Nagymaros
2005. július 5. - a lap ingyenes!

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Eskütétel, jegyzõi pályázat kiírása Magyarságomat nem a nevemben,
hanem a szívemben hordom
Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl
» részletek a 2. oldalon A városon a délelõtti órákban, kor- elõttünk távoztak el a világból –

Elköszönt városunk
jegyzõje, dr. Ferenczi Tibor
Ez év július 15-étõl egy budapesti kerület kérte, hogy áthelyezéssel náluk folytathassa
munkáját a nagymarosi jegyzõ.
Lapunk megkérdezte õt, mi az
oka távozásának.

- Szakmai okok indokolták a
döntésemet. Úgy fogom fel ezt a
meghívást, mintha elõléptettek
volna. Lehet, hogy ha maradok,
talán többé nem adódik ilyen esély
arra, hogy szakmai tudásomat a

hû öltözékben felvonuló lovasok imádkozott. A szentmisén a vaés mazsorettek hívták fel a figyel- dászkürtösök játszottak, egyebek
met június 4-én a X. Kittenberger közt Weber: Vadászkórusát A bû-

fõvárosban kamatoztathassam.
- Jegyzõ úr, tudta-e elõre,
hogy el fog menni? Közölte-e a
testülettel, vagy a polgármesterrel? Megkérdezték-e, mikor itt hivatalba lépett?
- A testülettel elõre nem tudtam közölni, hiszen ez egy most
adódott egyszeri lehetõség. Természetesen a polgármester úrral,
amint megtudtam, közöltem.
» folytatás a 3. oldalon

Jól sikerült a nyugdíjas találkozó
Nagymaros Város Nyugdíjas idõ is kedvezett.
Klubja június 18-19-én rendezte
A Fõ téri kõszínpadon fellémeg a már hagyományos Nemzet- põk között nemcsak az idõsebb
közi Dunakanyar Nyugdíjas Ta- korosztály képviseltette magát,
hanem ott voltak a fiatalok is, többek között a Ceglédbercelrõl érkezõk
sváb tánca magával
ragadta a közönséget.
Eljött és nagy sikert
aratott a szlovákiai
Révkomáromból érkezett férfikar is, akik
magyar és szlovák dalokat énekeltek. De
minden fellépõ igyekezett a maga mûfajában a lehetõ legtöbbet nyújtani. Sok csoCeglédberceli fiatalok sváb tánca
port érkezett erre a
lálkozót. A vendégek számára le- két napra az ország minden tájáhetõség nyílt a délutáni mûsor- ról és a határon túlról is Nagymakezdés elõtt egy kis dunai séta- rosra.
hajózásra is, melynek a szép nyári
» folytatás a 3. oldalon

A Verebélyrõl és Léváról érkezett delegáció tagjai koszorút helyeznek el Kittenberger Kálmán szobránál
Kálmán Napok kezdetére. Fél 10kor a Duna-parti kõszínpadon
Szent Hubertus misét celebrált
Havas István piarista tanár, aki a
könyörgésben a híres vadászokért,
illetve a vadászathoz írásaikkal
kötõdõ híres magyarokért - Bársony Istvánért, Kittenberger Kálmánért, Nádler Henrikért, Széchenyi Zsigmondért, Fekete Istvánért
és a sok-sok vadásztestvérért, akik

vös vadász címû operából. A
szentmise végén Havas István
megígérte: ha meghívják, bármikor nagyon szívesen jön el Nagymarosra szentmisét bemutatni.
A szentmise után a hagyományos ünnepi megemlékezés és koszorúzás következett a híres Afrika-kutató és vadász, Kittenberger
Kálmán szobránál.
» folytatás a 4. oldalon

Nyári szünet a könyvtárban
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a városi könyvtár július 16tól augusztus 16-ig zárva tart. 2005. július 15-én még nyitva a
könyvtár! Mindenkit szeretettel várunk, a megszokottnál több
könyv kölcsönzésére is van lehetõség. Nyitás: 2005. augusztus
16. (kedd) 9 óra.
A VÁROSI KÖNYVTÁR DOLGOZÓI

“Találékonysággal, erõs akarattal, összefogással, és sok
szeretettel gyakran lehet segíteni ott, ahol az anyagiak hiányzanak.”
(GRÓF TELEKI PÁL)
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Eskütétel, jegyzõi pályázat kiírása Beadott és elnyert pályázatok
Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl
aktuális helyzete
A június 27-i ülésen a helyi választási
bizottság elnöke, Csizmadia Ferencné
és a képviselõ-testület elõtt letette az
esküt Hollósi Géza, aki a 2002-es önkormányzati választásokon Ádám
Tiborné után a legtöbb szavazatot kapta. Mint már korábban írtunk róla,
Ádám Tiborné nem vállalta a képviselõséget. Hollósi Géza a közelmúltban
lemondott képviselõ, Zoller Csaba helyét foglalja el a testületben. Ezen az
ülésen pályázatot írtak ki a jegyzõi állásra is, mivel dr. Ferenczi Tibor jegyzõt június 17-én megválasztották a budapesti XII. kerületi önkormányzat aljegyzõjének.
Napirend elõtti kétperces felszólalásában Niedermüller Ervin a dunaparti
fakivágással kapcsolatban kért tájékoztatást, Hadi Péter a Tavasz utca alján
kihelyezett plakát miatt kérte a hatósági osztály fellépését, Perbíró József
alpolgármester a Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület átmeneti
pénzhiánya miatt kért szót.
Burgermeister László szintén a kivágott
fák és a nagymarosi rendezvények ellenzõi miatt emelte fel szavát, emellett felhívta a figyelmet a kálvária fölötti részen történõ engedély nélküli tereprendezésre. Grécs László arra volt
kíváncsi, hogy készült-e intézkedési
terv az önkormányzati területek gyomtalanítására. A kérdésekre a polgármester és munkatársai válaszoltak.
A napirendek közül
- elfogadta a testület a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót;
- engedélyezték a MarosNet Kftnek a kábeltévé megvalósulásához a
Rákóczi úton oszlopsor felállítását;
- elfogadták a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti iskola beszámolóját a 2004/2005-ös tanévrõl, a
következõ tanév terveirõl. Megismerték az iskola pedagógiai programjának
végrehajtásához szükséges nevelõ-oktatómunkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzékét. Foglalkoztak a német nemzetiségi oktatással – melyet
továbbra is fenn szeretnének tartani -,
valamint a mûvészeti oktatással is;
- határoztak a Nagymarosi
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról;
- hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekjóléti szakszolgáltatási feladatok
ellátására a Vámosmikola és Tésa községekkel, valamint Zebegénnyel korábban kötött megállapodást közös megegyezéssel felbontsák;
- elfogadták a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás alapító okiratának módosítását;
- felmentették humánügyi bizottsági tagságából, eddigi munkáját megkö-

szönve Grécs László képviselõt és
Szabóné Villám Mariann kültagot, valamint a pénzügyi és gazdasági bizottsági tagságából Heininger Ivett kültagot;
- határozatot hoztak arról, hogy a
Budapest-Szob közötti regionális kerékpárút nyugat III. szakasz kiépítésére 2002-ben nyújtott céljellegû támogatás annak idején fel nem vett 60 ezer
forintos összegérõl lemondanak;
- két változat közül elfogadták azt a
javaslatot, hogy a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáját az utca felõl
bejárattal lássák el, az ügyfelek ezen
keresztül léphetnek majd az épületbe;
- a Nagymaros város ingatlan adatbázisának helyszíni felülvizsgálatára
vonatkozó ajánlatokat eredménytelennek nyilvánították és erre a feladatra
új pályázatot írtak ki;
- foglalkoztak dr. Jórász Zsolt kérelmével, melyben kéri az önkormányzattól a Szálloda úti egyik ingatlan bérbevételét. A kérelemhez elvben hozzájárult a testület;
- megválasztották a Helyi közbeszerzési szabályzat értelmében a közbeszerzési bizottság képviselõ tagjait:
Perbíró József állandó helyettesítéssel
megbízott alpolgármestert és Várnagy
Béla képviselõt, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét;
- formai változtatás miatt – mivel
már a koncepciót korábban, az áprilisi
ülésen elfogadták - foglalkozott a testület Nagymaros Város Fejlesztési
Koncepciójával, melyet az operatív
programok kidolgozásának alapjául
alkalmasnak tartanak és az ezt megelõzõ koncepciót hatályon kívül helyezik;
- határoztak önkormányzati ingatlanok – Mainzi utcai ingatlan és csíktelkek – hasznosításáról és pályázat
kiírásáról;
- döntöttek arról, hogy a Babits
Mihály utca – Deák Ferenc utca kapcsolódó szakaszának, valamint a Szarvas köz – Õz utca útszakaszok kiépítéséhez és a Mainzi utca felújításához a
Pest megyei Önkormányzat Céljellegû
Decentralizált pályázati alapjára pályázatot nyújtson be az önkormányzat.
- elfogadták az önkormányzat intézményi épületeire vonatkozó akadálymentesítési koncepciót;
- módosították az önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát;
- elbírálták az önkormányzat irattárának rendezésére kiírt pályázatot;
- foglalkoztak a hivatali szoftverek
legalizációjával,
- határoztak a megüresedõ jegyzõi
állás pályázati kiírásáról;
- meghallgatták Grécs László üdülõhelyi tanácsnok beszámolóját.

Lapzártánk után kapott hír
Nagymaros Város Önkormányzata azt az értesítést kapta Kuszák Miklós ügyvezetõtõl, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési
Tanács a 2005. július 4-i ülésén a 44/2005. (VII.4.) PMTT, valamint a 49/2005. (VII.4.) PMTT számú határozataival a 2005. évi
CÉDE és TEKI pályázatok befogadását forráshiány miatt felfüggesztette.

Idõsbarát Önkormányzati Díj. Második, az idõsekkel foglalkozó pályázatát
nyújtotta be az önkormányzat június 23-án. Az EZÜSTNET 05 pályázat után,
mely támogatás esetén a nyugdíjasoknak ingyenes informatikai képzést biztosít, pályázatot adtunk be az Idõsbarát Önkormányzat Díj elnyerésére is. A cím
elnyerésével anyagi támogatást is biztosít a pályázat kiírója az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium, 1 millió forint értékben. Pályázatunkat támogatta a Nagymarosi Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjasklubok és
Idõsek “Életet az éveknek” Országos Szövetsége is.
Szúnyogírtás. Társpályázóként támogatást nyert Nagymaros Város Önkormányzata szúnyoggyérítésre. A Középmagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács TRFC kerete 7,130.000 forinttal járult hozzá a Dunakanyar térség csípõszúnyog irtásához.
Kompfelújítás. A Nagymaros-Visegrád révátkelõ európai uniós szabvány szerinti felújítására 10,5 millió forintot nyert városunk.
A 2005. év nyarán az alábbi pályázatok benyújtását tervezzük még:
- AVOP LEADER+ pályázat, térségfejlesztésre Kismaros, Szokolya, Verõce településekkel közösen;
- CEDE pályázat, helyi utak kiépítésére;
- TRFC pályázat, helyi utak burkolat felújítására.

Városfejlesztés - városüzemeltetés
Június hónapban elkészült az Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával a mûvelõdési ház nyílászáróinak cseréje és
az ereszcsatorna felújítása. Az éves
energiaköltségek és a kibontott ajtók, ablakok mûszaki állapota ismeretében a ráfordított költségek
várhatóan rövidtávon megtérülnek.
A hó végén megkezdõdött a
belterületi burkolt utak kátyúzása. A felmérés során közel 800 m2
károsodott burkolati felületet mértünk fel, ebbõl egyelõre a legszükségesebb 400 m2 kerül kijavításra.
Július hónap elejével folytatódik a felsõ iskola nyílászáróinak
felújítása – szintén pályázati forrás igénybevételével. Ezúttal a vizesblokk és a folyosók végén lévõ
ablakok és ajtók cseréjére kerül sor.
A jelenlegi szerkezetek legtöbbje
teljesen tönkrement, illetve
hõtechnikai tulajdonságaik sem
megfelelõk, így cseréjük indokolt.
Az új nyílkászárók az eredeti formájára, de korszerû kialakítással
készülnek el. Szintén a hónap elején indul meg az intézmények tisztasági meszelése, elsõként az iskolák épületében.
Megkezdtük az önkormányzati
tulajdonban lévõ területek gyommentesítését, június 30-ig az egybefüggõ nagyobb területek kaszálása készül el, így a felvonulási lakótelep környéke, a kerékpárút a
város teljes hosszában és a
szamarasi rekultivált árok területének egy része. A kerékpárút kb 1
kilométeres szakaszának kaszálásában a Cédrus Egyesület nyújtott
segítséget, közremûködésüket ezúton is köszönjük.
Több bejelentés érkezett a
kompkikötõ melletti fák kivágásával kapcsolatban, így az eljárás me-

netérõl néhány információt érdemes megemlíteni. A fák hivatalosan a Duna-mederben fekszenek –
a sétány ezen része nincs kiemelve
közterületté – így az eljáró szerv a
fák védelmérõl szóló rendelet értelmében a Közép-Dunavölgyi
Vízügyi Igazgatóság, az önkormányzat szakhatóságként képviseli
a város érdekeit az ügyben. Városképi szempontokat figyelemben
tartva a fák kivágásához adandó állásfoglalásunkat külsõ szakértõ
szakvéleményéhez kötöttük, akit a
nagymarosi szelídgesztenyések
megmentésében jelentõs szerepet
vállaló – és általunk elfogulatlannak minõsített – dr. Radócz László
egyetemi docens személyében jelöltük meg. A szakértõ a területen
lévõ 8 darab fát vizsgálta, a két kivágott fát biológiai életkora határára becsülte és fokozottan balesetveszélyesnek minõsítette, a továbbiakat visszavágással és kezeléssel
megmenthetõnek ítélte. A szakhatósági hozzájárulásunkat ez alapján adtunk ki, elõírva 2005. november 1-ig a kivátott fák pótlását, 4 darab elõnevelt platán formájában, illetve a terület teljes
helyreállítását.
A dunaparti játszótéren a
Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány támogatásának köszönhetõen
elkészült az ütéscsillapító gumiburkolat és két újabb lengõhinta került elhelyezésre, amiért ezúton is köszönetet mondunk. A játszótér méreteibõl adódóan a kisebb
korosztály kiszolgálására képes,
ezért kérjük a szülõket gyermeküket felügyelet nélkül ne engedjék
a játszótérre, illetve ügyeljenek a
játékok épségére.
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER,
MURÁNYI ZOLTÁN VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLYVEZETÕ
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Elköszönt városunk
jegyzõje, dr. Ferenczi Tibor
folytatás az 1. oldalról

- Hivatalba lépéskor milyen
célokat tûzött ki? Sikerült-e ezeket megvalósítania? Mit tart
eredménynek?
- Egy tavalyi októberi cikkben
már megírták, hogy a hivatal
szakmai munkáján szerettem volna javítani. Ez megvalósulni látszik, új, szakmailag nagy tudású
kollégák felvételével, akiknek
munkamorálja kiemelkedõ. Ez
jóval ügyfélbarátibb ügyintézést
tesz lehetõvé. Ezt a képviselõ-testület is szeretné. Másrészt meggyõzõdésem, hogy a kisvárosok
csak a morális szempontok elõtérbe helyezésével tudnak a nagyvárosokkal versenyre kelni.
- Kinek tartozik a jegyzõ felelõsséggel?
- Úgy is mondhatnánk, a jegyzõnek két fõnöke van. Egyrészt õ
felel a hatósági munka szakmaiságáért, mellyel a megyei közigazgatási hivatal felé köteles elszámolni. Másrészt felelõsséggel tartozik a képviselõ-testületet képviselõ polgármesternek az önkormányzat törvényes mûködéséért.
- Az elmúlt ciklusban nem ez
az elsõ jegyzõváltás. Mindegyik
alkalommal hallottunk ilyen és
olyan indokokat. Önnek mi áll a

távozása hátterében? Egyesek
gondolhatnák azt, talán nem tudott együttmûködni a polgármester úrral, vagy az utóbbi idõszakban a képviselõ-testületben érezhetõ “puskaporos” levegõ a fõ
ok?
- Egyik sem. Családi ok áll távozásom hátterében az említett
szakmai feladaton kívül. A polgármester úr céltudatos és jogkövetõ módon próbálja Nagymaros
érdekeit képviselni, így nem volt
nehéz vele együtt dolgozni. A
képviselõ-testületben valóban
igen erõs érdekellentétek érzékelhetõek. De azt mondhatom, hogy
a problémákat újabban intelligens
keretek közt vitatják meg. Ez dicséretes, és hasznos a településnek.
- Ki veszi át az ön munkáját?
- Helyettesem, Hutter Jánosné
Ildikó aljegyzõ eddig is mindenben a segítségemre volt. Maximálisan egyetértettünk a szakmai
kérdésekben. Kitûnõ szakembernek tartom, aki szívén viseli a hivatal és a város érdekét is. Igen
jó az együttmûködés közte és a
polgármester úr között. Õ lép a
helyemre az átmeneti idõszakban.
- Köszönjük az interjút.
GY. M. M.

Jól sikerült a nyugdíjas találkozó
Kismartoni Ferenc. Õket követte
a kilenc éve alakult Die Blumen
Nem sorolunk fel mindenkit, nyugdíjas tánccsoport, melynek
de voltak itt vendégek tagjai sváb táncokat mutattak be.
Révkomáromból, Ceglédber- Mûvészeti vezetõjük Zsombori
celrõl, Pécsváradról, Fertõszent- Miklós.
miklósról, Bercelrõl, NyékládA rendezvény elsõ napján
Edöcsény András polgármester és Nyugdíjas
Klubok és Idõsek “Életet az éveknek” Országos Szövetségének elnöke dr. Hegyesiné Orsós Éva köszöntötte a
jelenlévõket, másnap
Nagymaros Város Önkormányzata nevében
Burgermeister László
képviselõ, a humánügyi bizottság elnöke,
Mihály János, a NyugNyékládháza Õszirózsa népdalköre
díjas Klubok és Idõsek
“Életet az Éveknek”
házáról, Kismarosról, Verõcérõl, Országos Szövetségének elnökVisegrádról, Dorogról, Berkenyé- helyettese és Sasvári Istvánné,
rõl, Szendehelyrõl. Mindkét na- Pest megyei elnök mondott köpon a vendéglátók kezdték a mû- szöntõt.
sort. Elsõként az öt éve mûködõ
A nyugdíjas találkozón felvéNagymarosi Nosztalgiakórus lé- telt készített a Magyar Televízió
pett fel magyar és német dalokat német nemzetiségi mûsora, az
énekeltek. Mûvészeti vezetõjük Unser Bildschirm stábja is.
folytatás az 1. oldalról

FELHÍVÁS
Felhívjuk a figyelmet, hogy a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény (Tv.) értelmében minden földhasználónak és termelõnek kötelessége a
károsító növények elleni védekezés, ha e növények a szomszédos földhasználók, illetve termelõk növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az
emberi egészséget bármely
módon veszélyeztetik.
A törvény hatálya kiterjed mindenkire, aki a
növényi vegetáció számára alkalmas termõhellyel
rendelkezik, illetve ilyet
használ, legyen az termõföld vagy vadon termõ növények számára alkalmas
egyéb hely, terményraktár, A parlagfû fejlõdésének egyes szakaszai
takarmányüzem, fatelep,
gombatermesztésre alkalmas természeti képzõdmény, fólia vagy üveg alatti termesztõ berendezés, városi terület, kemping, sportpálya, cserepes növény, avagy virágosláda.
Kiterjed továbbá arra, aki továbbszaporítás vagy árutermelés céljára vetõmagot, illetve szaporító-anyagot állít elõ, azt forgalmaz, földet vagy növény
számára alkalmas termesztõ közeget, növényt, növényi terméket exportál, importál vagy átszállít az ország területén, növények, növényi termékek szállítását végzi, a szállítójármû károsítóktól való fertõzésmentességét biztosítani köteles.
A Tv. 5. § (3) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelõ köteles
2005. június 30. napjáig a parlagfû (lsd. a mellékelt rajzon) virágzását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A növényvédelmi tevékenységrõl szóló 5/2001. (I. 16.)
FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint a földhasználó és a termelõ a
parlagfüvön kívül különösen köteles védekezni az aranka fajok és a selyemkóró ellen. A Tv. 57.§-a alapján a károsítók elleni védekezés elmulasztása
esetén a földhasználót, illetve a termelõt a települési önkormányzat jegyzõje
határozattal védekezésre kötelezheti vagy a védekezés elmulasztása esetén
közérdekû védekezést rendel el.
A védekezés legegyszerûbb módszereként a június végétõl két-három alkalommal végzett kaszálás javasolható (a mûvelési cél nélküli talajbolygatás csak
serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfû szaporodását)!
Aki kötelezettségének nem tesz eleget, a Tv. 60-61. § (1) alapján húszezertõl kétmillió forintig terjedõ növényvédelmi bírsággal sújtható!
Az elõírások betartása érdekében a polgármesteri hivatal folyamatos ellenõrzéseket tart, s ha szükséges, a Tv. 57.§ alapján intézkedés történik a jogszabályban elõírt közérdekû védekezés iránt! A Tv. 7/A. § (8) bekezdése értelmében a helyszíni ellenõrzés, valamint a közérdekû védekezés elvégzése során a
hatóság - feladata végrehajtásának keretei között - az érintett területre beléphet,
ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. A helyszíni ellenõrzést, illetve a
közérdekû védekezést a hatóság a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó
személyek akarata ellenére is megtarthatja, illetve elvégeztetheti. A közérdekû
munka közadók módjára behajtható költségei - a bírságösszegen felül – a
földhasználót/termelõt terhelik!
Kérjük, hogy a jogkövetkezmények elkerülése érdekében, fenti kötelezettségének mindenki maradéktalanul tegyen eleget!

TÁJÉKOZT
ATÓ. A nyári meleg beköszöntével városunk lakói egyre gyakTÁJÉKOZTA

rabban keresik fel hûsölés céljából a közeli strandokat vagy a Duna-partot.
Bár a Dunában való fürdés városunkban hagyomány, nem árt tudni, hogy
ez Nagymaros belterületén a vonatkozó jogszabály szerint tiltott helyen történõ fürdésnek minõsül.
A tiltott helyen fürdés tartalmát a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ
szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet határozza meg. A rendelet
szerint folyóvizekben fürödni csak azokon a helyeken szabad, amelyek nem
esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdõhelynek minõsülnek. A rendelet értelmében többek között tilos fürdeni a hajóutat
és hajózási akadályt jelzõ bóják (ilyenek a nagymarosi Duna-part közelében
látható zöld színû bóják), fürdés célját nem szolgáló úszómûvek, illetve kompés révátkelõhelyek 100 méteres körzetében, valamint kijelölt fürdõhelyek kivételével a városok belterületén lévõ szabad vizekben.
Nagymaros város belterületén fürdésre kijelölt hely jelenleg nincsen, ezért
az ott fürdõzõ személyek nemcsak életüket és testi épségüket veszélyeztetik,
hanem egyúttal szabálysértést is elkövetnek. A vonatkozó jogszabály alapján
a tiltott helyen fürdõzõ személyek húszezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújthatók.
Kérjük, hogy a gondtalan pihenés érdekében legyenek figyelemmel a hatályos elõírásokra, egyúttal óvják, védjék a maguk és mások életét, testi épségét!

4

Nagymaros

Magyarságomat nem a nevemben,
hanem a szívemben hordom
folytatás az 1. oldalról
“Magyarságomat nem a nevemben, hanem a szívemben hordom” –
mondta Kittenberger Kálmán, amikor
tudomására jutott, hogy a Nemzeti
Múzeumban néhány dokumentumon
nem a saját neve olvasható, hanem Katona Kálmánként szerepel. Edöcsény
András polgármester ezzel az
idézettel kezdte
ünnepi beszédét, majd méltatta az 1881ben Léván született és 1958ban Nagymaroson elhunyt
Kittengerber
Kálmán életútját, munkásságát.
Kittenberger
Kálmán hat alkalommal járt az afrikai kontinensen,
tizenegy évet töltött ezen a területen
Etiópiában, Ugandában, Belga-Kongóban. Az I. világháború után öt évig
hadifogságba került, Indiába szállították, mint ellenséges országnak a
polgárát. 1920-ban lett a Nimród újság fõszerkesztõje, ekkor lett nagymarosi lakos és itt ismerte meg késõbbi feleségét is. 1929-ben tért végleg haza, majd sikertelenül pályázott

a Fõvárosi Állat- és Növénykert vezetõi posztjára, akkor sem a hatalmasokhoz tartozók támogatták õt. Életének talán legszomorúbb pillanata
volt, amikor az 1956-os forradalomban megsemmisült a gyûjteménye.
“Ha ezt az életutat végig kísérjük, nem mondhatjuk, hogy sikeres
– mai értelemben vett sikeres életút

-, hiszen kevés helyen emlékeznek
meg róla, nevét csak a szûk szakma
ismeri. Életútja azonban figyelmeztetés és tanulság a számunkra, hogy
ha a tehetségesek mellé állunk, akkor valóban sikeresek lehetnek, ha a
tehetségeket nem segítjük, nem támogatjuk, akkor bizony nem tudják
kibontakoztatni képességeiket” –
mondta Edöcsény András.
Beszédének végén Edöcsény

FELHÍVÁS. Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy Nagymaros Város
Önkormányzata 25/2004. (IX. 13.) Kt. Rendeletében szabályozza a
közterületi reklámhordozók elhelyezését.
A rendelet a város közigazgatási területére, a közterületen és a
magánterületen közterületrõl látható részen elhelyezett vagy elhelyezésre kerülõ reklámhordozókra terjed ki.
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden reklámhordozó létesítése
építési engedély köteles tevékenységnek minõsül. A reklámhordozók pontos helyét és típusát az építésügyi hatóság állapítja meg a
fõépítész és a Városfejlesztési Osztály közremûködésében. A rendelet három részre osztja a várost, amelyek közül a legszigorúbb elõírás az ún. „kiemelt jelentõségû területre” vonatkozik. Az ehhez tartozó utcák esetében az engedély csak a Dunakanyar Tervtanács véleményének beszerzése mellett adható ki.
Plakátok, falragaszok kizárólag az önkormányzat által kihelyezett hirdetõtáblákon helyezhetõk el. Az aktualitásukat vesztett
hirdetéseket bírság terhe mellett 72 órán belül tulajdonosuk köteles
maradéktalanul eltávolítani. A tilos vagy engedély nélküli reklámot
közterületrõl a reklámhordozó tulajdonosának kárveszélye mellett a
Hivatal távolítja el, illetve az ingatlan tulajdonosát a reklám eltávolítására kötelezi.
A Hivatal a rendelet betartását hatósági ellenõrzés keretében
folyamatosan ellenõrizni Felhívjuk a figyelmet, hogy a reklámhordozó építési engedélyét az engedélyes köteles a helyszínen
tartani és azt az ellenõrzés alkalmával bemutatni.
A rendelet elõírásainak megszegõje szabálysértést követ el és
10.000,-Ft összegig terjedõ helyszíni bírsággal vagy hatósági eljárás keretében 30.000,-Ft összegig terjedõ pénzbírsággal sújtható. A meg nem fizetett bírság annak eredménytelen behajtását
követõen közérdekû munkára vagy elzárásra változtatható, illetve a tilos vagy engedély nélküli reklámhordozó eltávolítása
végrehajtás útján kikényszeríthetõ!

András emlékeztetett arra, hogy e
nap – amely a trianoni békediktátum
85. évfordulója – kapcsolódik
Kittenberger Kálmánhoz is, hiszen õ
sem azért tért haza a megcsonkított
Magyarországba, mert a nagyságot,
vagy a dicsõséget kereste volna, hanem a szívében hordta ezt a hazát és
ezt a nemzetet.
Az ünnepi beszédet követõen a
Dunakanyar mazsorett és showtánc
együttes elõadásában egy reneszánsz
táncelõadás következett, majd
Kittenberger Kálmán szobra elõtt
tisztelegtek a város és különbözõ
szervezetek, vadásztársaságok képviselõi, helyezték el a szobor talapzatánál koszorúikat. Az ünnepségen
Harrach Péter országgyûlési képviselõ nevében Janovics Tibor, Kárpáti
Zsuzsa MSZP listán bejutott országgyûlési képviselõje, és számos civil
szervezet is koszorúzott.
A hagyományokhoz híven most
is rendeztek vadászati kiállítást a mûvelõdési házban, melyet Kemenes
Miklós, a Pest Megyei Vadásztársaság alelnöke nyitott meg. A mûvelõdési ház különtermében láthattuk
Sipos István festõmûvésznek, a Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaság tagjának alkotásait. A

Rózsa-kunyhónál Bársony István
emlékére emléktáblát avattak, ahol az
író emlékeinek kutatója, dr. Csiák
Gyula mondott beszédet. A Bethlen
sörözõ kistermében filmvetítéssel
egybekötött elõadást tartott Dákai
Zoltán, a Kittenberger Kálmán Vadásztársaság tagja.
Elsõ alkalommal állított ki posta- és díszgalambokat a mûvelõdési
ház elõtt a Nagymarosi Postagalamb
Sportegyesület. Sor került ezen a napon a Cédrus Egyesület hagyományos kerékpáros teljesítménytúrájára is. A Kittenberger napokon közremûködött a nagymarosi iskola tánccsoportja, és a Nagymarosi Férfikórus.
Vasárnap a Kittenberger napok a
hagyományos horgász- és fõzõversennyel – ez utóbbira tizenketten
neveztek be - folytatódott, melyhez
a hangulatot a Dunakanyar
Fúvósegyüttes szolgáltatta. Idén sem
maradt el a nagymarosi borászok
borkóstolója, most a fõzõverseny
helyszínén, a Duna-parton kínálták
a finom nedût. A horgászverseny és
a fõzõverseny okleveleit és díjait ezúttal Harrach Péter, az országgyûlés
alelnöke, országgyûlési képviselõ
adta át.

KÖSZÖNET. Ezúton mondunk köszönetet a X. Kittenberger Kálmán Napokon közremûködõknek, segítõknek, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához:
Ádám Tibornak, Bethlen Gábornak, Berkesi Istvánnak, Brusznyi Margitnak, Dákay Zoltánnak, Ghéczy Bélának, Havas Istvánnak,
Heinczinger Balázsnak, Horváth Antalnak, Imre Jánosnak, Ivor Andrásnak, Janovics Tibornak, Jung Vilmosnak, Kiss Péternek, Köveskúti
Györgynek, Mayer Józsefnek, Makrai Ferencnének, Mándli Katalinnak,
Ocsenás Tibornénak, Ormándi Nórának, a Panoráma Élelmiszernek,
Sasváriné Zavaczki Júliának, Sukerek Jánosnak, Sotkovszky Mihálynak,
Szimon Attilának.

Vastaps a fúvósoknak
Nagy sikerrel rendezték meg június 25-én 16 órától a Fõ téren az V.
Nemzetközi Dunakanyar Fúvószenekari Találkozót, amelyen a Dunakanyar Fúvósegyüttes mellett fellépett a Szentendrei Fúvószenekar. Vastapsot kapott a közönségtõl a Lengyelország £¹cko városából érkezett
Tadeusza
Moryto Fúvószenekar. A találkozón közremûködött a
nagymarosi Die
Blumen tánccsoport, a mûsort Simák Attila vezette.
A fesztivált
Együtt a karnagyok
Várda Gyula,
az együttes elnöke, a Szobi Zeneiskola igazgatója nyitotta meg. Elsõként a Dunakanyar Fúvóse-gyüttest hallhatta a közönség, majd a
szentendreiek mûsora következett, ezután lépett fel a Tadeusza
Moryto Fúvószenekar, végül a hagyományokhoz híven mindhárom
zenekar közösen játszott.
A nagyszerû és szívet melengetõ mûsor végén Nagymaros Város
Önkormányzata nevében Bur-germeister László képviselõ, a humánügyi bizottság elnöke köszöntötte a zenekarokat és a közönséget,
majd a zenekarvezetõknek emlékserleget adott át.
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Nagymarosiak bõsi látogatása
1987. augusztus 19-én ünnepélyes
keretek között írta alá Niedermüller
Ferenc, Nagymaros tanácselnöke és
Gróf Árpád, Bõs elsõ embere a két
település közötti együttmûködési
szerzõdést, amely az élet minden területét átfogta, ám ami közös volt a
két település életében, az a vízlépcsõ építése. A kapcsolat azután a vízlépcsõ nagymarosi építkezésének leállítása után fokozatosan szûkült, ám
a bõsiek még ma is azt mondják: az
együttmûködést egyik fél sem mondta fel, tehát él.
Niedermüller Ferenc és barátai
szívesen látogatnak Bõsre, õk pedig
jönnek Nagymarosra. Egymás meglátogatása évenkénti rendszerességgel ismétlõdik. A közelmúltban Szent
Flórián napja alkalmából jött Bõsrõl
a meghívó, ekkor öten utaztak városunkból, köztük volt Rasman Miklós alpolgármester is. A Dunaszerdahelyi járási tûzoltó napot idén Bõsön rendezték, színes programokkal:
egyebek közt a Magyarországról érkezett Bíró László püspök tartott
szentmisét, megszentelték a korszerûen felújított tûzoltóautót és egy
helyi vállalkozó által adományozott,
tûz ellen is védõ ruházatot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagymaros Város Önkormányzata
EGYFORDULÓS, TÁRGYALÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET
a tulajdonát képezõ nagymarosi 1456/2 helyrajzi számon felvett, természetben
2626 Nagymaros, Mainzi utca 1456/2 hrsz. alatti,
1360 m2 hasznos alapterületû beépítetlen terület
értékesítés útján történõ hasznosítására

1987. augusztus 19-én Nagymaros Nagyközségi Tanács házasságkötõ termében aláírták a
Bõs-Nagymaros közötti együttmûködési megállapodást

lönbözõ szinten lévõ pártbizottságoknak egészen a központi bizottságig. Augusztus 19-én – az aláírás
napján – az utolsó pillanatban kaptuk meg az engedélyt és írtuk alá az
együttmûködési szerzõdést Nagymaroson, a házasságkötõ teremben.
Sokszor ment azután énekkarunk a
különbözõ - köztük a Èemadok –
ünnepségekre, õk is jöttek hozzánk
kultúrcsoporttal. Minden augusztus
20-án itt voltak, koszorúztak velünk
a millenniumi emlékmûnél. Így lett a kapcsolatból szoros barátság, ami
a mai napig tart.
Késõbb nagymarosi
részrõl elmaradtak a
meghívások, amelyet a
bõsiek nagyon fájlalnak,
mert nagyon szerették
városunkat, szívesen jöttek ide. Véleményem
szerint a határon túli magyarokhoz való kötõdést
A polgármesteri hivatal falán lévõ tábla nemcsak retorika szint2005 május elején
jén kell hangoztatni, hanem cselekvõen tenni
- Huszonkét évvel ezelõtt kezdõ- érte. Fenes Iván a mostani polgárdött el a kapcsolatunk, amikor Nagy- mester is az elsõ perctõl szeretettel
maroson is megkezdték a vízlépcsõ fogad bennünket, ugyanúgy, mint
építését – emlékezik vissza korábban, az akkori kollégám Gróf
Niedermüller Ferenc. - Alighogy el- Árpád. Ami nekem nagyon tetszik –
kezdõdött az építés, kaptunk egy le- mert tapasztalom a látogatások alkalvelet a bõsiektõl, hogy miután közös mával -, hogy a régi és az új városerõmût építünk, ez predesztinál arra vezetés továbbra is baráti kapcsolatbennünket, hogy szorosabbra fûzzük ban áll, s ez példaértékû.
a szálakat. A kapcsolat révén úgy
Legutóbbi látogatásunk alkalmágondoltuk, tanulhatunk egymástól, val meglepetten olvastuk a polgárígy az építkezés során azokat a hibá- mesteri hivatal falán lévõ táblán kat, amiket õk követtek el, mi elke- amelyen a testvéri településeket sorülhetjük. A hivatalos levél után el- rolják fel -, Nagymaros nevét is. Kélátogattunk Bõsre. Elõször a kapcso- résemre Gróf Árpád azt válaszolta:
lat baráti volt, õk voltak, akik nagyon “Nézd, mi ketten ezt aláírtuk. Azóta
örültek ennek - s örülnek a mai na- sem Nagymaros, sem mi nem mondpig is -, hiszen valahol egy kicsit tuk fel. Vagyis: érvényben van.”
“köldökzsinór” voltunk/vagyunk az Egyébként jólesett az is, hogy nemcsak a tábla felirata jelzi a barátsáóhazával.
Tartottunk kétszer-háromszor got, hanem mindenhol, ahol megjeközös testületi ülést is, késõbb egy lentünk, mint Nagymaros küldötteit
nagymarosi találkozón vetõdött fel köszöntöttek bennünket, többek köszlovák részrõl, hogy kellene egy zött Bíró László püspök példaértéegyüttmûködési szerzõdést írni. En- kûnek nevezte ezt a huszonkét éves
nek megvalósítása abban az idõben barátságot – mondta beszélgetésünk
nem is volt olyan könnyû dolog, hi- végén Niedermüller Ferenc.
FISCHER ERZSÉBET
szen ezzel egyet kellett értenie a kü-

1. A pályázat benyújtásának határideje: 2005. augusztus 12. 1200
2. A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Titkársága (2626
Nagymaros, Fõ tér 5.)
3. A pályázati tárgyalás helyérõl és idejérõl a pályázóknak értesítést küldünk.
4. A pályázati leírás átvehetõ: Polgármesteri Hivatal Titkárságán
Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes
feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzõit.
5. Az ingatlan megtekintésének idõpontját a pályázati anyag átvételekor
közli a hivatal a pályázóval.
6. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagymaros Város Önkormányzata
EGYFORDULÓS, TÁRGYALÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET
a tulajdonát képezõ be nem építhetõ nagymarosi maradvány-ingatlanok
(10578, 10798, 10959, 10965, 11303, 11698, 11828, 11829, 12099, 12178,
12556, 12611, 13039, 107/3, 387, 405, 534/2, 960/2 hrsz)
értékesítés útján történõ hasznosítására
1. Az ingatlanok listája átvehetõ: Polgármesteri Hivatal Titkárságán
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2005. augusztus 12. 1200
3. A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Titkársága (2626
Nagymaros, Fõ tér 5.)
4. A pályázati tárgyalás helyérõl és idejérõl a pályázóknak értesítést
küldünk.
5. Az ingatlanok megtekintésérõl pályázónak önállóan kell gondoskodnia.
6. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában
a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Üdülõtulajdonosok fóruma
Elsõ alkalommal hívta össze Grécs László önkormányzati képviselõ, üdülõhelyi tanácsnok június 18-án este a mûvelõdési házba a nagymarosi hétvégi
házak tulajdonosait. A fórumon bemutatkoztak és beszéltek eddigi munkájukról a már megalakult, illetve bejegyzés alatt álló üdülõegyesületek - Köbölvölgy, Mihály hegy, Nagyhenc dûlõ, Hatló patak - vezetõi is.
Gyombolai Gyula képviselõ - aki a fórumot animálta - bevezetõjében egyebek közt elmondta: Nagymaros lakosságának száma mintegy 4500 fõ, a város
körül lévõ üdülõterületeken élõ emberek lélekszámát csak becsülni tudják, de
körülbelül két és fél, háromszorosa a nagymarosi lakosoknak.
Grécs László beszédének elején örömmel nyugtázta, hogy a dömösi szikláktól a János hegyig, valamennyi térség képviselteti magát a fórumon, majd
megemlítette, hogy amikor elvállalta ezt a feladatot, nem gondolta, milyen
nehéz dolga lesz, mennyi feladatot jelent számára ez a tisztség. Ezután beszélt
Nagymaros városfejlesztési koncepciójáról, a város idei költségvetésérõl, az
üdülõegyesületek várossal kötendõ együttmûködési megállapodásáról, az adózás módjáról, s az állandó lakosnak való bejelentkezésrõl.
A mintegy három órás összejövetelen nagyon sokan tettek fel kérdéseket,
mondták el véleményüket. Többen emelték fel szavukat a szeméttároló konténerek körül kialakult állapotok miatt. Mint kiderült, nem az üdülõsök, hanem
más helyrõl érkezõk helyezik el hulladékaikat, s a kidobott lomokat a tárolók
mellé, amely a környezetet is csúfítja. Szó volt még egyebek mellett a szelídgesztenyék rákbetegségének gyógyításáról, az utak állapotáról, az elhanyagolt, parlagfüves területek tulajdonosainak felszólításáról és szankcionálásáról, az engedély nélküli építkezésrõl, az adókról, a városi dögkútról, valamint
a Nagymarost sem kímélõ hernyóinvázióról.
A feltett kérdésekre Edöcsény András polgármester, Grécs László üdülõhelyi tanácsnok adott választ.
*
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy közelmúltban, június 27-én Edöcsény
András polgármester és a Mihály hegyi Üdülõtulajdonosok Egyesületének képviselõje aláírta az együttmûködési megállapodást.
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Kajakos eredmények
Megkezdõdött a kajakos szezon,
s ezzel együtt a versenyek is folyamatosan zajlanak. A Nagymarosi Sportegyesület versenyzõi
eddig az alábbi helyezéseket érték el:
Marathon Magyar Bajnokság – Gyõr, május 13-15.
5 km
MK-2 II. 4. Borkó Bálint, Lovasi Bálint
MK-1 II. 5. Gyömbér Péter
MK-1 I. 7. Döbrössy Péter
K-2
II. 1. Szûcs Géza, Hlaván Csaba
10 km
MK-1 III. 3. Nieberl Olivér
K-1
IV. 8. Sárog Attila
15 km
K-2
VI. 8. Baranyi Balázs, Döbrössy Gergely
K-1
VI. 5. Baranyi Balázs, 6. Döbrössy Gergely
K-2
V. 6. Heffenträger András, Scultéty
Gergely
21 km
K-2
ifi 5. Bényi Csaba, Bosánszky István
K-1
VII. 7. Bosánszky István, 9. Bényi Csaba
10 km
Szabadidõs és egyetemi futam
2. Zoller László
10 km
Masters
K-2
1. Heincz Sándor, Csécsei Sándor
K-1
2. Heincz Sándor
K-1
1. Csécsei Sándor
K-1
4. Grõb János
Dunaferr Kupa - Dunaújváros, május 21.
1000 m
K-1
VII. 2. Bosánszky István, 4. Bényi Csaba
K-1
VI. 1. Baranyi Balázs, 2. Arnold Gábor,
6. Döbrössy Gergely, 8. Scultéty Dániel
K-1
V. 3. Scultéty Gergely, 4. Heffenträger
András
K-1
IV. 1. Borkó Máté, 4. Döbrössy Gábor
500 m
K-1
VII. 2. Bosánszky István, 3. Bényi Csaba
K-1
VI. 3. Arnold Gábor, 4. Baranyi Balázs,
7. Döbrössy Gergely, 9. Scultéty Dániel
K-1
V. 2. Heffenträger András, 6. Scultéty
Gergely
K-1
IV. 4. Gyömbér László, 6. Sárog Attila,
7. Borkó Máté, 9. Vörös Boldizsár
200 m
K-1
ifi 6. Bényi Csaba, 9. Bosánszky István
4000 m
K-1
IV. 3. Borkó Máté, 4. Döbrössy Gábor,
5. Sárog Attila, 9. Heininger Szabolcs
2000 m
K-1
III. 2. Gyömbér László
MK-1 III. 2. Nieberl Olivér
MK-1 II. 1. Gyömbér Péter, 2. Szûcs Géza,
4. Hlaván Csaba
MK-2 II. 2. Borkó Bálint, Lovasi Bálint
MK-1 I. 3. Döbrössy Péter
Duna-csoport Diákolimpia - Velence, május 28-29.
1000 m
K-1
VII. 8. Bosánszky István
VI. 9. Döbrössy Gergely
V. 7. Scultéty Gergely
IV. 7. Gyömbér László
K-2
VII. 5. Bosánszky István, Bényi Csaba
VI. 3. Döbrössy Gergely, Baranyi Balázs, 7. Arnold Gábor, Scultéty Dániel
V. 3. Scultéty Gergely, Heffenträger
András
IV. 5. Borkó Máté, Döbrössy Gábor
500 m
K-1
VII. 7. Bényi Csaba
K-2
VII. 3. Bényi Csaba, Bosánszky István
V. 3. Scultéty Gergely, Heffenträger
András
K-2. VI. 7. Scultéty Dániel, Arnold Gábor

4000 m
K-2
IV. 4. Borkó Máté, Döbrössy Gábor
K-1
IV. 8. Sárog Attila
III. 1. Gyömbér László
MK-1 III. 3. Nieberl Olivér
K-2
III. 8. Bachor Máté, Petrovics Bendegúz
2000 m
MK-2 II. 4. Borkó Bálint, Hlaván Csaba
MK-1 II. 2. Gyömbér Péter, 4. Szûcs Géza
I. 6. Döbrössy Péter
Váltó verseny - 3 * 200 m
K-1
IV. 3. Döbrössy Gábor, Perbíró András,
Borkó Máté
MK-1 III. 2. Nieberl Olivér, Bachor Máté,
Gyömbér László
3 * 400 m
MK-1 II. 1. Hlaván Csaba, Gyömbér Péter,
Szûcs Géza
Országos Diákolimpia, Velence 2005. június 17-19.
1000 m
K-2
VII. 6. Bosánszky István, Bényi Csaba
VI. 9. Döbrössy Gergely, Baranyi Balázs
V. 7. Scultéty Gergely, Heffenträger
András
K-4
III-IV. 5. Borkó Máté, Döbrössy Gábor,
Sárog Attila, Perbíró András, 9. Batki Martin,
Heininger Szabolcs, Vörös Boldizsár, Nieberl Olivér
V-VI. 9. Döbrössy Gergely, Baranyi Balázs, Arnold Gábor, Scultéty Gergely
500 m
K-2
VII. 5. Bosánszky István, Bényi Csaba
4000 m
K-2
IV. 3. Döbrössy Gábor, Borkó Máté
K-1
IV. 6. Sárog Attila, 7. Heininger Szabolcs
K-2
III. 4. Nieberl Olivér, Gyömbér László
2000 m
MK-2 II. 3. Lovasi Bálint, Borkó Bálint
K-2
II. 2. Szûcs Géza, Gyömbér Péter
MK-1 I. 8. Döbrössy Péter
3*200 m váltó
K-1
IV. 5. Perbíró András, Döbrössy Gábor,
Borkó Máté
KI-1 IV. 2. Vörös Boldizsár, Heininger Szabolcs, Sárog Attila
MK-1 III. 1. Gyömbér László, Nieberl Olivér,
Bachor Máté
MK-1 II. 2. Szûcs Géza, Hlaván Csaba,
Gyömbér Péter

A legmesszebbrõl két
nagykõrösi fiatalember érkezett
Hatodik alkalommal rendezte meg június 4-én a Cédrus Egyesület a
Kittenberger Kálmán Napok keretében a kerékpáros teljesítménytúráját. A
résztvevõk Nagymaroson átkelve a kompon, Visegrád-Dömös-PilismarótEsztergom-Párkány (Sturovo)-Garamkövesd (Kamenica nad Hrnom)-Szalka
(Salka)-Letkés-Ipolydamásd-Szob-Zebegény útvonalon haladva értek vissza
városunkba.

A szervezõk örömmel nyugtázták, hogy a teljesítménytúrára a résztvevõk egyre messzebbrõl érkeznek, ezúttal két nagykõrösi fiatalember kapta
meg a legmesszebbrõl érkezõ kerékpárosnak járó különdíjat. Az 50 indulóból sajnos többen nem értek be bukások miatt, míg másokat a határról fordítottak vissza, az úti okmányok hiányában.
A célban nagyszámú zsíros kenyér és frissítõ segített feledtetni az út
kényelmetlenségeit, majd a Bringa magazin és az önkormányzat ajándékainak kisorsolása tette fel a napra a koronát.
Aki kimaradt, annak bíztatásul annyit, hogy jövõre új útvonalat járhatnak be a lelkes biciklisták!

Bajnok lett az ifi csapat!

Szabadidõs versenyprogram - 500 m
MK-1 I. 1. Radics Márkó
MK-1 II. 1. Halász Máté
MK-2 III-IV. 3. Marosvölgyi Gergely, Schindler
László
MK-1 III. 3. Marosvölgyi Gergely, 4. Schindler
László
MK-2 I-II. 1. Radics Márkó, Halász Máté
Szobi Városnapok, Duatlon verseny, 2005. június. 25.
K-1
IV. korcsoport
1. Döbrössy Gábor, 2. Borkó Máté, 5. Sárog Attila, 6. Heininger Szabolcs
MK-1 III. korcsoport
1. Gyömbér László, 2. Nieberl Olivér, 3. Bachor
Máté, 5. Petrovics Bendegúz, 6. Marosvölgyi Gergely
MK-1 III. kcs.
3. Müller Nikolett, 4. Zoller Melinda
MK-1 II. kcs.
3. Szûcs Géza, 4. Gyömbér Péter, 5. Borkó Bálint, 6. Lovasi Bálint
MK-1 I. kcs.
1. Duhony Levente
MK-1 0. kcs.
1. Döbrössy Péter

A Nagymaros FC serdülõ csapata a 2004-2005-ös évadban az elsõ helyen végzett.
A csapatnak sikerült megõrizni a tavaszi meccsek során, az õsszel megszerzett
vezetõ pozícióját. A gólkirályi címet ifj. Radics Károly szerezte meg 35 góllal,
míg az év játékosa cím Matuk Pétert illeti meg. Szeretném megköszönni Babinszki
Tibor segítõm egész éves munkáját, a támogatók felajánlásait és a szurkolótábor
buzdítását. Köszönettel tartozom a srácoknak az idénybeli hozzáállásukért, odaadó munkájukért.
KOCSIS NORBERT EDZÕ

Köszönet a NAFIA szervezetnek

Megkezdõdött a Blaskovich Ernõ Szakképzõ Iskola által bérbevett épület
felújítása. Ezúton mondunk köszönetet a Nagymarosi Fiatalokért Alapítvány önkénteseinek, akik segítettek a helytörténeti gyûjtemény átköltöztetésében, valamint köszönjük a megértõ együttmûködést a Nagymarosi Postagalamb Sportegyesületnek és a Kék Duna Horgász EgyeRégiós válogató, Szeged, 2005. június 25-26.
sületnek.
1000 m
EDÖCSÉNY ANDRÁS
K-2
V. 7. Scultéty Gergely, Heffenträger
András

POLGÁRMESTER
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Családfakutatók Nagymaroson
Mindkét elõadást vetítéssel illusztrálták. A találkozót megtisztelte
Nagymaros város polgármestere,
Edöcsény András is, akinek köszöntõje, amiben a fiatal polgármester kiemelte a német identitástudat megõrzésének szükségességét, pozitív visszhangot keltett a
sváb kutatók körében.
A találkozón mutatkozott be az
egyesület újságja
az
AKuFF-Bote AKuFF Hírmondó, mely
az egyesület
tagjai, valamint jelentõsebb hazai és
németországi
levéltárak, német intézmények számára
ingyenesen terjesztésre kerül,
így a nagyköDr. Pencz Kornél, az AKuFF elnöke a bajai találzönség számákozó óta történtekrõl beszél
ra is hozzáférhetõ lesz.
Az elõadásokat ebéd követte,
2000. novembere, az AKuFF
megalapítása óta a nagymarosi ta- majd az AKuFF tagjai megtekintetlálkozó volt a sorban a tizenhato- ték Nagymaros nevezetességeit,
dik, ahol a megjelent több mint öt- mindenki el volt ragadtatva a körven résztvevõt igen színvonalas nyék szépségétõl.
Az egyesület egyik legjobban
szakmai program várta, hiszen
Nagymaros múltjáról tartott elõ- sikerült találkozója volt ez, aminek
adást Döbrössy Mihályné Valentin megszervezéséért elsõsorban FelKrisztina, aki a két helyi családfa- legi Mihályt és Wiesner Viktóriát
kutató, Fellegi Mihály és Wiesner illeti köszönet.
A találkozón immár harmadik
Viktória kutatási eredményeit –
melynek címe: A Dunakanyar be- alkalommal ott volt a Magyar Tevándorlói a XVIII. században - is levízió „Unser Bildschirm” címû
ismertette. Emellett a kezdõk szá- mûsorának stábja is, így a televízimára rendkívül hasznos elõadást óból is sok új információt szereztartott dr. Petz Gábor, az egyesület hetnek az érdeklõdõk.
volt titkára a genealógia alapjairól.
DR . PENCZ KORNÉL , AZ AKUFF ELNÖKE
Nagymaroson tartotta a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (AKuFF) idei
második szakmai találkozóját
2005. június 18-án. A családfakutatókból álló egyesület minden évben három-négy találkozót tart, mindig az ország egy
más, németek által lakott településén.

Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete, az AKuFF (Arbeitskreis
ungarndeutscher Familienforscher) öt esztendeje alakult. Céljuk egyebek
közt a magyarországi németek eredetének felderítése, hagyományainak
megõrzése és identitástudatának megszilárdítása érdekében a genealógiával foglalkozó kutatók egy szervezetbe tömörítése, tevékenységük támogatása, összehangolása. Már hagyomány az egyesületben, hogy szakmai összejövetelük alkalmával mindig valamelyik tag lakhelyére látogatnak el, legutóbb például Baján találkoztak. A mostani szakmai találkozó házigazdái
Fellegi Mihály és Sebestyén Istvánné Wiesner Viktória voltak.
A Feketesas Udvarház és Panzió konferenciatermében a jelenlévõknek
képeket vetített le Fellegi Mihály a Dunakanyar sváb településeirõl: Nagymarosról, Kismarosról, Visegrádról, Zebegényrõl és Dunabogdányról.
Dunabogdányról gazdag képanyagot bocsátott rendelkezésre Kammerer
Zsófia, melyért a találkozó szervezõi köszönetüket fejezik ki.

Információs pont
Kedves Nagymarosiak! Idén újra
lesz Információs Pont! Július 1-tõl
augusztus végéig a hajóállomásnál.
Az Információs Pont fõ célja, hogy
az ide látogatókat tájékoztassa a városban található nevezetességekrõl,
illetve az itt fellelhetõ szolgáltatásokról.
Ön is szeretné, ha az ide érke-

zõk tudnának a vállalkozásáról?
Nincs más dolga, mint megkeresni
minket július 1-tõl a hajóállomásnál! Az információt elegendõ szóban átadni, de szórólapot is szívesen terjesztünk.
"Információs Pont - Csak részben nagymarosiaknak, de teljesen a
nagymarosiakért!"

A hulladékudvar…
Számos település rendelkezik
hosszabb-rövidebb ideje hulladékudvarral, tavaly óta már városunkban is mûködik egy lakossági HULLADÉKUDVAR. Hogy
miért hasznos egy ilyen létesítmény? Errõl szeretnék pár szót
szólni.
A hulladékudvar tulajdonképpen egy olyan hely, ahol az otthon
gondosan különgyûjtött, fõként
háztartási hulladékot kultúrált körülmények között elhelyezhetjük
és ahonnan
a
nyersanyag az
újrahasznosító
üzemekbe kerül nem pedig a környezetet terhelõ szeméttelepekre!
Fontos, hogy legyünk tisztában azzal, mi magunk döntjük el, hogy
pl. egy üres ásványvizes palackból,
az újságpapírból stb. szemét keletkezzen (egy szeméttelepen), vagy
nyersanyag legyen belõle, majd
“újrapapír”, vagy ismét mûanyag,
pl. kerti asztal székekkel!…

A hulladékudvar a Maros Kft
Rákóczi úti telephelyén található
a temetõnél. A nyitva tartás igazán
kedvezõ, a hét minden napján
(reggeltõl-estig) 8-tól 20 óráig.
De mit is vihetünk oda? Elhelyezhetõ anyagok: papír, üveg (fehérszínes), mindenféle fém, PET palackok (egyelõre a mûanyagoknak
csak ez a fajtája!), valamint az akkumulátorok és a szárazelemek
is (külön tárlóhelyen!).
A természet- és környezetvéde-

lem fontossága miatt arra kérek
minden felelõsen gondolkodó és
cselekvõ nagymarosi polgárt, hogy
bátran vegye igénybe ezt a lehetõséget és sok szemét helyett állítsunk elõ minél több nyersanyagot!
– Mert a döntés kezünkben van…
KISS PÉTER, VÍZVÁLASZTÓ
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

IV. Regejáró Misztrál Fesztivál 2005
Július 15., péntek
Duna-parti nagyszínpad
15.00 - DALNOK-verseny
18.00 - Túlpart
19.00 - Bokor Tünde & Hadnagy Árpád
19.30 - Szászcsávás Band
20.45 - Kaláka & Dabasi Péter
Gondolatok háza
(San-Team klub)
22.30 - Tolcsvay Béla
00.00 - Misztrál
Mûvelõdési táncház
22.45 - Szászcsávás Band

Július 16., szombat
Duna-parti nagyszínpad
15.00 - DALNOK-verseny
18.00 - Holdudvar
18.45 - Tímár Sára
19.20 - Makám

20.30 - Kolinda
21.45 - Misztrál
Gondolatok háza
13.00 - író-olvasó találkozó (Magyar
Napló szerzõi)
15.00 - író-olvasó találkozó (Katekhón
szerkesztõi)
23.00 - Nyesõ Mari
00.00 - Kis Gergely Márton
Mûvelõdési táncház
23.00 - Valkó Banda
Gyermekszínpad
(nagyszínpad)
10.00 – Kolompos
József Attila Színpad
(templomkert)
15.00 - Alexander Horsch
16.00 - Kicsi Hang
17.00 - Sebõ együttes

Helyi autóbusz-menetrend változás
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a helyi autóbusz közlekedési rendje 2005. június 20-tól megváltozott. A menetrendszerinti busz ettõl az idõponttól csak hétfõtõl péntekig és munkanapokon közlekedik! Az elsõ járat 6.40 órakor indul a Fõ térrõl, az utolsó pedig 16.35 órakor indul a Fõ térrõl és 16.54 órakor érkezik a végállomásra, azaz a Fõ térre.
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Köszönet a szülõknek, a támogatóknak! Támogatás a legjobb tanulóknak
Befejezõdött a 2004-2005-ös tanév. Eljött az ideje a számvetésnek, a mérlegkészítésnek: mennyivel lettek nebulóink
okosabbak, jobbak, ügyesebbek. Hogyan
értékeli a diákok teljesítményét az iskola, az iskoláét pedig a közösség. „Nem az
iskolának, az életnek tanulunk” - tartja a
közmondás. Valóban, csak felnõtt életünkben dõl el, milyen jók voltak az alapok, s lehet-e rájuk sok-sok emeletet építeni, mely szilárdan állja az élet viharait.
Éppen ezért nem csupán annyi erõfeszítésre van szükség az iskolában, amennyi
a minimum eléréséhez elég, hanem többre. Ha sikeresebbek szeretnénk lenni másoknál, többet is kell tennünk érte.
Nem elég, hogy állnak a termek, fehérre kell meszelnünk a falakat, színes
függönyökkel, virágokkal díszítenünk –
így barátságosabb, ilyen környezetben
szívesebben, sõt jobban tanulnak kisgyerekeink. A tanítás során pedig annyi ma
már kevés, ha csupán elolvassák a gyerekek a leckét. Ki is kell mennünk a szabadba, erdei iskolába, a múzeumba, kirándulásra, - hisz így találkozhat a kisgyermek a könyvbõl tanultak valóságával. A kirándulások, színházlátogatások,
a közösségi programok, a teremdíszítések során pedig nagyon nagy szüksége
van a pedagógusnak segítõ szándékú, áldozatkész szülõkre, rokonokra, támogatókra, patrónusokra. Õk azok, akik az állami szürke ajtókeretekbõl színeset varázsolnak, a nemzedékek koptatta padlót újból fényesre csiszolják, a kirándulásokon
paprikást fõznek, a vetélkedõkhöz jutalmat adományoznak, táncruhákat varrnak,
mosnak, hajat fonnak, - ott segítenek, ahol
tudnak. Mintha egy nagy cserkészcsapat
lenne a szülõk, a gyerekek és a tanítók
serege…úgy érezzük, megérdemlik, hogy
név szerint is köszönetet mondjon az iskola, - például azoknak, akik néptáncos
ruhákat varrtak: Halászné Radics Szilvia,
Honti Lívia, Horváth Ferencné, Horváth
Judit, Török Éva, Tresó Gyuláné,
Woznerné Tóth Éva.
Az 1. a osztály segítõi: Éberle Mónika, Ferbert Rudolfné és Ottóné, Halászné
Radics Bernadett, Heierné Komár Hedvig, Maurerné Stedra Lívia, Müllerné Pávai Gyöngyi, Rudolf Józsefné, Török Éva,
W. Tóth Éva, Zoller Csaba.
1. b segítõi: Feketéné Battyáni Katinka, Juhász Mihály, Farkas Ibolya, Kovács Sándorné, Kiss Károlyné, Kosztolányi Julianna, Molnár Lászlóné, Poór
Lászlóné.
2. a: Bergmann Péter és Péterné, Farkas Dávid, Gyömbér Zoltán, Hlaván
Csabáné, Horváth Zoltán és Zoltánné,
Horváth Rudolfné, Miskolci Péter és
Péterné, Neubauer László és Jung Mariann, Rudnyánszkyné Együd Szilvia, Tar
Attila, Tóth István, Tresó Gyuláné,
Vandrus Lászlóné, Zoller Istvánné,
Macha Nóra, Tar Bálint.
2. b: Hamvas Brigitta, Borbíró
Józsefné, Gábri József, Galszter Márton,
Guzsik Balázs (informatika), Guzsikné
Nyíregyházi Éva, Halász Csabáné, Hárshegyi Ágnes, Honti Csaba, Hontiné Lukács Lívia, Koloszárné Mester Judit, Szigeti Benedek László, Petrovics Bernadett,
Niegreisz László, Niegreiszné Eke Ilona,
Gáspár Tamara, Ribainé Bea Ildikó, Szilágyi Ildikó, Bótz Mónika.
3. a: Bucsú Hajnalka, Heffenträger

András, Melisek Szilvia és Tibor,
Szkolnikovics Tiborné, Kovács Erzsébet,
Kellner Antal és Antalné, Sárog Tibor,
Tóth Pál, Kiss István Attila, Kovács
Józsefné és Zoller Endréné.
3. b: Balázs Róbert és Róbertné,
Janovics Tibor, Maurer Tamás, dr. Morvai
Ágnes, Mihály Gábor, Farkas Ibolya,
Fehérné Szabó Marianna, Grexáné Nádor Mónika, Sipos Ivett, Heffenträger
János, Szlávik Antal, Guzsik Gabriella,
Szlépka Péter, Hetényi Eszter, Bodor Sándor.
4. a: Kovácsné Vadkerti Zsuzsanna,
Koloszárné Mester Judit, Farkas Ibolya
4. b: Radicsné Koszty Gabriella,
Battyáni Katinka, Balogné P. Anita, Mester István
Az 5. a és a diákönkormányzat segítõi: Vandrus Lászlóné, Dankainé Csanda
Mária és Várnagy Béla – a diáknap segítõi. Rasman Miklós és CBA, + minden
szülõ adománnyal járult hozzá a tanterem
faborításához, Svirzsovics Ferenc nagybácsi, aki az iskolarádió szerelésében segített.
5. b: Szórágy Zoltán (a parketta felújítása), Melts Miklós, Szûcs Géza, H.
Papp Ildikó.
6. a : Tömör József (a parketta felújítása), Varjú László és Lászlóné, Henyei
Gáborné, Makáryné Fodor Éva, Balázsné
Balogh Szilvia, Balázs Kálmán, Várnagy
Béla és felesége, Arnold Sándorné, Trieb
Lászlóné, Ábrám Géza, Sárog Tibor, Molnár Magdolna.
6. b: Szórágy Zoltán és Halápi Miklós (a parketta felújítása), Szilágyi Ágnes, Szlépka József, Honti Lívia, Zoller
Gábor, Haniberger Erika , Woznerné Tóth
Éva, Rudolf József és Józsefné.
7. a: Szórágy Zoltán, Budáné Vadkerti Márta, Kovácsné Vadkerti Zsuzsanna, Dankai László, D. Csanda Mária,
N. Jung Marianna, P. Venczel Edit, Kiss
István, Farkas Edit.
7. b : Heininger Ferenc, Batki László, Povázsay Tiborné, Kiss Károlyné,
Borkóné Hetényi Eszter, Gál György,
Makáryné Fodor Éva, Szénási Pálné, Sz.
Rózsahegyi Anna.
8. a: Palotay Ernõné, Döbrössy
Lászlóné, G. Wator Anikó.
8. b: Heincz Zsolt, Matuk György, Rudolf Józsefné, Trieb László.
Külön köszönet illeti az alsó iskolaépület bejáratának lambériázásáért Bethlen Gábor képviselõt. A fölsõ iskolába belépõket a szép, új, faborítású folyosó látványa örvendeztette meg az idei tanév
elején. Az alsó udvari játszótér EU-szabványosítása Edöcsény Andrásnak köszönhetõ, aki szabad felhasználású polgármesteri keretét ajánlotta fel. És akkor még
nem is szóltunk a nagymarosi önkormányzat, a képviselõtestület valamennyi
tagjának egyöntetû (!) ránk figyelésérõl.
Az iskolai pályázatok támogatásáról, melyek megvalósítása után (a dupla ablakokkal) energiatakarékosabban fûthetjük az
iskolát. A néptáncos ruhákról, melyeknek
anyagát a várostól kaptuk. A városi autóbusz egy-egy kiránduláshoz való használatáról. A sportkörök finanszírozásáról,
melyek révén egészségesebb lesz a marosi ifjúság.
Mind a szülõknek, mind a többi segítõnek köszönjük a támogatást!
SZLÉPKÁNÉ ÁRVAI ÁGNES

Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2004-2005
évre kiírt, a legjobb tanulóknak járó díjat a következõ tanulók nyerték el:
1. díj: Farkas Ramóna 3. a
30.000.- Ft
2. díj: Kárpáti Henriett 4. a
20.000.- Ft
3. díj: Balázs Tamás 4. b
10.000.- Ft
Önkormányzatunk tagjai gratulálnak a tanulóknak és további sok
sikert kívánunk. Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a díjak átvételérõl
értesítést küldünk. A díjak odaítélése a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola alsó tagozatos munkaközösségének javaslata alapján történt, s ezúton mondunk köszönetet az iskolának a cigány önkormányzatnak nyújtott segítségéért.
NAGYMAROS VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Dunakanyar Mûvészeti Hetek
A Dunakanyar Mûvészeti Hetek
hét év óta az egyik legsikeresebb
rendezvénye régiónknak, ám sajnos az idén elmarad. Ennek oka,
hogy a szervezéssel megbízott
cég nem tett eleget szerzõdésben
vállalt kötelezettségeinek, melyrõl levélben tájékoztatta
Edöcsény András polgármestert a
Dunakanyar Kulturális Alapít-

vány elnöke, Bede Sándor és titkára, Sajó Boglárka. Az alapítvány vezetõi azonban nem szeretnék a hagyomány megszakítását,
ezért – mint írják - már most dolgoznak azon, hogy a jövõ évi
programot összeállítsák, a költségek fedezéséhez pedig keresik a
szponzorokat, s kihasználják a
pályázati lehetõségeket is.

MEGHÍVÓ. A Nagymarosi Motorcsónak SE az elõzõ évek mintájára 2005-ben ismét megrendezi a veterán hajók versenyét. A verseny idõpontja 2005. július 23. Program: 10.30 óra túramotorcsónakok versenye 3 futam, 6 kategóriában. A verseny színhelye nagymarosi rév és a Szentendrei-sziget spic között. 13.30 óra veterán
hajók versenye. 15.30 óra díjkiosztó-eredményhirdetés a strandon.
Nevezési díj nincs. Címünk: Nagymarosi Motorcsónak SE. 2626
Nagymaros, Váci út 49. Információ: Hollósi Géza 06-30/904-6879.
Fax.: 06-27/354-019. Minden versenyezni kívánó sporttársat, valamint a vízi sportokat kedvelõ nézõt szeretettel várunk Nagymaroson.
NAGYMAROSI MOTORCSÓNAK SE

A JESZENKSZKY® PRODUKCIÓ

OPERETT-MUSICAL EST
címû mûsora
a Nagymarosi Szent István napok keretében
A mûsorban részletek csendülnek fel
Huszka Jenõ és Kálmán Imre
legnépszerûbb operettjeibõl,
valamint az István, a király címû rockoperából,
kiegészítve más népszerû musical-betétekkel.
Közremûködnek:
ÉNEK: Ocsovay János, a Magyar Állami Operaház magánénekese
Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház magánénekese
Az Év Operaénekesnõje 2002.
Magócs Ottó színmûvész, magánénekes
A 2003-ban Budapesten bemutatott Mozart címû musical címszereplõje
Debrei Zsuzsanna színmûvész, magánénekes
TÁNC: A Jeszenszky® Táncmûvészeti Központ Tánckara
Producer: Csermely György

2005. augusztus 19. péntek 20 óra
Nagymaros, Duna-parti Kõszínpad
A belépés díjtalan!!
A mûsorszámok és a fellépõ mûvészek személyének változtatási
jogát fenntartjuk!

Nagymaros
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Ötvenegy tanuló lett kitûnõ A néptáncoktatás - egy szülõ szemszögébõl
Tanévzáró ünnepséget tartottak június 21-én a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti
Iskola udvarán, ahol a hagyományokhoz híven oklevelet és
elismerést kaptak az év folyamán jól szereplõ, az iskola hírnevét öregbítõ tanulók.

véve az osztálytermek felújítása, a tanulóasztalok és székek cseréje. A szülõktõl, vállalkozóktól is jelentõs támogatást kaptunk. Remélem a nyár
végére tiszta, szép és korszerû környezetbe jöhetnek vissza tanulóink az
iskolapadokba” – mondta az igazgató.
Ami pedig a 20042005-ös tanévet illeti,
sok szép élmény és
eredmény kapcsolódik
ehhez az évhez is –
tudtuk meg. Laczi István ezek közül kiemelte a 90 éves évforduló méltó megünneplését. Ami pedig a tanulmányi eredményeket illeti, azok is jónak
minõsíthetõek. Az iskola 382 tanulója közül 51-en értek el kiHujbert Kata Bródy János versét szavalta
tûnõ és 35-en jeles taAz intézmény vezetõje, Laczi Ist- nulmányi eredményt. Elégtelen oszván ünnepi beszédében elmondta: tályzatot mindössze 7 tanuló kapott.
hosszú és fárasztó, de élményekben Az intézményi tanulmányi átlaga is
és eredményekben gazdag évet tud- jó minõsítésû, alsó tagozaton 4,4 felhatnak maguk mögött. A közoktatá- sõ tagozaton 4-es, így összességében
si rendszer évek óta tartó átalakulá- 4,2 az iskolai átlag.
Az iskolaigazgató beszédének
sa, a jogszabályok változása ez évben is feladatot jelentett számukra, végén megdicsérte azokat a tanulómivel minden, az intézmény mûkö- kat, akik kitûnõ tanulmányi ereddését meghatározó dokumentumot át ményt értek el. Mint mondta: az 1.
osztályosok szöveges értékelést kapkellett dolgozni.
"Fõ nevelési elveink is megfogal- tak, de közülük sokan kiválóan zármazódtak, nevelésközpontú iskolát tak.
Ezután Laczi István elismeréseképzelünk el, ahol legfontosabb a
gyermek, és megvalósul az igaz em- ket adott át.
A Kittenberger Kálmán Általános
beri értékek átadása, a folyamatos
értékrend is. Iskolánk, 90 éves épü- és Mûvészeti Iskola Kiváló Tanulóletünk nem a legkorszerûbb oktatási ja címet ez évben Mezei Viktória 8.
intézmény, de hangulata, légköre a osztályos tanuló kapta. Az Év
családias. Az önkormányzattal közö- Nagymarosi Diákja Philipp Nóra 8.
sen arra törekszünk, hogy folyama- b osztályos tanuló lett. (Õk a ballatosan fejlesszük az iskolai feltétel- gási ünnepségen kapták meg a díjjal
rendszert, egyebek közt tervbe van járó emlékplaketteket.)
Az Év Kisdiákja
címet ebben az évKÖNYVVIZSGÁLAT, KÖNYVELÉS ben két 4. osztályos
tanuló Zoller Judit 4.
TÁRSASÁGOKNAK
a és Gyombolai Réka
4. b. osztályos tanuSZJA BEVALLÁS KÉSZÍTÉSE
ló kapta. Az Iskola
Kiváló Sportolója
címet Gál Anna 7. b.
PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS,
osztályos tanuló érHONLAPKÉSZÍTÉS
demelte ki. Az Év
Kajakosa címet
Borkó Máté 7. b osztályos tanulónak ítélokleveles könyvvizsgáló, tanácsadó
ték oda. Villám Gyubergmannmargit@invitel.hu
la díjat vett át
Petrovics Dániel 6. a
Tel.: 30/366-1734
osztályos tanuló, aki
rajzból a legkiválóbb
Megfelelõ szakmai és technikai háttér
eredményt érte el.
Jutalomkönyvet kaFORDÍTÁS
pott Kiss Károly 7. b
osztályos tanuló, aki
(angol, német, spanyol)
nagyon sok szép és
nmford@freemail.hu
eredményes verseTel.: 30/391-0139
nyen képviselte az
iskolát és így öregbíSZÖVEGSZERKESZTÉS
tette annak hírnevét.

Bergmann Margit

Az iskolai néptánccsoportok
elõadásaiban két alkalommal is gyönyörködhettünk a
tanév végén: a 90. évfordulón és a Kittenberger Napok
rendezvényein. Nemcsak
mi, elfogult szülõk, hanem
a Fõ téren járó turisták is
ámulva csodálták az 1-2.
osztályosok örömtõl sugárzó népi játékait, a nagyobbak (a 12-13 évesek) profi
színvonalú népi táncait.
Én egy Nagymaroson élõ kétgyermekes szülõ vagyok, és úgy érzem, illõ
hogy megköszönjem - a magam és sok más szülõ nevében - mindazok munkáját, akik felkészítik, és lelkes odaadással tanítják, terelgetik gyerekeinket
a néptánc és a hagyományok megõrzésében.
Nagyon jó volt látni a gyerekek izgatott készülõdését és bemutatott színvonalas táncukat!
Látva mûsorukat, könnyekig meghatódtunk mi, szülõk, nagyszülõk és
rokonok.
Bár az én gyermekeim közül csak az egyik táncol, de azt szeretném kérni minden szülõtõl, biztassák, bátorítsák gyerekeiket arra, hogy ismerjék
meg, tanulják a népi táncot õk is!
Kérem az iskola és a város vezetését, hogy kapjon (az eddigiekhez hasonlóan) minél több támogatást ez a tevékenység!
Nem mindegy, hogy olcsó, talmi csillogású tömegkultúrát, vagy igazi
értékeket nyújt az iskola a legfogékonyabb életkorban gyermekeinknek. (A
fellépõkrõl az idegen is megállapíthatta a jubileum napján, melyikük részesül marosi iskolai mûvészeti képzésben. )
A jövõben pedig kívánok az oktatóknak és a gyerekeknek további sikeres munkát!
VANDRUS LÁSZLÓNÉ

JESZENKSZKY® TÁNCMÛVÉSZETI KÖZPONT - Vác
Oktatási cím: váci Madách Imre Mûvelõdési Központ 37-40-es terem

BEIRATKOZÁS!
Kedves Szülõk, Gyerekek!
®

A Jeszenszky Táncmûvészeti Központ kezdõ tánccsoportok beindítását tervezi Nagymaroson 2005. szeptember 19-tõl alsó és felsõ tagozatos gyerekek részére. A csoportok megfelelõ számú érdeklõdõ esetén,
(csoportonként 15 fõ) indulnak.
Jelentkezni, a május hónapban az osztályfõnököknél leadott adatlapok kitöltésével lehet, amelyeket az augusztus 19-i Szent István napi
elõadásunk kezdete elõtt a kõszínpadnál lehet leadni 19 órakor .
Amit mi nyújtunk:
Komplex képzés keretében a következõ irányzatokat oktatjuk:
- jazztánc, moderntánc technikák, akrobatika, balett, drámapedagógia (színjátszás alapjai), kaszkadõrtechnika (9 éves kortól megfelelõ számú fiú jelentkezõ esetén Nagymaroson is indítható).
Szeptembertõl egyelõre heti két alkalommal tartanánk tánc alapképzést, illetve koreográfia órát, majd késõbb az igényektõl függõen van
lehetõség az összes általunk oktatott technika bevezetésére. A heti két
alkalom havi díja 6000 Ft/hó, vagy 1000 Ft/alkalom.
Célunk: a gyermekeknek olyan magas színvonalú mozgáslehetõség
biztosítása, amely fizikai és személyiségfejlõdésük szempontjából egyaránt kimagasló jelentõségû.
Iskolánkat 1955-ben Jeszenszky Endre Köztársasági Érdemrenddel
kitüntetett Nívó-díjas koreográfus, balettmester alapította. Iskolájából
több száz neves táncmûvész került ki. Nyomdokain haladva, a legmagasabb színvonal biztosításaként olyan neves szakemberekbõl álló, egy,
illetve több diplomával rendelkezõ elõadómûvész-pedagógusok munkaközösségét hoztuk létre, melyben olyan emberek dolgoznak, akik magas
szaktudásuk mellett kiváló pedagógusok is.
Növendékeinknek fellépési lehetõséget biztosítunk, gyermek és felnõtt tánckarunk bel- és külföldön rendszeresen mutatkozik be saját, illetve egyéb más mûsorok keretein belül.
Bõvebb információ Csermely György igazgatótól kérhetõ a 06-30/
201-1976 mobilszámon.
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Városunk július havi programajánlata
Július 7., 19 óra - Komolyzenei koncert
Helyszín: mûvelõdési ház

Szomszédolás – régiós programajánló
KISMAROS

Málnafesztivál - július 22-24.

Kismarosi Teleház
Július 15-16. - Misztrál Fesztivál
Többek között fellép a Bokor és Hadnagy duó, Szászcsávás Band, Misztrál Július 22.
- 17 óra: Pantali Bence és Békefi András rendhagyó
együttes Tolcsvay Béla, Kolompos együttes és még sokan mások. A fesztikiállításának megnyitója
vál célja a különbözõ mûvészeti ágak autentikus forrásokon alapuló össze- 18 óra: Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület és a
kapcsolása - megzenésített versek stb.
Teleház közös irodalmi estje.
Belépõjegy a helyszínen: 1 napra 2.500 Ft, 2 napra 3.500 Ft, 12 éven aluli
- 20 óra: DAGDA koncert és táncház
gyermeknek ingyenes.
Július 24., 18 óra
Július 17-tõl 28-ig - Gulyás László festõmûvész kiállítása.
- MÁV Szimfonikusok Kamarazenekarának koncertje
Helyszín: mûvelõdési ház
Sportcsarnok
Július 23. - Motorcsónakok és veterán hajók versenye
július 23.
- 11 óra: Mátyás király tréfái – a Hókirálynõ Gyermekszínház mûsora
ÜGYELETEK
- 14.30 óra: Szokolyai Fúvószenekar mûsora
- 15 óra: Képzõmûvészeti és kézmûves kiállítás ünnepélyes megnyitója
Orvosi ellátás:
- 16 óra: Népzenei néptánc bemutató. Közremûködnek: Szendehelyi
Hétköznapi ügyelet este 6 órától reggel 8 óráig. Sürgõs esetben a készenKórus, Õszikék (Verõce), Die Blumen (Nagymaros), Margaréta
léti ügyeletes a 27/354-180-as telefonszámon érhetõ el.
(Zebegény), Marus tánccsoport (Kismaros)
Hétvégi ügyelet: szombaton reggel 8 órától hétfõ reggel 8 óráig. Az ügye- 16 óra után a Szokolyai Baptista Kórus koncertje
letes orvos a 27/354-180-as telefonon érhetõ el.
- 20 óra: EXM-KLAN koncert
július 24.
Fogászat:
- 10 óra: a Kacár tanya kézmûvesei népi mesterségeket mutatnak be
Szombat 8-tól 12 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig
és tanítják az érdeklõdõket (kovácsolás, szövés, fonás, batikolás)
- július 16-17.:
dr. Karácsonyi Zsuzsanna
- 16 óra: Maszk Bábszínház elõadása
Verõce, Losonczi u. 2., tel.: 27/350-018
- 16.30 óra: a szõdligeti Farkas család új koncertje
- július 23-24.:
dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u. 9., tel.: 27/311-386
dr. Kékesi Annamária
Vác, Zrínyi u. 9., tel.: 27/302-721
- augusztus 6-7.:
dr. Gedeon Tamás
Vác, Szent János u. 16., tel.: 27/302-633
Minden beavatkozás térítésköteles!

Sportpálya
július 24., 20 óra
- EQUUS koncert - Ferenczy György, Gilián Gábor, Kõszegi Zsolt, Pribill
György, Vörös Gábor.

Gyógyszertár:

Július 15., 20 óra - Városháza udvara
- “A zongorista és én” - Zsédenyi Adrienn zenés estje. Belépõjegy ára
elõvételben: 1000 Ft,
az elõadás napján: 1300 Ft.
Július 29-31.
Váci Világi Vigalom

- július 30-31.:

Július 4-tõl:
Július 11-tõl:
Július 18-tól:
Július 25-tõl:

Központi Gyógyszertár
(Vác, Március 15. tér 22. Tel.: 501-630)
Vácz Remete Gyógyszertár
(Vác, Magyar u. 3. Tel.: 305-997)
Szent Rókus Gyógyszertár
(Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 305-610)
Gyöngyvirág Gyógyszertár
(Vác, Radnóti u. 2. Tel.: 301-178)
Fekete Kígyó Gyógyszertár
(Vác, Széchenyi u. 37. Tel.: 312-338)

VÁC

VERÕCE

Július 8., 20 óra - Duna-parti színpad
- A Tankcsapda együttes koncertje. Belépõdíj: 1500 Ft/fõ
Július 9., – mûvelõdési ház
- 15 órától “Festõk karneválja” mûvészeti fesztivál
NYÁRI ÜGYELET A NEVELÉSI TANÁCSADÓNÁL. A Nevelé- 20.30 órától - Dvorák Gábor “Murphy törvényei“ pantomim elõadás
si Tanácsadó nyáron ügyeletet tart. Munkatársaink elérhetõk szerda dél- 21.30 Dinnyés József elõadóestje
elõttönként az általános iskola telefonszámán (594-015), vagy az alábbi
Július 16. 17 óra - Duna-parti színpad
beosztás szerint, amennyiben személyes kérdésük, problémájuk van:
- Sváb nap - Dunabogdányi és a Dunakanyar Fúvósegyüttes, valamint
június 22., 29.
Finta Bernadette
(27/350-192)
hagyományõrzõ együttesek elõadása
július 6.
dr. Borkóné Hetényi Eszter
(06-30/415-3719)
Július
30., 20 óra - Duna-parti színpad
július 13.
Réti Ágnes
(06-20/442-4912)
- a Talamba Ütõegyüttes koncertje. Belépõdíj: 300 Ft/fõ
július 20.
Szikriszt Éva
(06-30/336-2940)
július 27.
dr. Borkóné Hetényi Eszter
VISEGRÁD
augusztus 3.
Staud Katalin
(06-30/392-99-99)
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok - július 8-10.
augusztus 10.
Karnis Gáborné
(06-20/468-7190)
Mindhárom napon 9.30–tól megy a királyi menet Visegrád város fõutcáján
augusztus 17.
Staud Katalin
a katolikus templomtól a királyi palotáig.
augusztus 24.
Karnis Gáborné
Királyi palota, lovagi tornapálya
Július 8.,
I. elõadás - 10.30 óra: lovagi torna; 13 óra: íjászverseny;
Születtek:
14 óra: középkori labdajáték verseny. II. elõadás – 15 óra: lovagi torna
Molnár Szabolcs és Trieb Mariann fia: Bence
Július 9.
Sellár Zoltán és Bukna Anikó lánya: Molli Nikoletta
I. elõadás - 10.30 óra: lovagi torna; 12.30 óra: lovagi hétpróba
Török Tamás és Szórágy Erika fia: Marcell
híres magyar sportolók és laikus társaik mérik össze tudásukat
Kennedy Tamás és Tóth Lilla fia: Valér Huba
úszásban, futásban, íjászatban, falra futásban, birkózásban,
Grexa Gábor és Ternay Tímea lánya: Dorina
lándzsavetésben és lovaglásban. Az elsõ helyezett díja egy hátasló.
II. elõadás - 14 óra: lovagi torna. III. elõadás - 17 óra: lovagi torna
Házasságot kötöttek:
Július 10.
Koncsol Gábor és Szincsák Edit (2005. május 7-én)
I. elõadás 10.30 óra: lovagi torna; 12.30 óra: íjászverseny.
Seregi Miklós és dr. Andrási-Czidor Rita Henrietta
II. elõadás - 14 óra: lovagi torna; 15.30 óra: Visegrádi Erõsember
Elhaláloztak:
Fesztivál - Strabag Kupa. III. elõadás – 17 óra: lovagi torna
Matuk Károly
Július 23., 19 óra - római katolikus templom
Magos Albert
- Nádor quartett koncertje
Laufer József
Július 30., 19 óra - római katolikus templom
(Lezárva: 2005. május 31.)
- Timothy Bentch operaénekes mûsora
Augusztus 1-tõl:

Anyakönyvi hírek
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Szemelvények dr. Seregi György Nagymarosi Naplójából

Homo víkendes
Amit az angolok már néhány száz évvel ezelõtt kitaláltak és fõleg gyakoroltak – vagyis, hogy a füstös, zajos
ipari világvárossá fejlõdõ Londont a
hét végén felcseréljék a jó levegõjû
csendes vidéki kastélyukkal – az, nálunk Magyarországon a hetvenes és
nyolcvanas években kezdett az emberek életformájává válni. Persze az
összehasonlításban csak a „víkendezés”
szó igaz, a többi kissé más volt, ami
akkor derül ki, ha behelyettesítjük a
megfelelõ tényezõket, vagyis a tízmilliós London helyébe a kétmilliós Budapestet, a több holdnyi területen fekvõ ódon 20-30 szobás kastély helyébe
a 30-40 négyzetméteres Erdért faházat,
vagy a saját erõbõl kalákában megépített egy tégla vastag hétvégi házat. Persze az sem volt mindegy, hogy a bukszánkban font vagy forint lapult, annak ellenére, hogy mindkét „valuta”
azonos betûvel kezdõdik és talán még
a mennyisége – de sajnos nem az értéke – is azonos volt.
Ebben az idõben már a Kádár korszak konszolidációs szakaszát éltük, kiki megszerezte a maga panellakását,
Trabantját és a túlórákból, „kiváló dolgozói” jutalmakból, a különféle prémiumokból, másodállásból, újítási díjakból, vagy éppen a közvagyonból ügyeskedéssel kiszakított „saját részbõl”
összeszedett néhány tízezer forintot,
ami elegendõ volt egy nagymarosi telekvásárlásra, fenn a domboldalon,
ahol az utat, a villanyt és a vizet is a
kilátás helyettesítette.
Ekkor már túl voltunk a ’68-as új
gazdasági mechanizmus bíztató várakozásán és belenyugodtunk a megváltoztathatatlanba: mindenki adottsága,
tehetsége vagy lehetõsége szerint véglegesen rendezkedjen be a szocializmus
kínálta rendszer keretei közé. A hétvégi menekülést a szennyezett, zajos
nagyvárosból az is elõsegítette, hogy a
munkahelyi feszültségek, az emberek
fizikai – szellemi kizsákmányolása már
„kapitalista, nyugati színvonalú” volt
és az emberek nyugalomra vágytak,
munkaerejük regenerálására törekedtek. Ezt úgy tudták elérni, ha bármilyen kicsi de saját tulajdonú fészket építettek. Ezt lehetõvé tette az – ma már
nevetségesnek ható, de akkor halálosan komolyan vett – ingatlankorlátozási rendelkezés, mely szerint egy családnak csak egy lakása és egy üdülõtelke lehetett.
A szocializmusban élõ magyar dolgozók a kapitalista angol polgár mondását, mely szerint: „My house is my
castle”, vagyis „Az én házam az én váram” így transzformálták közép-európaivá: „Az én házacskám az én váracskám”.
Az akkori földéhség nemcsak a parasztoknál, hanem a legkülönfélébb –
értelmiségi, munkás, alkalmazott –
foglalkozású és vagyonú embernél jelentkezett, aminek következtében például a Kisújhegyen nagyjából egy idõ-

ben kezdett egymást segítve építkezni, kertészkedni a párttitkár elvtárs és
a plébános úr, a tanár és a diák (szülei), a vezérigazgató és a szakmunkás,
a katona és a pacifista, a párttag és a
párton kívüli, a munkásõr és a munkástanács tagja. Egy közös volt bennük: igyekeztek hétköznapi gondjukat,
bajukat elfelejteni, a tiszta levegõn
kertészkedni, gondtalanul barátkozni,
kötetlenül nevetgélni. Ez a közös vágy
integrálta a különféle típusú – becsületes vagy éppen megfertõzött lelkületû – embereket, hogy elfelejtsék a
hétköznapok ellentéteit, amikor sokszor az élet kiszámíthatatlan sodra
egymás ellen fordította õket. Immunrendszerünk így védekezett a szocializmus ártalmai ellen. Olyan egyetértés, konszenzus alakult ki a hét végén,
mint utoljára ’56 õszén. Ennek a
„homo víkendes”-nek a kialakulását
elõsegítette az a fekete „klott gatya”
is, amiben egyformák voltunk és nem
látszott, hogy hétköznap ki dolgozik
nyakkendõs sötét öltönyben, olajos
overálban, vagy reverendában. Az
igazgató szívesen tanult kaszálni technikusától, az egyetemi tanár nem szégyellte megkérdezni a néptáncostól a
szõlõmetszés fogásait, a párttitkár szívesen átvette a betonkészítés receptjét az építészmérnöktõl. Az elején szerencsére még kerítés sem volt a telkek között, így a kisújhegyiek keresztül-kasul mászkálhattak egymás „birtokára” kóstolgatni a házilagosan készített szilvóriumot, vagy a savanyú
ribizke bort.
De a legoldottabb társadalmi megmozdulás a névnapok közös megünneplésével kezdõdött a szomszédok között. Ennek középpontja rendszerint az
a bográcsgulyás, vagy éppen halászlé
volt, ami háromlábú bakállványon imbolygó kondérban fõtt és ami
alatt az építési
deszkahulladék
szolgáltatta a
tüzet. Ennek elkészítésére
mindig akadt
egy „mesterszakács”, akivel nem illett
vitába szállni a
fûszerezést illetõen, hanem
inkább dicsérni
és repetálni
volt tanácsos
még akkor is,
ha késõbb be
kellett kapkodni néhány szem
„Bilagit”-ot.
Ha pedig a finom illatok elárasztották az
egész környéket, egy-egy
üveg borral a

kezükben, vagy egy demizsonnal a hónuk alatt, vagy egy kis házilag készített pogácsával, süteménnyel a kosarukban megjelentek a távolabbi szomszédok is, hogy bõvüljön a kör a lemenõ nap félhomályában. Mikor pedig kigyulladtak a fények a szemekben és a
visegrádi oldalon, valaki elkezdte énekelni: „Ha leszáll az éj, kicsikém sose
félj…”, majd mások se kívántak lemaradni a nótázásból és felváltva folytatták a „Már minálunk babám…”, a „Kerek ez a zsemle…” stb. stb. húsz- harminc magyar nótával egymás után.
Egy-egy nóta között pedig nem illik
megfelejtkezni a jókívánságokkal párosult koccintásokról sem. Amikor már
az olaszrizling mélyre hatolt és a szemináriumi ideológiát lemosta a lelkekrõl, egy bátortalan hang megszólalt:
„Maroknyi székely porlik mint a szikla…”; majd a végét, hogy „ne hagyd el
Erdélyt, Erdélyt Istenünk…” már az egész
társaság fennhangon
énekelte, amit a
Hegyestetõ ormai többszörösen visszavertek.
De, hogy meg legyen a
XX. század ellentmondásos történetének
egyensúlya, a székely
himnusz után a „Szõd a
selymet elvtárs…” következett, amitõl éppen
úgy
zengett
a
Kisújhegy, mint a késõbbi cserkész indulótól, vagy a „Hazám, hazám, te mindenem…”tõl.
Mikor azután berekedt mindenki és kezdtünk kijózanodni, csak
azon csodálkoztunk,
hogy nem jelent meg
még a politikai rendõrség rohamkocsija, amibe az egész társaságot
bepakolták a párttitkár-

tól a plébános úrig.
Közben a világ is megváltozott. Kiépültek a kerítések a telkek körül és a
lelkekben. Sokan megváltak víkendházuktól, ki azért mert kicsi lett, ki azért
mert nagy lett (a házadó). Többen meghaltak vagy megöregedtek, ki új kocsit
vett, ki a meglévõ régit is eladta, ki
emeszpés, ki fideszes lett. Megszûnt az
ingatlan korlátozás, most már mindent
szabad, ami nem tiltott. Kiépítettük magunknak a víz-, gáz-, telefon- és villanyvezetéket, az „utcácskánkat” és
nézhetjük esténként a TV-t, úgy, mint
Budapesten. A „homo víkendes” kirohan szombaton Nagymarosra, lenyírja
a legmodernebb fûnyíró géppel a gyepet, sövény nyíróval a bokrokat, megpermetezi a fákat és vasárnap este már
Pesten van, hogy megnézze a TV-ben
a Friderikuszt.
(1998. május 15.)
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Állatvédelmi

sorok
Az Állatbarátok Klubja. A madarak
és fák napja alkalmából megrendezett
akadályversenyen június 2-án a
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola alsó tagozatos tanulói
közül mintegy 200 gyerek vett részt A
rendezvény helyszíne Visegrád volt.
Az osztályok elrejtett feladatokat kerestek és oldottak meg a Magda-forrás felé vezetõ turistaösvényt követve.
Három osztály, az 1. b, 2. a, 2. b teljesítette hibátlanul a feladatokat, megszerezve a megosztott elsõ helyet. A
második helyen is több osztály osztozott: 1. a, 3. b, 4. a, 4. b. Harmadik
helyezést ért el a 3. a osztály. Az akadályverseny díjait (szabadidõs játékokat) a MÁTÉ Alapítvány biztosította.
Kiosztásra került még minden osztályban egy tanuló részére egy alapítványi póló is, melyet a következõ tanulók érdemelték ki tanítóik javaslatára
egész éves természetismeret tantárgyból nyújtott teljesítményükért: 1. a:

Mucs Máté; 1. b: Tóth Tamás, 2. a: Horváth Dominik, 2. b: Niegreisz János, 3.
a: Melisek Máté, 3. b: Janovics Artúr, 4.
a: Oroszi Zoltán, 4. b: Fekete
Fanni. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik lehetõvé tették e program
megvalósulását: Jung Vilmosnak, a Nagymarosi Iskoláért Alapítványnak és termé-

kutya-macska ivartalanítási akcióinkra 19 macskát és 4 kutyát, a veszettség elleni beoltásra pedig 4 macskát
jelentettek be.
A sokak által ismert és szeretett
névadó kutyánk Máté, május 25-én
hajnalban, agyvérzést kapott. Hála a
sürgõs állatorvosi ellátásnak és az azt
követõ kezelésnek, valamint a sok szeretõ gondoskodásnak egész szépen
rendbejött, jár-kel a kertben, jól ismert csaholásával kér enni, a macskákra rávakkant, az arra járó nõstény kutyákat pedig vidám farkcsóválással üdvözli. Köszönet jár azoknak akik gondoltak rá, mielõbbi felépülését kívánták és mindenek elõtt Ildikónak és családjának, akik Mátét az év elején befogadták.

Kóbor kutyát vagy állatkínzást a polgármesteri hivatal hatósági osztályának vezetõjénél,
dr. Jankai Norbertnél (tel.: 595117), vagy Bessen-bacher Géza
mezõõrnél (tel.: 06-70/374-7382)
lehet bejelenteni.

Köszönet a CBA-nak
Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata köszönetet mond a CBA igazgatójának, Rasman Miklós úrnak
és az áruház összes dolgozójának az adományokat gyûjtõ
bálhoz nyújtott támogatásért.
FARKAS JÁNOS, NAGYMAROS VÁROS
CKÖ ELNÖKHELYETTESE

Értékesítés
Nagymaros Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti
MINOLTA DI 30 típusú fénymásoló gépét. Másolt dokumentumok száma: 330.101 darab.
Érdeklõdni a polgármesteri hivatal titkárságán: 27/595-118,
27/595-113.

AZ ÖNKORMÁNYZAT
MÉDIAPARTNERE:

VON-BENKO FERENC
szetesen a pedagógusoknak: Ambrus Juditnak, Demeter Enikõnek (MÁTÉ Állatbarát Klub)
DEMETER ENIKÕ
A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány. A május-júniusra meghirdetett

KÉRJÜK, TÁMOGASSANAK,
HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!
Postai befizetõ csekkek az állatorvosi rendelõben, a Bethlen vendéglõben, a könyvtárban, és a révpénztárban találhatók.

www.yachtlap.hu
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Nagymaros,
Fõ tér 3.
Tel.:
06-20/5495-165
27/354-535

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

Kedvezményes szobaárak
2005. szeptember 1-tõl!

ILDIKÓ Ingatlan, Értékbecslõ, Hiteliroda
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.
- Duna-parton lakóparki lakások értékesítése - elõjegyzés az irodában.
NYÁRI NYITVA TARTÁS:
hétköznap 9-tõl 17-ig,
Haraminé Papp Ildikó
szombat-vasárnap 10-tõl 17 óráig.
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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

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 25.!
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Nagymaros,
Magyar utca 21.
Mátyás kenyér 0,75 kg
Mátyás szeletelt, csomagolt kenyér 0,75 kg

JÚLIUS 5-tõl 31-ig
99,- Ft
109,- Ft

Paraszt kolbász (Ász-Miklósi) 1 kg
Lecsókolbász 1 kg
Hevesi párizsi 1 kg
Kolbásszal töltött karaj 1 kg
Füstölt-fõtt tarja (Ász) 1 kg
Sága füstli 140 gr
Sága selyemsonka 130 gr

695,- Ft
345,- Ft
345,- Ft
1195,- Ft
999,- Ft
149,- Ft
229,- Ft

Lengyel Edami tömbsajt 1 kg
Abaúj teavaj 100 gr
Abaúj túró 500 gr
Abaúj tej (zacskós) 2,8% 1 l
Nádudvari kefír 175 gr
Nádudvari joghurt 175 gr
Nádudvari kefír 375 gr
Nádudvari tejföl 375 gr
Nádudvari krémsajt (lédig) 1 kg
Rottaler UHT tej 1,5% 1 l

885,- Ft
105,- Ft
289,- Ft
109,- Ft
49,- Ft
49,- Ft
115,- Ft
145,- Ft
1155,- Ft
109,- Ft

Thalló kaszinó tojás 2 db 1 db
Thalló 1 kaszinó tojás+1 sonkás tekercs 1 db
Thalló majonézes burgonya 200 gr
Thalló csemege körözött 200 gr
Fagy. zöldborsó (Gleccser-Food) 1 kg
Fagy. sárgahüvelyû bab (Sea-Food) 450 gr
Fagy. Rösti burgonya tallérok 450 gr
CBA szilvalekváros derelye 600 gr
CBA túrós derelye 600 gr
CBA szilvásgombóc 1 kg
Fagy. Sága sajttal töltött pulykamell 1 kg
Fagy. Sága sajttal töltött pulykapárna 1 kg
Príma epres-joghurtos jégkrém 45 ml
Príma kókuszos jégkrém 45 ml
Fritar hasábburgonya 450 gr
Ringa darált hús 400 gr
Hame kacsamájas ínyenc pástétom 105 gr
Hame parasztos betyár pástétom 105 gr
Hame libamájas májpástétom 105 gr
Hame májkrém darabos pirospaprikával 105 gr
Hame ördögi kolbászos ínyenc májpástétom 105 gr
Hame csípõs májas - reggeli löncshús 105 gr
Hame pacalpörkölt 400 gr
Hame sólet marhahússal 400 gr
Hame babfõzelék kolbásszal 400 gr
Hame töltöttkáposzta 400 gr
Bogica dzsemmek (s. barack-málna-szamóca) 750 gr
CBA pacalpörkölt 380 gr

159,- Ft
159,- Ft
105,- Ft
169,- Ft
249,- Ft
219,- Ft
279,- Ft
329,- Ft
389,- Ft
389,- Ft
1149,- Ft
749,- Ft
105,- Ft
69,- Ft
79,- Ft
119,- Ft
115,- Ft
115,- Ft
115,- Ft
115,- Ft
129,- Ft
129,- Ft
239,- Ft
209,- Ft
209,- Ft
215,- Ft
249,- Ft
279,- Ft

Kiss ecetes torma 200 gr
Packing lencse 500 gr

109,- Ft
75,- Ft

CBA mézes puszedli (3 íz) 200 gr
Snikers Crazy 51,5 gr
Choco toffe csok. puhakaramell 70 gr
Konyakmeggy 180 gr
Milka csoki (tiramisu-dánkehely-málnahab) 100 gr
Siesta kakaós-mogyorós nápolyi 1 db
Piros drazsé kekszes-gyümölcsös-mogyorós 100 gr
Party csokoládéval bevont piskóta tallér (2 íz) 135 gr

99,- Ft
75,- Ft
75,- Ft
645,- Ft
199,- Ft
59,- Ft
235,- Ft
129,- Ft

Sajtos tallér 120 gr
Márványsajtos tallér 140 gr

69,- Ft
119,- Ft

Kelemen tészta (4 fajta) 1 kg
Olasz durum száraztészta (soledoro) 3 fajta 500 gr
Tortellini sonkás-sajtos száraztészta 250 gr

159,- Ft
89,- Ft
199,- Ft

Kotányi paprika édesnemes 100 gr
Nescafé Classic díszdobozos kávé 300 gr
CBA õrölt vác. kávé 250 gr
Lavazza fémdobozos õrölt kávé 250 gr
Nescafé 3 in 1 180 gr

169,- Ft
1599,- Ft
189,- Ft
1199,- Ft
339,- Ft

Hey-Ho tetra rostos üdítõ (5 íz) 0,33 l
Hey-Ho tetra rostos üdítõ (4 íz) 2 l
Hey-Ho tetra rostos narancs 100 %-os 1 l
Veritas ásványvíz (dús-mentes) 1,5 l
CBA ásványvíz (dús-mentes) 1,5 l
XL energiaital 250 ml
Saffi gyerekitalok 0,33 l

39,- Ft
159,- Ft
149,- Ft
59,- Ft
49,- Ft
99,- Ft
85,- Ft

Mûsoros CD-lemez 1 db
Mûsoros DVD-lemez 1 db
Pilea sensitíve 4 tek. 3 rétegû WC-papír 1 db
Bello 2 rétegû papírtörlõ 1 db
Kamilla 3 rétegû 8 tek. WC-papír 1 db
VIP mosogató 500 ml
Avea tusfürdõ (több illat) 300 ml
Blick ablaktisztító 500 ml
Blick univerzális tisztító (3 illat) 1 db
Yplon gépi mosogatópor 1 kg
Domet extra felmosófej + törlõkendõ 1 db
Domet felmosógarnitúra 1 db
Domet mopnyél fehér 1 db
Dr. Oetkers díszdoboz 1 db

499,- Ft/699,- Ft
990,- Ft
299,- Ft
179,- Ft
529,- Ft
109,- Ft
159,- Ft
219,- Ft
199,- Ft
499,- Ft
369,- Ft
919,- Ft
189,- Ft
155,- Ft

H-P: 6-tól 20 óráig, szombaton 7-tõl 18.30-ig és vasárnap 7-tõl 14 óráig

