
emelkedett ünneplésben lehet ré-
szünk.

Végezetül engedjék meg, hogy az
e hónapra választott jelmondatot
idézzem:

’Ha mindenki kivonja magát a kö-
telessége alól s csak a maga haszná-
ra gondol: akkor vége van a hazá-
nak’.”

Ezután a Nagymarosi Férfikórus
adta elõ Bárdos Lajos: Huszárnóta,
valamint Huszártánc címû kórusmû-
vét, majd Gounod: Faust - Katona-
kórus címû mûve hangzott el
Brusznyai Margit vezényletével és

Moórné Horváth Beatrix zongorakí-
séretében.

Az ünnepi szónok, Szomráky
Béla úr beszélt az ünnepek jelentõ-
ségérõl, a magyarság történelmében
bekövetkezett sorsfordulókról, a
márciusi ifjakról, a 157 évvel ezelõtt
történtekrõl és azt követõ évekrõl,
melyek mind nagy próbái voltak a
nemzet fennmaradásának.

Az ünnepség a Kittenberger Kál-
mán Általános és Mûvészeti Iskola
tanulóinak színvonalas megemlékezõ
mûsorával, majd a Szózattal zárult.

Az alábbiakban Szomráky Béla
beszédének szerkesztett változatát
olvashatják:

Az ünnepek életünk fontos állo-
másai, és egyben nagy fogódzói. Tá-
jékozódási pontok a kalendárium-
ban, a történelemben, s az ünneplés
mikéntje nemzetünk szellemi állapo-
táról ad pontos látleletet.

» folytatás a 2. oldalon

Közlemény
Tekintettel arra, hogy 2005. március 21-én, 24-én, 25-én és 29-én
Grécs László, Gyombolai Gyula, Rasman Miklós, Várnagy Béla
és Zoller Csaba távolléte következtében, határozatképtelenség mi-
att meghiúsultak a képviselõ-testület ülései, más megoldást kel-
lett keresnem arra, hogy a mintegy 160 városi alkalmazott részére
a márciusi bérek kifizetését biztosítani tudjuk, a rászorulók meg-
kaphassák a közgyógyellátási igazolványokat  és a segélyeket, az
évek óta sikeres partfal-pályázatunkat ezévben is benyújthassuk
és a 2004. évi zárszámadás a jogszabályokban elõírt megfelelõ
mellékletekkel és idõben kerülhessen majd tárgyalásra. Ezekre a
legfontosabb problémákra sikerült megoldást találnom, köszönöm
mindazoknak, akik ebben segítettek.

Tájékoztatom Önöket, hogy a fent említett távolmaradók kö-
zül többen a képviselõ-testületi ülések idején városunk közterüle-
tein és egyéb nyilvános helyein tartózkodtak.

EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER

Szomráky Béla ünnepi beszé-
dét mondja

“Ha a bölcs és becsületes emberek lemondanak arról, hogy saját
maguk irányítsák az ország életét, akkor az lesz a büntetésük,

hogy ostobák és gazemberek fognak uralkodni rajtuk.”
(PLATÓN)
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“Itt az idõ, most, vagy soha!”
– üzenik a márciusi ifjak

folytatás az 1. oldalról

Amint az ötvenes évek egyik
március tizenötödikéje is. Esterházy
Péter egyik anekdotájában olvashat-
juk, hogy az elvtársak azzal bíztak
meg egy nagyhangú, népszónoki eré-
nyekkel megáldott, amúgy hentes és
mészáros elvtársat, bizonyos Besze
Jánost, hogy – idézzük – “a Nemzeti
Múzeum lépcsejérõl szónokoljon a
spontánul összegyûlt tömegnek.
Besze készséggel vállalkozott is. Fel-
állt a lépcsõ tetejére – rezes orra
messzire piroslott, egyszerû kockás
ingét, melyet hétszámra nem vetett le,
meg-meglobbantotta a szél – s kien-
gedte dörgedelmes hangját. Akartok-
e rabok leni? A tömeg nem várta be
a mondat végét, hanem egyhangúlag
rázúgta: Akarunk! Akarunk! A szó-
noklatnak vége volt.”

Az antidemokratikus, vagy éppen
diktatórikus politikai hatalomgyakor-
lás mindig is rühellte a nemzeti ün-
nepeket, kiváltképp a forradalmakét.
Hiszen a forradalom lényege a vál-
tozás, míg az antidemokratikus ha-
talom a változatlanságra, már-már az
öröklétre próbál berendezkedni.
Ezért aztán a hagyományosan leg-
szebb, a kikezdhetetlenül magyar
nemzeti ünnepünknek, a mainak,
március 15-ének is eléggé hányatta-
tott sorsa volt, közel másfél évszá-
zadon keresztül próbálták kifacsar-
ni, kihasználni, kisajátítani, miköz-
ben ott tagadták meg, ahol csak tud-
ták. A múlt század elején Ady Endre
nem véletlenül szórta “szitkát és di-
csét a Tûznek március kofáira és
szentjeire”. Az 1948-as fordulat után
a proletárdiktatúra felkent vezérei
jobban féltek március 15-étõl, mint
ördög a szenteltvíztõl. Nem véletle-
nül, hiszen - noha állandóan forra-
dalomról beszéltek – választási csa-
lások és idegen fegyverek segítségé-
vel szerezték meg a hatalmat. És a
totalitárius hatalmat – amint ez 1956-
ban kiderült – semmi sem veszélyez-
teti jobban, mint a forradalomnak
akár csak a spontán említése, a spon-
tán gondolata. Ezért március új ko-
fái nagyokat hallgattak Petõfiék 12
pontjáról, viszont lázasan bizonygat-
ták, hogy a márciusi ifjak követelé-
seit elõbb Kun Béláék teljesítették,
hogy azok aztán a népi demokráciá-
ban végleg és hiánytalanul megva-
lósuljanak. A rettegett március 15-ét,
a Tûz márciusát úgy próbálták hígít-
gatva eltüntetni, hogy összemosták
az úgymond dicsõséges Tanácsköz-
társasággal, március 21-ével és az áp-
rilis 10-rõl április 4-re igazított “ha-
zánk felszabadulásának nagy ünne-
pével”, majd az egész torzszülöttre
ráhúztak egy elszabott tavaszi kabá-
tot, a Forradalmi Ifjúsági Napokat.
De ez az engedetlen, zabolátlan már-

cius tizenötödike a márciusi ifjak
örököseivel, a mindig új márciusi fi-
atalokkal állandóan kibújt a kény-
szerzubbonyra hajazó kabátból. A
rendszerváltásig jószerivel nem volt
olyan március, amelynek idusán ne
tört volna ki egy “Lánchídi csata”,
egy néma tüntetés a Batthyány-örök-
mécsesnél, amelynek elõestéjén a
szorgos ügynökök és a szépreményû
sz. t. tisztek útmutatásai alapján ne
gyûjtötték volna be az elõzõ évben a
Petõfi szobornál megjelent gimnazis-
tákat vagy éppen a demokratikus el-
lenzék vezetõ képviselõit.

A Tanácsköztársaságról ma már
azok sem hiszik, hogy dicsõséges,
akik évtizedeken keresztül ezt haj-
togatták, már április 4-rõl sem szól
az ének, mi viszont itt vagyunk, és
tiszta szívvel, szabadon ünnepeljük
a márciusi ifjakat. Hogy miért is ér-
demesek õk az ünneplésre, maga
Petõfi fogalmazza meg A márciusi
ifjak címû versében:

“Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsõk, kik
Tenni mertünk a honért.

Mi emeltük föl elõször
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Miljom szív földobogott!”

(Nem tévedés, Petõfi 14 millió
magyarról beszél!)

Nos, akik itt vagyunk, többé-ke-
vésbé mindnyájan tudjuk, mi történt
157 évvel ezelõtt: a felnõttek annak
idején, gyerekeink, unokáink most
tanulják az iskolában ennek a nap-
nak a történetét. Néhány tucatnyi fi-
atalember elszántságának, tenni aka-
rásának köszönhetõen ezen az esõs
tavaszi napon határozottan új irányt
vett Magyarország sorsa. Sok min-
den közrejátszott ebben, de döntõ
szerepe a márciusi ifjaknak volt, akik
a külhoni forradalmak hírére a már
évtizedek óta érlelõdõ reformgondo-
latokat azonnal konkrét követelések
formájában fogalmazták meg a 12
pontban. A nyomdafoglalással szim-
bolikusan és a gyakorlatban is meg-
teremtették a sajtószabadságot, a rab
Táncsics kiszabadításával jelképesen
is felszámolták a vélemény bûntet-
tet, így egy nap leforgása alatt beve-
zették az alapvetõ emberi és szabad-
ságjogokat.

A forradalmi ifjúság vezére és
ugyanakkor a békés forradalom pon-
tos krónikása Petõfi Sándor volt. Ver-
seiben a legjobb történelemkönyvek-
nél is hûségesebb képet ad az utó-

kornak a forradalom kirobbanásának
okairól, lefolyásáról, perspektíváiról.
És ezekben a versekben körvonala-
zódik 48 tanulsága, mának szóló sok-
rétû üzenete is. A szavak utolérhe-
tetlen mestere a politikában irtózik a
sok beszédtõl, néhány nappal a nagy
esemény elõtt így szólítja meg az Or-
szággyûlést:

“Sokat beszéltek, szépet is beszél-
tek,

Jót is, de ebbül a hon még nem él
meg… “

S a forradalmi nap után néhány
héttel a lelkesültség és lelkesítés után
ismét aggodalmának ad helyet,
Megint beszélünk, csak beszélünk
címû versében a szavaktól megrésze-
gült, önelégült közbeszédet állítja
pellengérre:

“Megint beszélünk s csak beszé-
lünk,

A nyelv mozog, a kéz pihen;
Azt akarják, hogy Magyarország
Inkább kofa, mint hõs legyen.”
Másfél évszázad telt el ama va-

rázslatos március 15-dike, a magyar
nemzet újjászületésének napja óta.
Azóta Európa valóban elcsendese-
dett, nemcsak forradalmai zúgtak el,
de maga alá gyûrte két borzalmas vi-
lágháború is. Felütötte itt a fejét a ná-
cizmus, itt zajlott le az emberiség
botránya, a Holokauszt, és – József
Attilával szólva - dúdoltak neki “egy
új mesét, fasiszta kommunizmusét”. A
“dúdoló” – errefelé is –a málenkij ro-
bottal kezdõdött, több százezer em-
ber elhurcolásával. Aztán elkerülhe-
tetlenül bekövetkezett a rendszervál-
tás. Kicsit sokat vártunk rá, Király-
hegyi Pál már jóval 56 elõtt, az öt-
venes évek elején megtáviratozta
Sztálin generalisszimusznak: “A
rendszer nem vált be.” A rendszer
mûködtetõinek, építõinek még közel
negyven évre volt szükségük ahhoz,
hogy ezt belássák. Most jobb híján
vagy éppen megszenvedett meggyõ-
zõdésbõl velünk együtt építik a régi-
újat. A köztársaságot.

Annak idején Petõfi is rendszer-
váltást akart: királyság helyett res-
publikát, köztársaságot. De õ egy
kicsit szigorúbb volt magához, mint
megannyi mai köztársaság-építõ. Így
ír errõl:

“Az utókor, mondhatja rólam,
hogy rossz poéta voltam, de azt is
fogja mondani, hogy szigorú erköl-
csû ember valék, ami egyszóval
annyi, mint republicanus, mert a
respublicának nem az fõjelszava,
hogy “le a királyokkal”, hanem “a
tiszta erkölcs”. Nem a széttört ko-
rona, hanem a megvesztegethetet-
len jellem, szilárd becsületesség a
respublica (azaz a köztársaság)
alapja”.

Megvesztegethetetlen jellemekre,

szilárd becsületességre ma nagyobb
szükség lenne, mint valaha. Hiszen
hatalmas vagyonok cserélnek heten-
te gazdát állami pénzen, különbözõ
listák formájában naponta esnek ki
szekrényeinkbõl a tizenöt éve megbu-
kott rendszer csontvázai. És hogy ezt
a furcsa temetõt végleg fel lehessen
számolni, hamarosan százezrek tudo-
mására jut, kik azok a tízezrek, akik
jelentéseket írtak róluk a korántsem
olyan titokzatos Központnak. Hosszú
idõn keresztül fog még mindnyájunk
fejére hullani a régi rendszer mocska.
És közben versenyképesnek kéne ma-
radnunk, fejlõdnünk kéne, hatéko-
nyabb munkavégzésre, nagyobb áldo-
zatvállalásra lenne szükség. Nemzeti
összefogásra. Persze a Petõfi-féle szi-
lárd becsületesség alapján.

Európa csendes, újra csendes. De
már Unió. Szolidáris, de kritikus. Va-
gyis segít, ha csökkenõ lendülettel is,
de nyújtja a karját, ha mi képesek va-
gyunk felemelni karunk, viszont ha
csak úgy teszünk, mintha emelnénk,
jogosan bírál minket. Szolidáris, de
elvárja, hogy versenyképesek le-
gyünk. Mert senkinek ne legyenek il-
lúziói: a sokszínû, multikulturális
Európai Unió a nemzeti összefogás-
ban edzett nemzetek versengésének
színtere. Az erõs nemzetek, például
a német, vagy a francia segíthetik a
gyengét, de a nemzettudattól meg-
fosztott, kulturális és nemzeti iden-
titásukat elvesztett országok verseny-
képességüket is elveszítik. Pusztán
piacokká válnak.

Március mindig új kofáinak öntelt
csacsogása helyett tettekre van szük-
ség. Tettekre és szolidaritásra. Nem
csak az Unión, a nemzeten belül is:

“Ha a magyar is elhagyja a ma-
gyart,

Nem lesz olyan, aki vele tart!” –
figyelmeztet mindnyájunkat másfél
évszázad távlatából március 15-ike
vezéregyénisége.

Érnek persze minket még frissebb
figyelmeztetések is. Egy neves egye-
temi tanár tollából olvastam pár nap-
ja, hogy:

“Magyarország az elmúlt négy
évben elvesztette mindazt az elõnyét,
amit a kilencvenes években a szerke-
zeti reformok úttörõjeként elért. Ma
már senki sem tekint hazánkra úgy,
mint élenjáró reformországra. Az Eu-
rópai Unió ismételten szégyenpadra
ülteti az országot, hiszen rendre nem
vesszük komolyan saját ígéreteinket
sem. Gazdasági növekedésünk tavaly
lassabb volt, mint bármelyik más új
tagállamé… Magyarország az új év-
században folyamatosan elveszíti
gazdasági és társadalmi versenyké-
pességét, és tovább gyengül a társa-
dalom egysége és szolidaritása.”

Az illetõ egyetemi tanár oly-
annyira neves, hogy neve is van:
Bokros Lajos. Aki azt üzeni: “fordít-
suk meg ezt a szomorú irányzatot,
amíg még nem késõ.”

“Itt az idõ, most, vagy soha!” –
üzenik a márciusi ifjak.

Most “ez a kérdés!”
“Válasszatok!”
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Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket,
hogy Önkormányzatunk április hó-
napban az alábbi 8 helyen váloga-
tott (szelektív) hulladék gyûjtésé-
re szolgáló gyûjtõpontokat alakít
ki.

1. Vasút utca – Nagymaros ál-
lomás területe mellett;

2. Visegrádi utca – közért elõtti
terület;

3. Molnár utca – Dózsa György
út parkoló;

4. Magyar utca – Millenium sor
5. Panoráma parkoló;
6. Mezõ utca;
7. Rákóczi út – lakótelep gaz-

dasági bejárat mellett;
8. Kóspallagi út – aluljáró mel-

lett.
A gyûjtõszigetek kialakítása a

Belügyminisztérium támogatásával
valósulhatott meg.

A gyûjtõpontokban a hulladék
gyûjtése 3-3 db 1100 literes mû-
anyag konténerben történik. Az
edényzetek zárhatók, a hulladékfaj-
tának megfelelõ bedobó nyílással
rendelkeznek. Ezekben kizárólag a
háztartásokban keletkezett, a kon-
téneren lévõ piktogramnak megfe-
lelõen válogatott PET (mûanyag
palack), papír, illetve fémdoboz
hulladék rakható le. A fentieken
kívül más hulladék nem helyezhe-
tõ el, a gyûjtõedények mellett a hul-
ladék lerakása természetesen tilos.
A használat rendjének betartása kö-
zös érdekünk, ezért kérjük figyel-
meztessék erre a fentiek betartásá-
ra az elmulasztókat.

A gyûjtõpontokról a hulladék
elszállítását a Maros Kft. végzi, az
általános hulladékgyûjtésre hasz-
nált jármûvel – természetesen a

Hulladékgyûjtõ szigetek
szelektíven gyûjtött hulladék elkü-
lönített fel- és lerakása mellett. A
jármûrõl tömörítés után a hulladék
kisebb mennyiségek esetén a szol-
gáltató telephelyén lévõ hulladék-
udvarba kerül ideiglenes lerakás-
ra, nagyobb mennyiségek esetén
közvetlenül az ERECO Rt váci te-
lepén kerül átadásra. A konténerek
ürítése elõzetes várakozásaink sze-
rint két-három hetes gyakorisággal
történhet, azonban ez a használat
tapasztalatai alapján válhat végle-
gessé és rendszeressé.

Itt kell felhívnunk a figyelmet,
hogy a fentieken túli, elkülönítet-
ten gyûjtött lakossági hulladékok
a Rákóczi út 37. szám alatti hulla-
dékudvarban, a mûködési rend sze-
rint rakhatók le. A közületek, vál-
lalkozások szelektíven gyûjtött hul-
ladéka a szolgáltatóval kötött kü-
lön megállapodás alapján szállítha-
tó el.

A hulladékgyûjtõ szigetek ese-
tében a rengeteg pozitív példa mel-
lett a környezõ településeken saj-
nos rossz példákat is láthattunk,
ezért kérjük, hogy a használati rend
betartásával segítsék elõ városunk
hulladékkezelését és önkormány-
zatunk munkáját.

Amennyiben fentiekkel kapcso-
latban észrevétele, kérése van, kér-
jük, jelezze a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztályon:
varosuzemeltetes@nagymaros.hu
vagy  27/595-109.

Elõre is köszönjük együttmûkö-
désüket!

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

MURÁNIY ZOLTÁN VVO
OSZTÁLYVEZETÕ

Határozatképtelenség miatt
elmaradtak a testületi ülések
Nagymaros Város Képviselõ-testülete – mint az elõzõ számunkban jelez-
tük – március 21-én, hétfõn tartotta soron következõ ülését. Az ülés nem
volt határozatképes, mivel azon csak a képviselõk fele vett részt.

A határozatképtelenség miatt ezután az ülés levezetõ elnöke, Edöcsény
András polgármester úr rendkívüli ülést hívott össze március 24-re, majd
25-re és 29-re, azonban ezeken az üléseken sem folyt érdemi tárgyalás,
mivel mindegyik továbbra is határozatképtelen volt.

Az üléseken részt vettek: Edöcsény András polgármester, Perbíró Jó-
zsef alpolgármester, Bethlen Gábor képviselõ, Burgermeister László kép-
viselõ, Hadi Péter képviselõ, Heincz Tamás képviselõ.

Az üléseken nem voltak jelen: Rasman Miklós alpolgármester, Grécs
László képviselõ, Gyombolai Gyula képviselõ, Niedermüller Ervin képvi-
selõ, Várnagy Béla képviselõ, Zoller Csaba képviselõ.

A közelmúltban körlevélben keres-
te meg a Pest Megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Önkormányza-
ti Vállalat igazgatója, Filó András
a megyében lévõ önkormányzatok
jegyzõit, és kérte tájékoztassák a te-
lepülések lakóit arról, hogy a köte-
lezõ kéményseprõ-ipari közszolgál-
tatás nem azonos a tüzelõberende-
zések CO és CO2 mérésével.

Mint az a körlevélbõl kiderül,
Pest megyében megjelent egy vál-
lalkozás (nevezetesen a debreceni
EGO Méréstechnika Kft), de lehet,
hogy több is, amely az égéstermé-
kek mérésével foglalkozik. A válla-
lathoz érkezõ telefonokból egyértel-
mûen kiderül – írja Filó András -,
hogy a lakosság ezt a szolgáltatást
összekeveri a kéményseprõ-ipari

A kémények ellenõrzése kötelezõ!
A tüzelõberendezések vizsgálata nem helyettesíti a kéményseprõt

kötelezõ közszolgáltatással. A fent
említett társaság a szénmonoxid és
széndioxid mérését vállalja a tüze-
lõberendezéseknél, de ez nem he-
lyettesíti a kéményseprõt.

Felhívjuk olvasóink figyelmét,
hogy a Méréstechnika Kft nem kö-
telezõ szolgáltatást végez, és annak
igénybevétele független a kémény-
seprõ-ipari kötelezõ közszolgálta-
tástól. Aki saját megnyugtatatása ér-
dekében megrendeli ezt a szolgál-
tatást, a készülékérõl kap informá-
ciót, nem a kéményérõl. A kémények
ellenõrzése kötelezõ, ezt nem he-
lyettesíti semmilyen másfajta mérés,
s ehhez csak a Pest Megyei Ké-
ményseprõ és Tüzeléstechnikai Ön-
kormányzati Vállalat rendelkezik
jogosítvánnyal.

TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE. Nagymaros Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete 2005. április 18-án 17 órai kezdettel tartja
következõ ülését, melynek tervezett napirendjei a következõk:

 1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok teljesítésérõl
 2. Vác Város Rendõrkapitányság és a

Nagymarosi Rendõrõrs 2004 évi beszámolója
 3. Városfejlesztési közalapítvány beszámolója
 4. MAROS Kft beszámolója
 5. Beszámoló a gyermekvédelmi rendszer

2004. évi mûködésérõl
 6. Városfejlesztési koncepció és akcióterv
 7. 2004. évi költségvetési beszámoló
 8. Beszámoló a 2005. I. negyedévi költségvetés

végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosítása
 9. Likviditási hitelhez ingatlanfedezet biztosítása
10. Könyvvizsgálói feladat-ellátásra pályázat kiírása
11. Rákóczi u. 14. DURISZ felújítása
12. Ister-Granum Eurégió fejlesztési program
13. 13/2004. (V. 25.) rendelet felülvizsgálata

Köszönet 
Köszönöm mindazon polgártársaimnak, akik a tavaszi
idõ beköszöntével rendbe tették, letakarították a házuk elõtti járdát, út-
padkát, vízelvezetõ árkot. Sokan az úttestet is megtisztították és ezzel
is hozzájárultak ahhoz, hogy környezetünk rendezett képet mutasson.
Köszönöm fáradozásukat és minta-értékû példamutató magatartásukat!

Azon lakosokat, akik eddig fentieket nem tették, ezúton is
emlékeztetem Önkormányzatunk 21/2004 (IX.3.) számú - a köztiszta-
ság fenntartásáról szóló - rendeletének 2.§. (1) bek.-ben foglaltakra:

“Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles
a.) az ingatlan elõtti járdaszakasz) járda hiányában két méter széles

területsáv)
b.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai
c.) zöldsáv (és az ott levõ növényzet) tisztántartásáról, a hulladékok

eltávolításáról, a csapadékvíz zavartalan elfolyásának biztosításáról és
a növényzet kezelésérõl (fák, sövények metszése) gondoskodni.”

Mindannyiunk érdekében kérem õket a fentiek  betartására. 

Együttmûködésüket köszönöm! 
EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER

LOMTALANÍTÁS. Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
április 18-án azon utcákban, ahol  hétfõn van a szemétszállítás,
április 19-én azon utcákban, ahol kedden van a szemétszállítás,
április 20-án azon utcákban, ahol szerdán van a szemétszállítás,

LOMTALANÍTÁST VÉGZÜNK.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fém hulladékot, valamint; a nem

szennyezett, kötegelt papírt újrahasznosítás céljából külön gyûjtjük. Kérjük, hogy
ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki!

Köszönjük, hogy ezzel is elõsegítik szelektív hulladékgyûjtési törekvéseinket!
POLGÁRMESTERI HIVATAL

TEREPI HULLADÉKGY�JTÉS. A Vízválasztó Természetvédelmi Egye-
sület terepi hulladékgy�jtést szervez április 10-én, vasárnap 9-12 óráig.
Bárki csatlakozhat! INFO- 70/240-5469 Kiss Péternél, + a plakátokon.
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Az elfogadott költségvetés fõbb adatai:

Röviden a város
2005. évi költségvetésérõl

Az Önkormányzat 2005. évi bevételei

Az önkormányzati költségvetési szervek
2005. évi kiadásai kiemelt elõirányzatonként (ezer Ft)

A 2005-ös költségvetésben ezévre tervezett nagyobb
felújítási- és fejlesztési feladataink:

Felújítási kiadások
ezer Ft

Fejlesztési kiadások
ezer Ft

Jól látható, hogy a bevételek és kiadások között 87,5 millió Ft kü-
lönbség van, mely egyelõre hitelfelvételként van tervezve. Ebbõl
10 %-ot meghaladó hiányból 9,8 millió Ft-ot okoz a kötelezõ ál-
lamháztartási tartalék képzése, melyet a kormányzat eleve el-
von az önkormányzattól. A tervezett hiányból a 8,5 millió Ft fej-
lesztési hitelfelvétel nem jelent problémát, mert ennek fedezete a
következõ évek fejlesztési bevételeinek terhére eszközölhetõ – de
legrosszabb esetben az ebbõl finanszírozandó fejlesztések elhagy-
hatók. A 79 millió forint mûködési hitel azonban nem tartható,
ez messze meghaladja önkormányzatunk teherbíró képességét.
Az elfogadott rendeletben foglaltak szerint haladéktalanul utasítot-
tam a hivatal illetékes munkatársait, hogy a mûködésképtelen ön-
kormányzatok támogatására, és az önhibáján kívül hátrányos hely-
zetû önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázatot dolgoz-
zák ki és nyújtsák be.

Fenti adatokból szintén látszik, hogy az intézmények mûködé-
sének jelenlegi szinten való fenntartása és biztosítása 121 millió
forint saját erõt (helyi adóbevetéleket és egyéb bevételeket) igé-
nyel. Ezen feladatok egy része államigazgatási (pl: okmányiroda,
építéshatóság, gyámhivatal) más része kötelezõ állami, vagy önkor-
mányzati feladat (általános iskolai oktatás, egészségügyi alapellá-
tás, gyermekétkeztetés, közvilágítás, stb.) és csupán egy kisebb ré-
sze vállalt önkormányzati feladat (pl: nevelési tanácsadó, mûvé-
szeti oktatás, mûvelõdési ház, bentlakásos idõsek otthona, stb).
Ezévben is meg kell állapítanunk, hogy a központi költségvetés
a kötelezõen ellátandó feladatokat sem finanszírozza teljes mér-
tékben. Az egyes intézmények bevételeit az alábbiak szerint kell
az önkormányzatunknak kiegészítenie:

- óvoda: 37,7 millió Ft
- iskola: 25,6 millió Ft,

- konyha 21,5 millió Ft
- gondozási központ 18,5 millió Ft
- mûvelõdési ház és könyvtár 16,1 millió Ft
- gyermekjóléti és családsegítõ: 5,1 millió Ft
Összesen 121 mFt (mivel a nevelése tanácsadó technikailag 3,6

millió Ft pluszt mutat, azonban a költségei egy része más intézmé-
nyeknél jelentkezik). A mûködési költségek csökkentése érdekében
az intézményvezetõkkel a konzultációt a költségvetés elfogadását
követõen haladéktalanul megkezdtem. A költségek lehetséges csök-
kentésének módját és azok várható következményeit megfelelõ
elõkészítés után a képviselõ-testületnek kell meghatároznia.

Hiszem azt és bízom benne, hogy összefogással, higgadt és jó-
zan mérlegelést követõ döntésekkel a hiány csökkenthetõ, és a kitû-
zött céljaink: mindenek elõtt az önkormányzat mûködõképességé-
nek fenntartása, az intézmények mûködtetése és az ismertetett fej-
lesztések megvalósíthatók. Ehhez azonban szükség van az intéz-
ményvezetõk eddigiekhez hasonló konstruktív együttmûködésére, de
különösen a döntéshozók és a döntéselõkészítõk korrekt szakmai
munkájára és tisztességes együttmûködésre hajló támogatására. Ter-
mészetesen városunk fejlõdéséhez, szépüléséhez, a közállapotok
javulásához elengedhetetlenül szükséges az itt élõk - és itt nya-
ralók - segítõ együttmûködése, cselekvõ jószándéka, melyre to-
vábbra is számítunk és kérjük is azt, hiszen e nélkül az önkor-
mányzat nem tud az Önök elvárásainak maradéktalanul megfe-
lelni.

Szólnom kell azonban arról is, hogy a költségvetés készítését
számos nehézség elõzte meg, mely egyrészt az állami költségvetési
törvénybõl, másrészt a helyi adottságokból fakadt. A költségvetési
törvényt elfogadó parlamenti pártok a népszerûségük növelése érde-
kében propaganda-célú intézkedéseiket és az alapvetõ mûködés-
hez szükséges költségek jelentõs részét ismételten a leggyengébb
érdekérvényesítõ képességû települési önkormányzatokkal fizet-
tetik meg.

Tavaly a magyar önkormányzatok közel negyede, 740 önkormány-
zat – Nagymaros nem volt közte – került mûködésképtelen helyzet-
be és kapott támogatást abból a keretbõl, amelybõl a belügyminisz-
ter az önhibáján kívül mûködésképtelen önkormányzatoknak adhat
rendkívüli kiegészítõ támogatást.
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A VINA projekt - a Visegrád és
Nagymaros összekötése drótkö-
télpályával = függõvasúttal - nép-
szerûsítése érdekében, a Via Va-

ria Kft a Nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános
Iskola alsó- és felsõtagozatos ta-
nulói részére januárban gyermek-
rajz pályázatot írt ki. A pályázat
eredményhirdetése a közelmúlt-
ban megtörtént, a helyezettek a
következõk:

Alsó tagozatos tanulók: I. he-
lyezett Lukács Emese (4. b), II.
helyezett Turi Imre (4. b), III.
helyezett Hujbert Anna (4. a);

Felsõ tagozatos tanulók: I.
helyezett Marosvölgyi Gergely
(6. b), II. helyezett Solymosi Zol-
tán (6. a), III. helyezett Petrovics
Dániel (6. a);

Via Varia különdíjazott:
Ferbert Barbara (5. a).

Figyelemre méltó pályamun-

Gyermekrajzpályázat a
függõvasút népszerûsítésére

Lukács Emese 4. b. oszályos
tanuló els� helyezett m�ve

Marosvölgyi Gergely 6. b. osz-
tályos tanuló gy�ztes pályam�-
ve

kát adott be:
Bachor Máté (6. b), Bálint

Zádor (5. b). Hárshegyi Nóra (2.
b), Horváth Dominik (2. a),
Kerestély Katalin (8. a), Miskol-
ci Viktória (8. a), Molnár Kristóf
(1. b), Nieberl Olivér (6. b),

Ügyes, érdekes rajzott készí-
tett: Bessenbacher Brigitta (7. a),
Buda Barbara (7. a), Füle Ri-
chárd, Heincz András (8. b),
Himmer Donát (5. b), Hoffer Csa-
ba (5. b), Sinka Henriett (5. b).

A pályázat kiírói köszönetüket
fejezik ki Garami Mária és

Bergmann Péterné Hortoványi
Judit pedagógusoknak, akik so-
kat tettek azért, hogy ez a pályá-
zat sikeres legyen.

A helyezett pályamûvek és a
függõvasúttal kapcsolatos egyéb
információk megtekinthetõk a
www.vina.hu honlapon.

A “cigányság szent ünnepének” ne-
vezte Choli Daróczi József a min-
den év áprilisának elsõ hétvégéjén
megrendezendõ “roma kultúra nap-

ját”. A roma
kultúra nap-
ja idén ápri-
lis 3-ára
esett.

V á r o -
sunkban sok
tehetséges
roma szár-
mazású em-
ber él. A
Nagymarosi
Cigány Ki-
s e b b s é g i
Ö n k o r -
mányzat cé-

lul tûzte ki, hogy segíti a munkanél-
küli romák továbbtanulását, támo-
gatja a tehetséges, nehéz körülmé-
nyek között élõ iskoláskorú gyerme-
keket. Közülük említést érdemel
Gyöngyösi Gyula és testvére, Gyön-

A roma kultúra napja
Magyarországon

gyösi Erzsé-
bet ,  akik
önálló kon-
certen is
megmutat-
ták már tu-
dásukat.

Képein-
ken Farkas
Ramóna  3.
o s z t á l y o s
tanuló, aki a
közelmúlt-
ban tartott
vizsgaelõ-
adáson be-
bizonyította tehetségét, hiszen na-
gyon ügyesen kezeli a furulyát.

Kiss Károly 7. osztályos tanu-
lóról pedig már sokat hallottunk, az
általános iskola legsikeresebb sza-
valója, aki legutóbb, a március 23-
i német nemzetiségi verseny me-
gyei fordulóján kiváló eredményé-
vel továbbjutott az országos dön-
tõbe.

Kiss Károly

Farkas Ramóna

Az elfogadott települési költségvetésekbõl látszik, hogy az önkor-
mányzatok kevés kivételtõl eltekintve ezévben fokozott mértékben vál-
tak forráshiányossá. Akár a közvetlen környezetünket, akár a nagyváro-
sokat, vagy a budapesti kerületeket nézzük, az elfogadott költségvetések
túlnyomó többsége 10 % körüli, vagy azt meghaladó hiánnyal számol.
Sajnos ez azt mutatja, hogy nem az önkormányzatok, hanem a kormány-
zati szinten van beavatkozást igénylõ finanszírozási probléma.

A másik fõ nehézséget a hivatal illetékes munkatársainak munka-
végzése jelentette, hiszen  többhónapi számtalan kérésem ellenére az
elõzetes tervezés és egyeztetések nem a megfelelõ módon haladtak, a
költségvetési rendelet-tervezetet a törvényi határidõ elõtt két nappal kap-
tam kézhez, mely mind tartalmában, mind szerkezetében elfogadhatat-
lan volt, mivel 900 milliós fõösszeghez 300 milliós hitelfelvételt terve-
zett a gazdasági vezetõ. Az anyag azonnal a képviselõ-testület és a könyv-
vizsgáló elé került. Egyikük sem javasolta azt elfogadásra, ezért rövid
idõ alatt alapjaitól kezdve kellett átdolgozni a rendelet-tervezetet.
További nehézséget jelentett a gazdasági vezetõnk hirtelen megbetege-
dése és elérhetetlensége. Szerencsére sikerült szakmailag felkészült külsõ
segítség igénybe vételével a rendelet-tervezetet átdolgozni és idõben el-
fogadni, annak érdekében, hogy a város ne kerüljön a fizetésképtelenség
állapotába.

Szintén nehézséget jelentett a képviselõ-testület egyes tagjainak
hozzáállása. Annak ellenére, hogy korábbi ülésen már többórás vita tár-
gya volt, és most nem volt napirenden, a megjelent képviselõk közül
Grécs László, Gyombolai Gyula, Rasman Miklós, Várnagy Béla és Zoller
Csaba könyvvizsgáló személyét kifogásolták hosszas és méltatlan vitá-
ban. (Niedermüller Ervin képviselõ úr külföldön töltött szabadsága mi-
att nem tudott a költségvetést tárgyaló, és azt követõ számos testületi
ülésen résztvenni.) Konstruktív és elõrevivõ javaslatot közülük csupán
Gyombolai képviselõ úr fogalmazott meg. A költségvetés végszavazá-
sa elõtt távozott az ülésrõl Grécs László képviselõ, és Várnagy Béla
Pénzügyi Gazdasági Bizottsági elnök úr is, így a végszavazásban sem
vettek részt. Rasman Miklós és Zoller Csaba képviselõk a költségvetési
rendelet ellen szavaztak. Külön köszönet illeti Gyombolai Gyula kép-
viselõ urat, akit a testületi ülés szünetében sikerült meggyõzni, hogy a
város érdekében szükséges a támogatása, így õ igen szavazatával biz-
tosította a rendelet elfogadásához szükséges 7 igen szavazat meglé-
tét (további igen szavazatok: Bethlen Gábor, Burgermeister László,
Edöcsény András, Hadi Péter, Heincz Tamás, Perbíró József). Így lehe-
tõvé vált, hogy a költségvetés a törvényes határidõn belül elfogadásra és
az államkincstárhoz benyújtásra kerüljön. Ha ez nem történik meg, az
önkormányzat a normatív állami finanszírozás letiltása miatt fizetéskép-
telenné vált volna, ami veszélyeztette többek között a mintegy 160 váro-
si közalkalmazott és köztisztviselõ bérének kifizetését, a gyermekek élel-
mezését és az intézmények mûködtetését is.

Bízom benne, hogy Grécs László, Gyombolai Gyula, Rasman Mik-
lós, Várnagy Béla és Zoller Csaba demonstratív távolmaradása
(Niedermüller képviselõ úr külföldön van) következtében a határozat-
képtelenség miatt meghiúsult  és ezért elmaradt testületi ülések szá-
ma – 03.30-ig ez négy -  a jövõben nem fog növekedni. A határozatkép-
telenség miatt számos, a település lakóit érintõ döntés nem született meg.
Az sem válik városunk javára, hogy a váci Rendõrkapitány úr hiába várt
– velünk együtt - arra, hogy a képviselõtestület említett tagjai megtisz-
teljék jelenlétükkel az ülést és éves beszámolóját megtehesse. Az eset-
rõl természetesen a megyei fõkapitány úrnak is jelentést tett, amit leg-
utóbbi személyes beszélgetésünkön Ignácz dandártábornok úr finoman
bár, de nehezményezett is. Szintén hasonlóképp járt több intézményve-
zetõ is, akik igazán nem ezt érdemelnék.

Remélem a jövõben a képviselõ-testület minden tagja esküjéhez hí-
ven, a választóktól kapott felhatalmazás alapján nem más, hanem a tele-
pülés fejlõdése érdekében fog munkálkodni.

EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER

MEGHÍVÓ
A Fidelitas nagymarosi csoportja szeretettel meghív minden

érdeklõdõt, Téged és Önt, az alábbi címû elõadásra:

Elõnytelen a Budapest és Pest megye által alkotott közös EU-s
régió - avagy mi nagymarosiak is rosszul járhatunk?

Meghívott elõadók: Harrach Péter, országgyûlési képviselõnk,
Szíjjártó Péter, országgyûlési képviselõ, a Fidelitas elnöke.

Az elõadás helyszíne: Nagymarosi Mûvelõdési Ház
Idõpont: 2005. április 20. 19 óra (szerda)

HOLLIK ISTVÁN, A NAGYMAROSI FIDELITAS ELNÖKE
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Értesítem a Tisztelt nagymarosiakat, hogy
2004 decemberétõl

Nagymaroson, a G-INVESZT
ingatlanirodájában a Váci út 28. szám alatt az

alábbi idõpontokban ügyvédi félfogadást tartok.

Minden kedden és csütörtökön
17-18 óráig

Bármilyen jogi tanácsadást,
közremûködést igénylõ ügyeikkel, szeretettel

várom Önöket!

Elõzetes idõpont-egyeztetés a
70/505-6393 telefonszámon.

-INVESZT ingatlaniroda
alapítva 1992 új helyen

Nagymaros Váci út 28 szám alatt.

Nyitva: hétfõ-péntek: 9-17; szombat: 9-13

Budapest belvárosi és budai kerületeiben,
- Dunakanyar, Balaton - kínálunk és keresünk
igényes lakásokat, családi házakat és üdülõket

Értékbecslések készítése 48 óra alatt!
Hitelügyintézés, tanácsadás

Irodáink
Nagymaros, Váci út 28.

30/334-25-98, 30/334-26-00, 27/354-190

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 10.
30/334-25-99, 1/266-44-77

www.ginveszt.vnet.hu
E-mail:ginveszt@vnet.hu

Kis fakerítéssel és térdepl�vel látták el a San-
Team Szabadid� és Sportegyesület keretén be-
lül m�köd� Ars Regia Szellemi M�hely tagjai a
Német utca fels� részén álló keresztet, melyet
a kés�bbiekben fel is újítanak. A m�hely tagjai
korábban az Els�völgy alján lév� kereszt kör-
nyékét szépítették meg.

Kis fakerítés és
térdeplõ a keresztnél

Köszönet a
fiataloknak

Több alkalommal számoltunk be
lapunk hasábjain a NAFIA ren-
dezvényekrõl. Kikrõl is van szó,
mit jelent ezt a mozaikszó? A
NAFIA a Nagymarosi Fiatalokért
Alapítvány rövidítése. Fiatalok
csapata, akik nemcsak “bulizni”
tudnak. A NAFIA “csapatához”
tartozó fiatalok a saját szórako-
zásuk, szórakoztatásuk megvaló-
sításán felül várják azokat a ké-
réseket, amelyek teljesítésével bi-
zonyíthatják, hogy lehet rájuk
számítani. Ezzel a hozzáállással
már sikerült szembesülni a közel-
múltban.

Mi történt március 13-án, va-
sárnap Nagymaroson?

A IX. Duna Menti Zöldsport
Fesztivál keretein belül 5 ese-
ménybõl álló versenysorozatot
hirdetett meg a Zöldgömb Sport-
klub egyéni futók és váltócsapa-
tok részére.

A Duna menti váltóverseny
Nagymaros várost, mint váltóhely
érintette a Párkány-Letkés-Szob-
Nagymaros-Verõce útvonalon.
Erre az alkalomra városunk felé
a Nagymaroson átfutók fogadása
ellátása volt a kérés. S bár több
helyi civil szervezetünk tudott az
eseményrõl, a NAFIA volt az, aki
azonnal készen állt, megszervez-
te és biztosította az elvárásokat.
Köszönet Agárdi Györgynek, aki
összefogta a fiatalokat, és segítõ-
inek, Ember Ákosnak, Radics Ri-
chárdnak, Bótz Péternek,
Burgermeister Csabának, õk fo-
gadták a Dömösi átkelésnél és a
hajóállomásnál a futókat. Eggyel
több, amivel öregbítettük váro-
sunk hírnevét, és bizonyítottuk a
készséget az együttmûködésre.

EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER

Szép számmal jöttek össze a fiatalok március
26-án, nagyszombaton délután a San-Team
Szabadid� és Sportegyesület klubjában, hogy
feln�ttek irányításával húsvéti tojásokat fesse-
nek. Az aprólékos, de szép munka eredmény-
ként ezen a délutánon szebbnél szebb
hímestojások készültek.

Szebbnél szebb
hímestojások

A Fokoláre Mozgalom kezdemé-
nyezésére április 16-án, szombaton
Nemzetközi Családfesztivált ren-
deznek. A fesztivál célja, hogy a le-
hetõ legszélesebb média-nyilvá-
nosságban megjelenítse a család ér-
tékeit és felhívja a társadalom fi-
gyelmét a család fontosságára.
Olyan pozitív képet szeretne köz-
vetíteni, amely megmutatja, hogy
a család a társadalom alapvetõ sejt-
je, ahonnan egy békésebb, szolidá-
risabb, testvéribb világ építése in-
dulhat ki. A családfesztivál szeret-
né összefogni a társadalomban azo-
kat, akik a család ügyét fontosnak
tartják, világnézeti meggyõzõdés-
re való tekintet nélkül. Párbeszé-
det javasol a családot érintõ legfon-

Nemzetközi Családfesztivál 2005
tosabb témákról, és konkrét kezde-
ményezéseket kíván útjára indíta-
ni szerte a világon. A családfeszti-
vált mind az öt kontinensen, több
mint száz országban ugyanazon a
napon rendezik. A római
Capitoliumon 15 órától 16.30-ig
megrendezésre kerülõ központi
rendezvényt az egész világra köz-
vetítik, és a következõ városok kö-
zött létesül interaktív kapcsolat: Al-
gír, Toronto, Sao Paulo, Buenos Ai-
res, Stockholm, Brüsszel, Nairobi,
Johannesburg, Teherán, Manila,
Melbourne, Jeruzsálem,
Krasznojarszk. Magyarországon az
eseményt a Duna Televízió élõ
egyenes adásban közvetíti.

A családfesztivál magyarorszá-

gi központi rendezvénye Budapes-
ten a Nemzeti Sportcsarnokban
lesz (1146 Budapest, Istvánmezei
út 1-3.) április 16-án 10-tõl 17.30
óráig. A rendezvény védnökei
Mádl Dalma asszony, dr. Erdõ Pé-
ter bíboros, prímás, esztergom-bu-
dapesti érsek, D. Szebik Imre evan-
gélikus elnök-püspök, a Magyar
Egyházak Ökumenikus Tanácsának
elnöke.

Bõvebb információ:
w w w . u j c s a l a d o k . h u ,
w w w. f a m i l y f e s t 2 0 0 5 . o r g ,
info@ujcsaladok.hu,  Reskovits
Ágnes, e-mail:
Reskovits.agnes@fokolare.hu, te-
lefon: 06-1/403-1985, 30/525-
4775.

Öntsünk tiszta
vizet a pohárba!
Szeretettel meghívjuk a CÉDRUS
UNI következõ elõadására ápri-
lis 15-én, pénteken 18 órára a fel-
sõ iskolába. Az elõadás címe:
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! -
A “gazdaságkor” szerepe a kör-
nyezeti válságban . Elõadó:
Baranyi Árpád közgazdász.
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KÖNYVVIZSGÁLAT, KÖNYVELÉS
TÁRSASÁGOKNAK

SZJA BEVALLÁS KÉSZÍTÉSE

PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS,
HONLAPKÉSZÍTÉS

Bergmann Margit
okleveles könyvvizsgáló, tanácsadó

bergmannmargit@invitel.hu
Tel.: 30/366-1734

Megfelel� szakmai és technikai háttér

FORDÍTÁS
(angol, német, spanyol)

nmford@freemail.hu
Tel.: 30/391-0139

SZÖVEGSZERKESZTÉS

A NAGY KÖNYV
A Nagy Könyv alapötlete Nagy-
Britanniából származik, ahol
2003-ban a BBC útjára indította
olvasást népszerûsítõ mûsorát
The Big Read címmel. A csator-
nának két fõ célja volt a mûsor-
ral: egyrészt fel kívánta venni a
harcot az akkoriban tomboló Big
Brother lázzal, másrészt népsze-
rûsíteni kívánta az olvasást.

Itthon – legalábbis egyelõre –
úgy fest, véget ért a villák és há-
zak már görcsössé vált viadala,
ám az olvasással bizony nem ál-
lunk valami fényesen!

De idéntõl másképp lesz, ol-
vasni fogunk és szavazni, közben
híres emberek kedvenc könyveit
is megismerhetjük az MTV jóvol-
tából.

A játék lényege, hogy minden-
ki, Ön is kedves olvasó, szavaz-
hat kedvenc magyar és külföldi
regényére.

“Könyvek nélkül semmit nem lehet elérni.”

Nevezze kedvenc
regényét a legjobb 100 közé!

A szavazatok alapján április
23-ra megszületik a TOP 100-as
lista, amely ötven magyar és öt-
ven külföldi regénybõl áll majd
össze.

A verseny onnantól kezdve
tovább élesedik, újból szavazhat,
de már a százas lista szereplõire,
amelyek közül június 11-re össze-
áll a TOP 12 regény, melyekbõl
már bármelyik kerülhet az elsõ
helyre. Mindegyik könyvhöz kis-
film készül majd, melyet az M1-
en fognak vetíteni folyamatosan.
December 17-én derül majd ki,
hogy melyik a gyõztes regény

Ha részt kíván venni a játék-
ban, szavazólapot a Városi
Könyvtárban (Nagymaros, Váci
út 11.) talál. Ugyanitt 2005. ápri-
lis 15-ig le is adhatja szavazatát
az erre az eseményre készített
szavazóládába.

Információért fordulhat a
könyvtárosokhoz személyesen
vagy telefonon: 27/594-105.

Az ANNA Klub áprilisi rendezvényei
Teadélután a Feketesas Étteremben

Április 8-án, pénteken este 6 órakor ismét egy
kedves vendéggel beszélgethetünk: Schäffer Er-
zsébet, a Nõk Lapja munkatársa, az Útközben ro-
vat szerkesztõje, többek között a Pipacsvirá-
gom és a Bodobács szerzõje fogadta el az
Anna Klub meghívását.

A Bodobács elõszavában Lázár Ervin ezt
írja: “Isten áldotta tehetséggel, egy sajátos,
semmihez sem hasonlítható mûfajt teremtett.
Írásai olyanok, mint a szemünk elõtt kinyíló
virágok. Habkönnyûek és súlyosan fénylõk…
Olyan erõvel árad belõle a bizalom, hogy
szabaddá teszi az embert. Írásai is errõl szólnak. Mert tudja: a sze-
retet nem áldozatvállalás, hanem életszükséglet.”

Akinek könyve van az írónõtõl, hozza magával dedikálásra, és
vásárolni is lehet újabb mûveibõl.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.
ANNA-KLUB

*
Tavaszi nagytakarítás

Kedves nagymarosi Lakótársak!
Április 22-én és 23-án tavaszi nagytakarítást szervezünk ismét, immár

harmadik alkalommal. Pénteken, 22-én az általános iskolások teszik rend-
be az alsó és felsõ iskola környékét, szombaton pedig – reményeink szerint
– a Nagymarosért tenni akaró polgárok a Fõ teret és a Duna-partot.

Kérjük Önt, hogy csatlakozzék hozzánk, és akár pénteken, akár szomba-
ton egy-két órás munkájával járuljon hozzá, hogy városunk szebb, rendezet-
tebb legyen. Felhívásunkkal megkeressük a helyi civil szervezeteket is.

A polgármesteri hivatal gondoskodik az összegyûlt szemét és törmelék
elszállításáról (nem lomtalanításról van szó).

Ha Ön is egyetért kezdeményezésünkkel, kérjük, hogy a szükséges “szer-
számokkal” pénteken az iskolák környékére, vagy szombaton délelõtt 10
órakor a hajóállomáshoz jöjjön.

Jelenlétét, segíteni és tenni akarását elõre is köszönjük.
ANNA KLUB

*
Április 24-én – vasárnap - 18 órakor Filmbarátok találkozó a mûvelõdési
házban.

*
Helyregazítás. Ezúton tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy a márciusi
mûsorközlésben az ANNA Klub rendezvényei tévesen jelentek meg. A kel-
lemetlenségért elnézésüket kérjük. A jövõben is keressék az általunk meg-
jelentetett meghívókat, plakátokat!

Pest megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság,
VÉSNÖK KFT. Északi csoport

 23. forduló: április 10., vasárnap: felnõtt: 16.00; ifjúsági: 14.00:
Pomáz – Nagymaros.

 24. forduló: április 17., vasárnap: felnõtt: 16.30; ifjúsági: 14.30: Nagy-
maros – Tárnok.

 25. forduló: április 24., vasárnap: felnõtt: 16.30; ifjúsági: 14.30: Per-
bál – Nagymaros.

 26. forduló: május 1., vasárnap: felnõtt: 16.30; ifjúsági: 14.30: Nagy-
maros – Diósd.

 27. forduló: május 8., vasárnap: felnõtt: 17.00; ifjúsági: 15.00: Sós-
kút – Nagymaros.
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Tavaszi hangverseny
A Dunakanyar Fúvósegyüttes Tavaszi hangver-
senyt rendez április 30-án, szombaton 18 órai
kezdettel a mûvelõdési házban. A belépõdíj 400
Ft.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel vá-
runk!

*
Kiegészítés

A Nagymaros elõzõ számában közölt beszámolónkból kimaradt a
terem felújítása kapcsán három segítõnk: Maurer Tamás (MaroSpan
Kft), Zeller Ferenc és Legény Péter neve, akiknek ezúton is szeret-
nénk köszönetünket kifejezni, s elnézésüket kérjük a tévedésért.

MATUS LÁSZLÓ TITKÁR

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani minden kedves
barátnak, ismerõsnek, akik
szeretett halottunkat utolsó
útjára elkísérték, sírjára vi-
rágot helyeztek el.

Zoller Józsefné
és családja

Köszönet a
Polgárõröknek

Ezúton fejezem ki hálás kö-
szönetemet a városban mûkö-
dõ Polgárõrségnek (Andrész
Grétinek), akik kisebb balese-
temnél a segítségemre voltak
és a kórházba elkísértek.

S. J.

Az Európai Parlamentben ápri-
lis 5-8. között látható majd, utá-
na pedig a brüsszeli Magyar In-
tézetben tekinthetik meg az ér-

deklõdõk a
Nagymaroson
élõ fotós, Gál
György: Látod
apu milyen
nagy vagyok,
már a két mé-
tert nyaloga-
tom! címû, a
budapesti ál-
latkertben ké-

szült fotóját. A fotó megjelent
2000-ben az Év fotói címû
könyvben és az Anyák Lapja
címû újságban, melyben hírül
adták, hogy megszületett a
Pemba névre keresztelt kis zsi-
ráf.

Gál Györgytõl megtudtuk:
amikor Pemba 2000 júniusában
megszületett a budapesti Állat-
kertben, akkor kapta a megbízást
a fotózására. Olyan képet szere-

Nagymarosi fotós
képe Brüsszelben

tett volna el-
kész í t en i ,
amely a zsi-
ráfról elsõ-
ként az
e s z ü n k b e
jut: ez pedig
a magassá-
ga. A megfe-
lelõ pillanat
- amelyet a
fotón meg-
örökített -
három órá-
nyi türelmes
várakozás
után jött el.

G á l
György fotózással gyermekkorá-
tól foglalkozik, de hivatásosan
1990 óta, amikor egy mûterem-
mel kezdte a szakmát gyakorol-
ni. Általában illusztrációkat készít
és riportokra megy. Tizenegy éve
él Nagymaroson, szereti a várost,
de a munkája révén sok idõt tölt
a fõvárosban.

Gál György

RÓLUNK ÍRTÁK. A közelmúltban a Hídlap, az Ister-
Granum Euroregio lapja Függõben a kötélpálya megépí-
tése címmel írt a Nagymarost Visegráddal összekötõ füg-
gõvasút terveirõl, végigjárva a megvalósításban érintett
feleket. A Népszabadságban pedig a hétvége melléklet-
ben Falusy Zsigmond tollából olvashattunk írást Színész-
szálló címmel, melyben az újságíró Mihály Gábort mutatja
be, kiemelve azokat a színházi munkáit, amelyekkel a szí-
nészeket a színdarabokban úgymond a levegõbe “röpíti”.

Pályázati felhívás
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a nagy-
marosi székhellyel mûködõ, vagy Nagymaros közösségéért jelentõs tevékenysé-
get kifejtõ, a város jó hírnevét öregbítõ, közösségi életéhez, vagy a város fejlõdé-
séhez és fejlesztéséhez tevõlegesen hozzájáruló alapítványok, egyesületek, és más
nonprofit szervezetek és szervezõdések - továbbiakban pályázó -  részére, a célja-
ik megvalósítását segítõ önkormányzati támogatás elnyerése céljából.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

1./) Adatok:
A pályázó
- megnevezése, címe, telefonszáma, email címe,
- képviselõjének neve, címe, telefonszámai, e-mail címe,
- számlaszáma (ha van), ahová a céltámogatás összege átutalható,
- pénzbeni támogatáson felüli, jelenleg is érvényben lévõ egyéb támogatás

megnevezése az önkormányzat, vagy más szervezet részérõl (Ingatlan, bérlemény,
tárgyi eszköz, közüzemi díj, stb.),

-  legalább egy éve - folyamatosan aktív tagjainak száma,
- 2005. évi éves költségvetése, bevételeknél elkülönítetten a tagok egyéni hoz-

zájárulásának mértéke (pl. tagdíj),
- 2004. évi éves költségvetésének tényleges teljesülése, bevételeknél elkülö-

nítetten a tagok egyéni hozzájárulásának mértéke (pl. tagdíj),
- önkormányzati igazolás, mely szerint nincs az önkormányzat felé fennálló

lejárt határidejû tartozása
2.) A tevékenység/ek (ez esetben tevékenységenként):
- megnevezése, célja, indokoltsága, várható eredményei, kedvezményezettjei,

haszonélvezõi és ezek létszáma, rövid ismertetése,
- megvalósításának tervezett ütemezése és befejezésének határideje,
- a megvalósításért felelõs neve, címe, telefonszámai, e-mail címe,
- pénzügyi terve, elkülönítetten az igényelt, a  saját, és más támogatóktól szár-

mazó források,
- korábbi hasonló tevékenység megvalósulásának és tapasztalatainak rövid

ismertetése
- más szervek támogatása, tevõleges segítsége a tervezett célok megvalósítá-

sában
3.) A megpályázott támogatás
- mibenléte: (ingatlanhasználat, vissza nem térítendõ pénzbeli támogatás, stb.)
- mértéke, ütemezése
- nyilatkozat arról, hogy az anyagi korlátok miatt, esetlegesen az igényelt vissza

nem térítendõ pénzbeli támogatásnál kisebb összeg megítélése esetén a projekt
megvalósítását vállalják-e.

Felhívjuk a figyelmet arra,
- hogy  az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban foglalt célok megvalósí-

tására használható fel, az esetleges maradványösszeg az önkormányzat számára
visszatérítendõ

- az elnyert támogatásról a projekt befejezését követõen, vagy a naptári év
végét követõ 30 napon belül teljes körûen el kell számolni, a projekt teljes költ-
ségvetésével és az azt alátámasztó bizonylatok  bemutatásával a Pénzügyi osztály
felé. Az elszámolásról jegyzõkönyv készül.

- hiányosan beadott pályázatot elbírálni nem áll módunkban, ebben az esetben
2005. évben támogatás nem állapítható meg.

A pályázat benyújtásának címe: Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal Ivor
Andrásné kulturális és sportelõadó 2626 Nagymaros, Fõ tér 5.

Határideje: 2005. április 15.
A beérkezett pályázatokat a humánügyi bizottság javaslata alapján a képvise-

lõ-testület bírálja el, melynek eredményérõl írásban értesítjük pályázóinkat.
Munkájukhoz kívánunk a továbbiakban is sok sikert és eredményeket. Egyút-

tal köszönjük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan tevékenységével segíti Nagy-
maros közösségének testi, lelki, szellemi, kulturális gyarapodását, identitásának
erõsödését, az épített környezet szépülését.

Pályázati lehetõség civil
szervezeteknek, szervezõdéseknek

Örömmel értesítem a szervezõdéseket , hogy Nagymaros Város Ön-
kormányzata az 50/2005. (II. 28.) számú határozatával döntött a ci-
vil szervezetek pályázati lehetõségérõl. Az alábbi pályázat kiírásá-
val lehetõség van az egyesületeknek, civil szervezeteknek, egyéb civil
szervezõdéseknek a pályázati kiírás feltételei szerint pályázatot be-
nyújtani, melyet célirányosan 34 civil szervezet részére postai úton
megküldtünk.

Felhívom a már 2004-ben is pályázók figyelmét, hogy kizárólag
azok a szervezetek pályázhatnak, akik 2004 évben elnyert pályáza-
tukkal a Pénzügyi osztály felé az elszámolásukat megtették.

EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER
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Városunk április havi
programajánlata

Szomszédolás – régiós programajánló

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Csámpai Lajos és Oláh Renáta fia: Balázs
Szauervein Gyula és Salamon Ágnes fia: Gyula
Ritzl Gábor és Solymosi Diána fia: Tamás Erik
Bonifert Gábor és Móni Andrea fia: Bence
Duló István és Horváth Izabella fia: Dominik
Gyimesi Levente és Szabó Szilvia fia: Levente
Házasságot kötöttek:
Simon Szabolcs és Merkei Sarolta
Elhunytak:
Kárpáti Róbert
Kovács Andrásné Monori Vilma Erzsébet
Zoller József
Salamon Jánosné Molnár Gizella
Raszler Károly
Farkas Endre Miklós

(Lezárva: 2005. március 29.)

Április 3., 16 óra
A nyugdíjas klub 20. évfordulójának emlékünnepsége
Szervezõ: nyugdíjas klub
Helyszín: mûvelõdési ház, kõszínpad

Április 10. 17.30
Költészet napja - Galánfi András elõadómûvész
Ember, hova tartozol? címû elõadóestje
Helyszín: mûvelõdési ház - belépõ 300 forint

 

Április 14.
Véradás
Szervezõ: Vöröskereszt
Helyszín: mûvelõdési ház

 

Április 15. – 18 óra
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! - A “gazdaságkor”
szerepe a környezeti válságban
Elõadó: Baranyi Árpád közgazdász
Szervezõ: Cédrus UNI

Április 16.
Zenés-táncos ifjúsági est a mûvelõdési házban
“csak fiataloknak”
Szervezõ: Nagymarosi Fiatalokért Alapítvány (NAFIA)

 

Április 17., 11 óra
Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület Kiállítása
Helyszín: mûvelõdési ház

 

Április 22-én és 23-án tavaszi nagytakarítás
Szervezõ: ANNA Klub

 

Április 23.
Lénárd Hajnalka diplomakoncertje
Helyszín: mûvelõdési ház

Április 24., vasárnap - 18 óra
Filmbarátok találkozója a mûvelõdési házban
Szervezõ: ANNA Klub

 

Április 30.
Dunakanyar Fúvósegyüttes koncertje
Helyszín: mûvelõdési ház

Április 30., 14 óra
Civil szervezetek összejövetele
Helyszín: Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület
Váci úti helyisége

KISMAROS
Április 7., - 18.00 óra, Kismarosi Teleház

- Litvánné März Ari elõadása (asztrológia, keleti orvoslás)
Április 16 – egész nap, Teleház

- Titanic fesztivál, téma: Werner Herzog Caspar Hauser címû
filmje, a mûsor után filmvetítés

Április 23., - 18.00 óra, Teleház
- Filmklub: Életvonat (belga-francia-román szatíra) elõadó:
Kocsis László Levente filmesztéta

Április 24., 19.00 óra, Teleház
- Filmklub:
A skorpió megeszi az ikreket reggelire (magyar film)

VÁC
Április 9. - 16.00 óra, Credo-ház

- Paprika Jancsi Visszatér - Bartha Tóni Bábszínháza
Április 13. - 17.00 óra, Credo-ház

- Költészet napja. Elõadó: Cs. Varga István. Téma: Szakrális
költészet a XX. században.

Április 14. - 19.00 óra, Credo-ház
- Katonaszegi táncház. Vezeti: Ónodi Béla.
Zene: Blaskó Csaba és tanítványai

Április 16. - 14.00 órától, mûvelõdési központ
- Váci Ökumenikus Ifjúsági Találkozó

Április 16. - 15,30 óra, Credo-ház
- Hétkápolnától-Hétkápolnáig. Pantali Sándor akvarell
kiállítását megnyitja: dr. Stella Leontin atya, közremûködik
a MAGNIFICAT énekegyüttes

Április 20. - 17.00 óra, mûvelõdési központ
- “Üzenet a Dunakanyarból” – irodalmi összeállítás
antológiában szereplõ költõk verseibõl

Április 22. – 20.00 óra, mûvelõdési központ
Hortus Musicus énekegyüttes jazz-koncertje

Április 28., csütörtök – 13.00 óra, mûvelõdési központ
- Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok –
a Bartók Kamaraszínház Iskolaszínházi Társulat elõadása

VISEGRÁD
Április 6., 16.00 óra

- A Szent György Lovagrend a Mátyás szobornál
ünnepséget rendez

Április 9., 16.00 óra, Mátyás Király Mûvelõdési Ház
- Erdei Zsuzsa keramikus kiállítása nyílik, mely április 25-ig
tekinthetõ meg a könyvtár nyitva tartásának idejében.

Április 29., 18 óra, könyvtár
- Mórocz Zsolt elõadása József Attila születésének
100. évfordulója alkalmából “…az igazat mondd,
ne csak a valódit,” címmel.

VERÕCE
Április 9. - 17 óra – mûvelõdési ház

- Verõcei Fészek IV. rendezvénye: “Milyen volt és mivé lett
a Magas Tátra” - a 2004-es vihar hatása...- a Szlovák Tátrai Nemzeti
Park fotókiállítása; “Milyen világban élünk 2025-ben”
Vámos Zoltán, a General Electric technológiai igazgatójának
ismeretterjesztõ elõadása
(General Electric) ismeretterjesztõ elõadása

Április 22. – mûvelõdési ház
- Filmklub - Jiri Menzel rendezõ: Az én kis falum címû film vetítése

Szent Imre kútjáról
Nemes és áldozni kész emberek
jóvoltából már összegyûlt a kút

megépíté-
séhez szük-
s é g e s
összeg fele,
de továbbra
is várjuk
nagylelkû
felajánlása-
ikat. Aki
szeretné sa-
ját, illetve
c s a l á d j a
nevét a vá-
ros köze-
pén meg-
örökítve az
u t ó k o r r a
hagyni, an-
nak azt a

lehetõséget nyújtjuk, hogy bevés-
sük azt a díszkút káváját képezõ
24 kváderkõ egyikébe. Elképzel-
hetõ, hogy több család fog össze,
és örökíti meg nevét ily módon.
Ez a lehetõség 95 000 forintba ke-
rülne. Azok nevét, akik kisebb
adományokkal vennének részt a
közös városszépítésben, réztáb-
lán örökítenénk meg a kút körüli
parkban. Bármely csekély, vagy
nagyobb összegnek örülnénk,
amely gyorsítaná a kivitelezést. A
díszkút terveit Seregi György ko-
vácsmûvész és Lukács István
szobrászmûvész készítették el. Ez
megtekinthetõ és az adományo-
zás megtehetõ Zoller Csabánál a
kerékpár üzletben. (Német u. 8.).
Köszönettel:

ARS REGIA
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NYÍLT LEVÉL

Tisztelt Nagymarosi Polgárok!
Nem szeretnénk, ha a nagymarosiak csak pletykákból értesülnének arról, hogy
az õket képviselõ testület gyakorlatilag kettészakadt. A választási ciklus kezde-
tén a még teljesen együtt szavazó 11 képviselõbõl mára 5-en maradtak.

Mi hatan elégedetlenek vagyunk a jelenlegi városvezetés eddigi teljesítmé-
nyével és  személy szerint a polgármester tevékenységével is. Úgy érezzük,
hogy a település nem fejlõdött kellõ mértékben, a dolgok nem mennek rendben.
Ebben az összefüggésben nem megkerülendõ a képviselõtestület – azaz a mi
felelõsségünk -, de még ennél is súlyosabban vetõdik fel a polgármester felelõs-
ségének kérdése!

A gyökeres változtatás csak közös szándékkal valósítható meg. A változta-
tás szándéka 2004 nyarán megfogalmazódott közöttünk. Akkor informális ülé-
sünkön nagyon sok elõrevivõ észrevétel hangzott el és sok ígéretet kaptunk a
város vezetõjétõl a jövõre nézve.

Eltelt további fél év és a dolgok nem várt fordulatot vettek. A polgármester
úr most már sorozatosan a képviselõtestület elõzetes felhatalmazása nélkül bon-
tott fel szerzõdéseket, kötött súlyos pénzekbe kerülõ megállapodásokat, rendelt
meg több százezer forintos szakértõi “átvilágítást”.

Néhány konkrétum állításunk igazolására:
1. 2004 nyarán az Állami Számvevõszék tartott törvényességi vizsgálatot

önkormányzatunknál. Az ÁSZ jelentése 2005 (!) januárjában került a képvise-
lõtestület elé. A jelentésben számos törvénysértésre hívták fel a figyelmünket.
A testület a felelõs körének kivizsgálására bizottságot hozott létre. E bizottság
ülésén egy olyan jogi szakvéleményt  kaptak kezükbe a bizottság tagjai, amely
a következõkre hívta fel a figyelmünket: Idézet dr. Gál András Levente ügy-
véd úr (1055 Budapest, Falk M. U. 4. tel 06-1-3730140, 2693504) jogi szak-
véleményébõl: “Egy fegyelmi vizsgálat, határozat az eljárás alá vont sze-
mély jó hírnevét is sértheti, ennek megvédésére részére polgárjogi és bün-
tetõjogi eszközök is rendelkezésére állnak, így különösen a Polgári Tör-
vénykönyvben biztosított személyiségi jogok, illetve a Büntetõ Törvény-
könyv rágalmazás és becsületsértés vétségének tényállásai, ez utóbbiak
akár egy évig terjedõ SZABADSÁGVESZTÉS kiszabását is lehetõvé te-
szik az elkövetõvel szemben. A fentieken túlmenõen a nem körültekintõ
fegyelmi vizsgálat, a bûnbakkeresés az igazságszolgáltatás rendjét, tisz-
taságát sértheti, amit a jogalkotó a Büntetõ Törvénykönyv hamis vád tény-
állásával büntetni rendel. A Btk 235 §-a kimondja: Aki mást a fegyelmi
jogkör gyakorlója elõtt fegyelmi vétség elkövetésével hamisan vádol, vét-
séget követ el és egy évig terjedõ SZABADSÁGVESZTÉSSEL, KÖZÉR-
DEKÛ MUNKÁVAL vagy PÉNZBÜNTETÉSSEL büntetendõ.” Ezek után
a képviselõtestület nem indított fegyelmi vizsgálatot.

2. A polgármester 2005. február 8-án rendkívüli felmondással felmondta az
õ munkáját is ellenõrizni hívatott független könyvvizsgáló megbízását. A könyv-
vizsgálóban felmerült a kérdés és ezt meg is fogalmazta ”talán van valami ta-
kargatnivalója a polgármester úrnak?” A felmondás jogszerûségét mi hatan vi-
tatjuk és természetesen a könyvvizsgáló is közölte, hogy peres úton óhajtja bi-
zonyítani igazát. Véleményünk szerint mivel a könyvvizsgálót a képviselõtes-
tület bízta meg, csak a képviselõtestület jogosult a szerzõdés felmondására is.
Polgármester úr ezen döntését a képviselõtestület utólag nem hagyta jóvá!

3. A Polgármester úr a könyvvizsgálat ellátásával egy másik céget bízott
meg szintén elõzetes képviselõtestületi felhatalmazás nélkül. Ez a döntés jogi
szakértõk szerint sem felel meg a jogszabályi elõírásoknak. Ezt sem hagyta a
képviselõtestület jóvá!

4. 2005. január 14-én polgármester úr – szintén elõzetes felhatalmazás nél-
kül -  650 ezer Ft + ÁFA értékben szerzõdést kötött a Térségi  Gyermekjóléti
Szolgálat, Családsegítõ Szolgálat, Nevelési Tanácsadó stb. átvilágítására. Az
önkormányzat képviselõtestülete ehhez nem rendelt pénzügyi forrást. A jelen
költségvetési helyzetben a 800 ezer Ft körüli összeg erre a célra való felhaszná-
lását a testület utólag szintén nem hagyta jóvá! Mivel polgármester úr fenti
lépéseivel nem értünk egyet és annak jogszerûségét megállapítani nem vagyunk
hivatottak, ezért kérjük a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal állásfoglalását.

Az alulírott 6 képviselõ  nagyon fontosnak tartja, hogy városunk 2005-ös
mûködése zavartalan legyen és hasonlóképpen fejlõdjön, mint a körülöttünk
levõ települések!

GYOMBOLAI GYULA, VÁRNAGY BÉLA, ZOLLER CSABA,
NIEDERMÜLLER ERVIN, GRÉCS LÁSZLÓ, RASMAN MIKLÓS

Tisztelt Olvasónk, Tisztelt Polgártársam!
A fenti “nyílt levél” önmagáért beszél és minõsíti készítõjét és aláíróit is, akik között há-
rom önjelölt ám meg nem választott alpolgármester - valamint egy saját tevékenysége
miatt távozni kényszerült korábbi intézményvezetõ is van. Van köztük továbbá más, egyé-
ni törekvései miatt ellenérdekelt is. A levélben - vélhetõen ezért is-, számos valótlanság
és csúsztatás található, melyek miatt az aláírók által megrajzolt kép hamis. Ezen nem
kell meglepõdni, hiszen nagyjából az Európa-parlamenti választások óta fokozódik a sze-
mélyem elleni támadásuk, melynek célja a polgármesteri tisztségbõl való eltávolításom.
Talán csak véletlen egybeesés, hogy számos településen hasonlókat élnek át a parlamenti
ellenzékhez tartozó polgármesterek. Kezdetben a képviselõ-testület feloszlatásával pró-
bálták távozásomat elérni. Késõbb felismerték, hogy ez esetben új képviselõ-testület is
kell választani és így az õ újraválasztásuk sem biztosított, ezért azóta a céljuk csupán a
polgármester eltávolítása. Elõször csak a lemondásra való sorozatos felszólításokkal pró-
bálkoztak, majd ezt követték a különbözõ szerveknél, fórumoknál a polgármester tevé-
kenységét érintõ vizsgálatok, állásfoglalások kérései. Úgy látszik, elõzõek sikertelensége
után, most már más eszközöket is bevetnek. Lelkük rajta!

Nem felel meg a valóságnak, nem igaz, hogy sorozatosan bontanék fel szerzõdése-
ket. Polgármesterségem ideje alatt eddig mindössze két szerzõdés felbontására kénysze-
rültem. Mindkettõt az év elején, rendkívüli felmondással kellett megszüntetni, mivel
egyik esetben a szerzõdõ partner súlyos szerzõdésszegésével a városnak kárt okozott, a
másik esetben pedig a partner egyrészt a magyar joggyakorlattal ellentétes lépésekre akart
rávenni, másrészt ezen és más lépései miatt veszélyeztetve volt a város érdekeinek megfe-
lelõ képviselete. Mindkét esetrõl – a jogszabályok szerint eljárva - a legkorábban követke-
zõ testületi ülésen írásban is tájékoztattam a képviselõ-testületet.

Az Állami Számvevõszék jelentésével kapcsolatosan a “nyílt levél”-ben megraj-
zolt kép sem felel meg a valóságnak. A levélírók többek között “elfelejtették” közölni,
hogy Számvevõszék írásbeli jelentését 2004. december 2-án vettem kézhez. Tudniuk kell,
hogy a jelentésben közel félszáz megállapítás közül mindössze két esetben nevesítették a
polgármester felelõsségét: 1., 2004 évi költségvetési koncepciót 8 nap késéssel terjesztet-
tem be a Hivatal késedelme miatt; 2., ehhez nem csatoltam a biztosságok és a CKÖ véle-
ményét – mivel azok nem készítették el ezeket. Az ÁSz nem kezdeményezett sem pénz-
bírságot, sõt súlyosabb lépéseket sem– pedig ez nem csak joga, hanem kötelessége is, ha
olyan súlyú a feltárt probléma. A vizsgálatvezetõ a vonatkozó jogszabályok szerint kérte,
hogy a hiányosságok elhárítására a jegyzõ dolgozzon ki intézkedési tervet, azt a jelentés-
sel együtt terjesszük a képviselõ-testület elé és küldjük meg az ÁSz részére. Ez legkoráb-
ban a januári testületi ülésen volt lehetséges, és ekkor a képviselõ-testület el is fogadta
ezen dokumentumokat.

A könyvvizsgálóval kapcsolatban nekem nincs takargatnivalóm. Azt viszont nem
értem, miért ragaszkodnak az urak csökönyösen egy a jogszabályokkal nem összhangban
levõ lépéseket tevõ könyvvizsgálóhoz és miért nem akarnak a törvényes elõírások szerint
a könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázatot kiírni. Nem értem, miért nem akarják ezen
személyek, hogy más szakember is beleláthasson a város könyveibe és pénzügyeibe. Nem
értem, hogy a megválasztott képviselõk nyílt levelet aláíró része a város érdekével
szemben miért egy magáncég érdekeit képviseli.

Miután a “nyílt levelet” aláírók közül ötnek a szabotálása miatt a képviselõ-testü-
let nem tudott pályázatot kiírni a könyvvizsgálói feladatok ellátására – elképzelhetõ,
hogy csak emiatt is anyagi kár éri a várost, mivel egy hosszú távú szerzõdést kedvezõbb
feltételekkel lehet megkötni, mint egy esetit – kénytelen voltam eseti jelleggel és egysze-
ri alkalomra, a 2005-ös költségvetési rendelet-tervezet könyvvizsgálatára megbízni
egy céget. Ugyanis ha ezt nem teszem, a városnak mai napig nem lehetne a jogszabály-
ok szerint elfogadott költségvetése. Miután ugyanezen urak távolmaradása miatt a leg-
utóbbi hat képviselõ-testületi ülés meghiúsult és így a testület nem tudott pályázatot
kiírni a könyvvizsgálói feladatok ellátására, idõközben kénytelen vagyok még egy esetre,
a 2004. évi zárszámadás könyvvizsgálatára is eseti jelleggel és egyszeri alkalomra ismét
megbízni egy könyvvizsgáló céget – hiszen törvény írja elõ a könyvvizsgáló jelentés csa-
tolásának kötelezettségét.

Nem felel meg a valóságnak az intézmény-átvilágítással kapcsolatosan kialakí-
tott kép sem. Ennek elõzményérõl “megfeledkeztek” a levélírók. Ezen önkormányzati
intézmények hatékony mûködése még nem került átvilágításra (a többi intézményi átvilá-
gítások számos hiányosságot tártak fel, melyet az intézményvezetõk a hivatallal együtt-
mûködve azóta megszüntettek). A folyamat 2004. szeptemberében indult a feladat elvég-
zésére vonatkozó ajánlatkéréssel, majd ezt követték a szerzõdéskötést megelõzõ tárgyalá-
sok és végül a szerzõdéskötés. A feladatra a 2004. évi költségvetésben volt forrás és ez
nem is került felhasználásra. Mivel a szerzõdéskötés végül áthúzódott 2005-re és még nem
volt elfogadott költségvetése a városnak, konzultáltam az illetékes munkatársaimmal, akik
tekintettel az elõzményekre nem emeltek kifogást a szerzõdéskötés ellen. Természete-
sen a jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen a képviselõ-testületet errõl a legközeleb-
bi ülésen tájékoztattam. A munkát a cég idõközben elvégezte, annak alapján készül a testü-
let számára a szakmai elõterjesztés.

Jó lenne, ha a nyílt levelet aláíró hat úr nem csak fontosnak tartaná, hanem tenne is
végre annak érdekében, hogy “városunk 2005-ös mûködése zavartalan legyen és ha-
sonlóképpen fejlõdjön” mint más települések.

Amennyiben a “nyílt levelet” aláírók a polgármestert illetõ vádjai megalapozot-
tak, úgy megvannak azon jogi keretek, melyek között jogorvoslattal élhetnek. Erre
már több hónapjuk volt, - mégsem tették. Amennyiben állításaik alaptalannak bizonyul-
nak úgy a Polgári Törvénykönyvbe (személyiségi jogok megsértése) -  és a Büntetõ Tör-
vénykönyvbe (becsületsértés, rágalmazás, hamis vád) ütközõ cselekedeteket követhetnek
el.

Talán egyszer lesz annyi bátorság a hat levélíróban, hogy egyenként majd arról is
beszámolnak, mit tettek õk a településünkért, miben mozdították elõ ügyeinket. Nekem
sajnos nemigen van ilyenekrõl tudomásom.

Maradok Önök iránt tisztelettel:
EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER
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Állatvédelmi
 sorok

KÉRJÜK, TÁMOGASSANAK, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!
Postai befizetõ csekkek az Állatorvosi rendelõben, a Bethlen vendéglõben, a Könyvtárban, és a Révpénztárban találhatók.

A kedvenc állat nem
játékszer, tartása
nemcsak egy  pár

szabadságos hétre szól,
hanem az állat egész életére!

MÁTÉ ÁLLATVÉDELMI
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Az Állatbarátok Klubja. A Máté
Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány,
az általános iskolában mûködõ, Ál-
latbarátok Klubjának márciusi fog-
lalkozásának fõszereplõje a nyúl
volt. Húsvét közeledtével évek óta
visszatérõ téma, helyes-e vagy sem
élõ nyúllal örvendeztetni meg gyer-
mekeinket, illetve az, hogy az ünnep
elmúltával vajon milyen sors vár
ezekre a kis állatokra. Az összejö-
vetel célja az volt, hogy a gondozás-
sal kapcsolatos információkon kívül
az is tudatosodjon a kisgyerekek fe-

jében, hogy ezek a nyuszik sajnos
“agyonszerethetõ” kis lények, na-
gyon óvatos bánásmódot igényelnek.
Felhívtuk a gyerekek figyelmét arra
is, hogy csak az kérjen húsvéti nyu-
lat, aki az elkövetkezõ 2-3 évben is
felelõsséget tud érte vállalni.
Miskolczi Gergõ 2. a osztályos ta-
nuló elhozta és bemutatta Kukucs

nevû, 2 éves törpenyulát, akinek gon-
dozásában elmondása szerint édesapja
is nagy segítséget nyújt.  Érdekesség-
képpen hozta el Rudolf Lilla 1. a osz-
tályos tanuló és édesapja 7 hetes kecs-
kegidájukat. Mindkét állatot nagy
örömmel fogadták a gyerekek.  Vége-
zetül Máté (a volt kompkutya), hang-
szalagról,  vidám ugatással és csokolá-
dé nyuszikkal kívánt boldog húsvéti
ünnepeket a gyerekeknek.

DEMETER ENIKÕ

Állatorvosi tanácsok - A veszettség-
rõl. A veszettség vírusának fõ forrása
a fertõzött hazai róka populáció. So-
káig elsõsorban a kutya közvetítette ezt
a végzetes betegséget az ember felé, a
kötelezõ védõoltás bevezetésével azon-
ban sokat javult a helyzet.

A macskák sajnos ugyanúgy elkap-
hatják és közvetíthetik a kórt. Az utóbbi
években a macskák sokkal gyakrabban
kapják el a veszettséget, mert kevesen
oltatják be õket.

Dörgölõdzõ kedvencünkben több-
nyire “dühöngõ veszettség” alakul ki,

miközben fõként kutyákat és az embert
is  megtámadják és gyakran veszélyes
fejközeli sebeket ejtenek.

A fentiek tükrében érthetõ, miért
oly fontos a macskák védõoltása ve-
szettség ellen.

FIGYELEM! Saját és családtag-
jaink egészségének érdekében minden
kutyaharapást és idegrendszeri tünete-
ket  mutató macskáktól elszenvedett
harapást, karmolást haladéktalanul je-
lentsünk háziorvosunknak! Ha kutyánk
vagy macskánk idegrendszeri tünete-
ket mutat - apátia, dühöngés, nyálzás,
kancsalság, remegés, kényszermozgá-
sok - haladéktalanul forduljunk állat-
orvoshoz!

JÓTANÁCS: ha a szomszéd ku-
tyája merõ jóindulatból belénk mé-
lyeszti protézisét, ne oltsuk ki szegény
pára életét! Ebben az esetben ugyanis
kedvenc háziorvosunk - a veszettség
megelõzése érdekében - kötelezõ jel-
leggel néhány jól irányzott injekcióval
fogja tetézni fájdalmainkat. Ha viszont
az elkövetõt életben hagyjuk, 14 napos
elzárás és megfigyelés alá kerül és ha
ez idõ alatt a veszettség tünetei nem je-
lentkeznek a kutyán, a fent említett in-
jekciósorozat megúszható.

DR. DROBILICH JÁNOS

TOMBOLA.  A  Máté Alapítvány szá-
mára,  Von-Benko Marian nagysikerû
jótékonysági tombolát rendezett a Brit
Nõk Budapesti Egyesületének március
25-én, a Brit Nagykövetségen tartott
havi összejövetelén, melyen a nagykö-
vet felesége, Mrs. Suzanne Nichols is
részt vett,.  A szép nyereménytárgyak,
valamint Máté, hangszalagról leját-
szott, köszönõ ugatása nagy tetszést
arattak. A jelenleg Hollandiában élõ
Mrs. Sylla Frere, egyik alapító tagunk,
értékes nyereménytárgyat adományo-
zott a tombolához. A Brit Nõk Egye-
sületének és a Brit Nagykövetség tag-
jainak eladott  tombola jegyekbõl
84.300 forint folyt be.

RONGYGYÛJTÉS. A Zöld Menedék

A boldog állatbarátok
Kukuccsal, a fenti képen pe-
dig a kecskegidával

Alapítvány számára összegyûjtött
meleg holmik és száraz eleségért te-
lefoni és írásbeli köszönet érkezett
a Máté Alapítványhoz. Az utóbbin
négy kutya képe és a következõ szö-
veg volt:   “A Máté Alapítvány ré-
szére:   Hálásan köszönjük az ön-
zetlen segítséget, amellyel folyama-
tosan segítik az Alapítványunk mun-
káját.  Tisztelettel. Jess Kinga, tit-
kár”.

A köszönetet  örömmel továb-
bítom a pedagógusokhoz, akik a
gyûjtést  megszervezték, valamint a
gyerekeknek és szüleiknek, akik a
gyûjtés sikeréhez hozzájárultak.

HONLAP. Végre honlap(ok)ra ke-
rültünk!

A MÁTSZ:  www.allatvedok.hu,
honlapján, a ”MÁTÉ” menûpontra
kattintva (logo-val és Máté fényké-
pével) ellátott szövegünk található,
angol nyelvû szöveg az ”In English”
pontra kattintva érhetõ el.

A VácOnline-on  (új honlap), a
Máté  alapítvány következõképpen
érhetõ el::

A www.vaconline.hu   fõoldalá-
ról a ”SZERVEZETEK” menü-
pontra kattintva, vagy  közvetlenül
a: www.vaconline.hu/content/view/
412/102/-n  lehet eljutni.

Reméljük, hogy a
www.nagymaros.hu  portáljára is,
nem túl sokára, fel fogunk kerülni.

Alapítványunkról bõvebb infor-
máció, Mátéról  pedig több kép  ta-
lálható a fenti honlapokon. Jó
kattingatást kívánunk.

VON-BENKO FERENC

A MarosNet Kft ebben a hónapban be-
indítja a kábeltelevíziós szolgáltatás ke-
retein belül az Internet szolgáltatást is a
vasút alatti részen. Teljes körû szolgál-
tatással (web szerver, mail szerver,
domain regisztráció) várják az elõfize-
tõk jelentkezését. Az Internet elõfizeté-
si díja 5.000 Ft-tól, korlátlan letöltéssel,
fix árért, telefonköltség nélkül, kedve-
zõ belépési díjakkal vehetõ igénybe.

A társaság a pontos kondíciókról
külön levélben, illetve szórólapon érte-
síti a lakosságot. Az Internetre az elõze-
tes igényeket az ügyfélszolgálaton

Indul az Internet szolgáltatás,
folytatódik a hálózatépítés

(Nagymaros, Fõ tér 5., kapu alatt) lehet
leadni április 10-tõl. A szükséges nyom-
tatvány fenti címen rendelkezésre áll.

Nagymaroson folyamatosan bõvül a
kábeltelevíziót elõfizetõk száma, jelen-
leg is több, mint 130 elégedett elõfize-
tõje van a MarosNet Kft-nek, tudtuk
meg Nagy Alberttõl, a társaság ügyve-
zetõjétõl, aki ismételten felhívta a fi-
gyelmet, hogy egy elõfizetési és bekap-
csolási díjért egyszerre több készülé-
ken, egymástól függetlenül vehetõek
az adások.

Az elõfizetõket az igénybejelentés-

tõl számított maximum 10 napon belül
bekötik és a jövõben további csatornák-
kal bõvítik a kínálatot. Emellett ebben
az évben is a 2004-éves árakon szolgál-
tatják mûsoraikat. A kábeltévé bekötési
igényeket szintén az ügyfélszolgálaton
lehet leadni, ahol a szükséges nyomtat-
vány is rendelkezésre áll.

További kábeltévé információkkal a
06-27/595-100/125-ös melléken, vagy a
06-30/970-2630-as telefonon szolgál-
nak.

A hálózat továbbépítésének II. üte-
me (vasút feletti rész) április közepén
indul a területeket folyamatosan építik
és üzemelik be. A II. ütem területén a
kábeltévével egy idõben az Internet
szolgáltatás is indul, a tervek szerint a
nyár elején – tudtuk meg Nagy Albert-
tõl.

KONCERTSOROZAT A VÁCI
ZENEISKOLÁBAN. Improvizá-
ciók és kompozíciók címmel kon-
certsorozat indul a váci Bartók
Béla Zeneiskolában. Az elsõ hang-
verseny április 20-án 19 órakor
lesz Binder Károly zongoramûvész
fellépésével. A következõ alkalom-
mal április 27-én 19 órától Szaba-
dos György Nagymaroson élõ zon-
goramûvész elõadását hallhatják
az érdeklõdõk. A sorozat záró ese-
ményére május 13-án 19 órakor ke-
rül sor a Binder-Borbély duó fel-
lépésével. Jegyek a váci zeneisko-
lában és a váci Tourinform irodá-
ban kaphatók. További információ
a 27/314-893-as telefonszámon.
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AUTÓJAVÍTÁS MELLETT:
TÉLI ÉS NYÁRI GUMIK

ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS SZERELÉSE!
MINDEN MÉRETBEN

ÉS MINÕSÉGBEN

DUNAKANYAR GUMI KFT.
(GÉ-SA 95 Bt.)

MEGNYITOTTUK!

NAGYMAROS, VÁCI ÚT 60. (A FÕÚTON)

           Tel.: 27/355-203, Mobil: 20/519-8630
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 7.00-17.30,

szombat 08.00-12.00



14                                                                                                              Nagymaros

Rádiók, tévék, videók, hifik, CD-k,
DVD-k helyszíni és mûhelyjavítása

Harami László szervizmérnök
Nyitva tartás: H-P: 9-17 óráig,

Szombaton: 9-12 óráig

Nagymaros,
Fõ tér 3.

Tel.:
06-20/5495-165

27/354-535

06-20/46-43-429, 27/354-535, Nagymaros, Fõ tér 3.
Kedves Eladó Ingatlannal Rendelkezõ Tulajdonosok!
Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére
- Többgenerációs családi házakat 10-35 Mft,
- Családi házakat központban 8-20 Mft,
- Nyaralókat, telkeket,
- Duna-parti házakat,
- Házrészeket 5-13 Mft,
- Albérletet, szobákat turizmusra.
- Értékbecslés 24 órán belül,
- Adó-illeték-ingatlanjogi tanácsadás,
- Gerenda- és egyéb házak építése, ingatlan-életbiztosítások,
- Támogatott, jelzálog és személyi hitelek ügyintézése.

Haraminé Papp Ildikó

ILDIKÓ Ingatlan, Értékbecslõ, Hiteliroda

Problémás bõrök személyre szóló, külsõ-belsõ kezelése
természetes módszerekkel és anyagokkal!

AVON-TERMÉKEK
A Kozmetikában megvásárolhatók.

Szépség Egészség Stúdió
Kozmetika - TKozmetika - TKozmetika - TKozmetika - TKozmetika - Természetgyógyászatermészetgyógyászatermészetgyógyászatermészetgyógyászatermészetgyógyászat

Szûcs Éva - Szív u. 19.
Bejelentkezés:

06-20/333-4008, 06-27/356-312

Gyógymasszõr vállal:
 Masszírozást  Talpmasszázst

Bejelentkezni lehet:

06-30/532-3770, 06-27/354-374

Rózsahegyi Anna

06-30/9649-145

Érdeklõdni:
06-20/333-4008

27/356-312

MÉG CSATLAKOZHAT
HÉTVÉGI OKJ-S

képzéseinkhez
NAGYMAROSON

 kereskedõ boltvezetõ
 vendéglátó üzletvezetõ

 ABC eladó
 könnyû- és

nehézgép kezelõ
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Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.

Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
E-mail: pmkabinet@nagymaros.hu
Nyomdai és szerkesztõi munkák:

Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf 64.

Tel./fax: 27/316-100

RADICS KÁROLY
Telefon: 30/999-2714

Szobafestést,
mázolást, tapétázást,

külsõ-belsõ hang-
és hõszigetelést,

gipszkartonozást
VÁLLALUNK!
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ÁPRILIS 5-tõl 30-igNagymaros,
Magyar utca 21.

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!!!

Nyitva tartás: H-P: 6-tól 20 óráig, szombaton 7-tõl 17 óráig és vasárnap 8-tól 15 óráig

Lecsó kolbász 1 kg    345,- Ft
Mûbeles virsli 1 kg    345,- Ft
Sertés párizsi 1 kg    345,- Ft
Saga Füstli 140 gr    149,- Ft
Selyemsonka 130 gr    229,- Ft

Bords EVE margarin 500 gr    199,- Ft
ALPSKO UHT tej 1,8 % 1 l    139,- Ft
SOLE Trappista sajt 1 kg    995,- Ft
Edina tömb sajt 1 kg    865,- Ft
Hoffmeister öml. sajt (több ízben) 150 gr    139,- Ft
Ammerlander Ementali sajt 1 kg 1.475,- Ft
Snack tömböcske sajt 100 gr    109,- Ft
KASEREI Fetaki sajt 500 gr    499,- Ft
Abba Poly tej 3,6 % 1 l    119,- Ft
Ceglédi joghurt 175 gr      39,- Ft
Ceglédi kefír 175 gr      39,- Ft
Ceglédi tejföl 375 gr    135,- Ft
Polski gyümölcs joghurt (több ízben) 135 gr      45,- Ft
Prémium Dvo joghurt 150 gr      75,- Ft
Pysio gyümölcsrizs 180 gr      85,- Ft
Sonáta Dessz. csoki-meggy puding      85,- Ft
Solo Rolly tejkrémes szelet 25 gr      52,- Ft

Elõhütött csirkecomb (egész-alsó-felsõ) 1 kg    449,- Ft
                                                 ÁPRILIS 5-15-IG

Beatrix Gyöngyözõ bor 0,75 l 255,- Ft+üv
Bacchus Kékfrankos (száraz) 0,75 l 299,- Ft+üv
Bacchus Olaszrizling (száraz) 0,75 l 249,- Ft+üv

Fagyasztott zöldborsó 450 gr    185,- Ft
FRIGO fagy. karfiol 300 gr    155,- Ft
FRIGO fagy. s. hüvelyû bab 450 gr    209,- Ft
FRIGO fagy. húsleves zöldség 1 kg    325,- Ft
FRIGO fagy. zöldségmix 450 gr    199,- Ft
Békésmegyei morzs. kukorica 750 gr    289,- Ft
Frital Fries fagy. hasábburgonya 1 kg    185,- Ft
Fricopan fagy. rétes almás, szilvás 600 gr    295,- Ft
Saga Pipiropogós 1 kg    639,- Ft
Saga sajttal töltött pulyka párna 1 kg    749,- Ft

Vici panirozott halrúd 250 gr    159,- Ft
Tengeri halfile (Hering Trade) 1 kg    535,- Ft

Contimax ruszli 400 gr    235,- Ft
Golden Fish tõkehalmáj 120 gr    239,- Ft

Globus Milánói mártás 400 gr    279,- Ft
Globus Bolognai mártás 400 gr    279,- Ft
Hame dob. babfõzelék kolbásszal 400 gr    209,- Ft
Hame dob. lencsfõzelék kolbásszal 400 gr    209,- Ft
Hame dob. sólet marhahússal 400 gr    209,- Ft
Hame dob. töltöttkáposzta 400 gr    219,- Ft
Hame dob. székelykáposzta 400 gr    215,- Ft
Hame dob. pacalpörkölt 400 gr    229,- Ft
DOLMIO Milánói mártás + olasztészta 500 gr    399,- Ft
TAIPAI ananász konzerv 565 gr    109,- Ft
TAIPAI trópusi gyümölcs koktél 565 gr    129,- Ft
TAIPAI eper konzerv 410 gr      99,- Ft

Carbonell olivaolaj 0,5 l    595,- Ft
Vegeta 250 gr    299,- Ft

Gellwe Cappuccino (több ízben) 100 gr    129,- Ft

Namex földimogyoró pörkölt, sós 100 gr      79,- Ft
KUNZ földimogyoró pörkölt, sós 200 gr    179,- Ft
Stolwerk Americana táblás csoki (5 íz) 100 gr      69,- Ft
Milka táblás csoki (8 íz) 100 gr    169,- Ft
Stolwerk Lady Rose desszert 200 gr    299,- Ft

HOHES-C tetra üdítõ 100 %-os 1 l    239,- Ft
    (narancs-mild narancs-multivit.)
HEY-HO tetra üdítõ 12 %-os 1 l      75,- Ft
    (szõlõ-narancs-alma)
HEY-HO tetra üdítõ 12 %-os 2 l    155,- Ft
    (szõlõ-narancs-alma)
KUBU rostos üdítõ 0,33 l    119,- Ft
Primavera ásványvíz dús-mentes 1,5 l      69,- Ft

Fa tusfürdõ (több illat) 250 ml    299,- Ft
Schauma sampon (több illat) 250 ml    399,- Ft
Schauma balzsam (több illat) 250 ml    399,- Ft
Zöldséghámozó (METALTEX) db    139,- Ft
Konzervnyitó (METALTEX) db    239,- Ft
Késkészlet (6 db-os VIJA) cs.    339,- Ft
Hõálló tálaló, szedõkanál (fekete) db    275,- Ft
Hõálló tálaló lapátok 6 féle (fekete) db    239,- Ft
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