Nagymaros

2006. július 5. - a lap ingyenes!

polgárváros, királyi panorámával
Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Kittenberger Kálmán Kitüntetés a helytállásért
neve bevonult a
halhatatlanok névsorába
Tizenegyedik alkalommal június 10-11-én rendezte meg
Nagymaros Város Önkormányzata a Kittenberger Kál-

mán emléknapokat. A Fõ téren
lévõ Kittenberger szobornál
szombat délelõtt Edöcsény
András polgármester nyitotta
meg az emlékünnepséget,
majd átadta a szót Kemenes
Miklósnak, a Pest Megyei Va-

dászkamara alelnökének (képünkön). Az ünnepi szónok
Kittenberger Kálmán életét
bemutatva arra a következtetésre jutott, hogy a nagy
afrika kutató egész életének, munkásságának lényege volt: védeni, óvni a
természetet, megismertetni
a társadalmat a természet
kincseivel. Kemenes Miklós kiemelte: Kittenberger
Kálmán neve bevonult a
halhatatlanok névsorába,
majd felsorolva a nagy magyar vadászok, természetvédõk nevét - akik most az
Égbõl tekintenek ránk - kijelentette, õk biztosan
megelégedéssel veszik azt,
hogy Nagymaros Város
Önkormányzata, az itt élõ emberek, az egész magyar vadásztársadalom Kittenberger
Kálmán emlékének hogyan
adózik és munkásságát milyen
nagyra becsüli.
» folytatás a 3. oldalon

Néhány napja 2006 évben a Magyar
Örökség részévé nyilvánították
Brusznyai Árpád '56-os helytállását
és nevét beírták az Aranykönyvbe!

Az árvízi védekezésben nyújtott teljesítményük elismeréseként június 22-én, a Megyeházán A vizek kártétele elleni
védekezésért kitüntetések átadására került sor. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter, dr. Persányi Miklós által
aláírt elismerés emlékplakettbõl, kitûzõbõl és emléklapból
áll. Az emlékplaketten ez áll:

“Áldás és átok a víz”. Nagymarosról tizenegyen kaptak
kitüntetést: Murányi Zoltán,
Kathi Róbert, Jórász István, Henyei Gáborné, Mészáros Dezsõné, Trieb Antal,
dr. Pátzay Pál Aladárné,
Hontvári Györgyné, Bachor
László, Pusz Jánosné,
Scheffer Sándor.
Gratulálunk!

Veszélyben a futball,
veszélyben a Bozsik Akadémia
kezdett neki Mózner János
edzõ és egyúttal a futball klub
elnöke a Bozsik Labdarúgó
Akadémia programjának
2005 õszén igen nagy len- megszervezéséhez.
dülettel és õszinte örömmel
» folytatás a 9. oldalon
Kedves nagymarosiak!
Baj van, és a bajban mindig lehet Önökre számítani!

Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a Nagymarosi
Nyugdíjas Klub 10 éves tánckarának és 5 éves énekkarának megünneplésére július 29-én a mûvelõdési házba. Az évfordulók kapcsán sor kerül elismerések átadására, emellett a nyugdíjas klub ünnepi mûsorral is kedveskedik.

A tartalomból
R Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl
» 2. oldal
R A tervek megvannak, már csak a pénz hiányzik » 3. oldal
R VI. Nemzetközi Dunakanyar Fúvószenekari Találkozó
» 8. oldal
R Segítség Veresegyházról
» 11. oldal

“Vallom, hogy a gondolat, az alkotó szellem szabadsága éltetõ eleme és
alapfeltétele az emberiség fejlõdésének. De vallom, hogy visszaél az emberi
szellem és gondolat kincsével az, aki a nép ellen használja fel.”
(DR. BRUSZNYAI ÁRPÁD)
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Beszámoló a képviselõ- Új ablakok a "régi rendõrségen"
Elkezdõdött a nyílászárók cserétestület ülésérõl
je a Blaskovich Ernõ SzakképNagymaros Város Önkormányzatának Képviselõtestülete június 19-én
rendkívüli ülést tartott,
melyen a következõ döntések születtek:

- megismerve a képviselõk
Misztrál együttessel kötendõ
szerzõdést, azt jóváhagyták és
egyben felkérték a polgármestert a annak megkötésére. A
Misztrál együttes idén ötödik
alkalommal rendezi Nagymaroson a Regejáró Misztrál
Fesztivált, ezzel hozzájárulva
a város turista forgalmának
növekedéséhez. A megállapodás célja, hogy az önkormányzat által kiemelt városi
rendezvényként meghatározott, a támogatott által évente
megrendezésre kerülõ Regejáró Misztrál Fesztivál megrendezésének feltételei
hosszú távra – 2015. december 31-ig - megnyugtatóan
biztosítva legyenek.
- Foglalkoztak a képviselõk a Blaskovich Szakképzõ
Iskola kérelmével, mely szerint az iskola jelezte, hogy
szeretné bõvíteni a bérletben
használ Váci úti, volt rendõrségi épületet. Megismerve
a képviselõk az elõterjesztett
ráépítési megállapodás ter-

vezetet, s meghallgatva az
iskola
igazgatójának,
Hübner Endrének a véleményét úgy döntöttek, hogy felkérik a jegyzõt, dolgozzon ki
olyan megoldást, amely
mindkét szerzõdõ fél részére elfogadható.
- Egyetértett a képviselõtestület a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek
felújítására pályázat benyújtásával, ugyanis a támogatást
kizárólag a települési önkormányzatok igényelhetik.
- Egyetértettek a képviselõk azzal az elõterjesztéssel,
mely szerint a kompnál mozgáskorlátozott WC és mosdóhelyiség kialakítására az
önkormányzat 3 millió forintot biztosít. Megbízták a
polgármestert a pályázattal
kapcsolatos további ügyintézés lebonyolítására.
- Foglalkoztak a képviselõk Nagymaros város címerével is. Az elõterjesztésben
négyféle címerterv szerepelt,
melybõl kettõ nyerte meg a
városatyák tetszését. Felkérték a polgármestert, hogy javaslatokról tájékoztassa a
szakértõt és ennek alapján
készüljön el az új címerterv.
(Fischer Erzsébet)

zõ Iskola nagymarosi tagozatának épületén. A belsõ felújítás,
átalakítás után megújult a bejárati kapu, a közelmúltban pedig
a Váci úti homlokzaton cserélték
ki az ablakokat. Az önkormányIlyen volt
zat tulajdonában lévõ, az iskolának bérbe adott Váci út 21. számú épületben mintegy egy éve
kezdõdtek el a felújítási munkák,
amelyek a tervezettnél gyorsabban haladnak.
Az iskolában
nappali tagozaton
egy éves európai
üzleti asszisztensképzés folyik, egy
tanév már sikeresen befejezõdött. Ilyen lett

Pályázatok. A Vasutas Települések Szövetsége “Virá-

gos Vasútállomás” pályázatán75 ezer forintot nyertünk a Nagymaros - Visegrád állomás érkezési oldalának újra fásítására.
A korábbi éveknek megfelelõen idén is pályázatot nyújtott
be településünk a megyei önkormányzathoz 50 nagymarosi
gyermek nyári étkeztetésének támogatására. A megpályázott
feladatra 480 ezer forint támogatást kapott Nagymaros Város
Önkormányzata.
Az Ifjúsági, Családügyi Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium által 2006. február 24-én megjelentetett, IFJ-JT-06kódszámú, “Közterületi játszóterek létesítésének támogatása.”
témájú pályázati felhívására benyújtott “Nagymaros Város
szabvánnyos közterületi játszóterének kialakítása a Duna parti
Széchenyi sétányon” pályázatunkat forráshiányra hivatkozva nem tudta támogatni a pályázat kiírója.
Július elsõ felében pályázatot kívánunk benyújtani konzorciumi keretek között “A társadalmi kohézió erõsítése Nagymaroson” címmel. Sikeres pályázat esetén a szociális, egészségügyi területen dolgozó nagymarosi szakemberek és kapcsoA MOL Rt kérését tolmácsolva értesítjük a lakosságot, hogy lódó önkéntesek munkáját tudjuk erõsíteni képzésekkel, esza 2003 évi. XLII. tv. 19. § (1) bekezdés és a 28. §. (6) (7) (8) közbeszerzéssel és egy egyedülálló a társadalmi befogadást elõbekezdés alapján a MOL Rt karbantartási munkálatai mi- segítõ elektronikus rendszerrel.
GÁVEL PÉTER, STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE
att a gázszolgáltatás július 11-én (kedd) 12-órától, július 13án (csütörtök) 20-óráig szünetel. Megértésüket köszönve:

Karbantartási munkálatok

HUTTER JÁNOSNÉ, JEGYZÕ

Szünetel a könyvtári nyitva tartás
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a városi könyvtár nyitva tartása 2006. július 18-tól augusztus 15-ig szünetel.
(Utolsó kölcsönzési nap a szünet elõtt: július 15., szombat,
8-12-ig, - igény szerint több kötet könyvet is lehet kivenni!!
Nyitás: augusztus 15-én, kedden 9 órakor.)
Reméljük, késedelemben lévõ olvasóink ez alatt az idõ
alatt megtalálják a régóta náluk lévõ kikölcsönzött könyveket, és visszahozzák, hogy mások is olvashassák!
Minden Kedves Olvasónknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk!
A VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI

Városfejlesztési, városüzemeltetési hírek

- Befejezõdött a Mainzi utca
burkolatának felújítása (képünkön). A munkákkal egy idõben sor került a vízbekötések
cseréjére, az aknák szintbehelyezésére, valamint a szegélyek
átépítésére. A pályázaton nyert
pénzbõl sajnos már nem futotta
a járdák felújítására és a járdaszegélyek cseréjére.
- Az önkormányzat által igényelt 8 közhasznú munkásból 7-et engedélyeztek. Emellett csökkent a foglalkoztatásuk támogatása is 45 ezerrõl 30 ezer forintra. Ennek oka, hogy
a polgármesteri hivatalok a tervezettnél lényegesen több közmunkást igényeltek.
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Kittenberger Kálmán neve bevonult
a halhatatlanok névsorába
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A tervek megvannak, már
csak a pénz hiányzik

tosan tudja, kirõl is van szó. Téglajegyek a hajózástörténeti múzeumért
A megemlékezések után Két évvel ezelõtt írta alá a részére, akik téglajegyet váKemenes Miklós emléke- következett a felhõtlen szóra- zebegényi Hajózástörténeti sárolnak, azoknak év végén
zõ szavai után koszorúzás kozás a Panoráma parkoló- Múzeumban, a múzeum adunk igazolást, így a támokövetkezett,
fennállásának 20. évfordu- gatás az adóból leírható.
majd kiállítás
- Ha megvalósul a beruhálóján Edöcsény András polnyílt a mûvelõdégármester és Farkas Judit zás, a mostani anyagnál
si házban Kitazt a szándéknyilatkozatot, mennyivel tudnak majd többet
tenberger Kálamelyben elhatározták, nyújtani az érdeklõdõknek?
mán emlékére.
- Nagymaroson olyan
hogy a gyûjteményt új helyIdén is láthattuk
re, Nagymarosra, a Váci út hosszú távú mûködést tervea Kittenberger
32-be, a volt bölcsõde épü- zünk, hogy mindent köré meg
Kálmán Általáletébe helyezik át. A szán- lehessen valósítani. Ezalatt
nos és Mûvészedéknyilatkozatot néhány értem, hogy tervezünk hajóti Iskola tanulói- Fotó: ANNA Klub
hónap után, 2005. február zási témában idõszakos kiálnak a témához
18-án a szerzõdés aláírása lítások rendezését, mert nakötõdõ rajzaiból összeállí- ban, ami igazán nem volt tel- követte.
gyon sok olyan anyagunk
tott kiállítást Garami Mária jesen „felhõtlen”, mert egy- Mi történt azóta? – kér- van, ami nincs feldolgozva.
mûvészeti vezetõ szervezé- szer-kétszer eláztatta a társa- deztük Farkas Juditot, a Ha- Szeretnénk több gyûjtesében. Bemutatkozott ezút- ságot a zuhogó esõ. Ennek el- józástörténeti Múzeumot Se- ményt, amit már felajánlottak
tal egy nagymarosi fafaragó, lenére volt közönsége a gítõ Kht ügyvezetõjét.
befogadni. Nagyon komoly
Bongomen
- A szerzõdés aláírása után értékekrõl van szó, nem szaegyüttesnek, a megkezdõdött a tervezés. A bad veszni hagyni ezeket.
K i t t e n b e r g e r terveket a Makovecz Imre épí- Nemcsak a Zebegényben látKálmán Általá- tész vezette Makona Kft ké- ható anyagot szeretnénk kinos és Mûvésze- szítette el. Most úgy néz ki, állítani az új helyen, hanem
ti Iskola Mûvé- hogy az önkormányzattal kö- azt is, ami raktáron van a
szeti tagozat zösen sikerül az épület átala- múzeumban és különbözõ
táncegyüttesei- kítására pályázatot benyújta- helyeken.
nek, Bozóki Ma- nunk, remélem, nyerünk is,
A téglajegyek árusítását a
riann mûvészeti hiszen ezen múlik a sorsa a nagymarosi önkormányzat is
vezetõ közremû- múzeum átköltöztetésének. A támogatja. Emellett Farkas
ködésével. De mintegy 80 millió forintos Judit nagy szeretettel vár minjól szórakoztak a beruházás elkezdéséhez, az den érdeklõdõt a 22. évforduNiegreisz László és felesége gyerekek is a nekik szervezett induláshoz, téglajegyeket bo- lóra, melyet július 12-én 15
Niegreiszné Eke Ilona kéz- külön programokon, izgultak csátottunk ki 1000, 10.000, órától rendeznek Zebemûves is. A kiállítás megnyi- a horgászok a horgászverse- 50.000 forintos címletekben, gényben, a Hajózástörténeti
tóján nagyon szép, felemelõ nyen, s a fõzõverseny részt- melyeket már árusítok. Ter- Múzeumban.
elõadást hallhattunk a Nagy- vevõi elégedetten nyugtázták, mészetesen azon vállalkozók
F. E.
marosi Nõi Kartól. A meg- hogy milyen jóízûen falatozzák
nyitó beszédet a Dunak a n y a r
Kedves és Tisztelt nagymarosiak,
Kittenberger
vállalkozók és segíteni kívánók!
Vadásztársas á g t ó l
Augusztus 19-20-án a Szent István napi
Laczkó Gáünnepségek keretén belül emlékezünk
bor mondta.
meg Nagymaros várossá nyilvánításának
A szónok
10 éves évfordulójáról.
egy egészen
más oldalról
Az alkalom felemelõ hangulatát szeretnénk növelni az
mutatta be
Önök segítségével, ötleteikkel, a megvalósítás kivitelezéKittenberger
sével.
Kálmánt.
Várunk és számítunk szponzorokra is, akiknek logoját,
Arról bereklámját a rendezvényen természetesen megjelenítjük.
szélt, hogy a világon életében az általuk készített ételeket. A
Szíves segítségüket és jelentkezésüket július 30-ig elõhogyan fogadták, tisztelték a borbarátok sem maradtak venre is köszönöm.
nagy afrikakutatót, s még ma dég nélkül, az ennivalóra jól
Ivor Andrásné szervezõ
is, ha elhangzik Kittenberger csúsztak az általuk kínált fiElérhetõség: 06-27/595-100/123, 06-20/414-0712.
Kálmán neve, mindenki pon- nom borok. (F. E.)
folytatás az 1. oldalról

Várom ötleteiket, támogatásukat!
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete
Kedves Olvasóink széleskörû tájékoztatása érdekében a
jövõben lapunkban havonta adjuk közre az önkormányzat gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat. Az alábbiakban a júniusi adatokat olvashatják.

Nyugdíjas találkozó
A hagyományos Nemzetközi Dunakanyar Nyugdíjas Találkozót
lapzártánk
után, július 12-án rendezte
Nagymaros
Város Nyugdíjas Klubja.
A Fõ téri kõszínpadon 1-jén délután utolsóként a kismarosiak szerepeltek.
A felhõtlen szórakozást a hirtelen eleredõ esõ szakította félbe.

Felhívás a szabadban történõ tüzelés
tûzvédelmi elõírásainak betartására
Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy a szabadban történõ tüzelés esetén az alábbiakban felsorolt tûzvédelmi elõírásokat
betartani szíveskedjenek.
1. Szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az
környezetére tûzveszélyt ne jelenthessen.
a.) Egyszerre csak kis
mennyiségû szemetet, gazt
égessenek;
b.) A tüzelõhely épülettõl és

egyéb éghetõ anyagtól legalább 6 méter távolságra legyen;
c.) A tüzelõhely környékét
a száraz aljnövényzettõl meg
kell tisztítani, hogy a tûz ne terjedhessen tovább;
d.) Összefüggõ területen
történõ száraz növényzet égetését a tûz oltásában illetékeseknek be kell jelenteni, az
égetést megelõzõen 24 órával;
2. Szabadon a tüzet õrizet-

Tájékoztató
A Magyar Közlöny 25. számában megjelent az életüktõl és
szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak
kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidõk
ismételt megnyitásáról szóló 2006. évi XLVII. Törvény, melyet 2006. február 13-án 98 százalékos többséggel fogadott
el az országgyûlés. Az alábbiakban tájékoztatjuk olvasóinkat a kárpótlás iránti kérelem benyújtásáról, s arról, ki
jogosult kárpótlásra.
* Kárpótlás iránti kérelmet 2006. március 31. és 2006. július 31. között az a jogosult nyújthatja be, akinek a hozzátartozója 1939 - 1989 között a magyar hatóság politikai önkénye miatt
életét vesztette, továbbá akinek hozzátartozója deportálás, szovjet kényszermunka ideje alatt halt meg, végezetül aki a II. világháború alatt faji, vallási, politikai okból munkaszolgálatot
teljesített. Kárpótlási kérelmet azok nyújthatnak be, akik azt
eddig bármilyen okból elmulasztották, valamint azok, akik korábban benyújtottak kérelmet, azonban azt késve terjesztették
elõ vagy nem tettek eleget a hatóság hiánypótlási felhívásának.
* Az életelvesztéses kárpótlás esetén kárpótlásra jogosult
az elhalt házastársa (özvegy), gyermeke, szülõje, testvére; a
munkaszolgálat miatti kárpótlásra saját jogon a munkaszolgálatot teljesített érintett vagy túlélõ házastársa jogosult, illetve
az 1992. július 2. után elhunyt munkaszolgálatos örököse.
* A kérelmet a nyomdai úton elõállított adatlapon kell benyújtani a Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Fõosztályára, amelynek helye 1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1.,
postacíme: 1519 Budapest, pf. 463. Adatlap igényelhetõ egyebek közt a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, de letölthetõ a www.karpotlas.hu internetes oldalról is.
* A kárpótlási jogosultságot a Központi Igazságügyi Hivatal jogerõs határozattal állapítja meg. A kérelmek elbírálására
nyitva álló ügyintézési határidõ a kérelem hivatalhoz történõ
beérkezésétõl számított 6 hónap, amely további 3 hónappal
meghosszabbítható. Az ügyintézési határidõbe nem számít be
a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ. A kárpótlás kifizetése a határozat jogerõre emelkedése
utáni adategyeztetést követõen történik meg.
* Az életelvesztése után járó kárpótlás: 400.000,- Ft, amely
megoszlik a még élõ jogosultak között (pl. 4 gyermek esetében gyermekenként 100.000,- Ft illeti meg a jogosultat). Munkaszolgálatos esetében a kárpótlás kárpótlási jegyben vagy
életjáradéki formában (választása szerint) jár a saját jogon
igénylõnek és a túlélõ házastársnak, az eredeti jogosult halála
esetén pedig az örökös azt kárpótlási jegyben kapja meg.
lenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el
kell oltani.
3. Szabadban a tüzelés használatának helyszínén olyan
eszközöket, illetõleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése
megakadályozható, illetõleg a
tûz eloltható, például lapát.
4. Szeles idõben a szabadban
tüzelés nem folytatható. Az eloltott tüzet, mielõtt a területet
elhagyják le kell ellenõrizni.
A szabálytalan körülmé-

nyek között végzett szabadban
tüzelés tûzvédelmi szabálysértésnek minõsül, melynek elkövetõje 60.000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható. Az
avar és kerti hulladékok nyílttéri napi égetését hétfõ és
szombati napokon nyári idõszámítás szerinti idõszakban
14-18 óra között, téli idõszámítás szerinti idõszakban
12-16 óra között szélcsendes
idõben és cselekvõképes személy jelenlétében szabad végezni.
HUTTER JÁNOSNÉ, JEGYZÕ
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Madarak és Fák Napja Ballag már a vén diák…
A Madarak és Fák Napja alkalmából június 12-én (hétfõn) a
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola alsó tagozata megrendezte hagyományõrzõ akadályversenyét. Immáron 5. éve kerül sor a kisiskolások versengésére. A kék
kereszt jelzését követve kirándult a nyolc alsós osztály (mintegy 200 gyerek) Zebegénybe. Útközben érdekes, gondolkodtató feladatok, rejtvények várták a gyerekeket a madarakkal,
fákkal, természetvédelemmel kapcsolatban. Jól megérdemelt
játék és fagylalt zárta a napot, hiszen az idõ is nekünk kedvezett. Élményekkel és új ismeretekkel gazdagodva tértünk haza
Nagymarosra..
Ezúton szeretnénk napunk sikeréért köszönetet mondani
a kollégáknak, a kísérõ szülõknek, Kiss Péternek, Békefi Andrásnak, akik a lebonyolításban segédkeztek, és a MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítványnak, amely 16 ezer forinttal járult hozzá ahhoz, hogy az osztályok megfelelõ jutalmakban részesüljenek.

Ez a már nagyon
régi búcsúdal sok
végzõs diák szemébe
csalt
könnyeket
a
2005/2006-os
tanév végén. Bizony nem könnyû
az elválás azoktól, akikkel több
éven keresztül jóban, rosszban együtt voltunk. Általános és Mûvészeti IskoÁm a búcsúban már egy ki- lában június 17-én ballagtak
csit ott van az izgalom is, va- a nyolcadikosok. A 8/a osztály

Rajzpályázat
Idén tavasszal is fontosnak tartotta az állatvédõ alapítvány,
hogy felhívja a figyelmet arra, milyen veszélyeket rejt a húsvétra kapott ajándék nyuszik számára a túlzott szeretet. Eb- Fotók: Gál György
bõl az alkalomból rajzpályázatot hirdetett az alsó tagozatos
iskolások között. Téma: A húsvét legyen a nyúl ünnepe is! jon, milyen lesz a folytatás,
Az eredményhirdetésre a tanév zárásakor került sor. A mit hoz a jövõ? Milyenek
lesznek az új osztálytársak tagyõztesek a következõk voltak:
nárok? Milyen kihívásokkal
1. helyezett: Bodor Adrienn 3. b
kell megküzdeni, s ez sikerüle nekünk?
2. helyezett: Gábri Krisztina 3. b
A Kittenberger Kálmán
3. helyezett Nagy Anna
4. a

Egy 3. osztályos kisdiák
élménybeszámolója
A tanév vége és a nyár az
erõgyûjtés, élményszerzés
idõszaka. Lakóhelyünk, a
Dunakanyar bõséggel kínálja a látnivalókat. Ilyenkor lehet sétálni, túrázni,
feltöltõdni. Ehhez kínál ötleteket az alábbi élménybeszámoló.

Esztergomi kirándulás
Csütörtökön, egy szép májusi napon a mi osztályunk, a 3.
a Esztergomba kirándult.
Elõször a Duna Múzeumot
látogattuk meg, ahol sokféle,
érdekes dolgot láttunk. Volt
egy különleges vízimalom,
mellyel bélyegeztünk is, utána mûholdas térképet néztünk, aztán megtekintettünk
egy kisfilmet a Balatonról.
Megismerkedtünk egy XIX.
századi fürdõszobával és mo-

sókonyhával, a víz és vízpart
élõvilágával. A folyosón kihangosított tablók voltak. Egy
szimulátor révén „utaztunk”
helikopteren is. Nagyon jó
volt a játszószobában, sok
mindent ki lehetett próbálni.
Ezután a Bazilikát néztük
meg. Felmentünk a kupola
tetejére is. „Kis vonattal” városnézõbe mentünk Balassi
Bálint városában. Átsétáltunk
a Mária Valéria hídon is a túlparti Szlovákiába és fél 5-kor
haza hajókáztunk.
Nagyon jól éreztem, éreztük magunkat, minden nagyon
érdekes volt. Remélem, máskor is megyünk az osztállyal,
vagy a családommal.
Köszönjük szüleinknek és
tanítóinknak ezt a szép élményt!
A 3. A OSZTÁLY

24 diákja járta végig az osztálytermeket
Fábián
Szabolcsné osztályfõnökkel
az élen, a 8/b osztálynak pedig 26 tanulója búcsúzott az
alma matertõl és Petrovics
Béla osztályfõnöktõl. (f)

Ki lehet polgármesterés képviselõjelölt?
Kislistás, illetve egyéni választókerületi képviselõjelölt az,
akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1
%-a jelöltnek ajánlott. A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölõ szervezet, amely a választókerületben lévõ
települések választópolgárai legalább 0,3 %-ának ajánlását
összegyûjtötte.
Polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb
lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a ajánlott.
Nagymaroson jelenleg 3761 választópolgár van,ennek
eredményeképpen pillanatnyilat polgármester jelölt lehet aki
113 ajánlást tud gyûjteni, képviselõ aki 38 ajánlást gyûjt
Kisebbségi önkormányzat:
A választást akkor kell kitûzni, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplõ kisebbségi választópolgárok száma a választás kitûzésének napján eléri a 30-at.
A képviselõk száma 5 fõ.
Jelöltet az e törvény szerinti jelölõ szervezet állíthat.
Több jelölõ szervezet közös jelöltet is állíthat.
A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 5 jelölt van.
Képviselõ az az 5 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.
(Az önkormányzati választásokról részletesebben a 9. oldalon olvashatnak.)
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Nagymarosi Ifjúsági Információs Pont
Immáron 6 hónapja, hogy elkezdõdött Nagymaroson az ifjúsági információs pont létrehozása. Az elmúlt idõszak legfontosabb feladata maga a helyszín
kialakítása volt. Mostanra sikerült egy barátságos légkörû,
kellemes helyet létrehozni,

ahová a fiatalok betérhetnek
hétköznaponként 16 óra után,
ha információra, útbaigazításra van szükségük, vagy beszélgetni szeretnének. Mivel
az ifjúsági információs pont
Nagymaroson és a környéken is
egy újdonság, egy eddig ismeretlen szolgáltatás, ez bizonyos
nehézségeket is von maga után.
Ehhez is, mint minden ismeretlenhez az emberek/fiatalok egyféle bizonytalansággal, tartózkodással közelednek. Örömmel
tapasztalható azonban, hogy
egyre nagyobb az érdeklõdés.

Jelenleg egy mobiltelefon,
két számítógép ingyenes
internet hozzáféréssel (az
egyik adomány), egy külön email cím, a szükséges bútorok,
falitáblák, nyomtatási és fénymásolási lehetõség áll az info.
pont rendelkezésére.
Az info. pont bekapcsolódott a NAFIA-fiatalok (Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány)
mindennapjaiba is:
helyszínt ad a heti
rendszerességû megbeszéléseknek, rendezvényszervezéseknek.
Elsõdleges feladatunk, hogy útbaigazítást,
információkat – címeket, telefonszámokat – adjunk
(fõként) a fiatalok számára, de
szeretnénk tanácsadást is
szervezni ingyenesen, név nélkül, önkéntes szakemberek segítségével jogi, mentálhigiénés,
pályaválasztási kérdésekben, lakáscélú állami támogatások
ügyében is. Nyári tervünk még
a diákmunka megszervezése a
környéken.
Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!
NAGYMAROSI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS
PONT, 2626 NAGYMAROS,
FÕ TÉR 5., IFIINFO@NAGYMAROS.HU

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjemet
és édesapánkat, Petrovics Györgyöt utolsó útjára elkísérték, és osztoztak szomorúságunkban.
PETROVICS CSALÁD

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden barátnak,
rokonnak és ismerõsnek, akik osztoztak mély gyászunkban. Köszönettel:
KURCZBACHER

CSALÁD

Kajakos
eredmények
Országos Diákolimpia,
2006. június 16-18., Velence
1000 m

K-4

13-14 évesek

K-2
K-1
K-2

17 évesek
14 éves
15 évesek

4. Nieberl Olivér, Makáry Sebestyén,
Lovasi Bálint, Batki Martin
2. Baranyi Balázs, Döbrössy Gergely
6. Gyömbér László
5. Borkó Máté, Döbrössy Gábor

17 évesek

8. Baranyi Balázs, Döbrössy Gergely

500 m

K-2
4000 m

MK-1 13 évesek

4. Gyömbér Péter, 5. Hlaván Csaba

2000 m

MK-2 12 évesek
MK-1 11 éves

9. Duhony Levente, Radics Márkó
2. Döbrössy Péter

Váltó: 3 X 200 m

K-1

14 évesek

MK-1 13 évesek

6. Nieberl Olivér, Makáry Sebestyén,
Gyömbér László
1. Szûcs Géza, Gyömbér Péter,
Hlaván Csaba

Szabadidõs versenyzõk:
500 m

MK-1
MK-1
MK-1
K-1
MK-1
MK-1
MK-2
MK-2

11 éves
1. Heffenträger Zoltán
11 évesek
1. Maurer Bence, 2. Halápi Gergõ
13 évesek
1. Bozóki Gergõ, 2. Heininger Ádám
14 éves
3. Zoller Melinda
13 éves
1. Harangozó Ágnes
12 éves
1. Bozóki Marcell
13-14 évesek 1. Harangozó Ágnes, Zoller Melinda
13 évesek
3. Heininger Ádám, Bozóki Gergõ
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Révkomáromba
kirándultunk
Kedves Olvasó!
A Nagymarosi Nõikar ezúton szeretné megosztani
Önökkel képekben azt az örö-

rövid fellépéssel egybekötött,
egész napos kiránduláson vettünk részt. Köszönjük a Dunakanyar Kórus Alapítvány

möt, azt az élményt, amit az
elmúlt hónapokban élt át. A
harmadik éve, Tóth Edit karvezetésével mûködõ kórus

anyagi támogatását, a Lendvai
házaspár önzetlen segítségét
és Kosztolányi Juli idegenvezetését Révkomáromban.

nagy kitartással és lelkesen
építi kis közösségét, s fellépéseivel nem csak a város, hanem a maga hírnevét is igyekszik megalapozni. Ezt a törekvését megértve, elismerve és
jutalmazva, a Dunakanyar
Kórus Alapítvány anyagi támogatást nyújtott a kórusnak,
amelynek köszönhetõen egy

Most nyári szünetet tartunk, de szeptembertõl folytatjuk a próbákat, s reméljük,
hogy többen kedvet kapnak a
közös énekléshez, amely a képek tanúsága szerint már több
is ennél. Szándékainkról
szeptemberben tájékoztatást
adunk.
ZOLLER REZSÕNÉ

MEGHÍVÓ. Az ANNA klub szeretettel hívja a kedves nagy-

marosiakat és az idelátogató vendégeket a 2006. július 15-én
15 órakor kezdõdõ várost bemutató sétájára. A tavalyi évhez
hasonlóan Bazsalya Lívia idegenvezetésével körülbelül 2-3 órás
könnyû séta keretében megismerhetik az érdeklõdõk Nagymaros történelmi és kulturális múltját, jelenét. Ha nagyon megszomjaznánk útközben, remélhetõleg találunk olyan boros gazdát, aki megkínál majd bennünket egy jó, frissítõ borral!
Várja Önöket az ANNA Klub!

Emlékmûterv támogatása
Az Országos Õsmagyar Kultúra Baráti Társaság megkereste a polgármesteri hivatalt,
hogy a nándorfehérvári csata
550. évfordulóját méltóan és
közösen ünnepeljük meg.
Kérésük, hogy az évfordulóhoz kapcsolódóan Szõnyi
Endre szobrászmûvész általi
emlékmûtervet (harang) támogassuk, melynek felállításához kapcsolódóan és a költségek fedezésére 23 millió
forint közadakozásra lenne
szükség. A hozzájárulók neve
az emlékmûhöz készülõ alapzaton is megörökítésre kerülne. A tervek szerint az emlékmûvet, az évfordulóhoz kapcsolódó Duna Ünnepe rendezvényei sorában, július 22én, szombaton a Budapest
Belvárosi Fõplébánia-templomban ökumenikus szertartás során megáldanak, majd
július 23-án a látogatók megtekinthetik és 24-én elindulna Belgrádba. Az útja során
az érdeklõdés szerint a Duna
menti városokban megállna,
hogy megtekinthessék.
Az 1456-os nándorfehérvári gyõzelem híre augusztus
6-án érkezett Rómába, ezért
az emlékmû felállítására és
felavatására is augusztus 6án, vasárnap kerülne sor Belgrádban, a Kalemegdánban. Az
emlékmû felállításához kapcsolódóan az adományozók
küldöttsége részére egy hajó-

kirándulást is szerveznek augusztus 4-7-ig BudapestBelgrád- Újvidék-Budapest
útvonalon.
A polgármesteri hivatalhoz
érkezett postai anyagban nyilatkozat is található, mellyel
lehetõség van az ünnepi felhíváshoz csatlakozni. Például úgy, hogy levélben és rendezvényeken az ünnep lényegét, különlegességét, üzenetét
híveinknek, tagjainknak és
környezetünknek elmondjuk,
és/vagy körlevélben megkérjük templomi gyülekezeteinket, hogy a megelõzõ szombati és vasárnapi miséken, istentiszteleteken, a beszédekben, alkalomhoz illõen, Nándorfehérvár tanulságából is
merítsenek és a hirdetésekben
az évfordulós megemlékezések eseményeirõl tájékoztassák a híveket. Ezenkívül még
számtalan módon népszerûsíthetõ az esemény, amit a
csatlakozni szándékozókra
bíznak.
Abban az esetben, ha a leírtak az Ön, vagy környezete
érdeklõdését felkeltették, kérem, hogy a bõvebb információ érdekében hivatalunkat,
vagy közvetlenül az alábbi
telefont és honlapot felkeresni szíveskedjék. Telefonszám:
06-1/331-6947., honlap:
www.duna.atw.hu.
IVOR ANDRÁSNÉ
KULTURÁLIS ÉS SPORTELÕADÓ

Mesetábor Verõcén
Indul Spiesz Márti néni és Csiri néni vezetésével július 10tõl 14-ig (hétfõtõl-péntekig) a verõcei mûvelõdési házban.
A gyerekek délelõttönként, 10-tõl 12 óráig, papírmasséból
elkészítik egy mese díszleteit és szereplõit.
A mesét pénteken este egy bábelõadás keretében elõadják
a szülõknek, testvéreknek.
Várjuk 6-12 éves fiúk és lányok jelentkezését,akik a tábor
ideje alatt:
- megismerkednek a papírmassé készítés rejtelmeivel,
- fejlõdik kézügyességük,
- kiélik alkotókészségüket,
- gyarapodik a szókincsük,
- igazi kis közösséggé formálódnak, ahol mindenki, kedve
szerinti szerepet vállal, megtanulnak egymásra figyelni, egymáshoz alkalmazkodni, összedolgozni.
Részvételi díj 2000 Ft/hét/gyermek. Várjuk jelentkezésüket,
érdeklõdésüket a verõcei mûvelõdési házban, telefon 27/350-009.
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VI. Nemzetközi Dunakanyar
Fúvószenekari Találkozó
Nagyon jó
hangulatban
zajlott a Panoráma parkolóban június 24én rendezett
VI. Nemzetközi Dunakanyar Fúvószenekari Találkozó. Elsõként a Dunakanyar nak és a Stanislaw Stratczek
Fúvósegyüttes programját karnagynak. A solymári
Schaumarer
Musikanten
Buzás Bálint
irányításával
szintén nagyszerû mûsort
adott, majd
Várda Gyula,
az együttes
elnöke emhallhattuk, Ujvári Gábor ve- lékserleget adott át a karnagyzényletével, majd a Százha- oknak. A fellépõk közös mûsor-

Kittenberger Kálmán teljesítménytúra
A Cédrus Sportegyesület szervezésében a Kittenberger Kálmán
Emléknapok keretein belül idén is megrendeztük a kerékpáros
túraversenyt. A túrán 86-an indultak, ezúttal mindenki célba ért,
bár volt, aki az eredetileg kiírt útvonaltól eltért. Nagymarosról
40-en próbálták ki magukat, 25-en jöttek Budapestrõl, de a környékbeli településeken
kívül voltak Szegedrõl,
Ceglédrõl is. Összesen
15 település polgára
tisztelte meg jelenlétével rendezvényünket. A
legmesszebbrõl érkezõ
különdíját a szlovákiai
Nagykürtösrõl érkezõ
sporttárs vitte el, ha nem is a kilométerek, de az országhatárok
jogán. A legfiatalabb résztvevõnk a 10., a legidõsebb a 63. évét
tapossa. A hölgyek közül 24 vágott neki az országútnak.
A 65 km-es távot 1:47:51 alatt tette meg a gyõztes, a 38 km
legyûréséhez 1:14:20 kellett a leggyorsabbnak.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
segített a rendezvény megszervezésében: a rendõrségnek, polgárõröknek, önkormányzatnak, pontõröknek, versenybíróknak,
kiszolgálóknak, seprûnek.
BERGMANN PÉTER

A túra egy résztvevõ szemével
Kittenberger túra - hátulról

lombattai Fúvósegylet mutat- számainak elõadása után nem
ta be mûsorát, Szentesi István ért végett a találkozó, mert a zezenekarvezetõ élvezetes irá- nészek, karnagyok már nem-

nyításával. A tavalyihoz hasonlóan ugyancsak nagy sikere volt a lengyelországi Lacko
városából érkezett Tadeusz
Moryto Orkiestra elõadásá-

csak a közönség, hanem egymás szórakoztatására is belefújtak hangszereikbe. Képes
összeállításunk egy kis ízelítõt ad a fesztiválról.

Kicsi, de elszánt, társaság gyûlt
össze 10-kor a békásmegyeri
Mekinél. Az elszántságra szükség
is volt, hiszen az Esztergom – Párkány – Salka – Letkés – Szob –
Nagymaros útvonalon többször
kötésig eláztunk. A felhõzet felszakadozásán kívül eseménytelenül
telt el a mintegy 100 kilométer.
Néhány perccel 14 óra után
érkeztünk Nagymaros festõi kis
terére, ahol már indulásra kész

mezõny fogadott minket. Amikor
a hozzám hasonlóan megfontoltan mozgó csapattársammal a nevezés adminisztrációjából felnéztünk, már teljesen üres volt a tér,
távolban lassan oszló porfelhõ.
Komótosan kulacsot töltöttünk,
müzlit rágcsáltunk, majd miután
esküt tettünk, hogy kizárólag turista tempóban megyünk, ragyogó napsütésben nekivágtunk. 12es út, Kóspallag, néhány rövidtávost elhagytunk, Szokolya, majd

Kismaros felé két lányt értünk
utol, egyikõjük lapos hátsó kerékkel – defekt -, pumpájuk nem volt.
Megálltunk, odaadtam a pumpát;
kiderült, hogy defektszerelési tudás sincs. Álltam az út szélén, ciripeltek a tücskök, süvített a szél,
a két lány nézett ránk kérõn, barátomra és rám, a két közismert
Technikai Himalájára. Sóhajtottam. Megcsináltam. A szerelés
után elhangzó „jaj, de aranyosak
vagytok, mivel hálálhatnám meg” fordulatra eltekintettem a részletes
lista átadásától, egyrészt
a szagom, másrészt az
ambiciózusan gyülekezõ
felhõk miatt; ezért inkább tovább tekertünk.
A célig nem történt
semmi különös, még
kétszer rommá áztunk,
Nagymarosnál 5 rendõr
ugrott leállítani a 12-es
út forgalmát, hogy balra kanyarodásnál ne kelljen leadnom a
40-es tempóból. Megérkeztünk,
mint láttam a legjobbkor, mert az
egész társaság a rendezvény épületének kis udvarán állt, ünnepelt, tapsolta a gyõzteseket, mi
meg dorbézoltunk az õrizetlenül
hagyott zsíros kenyerek, üdítõk
között. Aztán már csak a hazavonatozás maradt.
Jó volt.
GYÕRFI LÁSZLÓ
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Veszélyben a futball,
veszélyben a
Bozsik Akadémia
folytatás az 1. oldalról

A 7-11 éves korosztályok
között elsõ nekifutásra igen
lelkes csapat jött össze, mindannyian remélve, hogy tartós
lesz az összefogás, a közösségi élet, mely lendületet adhat a sportsikereknek is.
Az edzéseken elsõ körben
jelentõs létszámú ifjú tehetség
rúgta a labdát és követte a futballtechnikát igen értõ edzõ
utasításait.
És mégis történt valami?!

Megállt az ügy, pedig jó szolgálatot tehetne Nagymaros fiataljainak, Nagymaros hírnevének, tehetségeink felfuttatásának.
Elmúlt a lelkesedés és az
összefogás. Az önkormányzat
igyekszik a közmûdíjak átvállalásával enyhíteni a fenntartási gondokon. De ha többek
között az az alapvetõ probléma, hogy nincs elég gépjármû
és szülõ, aki elkíséri a gyerekeket akár a szomszéd településre, akkor minden igyekezet

Önkormányzati választások - 2006
A választást legkésõbb 72
nappal a szavazás napja
elõtt kell kitûzni.
A választási irodák gondoskodnak arról, hogy a választópolgárok a választási
tudnivalókról, a szavazás
módjáról általános tájékoztatást és kérdéseikre felvilágosítást kapjanak.
A választás kitûzésétõl a
szavazás napjáig nem lehet település, választókerület és
szavazókör határát, sorszámát, továbbá település elnevezését, utcanevet, házszámot
és helyrajzi számot megváltoztatni.
A helyi választási iroda vezetõje a választás kitûzését
követõen szavazókörönként
összeállítja a választójoggal
rendelkezõ polgárok névjegyzékét, és azon a változásokat
folyamatosan átvezeti.
A névjegyzéket a szavazás napja elõtt 60 nappal nyolc napra - közszemlére
kell tenni, és ennek idejét a
helyben szokásos módon ki
kell hirdetni.
A választópolgárokat a
névjegyzékbe vételükrõl
legkésõbb a szavazás napja elõtti 58. napig értesítõ
megküldésével kell tájékoztatni.
A választási kampány a

választás kitûzésétõl a szavazást megelõzõ nap 0 óráig tart.
A szavazást megelõzõ nap
0 órától a szavazás befejezéséig választási kampányt folytatni tilos (kampánycsend).
A választási kampány végéig a jelölõ szervezetek és a
jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát
olyan sajtóterméknek minõsül, amely engedély és bejelentés nélkül elõállítható.
Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat
kell alkalmazni.
Plakát – az alább meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhetõ:
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a
tulajdonos, a bérlõ, illetõleg állami vagy önkormányzati
tulajdonban lévõ ingatlan esetén - a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával
lehet.
Egyes középületeken vagy
a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat
mûemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben
megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy

megdõl, hiszen nem lehet kivitelezni, hogy más települések tehetségeivel összemérhessék tudásukat gyerekeink.
Ugyanúgy alapvetõ probléma,
a rendszeres fûnyírás, vonalfestés, mosás, és több olyan
elemi kérdés, amihez szülõi
segítségre is szükség lenne,
bár vannak kivételek, akinek
nagyon köszönjük a segítséget.
Az edzõtõl nem várható
el, hogy a napi karbantartás
is az õ feladata legyen. Ha
ezek a problémák megoszlanak, és minél többen felvállalják gyerekeik érdekében a
természetes segítséget is, akkor talán rentábilis lehet ez a
sportág. Tessék megnézni a
mûvészeti iskolánk tánccsoportját. A szülõk esetenként

varrják, elõkészítik a fellépõ
ruhákat és fizikális segítségként is ott vannak a fellépéseken. Ugyanez látható a kajak-kenu szakosztály mûködésénél is.
Kedves „Bozsikos” Szülõk!
Kedves futballrajongók! Nagyon számítunk Önökre. Tisztelettel kérjük a segítségüket
abban, hogy a jövõben ne következhessenek be olyan
visszafordíthatatlan események, mint, ami megtörtént,
hogy Mózner János edzõ lemondott tisztségérõl. Keressék,
keressük együtt a megoldást,
hogyan lehet Nagymaroson a
futballklubot megmenteni.
Várjuk elõre vivõ ötleteiket, és kézzelfogható segítségüket!

azon belül plakátot elhelyezni tilos.
A választási kampányt
szolgáló önálló hirdetõ-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más
jelölt vagy jelölõ szervezet
plakátját, és károkozás nélkül
eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték,
a szavazást követõ 30 napon
belül köteles eltávolítani.

dése szerint kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
c) az ajánlási szabályok
megsértésével gyûjtöttek.
(2) Aki ugyanazt a jelöltet
többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
(3) Aki több jelöltet is
ajánlott, annak valamennyi
ajánlása érvénytelen.
A jelöltet legkésõbb a
szavazást megelõzõ 23. napon az ajánlószelvények átadásával kell bejelenteni az
illetékes választási bizottságnál.
Az ajánlásokat az illetékes
választási bizottságnak ellenõriznie kell.
Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.
A települési kislistás, az
egyéni választókerületi és a
polgármester-választás szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, a 52. § (3) bekezdése szerinti megkülönböztetõ jelzést,
valamint a jelölõ szervezetek
nevét - a jelölõ szervezet kérésére annak rövidítését is -,
illetõleg a független jelölés tényét. A kisebbséget képviselõ jelölt kívánságára a nevét,
illetõleg a jelölõ szervezet nevét a szavazólapnak a kisebbség anyanyelvén is tartalmaznia kell.

A választási gyûlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyûlés szervezõje gondoskodik.
Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Az ajánlószelvényt az értesítõkkel
együtt kell eljuttatni a választópolgároknak.
Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye a választókerületben van.
Jelöltet ajánlani a szavazást megelõzõ 23. napig lehet.
Az ajánlás nem vonható
vissza.
Érvénytelen az az ajánlás,
amelyet
a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b) nem a 47. § (2) bekez-

A FUTBALL KLUB VEZETÕSÉGE

10

Nagymaros

Nagymaros város július havi programja Szomszédolás – régiós programajánló
Július 14-15: V. Regejáró Misztrál Fesztivál
Július 22.: Nagymarosi Fiatalokért Alapítvány (NAFIA)
nyílttéri ügyességi és sportrendezvénye, zenés-táncos esti
programmal. Helyszín: Fõ téri Duna-part
Július 29.: 10 éves a nyugdíjas klub tánckara és 5 éves az
énekkara – ünnepi mûsor a nyugdíjas klub rendezésében.
Helyszín: mûvelõdési ház

V. Regejáró Misztrál Fesztivál

KISMAROS
Július 21-23.: Málnafesztivál (részletes program www.kismaros.hu)
VÁC
Nyári zenés esték a városháza udvarán
Július 21., 20 óra: a Benkó Dixieland Band koncertje. A belépõjegy
ára elõvételben: 1600 Ft, az elõadás napján: 1900 Ft
Augusztus 18., 20 óra: „Ezerarcú harmonika” - Orosz Zoltán harmonikamûvész és zenekarának koncertje

VERÕCE
Mûvelõdési ház
Július 7-8-9.: IV. Festõk karneválja (részletes program:
Nagymaros, július 14-15.
www.veroce.hu)
Program: július 14., péntek
Júliusban is folytatódik a Verõcei Nyári Fesztivál (részletes progDuna-parti színpad - 14-17 óra: Dalnokverseny; 18.45 óra: ram: www.verocefesztival.hu)
Orkiestra p.W.S. Mikolaja; 21.40 óra: Muzsikás és Petrás Augusztus 2-9.: VI. Magyar Sziget Fesztivál

Mária
Templomkerti színpad - 17.30 óra: Kicsi Hang (Felvidék);
20.30 óra: Arasinda
Mûvelõdési táncház - 23 óra: Valkó Banda (magyar táncház)
Gondolatok háza (San Team klub) - 23 óra: Misztrál; éjféltõl: Pál Lajos

VISEGRÁD
Július 7–9.: Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
Július 22., 19 óra: a soproni Fidelissima vegyeskar hangversenye
a plébániatemplomban
Július 29., 19 óra: az Union Rézfúvós Kvintett koncertje a plébániatemplomban
ZEBEGÉNY
Katolikus templom
Zene Zebegényben - „Tisztelet Bartók Bélának”
Július 8., 20 óra: Bogányi Gergely zongoraestje
Július 15., 20 óra: Ábrahám Márta hegedû és Zoldos Bálint zongoraestje
Július 20., 19 óra: Baranyay László zongoraestje
Július 22., 20 óra: Szabados György zongoraestje
Július 29., 20 óra: Gyökerek - Bartók Béla 1881-1945 - Gaál István
dokumentumfilmje - Bartók Béla írásai és levelei alapján
Július 30., 19 óra: Zongora Mesterkurzus hallgatóinak záróhangversenye
Augusztus 5., 20 óra: Hámori Eszter zongora, Polgár Éva zongora, Várda Péter klarinét és Derecskei András hegedû hangversenye

Július 15., szombat
Gyermekszínpad – 10 óra: Bábakalács bábcsoport; 11.15
óra: Valkó Banda (gyermek-táncház)
Katolikus templom – 14 óra: Tárogató trió; 15 óra: Kónya
István
Duna-parti színpad – 16.30 óra: Konkoly; 19 óra: Besh O
Drom; 22 óra: Misztrál
Templomkerti színpad – 17.30 óra: Túlpart; 20.30 óra: Bakos Árpád és barátai (Délvidék)
Mûvelõdési táncház – 23 óra: Mydros (görög táncház)
Gondolatok háza – 23 óra: Radványi-Balog-Borzsák trió;
éjféltõl: Tolcsvay Béla
Belépõdíj: 1 napos jegy ára 2.500 forint; 2 napos jegy
ára 3.500 forint. A szombati gyermekprogramra a belépés 2006. július 22-én (szombaton) a NAFIA (Nagymaros Fiatalingyenes! 12 éven aluliaknak a belépés ingyenes! Jegyek a jaiért Alapítvány) szervezésében ismét megrendezésre kerül az
helyszínen válthatók!
Ifjúsági Nap.
Helyszín: a Fõ tér alsó része, a hajóállomás környéke
Bükfürdõn 1 szobás, komfortos apartman üdülési joga
(amennyiben nem készül el, akkor a focipályán találkozunk).
véglegesen eladó. Telefonszám: 20/414-0712.
- 10 órától játszóház, arcfestés, mesemondás, kézmûvesfoglalkozások, vízifoci, játékos versenyek várják a fiatalabb
érdeklõdõket; 12 óra: bográcsos ebéd; 13 órától az idõsebb
Anyakönyvi hírek
korosztály számára kínálunk programokat: sportolási lehetõSzülettek:
ségek (vízifoci, kispályás foci a tornateremben, streetball-mérHeincz Norbert és Rudolf Szilvia fia Benedek, Dr. Drobilich kõzések, mászófal, gördeszkás bemutató), graffity-verseny,
János és dr. Hollai Zsófia lánya Veronka, Fuchs Miklós és táncbemutatók, fotókiállítás; este: élõ koncert és buli hajKamondi Noémi lánya Petra, Balázs Sándor és Oláh Er- nalig.
zsébet lánya Rubina Katalin, Mártai János és Szarvas
RAJZPÁLYÁZATot is hirdetünk (szabadon választott
Mónika fia Ákos Olivér, Lózs Bertalan és Paulik Barbara technikával: ceruzarajz, festék, kréta…) három korcsoportfia Bertalan.
ban: 6-8 év, 9-11 év, 12-14 év. Téma: “Ilyennek képzelem a fiaHázasságot kötöttek:
talok (gyerekek) napját". Eredményhirdetés: az Ifjúsági Napon.
Dr. Nagy Balázs és Bugya Éva, Filep Dezsõ György és
Mindhárom korcsoport elsõ 3 helyezettje jutalomban részeSzabó Zsuzsanna, Burgermeister Judit Anna és Siklósi sül! Az elkészült rajzok hátoldalára kérjük a pályázó nevét, életPéter.
korát, lakóhelyének (település) nevét, elérhetõségét ráírni! A
Elhunytak:
pályamunkák leadhatók: Nagymaros Fõ terén, az önkormányJung Ferencné sz. Czetmayer Ilona, Bossányi Zoltán, zat épületében mûködõ Ifjúsági Információs Pontban hétközGaszner József Árpád, Radics Árpád, Kovács Lajos, Kor- nap 16 óra után (Fõ tér 5.). A leadás határideje: 2006. július
mos Tibor.
14. (péntek). Szeretettel várunk mindenkit!
(Lezárva: 2006. július 4.)

Ifjúsági Nap Nagymaroson

NAFIA
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Végh Alpár Sándor: Hó
Elindulni és eljutni minél messzebbre…
A Dunakanyar Magyarság
Népiskola legutóbbi elõadássorozatának utolsó vendége
volt június 15-én a felsõ iskolában a városunkban élõ Végh
Alpár Sándor. A népszerû írópublicista ezúttal bemutatta –

volt az a mûfaj ami neki a legnagyobb függetlenséget és szabadságot adta.
Néhány gondolatot idézünk
a most megjelent kötet Az elsõ
riport elé címû fejezetének abból a részébõl, amikor Végh

Segítség Veresegyházról
Jóllehet, a kistérség minden
települése biztonságos távolságban van a Dunától, a közelmúltban lezajlott, sosem
látott mértékû árvíz miatt
mégis akadt itt tennivaló. A
veresegyházi önkormányzattól március utolsó hétvégéjén
hajnalban kért segítséget a
megáradt folyóval harcoló
Nagymaros város.
Veresegyházról kora reggel indult útnak a GAMESZ
csapata két nagy teljesítményû szivattyúval. A mentõcsapatot elkísérte a város polgármestere, Pásztor Béla, alpolgármestere, Szakmáry Sándor
és Garbai Ernõ, a képviselõtestület tagja. A Nagymaroson
történteket Garbai Ernõ idézte fel: - Amint megérkeztünk,

azonnal a veszélyeztetett Német utcába irányítottak minket, látszott, hogy nagyon várták a segítséget az ottaniak.
Az utcában nyolc házat zárt
körbe legalább fél méteres
magasságban a töltésen átszivárgott víz, ennek a kiszivattyúzása volt a feladatunk.
Négy órán át dolgoztak a szivattyúk, és 2000 köbméter
vizet emeltek ki, mire végeztünk a munkával. A házak –
köztük régi, vályogból készült épületek is voltak –
megmenekültek az árvíztõl,
és sokat jelent a számunkra,
hogy ezért mi is tehettünk valamit - olvasható a Veresegyházi Többcélú Kistérségi Társulás A Kistérség címû lapja
2006. májusi számában.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Hálás szívvel
és a helyszínen meg lehetett vásárolni – legújabb, a 77. Ünnepi Könyvhétre a Széphalom
Könyvmûhely kiadásában
megjelent Hó címû riportkötetét, mely
a vidéki
Magyarország
utolsó
huszonöt
évének
történetét
idézi fel.
Végh
Alpár
Sándor
elõadásában beszélt arról, hogyan lett geodéta mérnökbõl riporter. Nem szokványos eset az
övé. Találkozott ugyanis egy
fõiskolai társával, aki az újságíró-szövetség riportpályázatára
vitt be anyagot. Ekkor jutott
eszébe, miért ne próbálkozhatna õ is. Leült, írt egy fiúról néhány oldalt, majd borítékba tette, s elküldte a pályázatra. Írásával 3. helyezett lett az 1016
résztvevõ közül. Így kezdõdött
újságírói pályája, s tart már
harminc esztendeje. Mint
mondta: megismerve a szakma
különbözõ területeit, a szocializmus idõszakában a riport

Alpár Sándor leírja, hogy a kor
legnagyobb újságírójának,
Ruffy Péternek küldött egy levelet, melyben kérte, szeretné
a Magyar Nemzetnél kezdeni
a riporterkedést.
“Csakhogy én hazudtam
Ruffy Péternek.
Nem akartam riporter lenni.
Úgy voltam ezzel, mint a geodétasággal: hátha ez visz közelebb a célhoz. Mit láttam célnak?
Felragyogtatni emberi sorsokat,
ám azok megrajzolásához kevésnek látszott egy újságoldal, hát
még egy fél. Mert eleinte ennyit
kaptam csak, nem többet.
Hogy is kaptam volna egyetemi és üzemi lapoknál, ahol
nem a dráma volt fontos, hanem az, hogy senki se lásson
drámát. És akkor olyasmibe
kezdtem, ami leginkább Albert
cseleihez hasonlított: próbáltam átjátszani az ellenfelet. Az
ádáz ellenfél a szokás volt.
Folyton utamat állta a kijelentés “Ezt kell, ez így szokás”.
Csakhogy én nem akartam
úgy, ahogy a többiek, és ez alól
egy valami adhatott felmentést:
a riport. Elindulni és eljutni minél messzebbre, oda, ahová a
pályatársak sose indulnak el.”
(F. E.)

köszönjük mindazoknak, akik szeretett édesanyámat utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot hoztak, gyászunkban osztoztak.
BARANYAY PÉTERNÉ JUNG ERZSÉBET ÉS CSALÁDJA
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Állatvédelmi sorok
Nem csak „egy kutya története”. Jónéhány olvasó láthatott a Kittenberger Napok elõtt,
alatt és után egy világos barna
kutyát, egy hatalmas nyitott
sebbel a nyakán, Nagymaros
utcáin csatangolni. Egy jószívû állatbarát: Heiningerné
Cseh Mária kapcsolatba lépett
az alapítvánnyal szombaton,
amikor az alapítvány tagjai a
városi eb-befogó rendszert,
melynek ilyen esetben gyorsan
kellene mûködnie, próbálták
igénybe venni. Ez sajnos nem
járt eredménnyel és csak pár
nappal késõbb sikerült e cikk
íróinak a szenvedõ és még életben levõ kutya hollétére ráakadni. Kapcsolatba léptek a
kismarosi állatorvossal, aki
rögvest beleegyezett abba,
hogy kijön a kutyához és véleményt mond arról, hogy az állat megmenthetõ-e. A seb addigra már nagyon csúnyára
változott, az állatorvos elbódította a kutyát, úgy, hogy az alapítvány tagjai elvihessék
kismarosi rendelõjébe, ahol
megoperálta. Hála az állatorvos segítõkészségének, kiváló
szakmai jártasságának és a fiatal állat élni akarásának ez a
szerencsétlen állat meggyógyulhat!
Az alapítvány számos más
sürgõs esetben is segített, mint
például az egyikben egy fiatal
kutya könyök ízületi töréssel
szorult operációra, a másiknál
pedig egy kis kutyának kellett
a szemét eltávolítani.
Az ilyen gondoskodás, a
félévenként tartott kutya/macska ivartalanítási, továbbá
macskák veszettség elleni be-

oltási, valamint a nagymarosi
kutyák befogadást támogató
akcióink mind pénzbe kerülnek.
Az Alapítvány nem részesül rendszeres, hivatalos
anyagi támogatásban, ezért
az állatszeretõ, jószívû egyének támogatására szorul rá
ahhoz, hogy állatvédelmi céljait elérhesse.
Tisztelettel kérjük Önöket Nagymarosiak, hogy erre
a nemes célra adakozzanak!
Gondolják el, hogy minden
nagymarosi polgár csak 150
Ft.-ot ad! Csak egy gombóc
fagylalt áráról kell lemondanunk, ugye milyen kevés!
Ám összefogva jelentõs
összeget képvisel. Kérjük,
segítsenek az állatok érdekében, hisz õk önmagukról
nem tudnak gondoskodni,
nekünk kell értük felelõsséget vállalnunk és nem csak
saját állatainkért, hanem
minden állatért!
Adományaikat várjuk a
CBA bejáratánál elhelyezett
perselybe, postai befizetõ
csekkek pedig az állatorvosi
rendelõben, a Bethlen vendéglõben, a könyvtárban és
a révpénztárnál találhatók.
HOLTSÁG ILDIKÓ,
VON-BENKO FERENC

A Máté Állatvédelmi
KözhasznúAlapítvány
2006 június 27-re hirdette
meg ez évi elsõ közgyûlését,
melyen a 2005 évi számszaki beszámolót meg lehetett
tekinteni.
VON-BENKO FERENC

Képeibõl az optimizmus sugárzik
Pokorny Lajos ipolysági festõmûvész kiállítása nyílt június 25-én
a mûvelõdési házban. Az Ipolyságról érkezett vendégeket és a nagymarosiakat Mándliné Szabó Katalin, a mûvelõdési ház vezetõje és
Perbíró József alpolgármester köszöntötte, a megnyitó beszédet Kutak Adrienn ipolysági
keramikusmûvész
mondta. Közremûködött a Nagymarosi
Férfikar Brusznyai
Margit karnagy vezetésével, zongorán kísért Moórné Horváth
Beatrix. A megnyitón
jelen volt a mûvész
Pokorny Lajos és felesége is.
Pokorny Lajos festõmûvész 1931-ben született Pozsonyban.
1945-tõl kisebb megszakításokkal Ipolyságon él, foglalkozása építész. Alkotásai több magánygyûjteményben megtalálhatók belföldön
és külföldön, Magyarországon, Németországban, Svájcban, Amerikában, Angliában és Japánban.
Az idén 75. születésnapját ünneplõ festõmûvész Pokornyi Lajos jubileumi kiállítása elõször tavasszal volt látható az ipolysági
Simonyi Lajos Múzeum és Galériában, a következõ helyszínek Szob
és Nagymaros után pedig Veresegyház mûvészetkedvelõ közönsége ismerheti meg munkáit.
Pokorny Lajos kiállított alkotásaiból a derû és optimizmus sugárzik. A természeti képek drámai vonásai, az emberi emóciók nyughatatlan rezonanciája az élõ mûvész teljes lelki világát tükrözik vissza
a narancs nap-színekben, az élénkzöld erdei fák fölött az égszínkék
égbolton. Többféle kompozícióban, színárnyalatban és megvilágításban ábrázolja az ipolysági templomot, a nyári Ipolyt. (F. )

Nyári foglalkoztatás gyermekeknek 3-éves kortól! Érte-

sítem a kedves szülõket, hogy minden héten csütörtökön 8-12
óra között a San-Team (volt „Proli” sportvendéglõ) épületében
felügyelettel megoldott kézmûves és játszó foglalkozást tartunk. Anyagot a helyszínen biztosítunk! Jelentkezni lehet a
helyszínen, a mûvelõdési házban és az elérhetõségemen a: 0620/258-6556 telefonszámon. Mindenkit szeretettel várok:
NIEGREISZ LÁSZLÓNÉ, CSUHÉJ

KÉZMÛVES

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu

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: Fischer Erzsébet (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!
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Kikapcsolódás a Dunán
A MAHART PassNave
Személyhajózási Kft.,
az idén nem csak a hazánkba érkezõ és a
Duna partján fekvõ városokba látogató hazai
turistákra gondolt, hanem a Dunakanyarban
élõkre is.
A 2006-ban útjára indított Esztergom – Budapest
járattal a Duna felsõ szakaszáról, - így akár Nagymarosról is - mostantól kényelmesen, egy kellemes hajókirándulás során juthatunk
el a szomszédos településekre, a Fõvárosba és Esztergomba. A június 3. és augusztus 27. között naponta
közlekedõ Esztergom – Visegrád – Szentendre – Budapest járattal, kikerülve a
nyári szünet okozta közúti
kellemetlenségeket, idén

már a Dunakanyarból is el
lehet jutni az útvonal által
érintett településekre. A
Nagymaroson élõk számára könnyen elérhetõvé vált
a Dunán észak felé hajózva
Esztergom, vagy déli irányban Visegrád, Leányfalu,
Szentendre, és a Fõváros. A
naponta induló 250 személyes, kétfedélzetes, büfével
ellátott kirándulóhajók Esztergomból 9 órakor indulva – az említett településeken kívül érintve még
Zebegényt és Dömöst,
10:15 órakor érkezve
Nagymarosra – 4 óra alatt
érkeznek meg Budapestre.
A MAHART PassNave
Személyhajózási Kft. a hajókázás élvezete mellett fakultatív programként kínálja a Dunakanyarban
fekvõ, történelmi nevezetességeikrõl, hagyománya-

ikról híres települések látványosságait és a településeket övezõ szebbnél-szebb
tájakat a kirándulni és túrázni vágyók számára. A
hajókirándulás alkalmával
meglátogathatják Esztergomban a Bazilikát, Visegrádon a Királyi Palotát,
Szentendréig hajózva megcsodálhatják a gyönyörû
belvárost és a Skanzent.
Akik a fedélzeten szeretnének kikapcsolódni, élvezve
a dunai ringatózást és a természet még érintetlen szépségét megtehetik a hajókázást követõen egy remek erdei túra alkalmával,
Dömös, Zebegény és Vác
felfedezésével, Leányfalun
pedig, a fürdõben kipihenve a fáradalmakat ismét felfrissülve térhetnek vissza a
fedélzetre. Akik a látnivalók mellett a sebességet is

kedvelik, azok számára a
Budapestrõl induló Nagymaros érintésével Esztergomba közlekedõ szárnyashajót ajánlja a MAHART
PassNave. A 60-70 km/h
sebességet is elérõ hajók
május 6. és szeptember 24.
között szombaton, vasárnap és ünnepnapokon közlekedve másfél óra alatt teszik meg a közel 70 kilométeres távolságot.
A budapesti Vigadó téri
Hajóállomásról naponta induló kirándulóhajók délelõtt 11:40 órakor érintik
Nagymaros kikötõjét, majd
a Duna egyik legszebb szakaszán áthaladva érnek fel
Esztergomba. Az említett
útvonalon szombaton és vasárnap a 250 fõs kirándulóhajók helyett étteremmel ellátott nagy kirándulóhajókkal - a 400 személyes Táncsics, vagy a 600 fõs Hunyadi - fogadja a MAHART PassNave a kirándulni vágyó utasokat. (X)

14

Nagymaros

Nagymaros

15

16

Nagymaros

július 5-tõl 31-ig
Baromfi párizsi (Alföldi-hús) 500 g
Füstölt pulykapárizsi (Alföldi-hús) 500 g
Pulykapárizsi (Alföldi-hús) 500 g
Csemege szalámi (Alföldi-hús) 500 g
Paprikás szalámi (Alföldi-hús) 500 g
Ahida sertésnyelv rolád 1 kg
Ahida snidlinges csirkemell sonka 1 kg
Kapuvári sonka 1 kg
Kapuvári szeletelt bacon 200 g
Fetasajt (tehéntejbõl) 1 kg
Rottaler tej uht 3,5 % 1 l
Frankenland gyümölcsjoghurt 500 g
May kávétejszín 10*10 ml 1 db
Dorblu tortasajt 1 kg
Fetaki fetasajt 500 g
Oscar ínyenc húskrémek (több féle) 130g
Kecskeméti paradicsompüré 400 g
Fehérbab tépõzáras (Naturpont) 400 g
Vörösbab tépõzáras (Naturpont) 400 g
CBA barack-szamóca dzsem 450 g
CBA áfonya dzsem 450 g
Jasmine szardíniák (parad.- olajos - chilis) 155 g
Richter sült-füstölt hering 500 g
Észt sprotni olajos-paradicsomos 160 g
Kunsági töltött káposzta 380 g
Kunsági zöldborsófõzelék fasírttal 380 g
Fish rizseslecsó kolbásszal 380 g
Viking tõkehalmáj 110 g
Seahorse paradicsomos sprotni 160 g
Classic trópusi gyümölcskoktél 560 g
Viking tonhaltörzs olajban 185 g
Viking tonhal (majonézes,édes-savanyú,
dressing, currys mártásban) 185 g
Olimerca tasakos olajbogyók (3 féle) 180 g
Univer mustár 640 g
Kotányi fûszerek (grill-borsos, fokhagymás pecs.,
szárnyas pác, rozmaring örölt,
fokhagyma só) 25-40 g
Házi piros flekken fûszerkeverék 40 g
Házi piros grill fûszerkeverék 40 g
Házi piros wok kínai fûszerkeverék 40 g
Koch csemege-csípõs paprikakrém 170 g
Bon apetit mustár 500 g

155,- Ft
155,- Ft
155,- Ft
699,- Ft
699,- Ft
785,- Ft
699,- Ft
885,- Ft
255,- Ft
845,- Ft
129,- Ft
139,- Ft
65,- Ft
1995,- Ft
499,- Ft
75,- Ft
49,- Ft
79,- Ft
79,- Ft
129,- Ft
155,- Ft
69,- Ft
359,- Ft
99,- Ft
169,- Ft
199,- Ft
199,- Ft
219,- Ft
99,- Ft
149,- Ft
169,- Ft
189,- Ft
85,- Ft
155,- Ft

125,- Ft
59,- Ft
59,- Ft
59,- Ft
99,- Ft
89,- Ft

Bon apetit ketchup, csípõs ketchup 500 g
V-Power energiaital 250 ml
Bomba prémium energiaital 200 ml
Aqua Vitae ásványvíz 1,5 l
St. Michelle ásványvíz dús 1,5 l

99,- Ft
89,- Ft
109,- Ft
39,- Ft
69,- Ft

Capri multivitamin,narancs, safari üdítõ 200 ml
Sió könnyû és zamatos 25 % (ananász-alma,
narancs-õszibarack) 1 l
Foxy répaitalok (3 ízben) 330 ml
Foxy répaitalok (3 ízben) 750 ml
Hey-Ho valódi narancslé
100 % gyüm. tartalom 1 l

159,- Ft

Löwenbrau dobozos sör 0,5 l

125,- Ft

Amodent fogkrémek 75 ml
Aroma szappan (4 illatban) 100 g
Aroma baby szappan 75 gr
Aroma intimtörlõkendõ 1 db
Aroma törlõkendõ 1 db
Aroma Style color hajkrémek 1 db

155,- Ft
99,- Ft
99,- Ft
199,- Ft
199,- Ft
399,- Ft

Cobra rovarirtó 400 ml
Szindy 100 db-os papírzsebkendõ
(almás-barackos,kamillás-mentholos) 1 db

299,- Ft

Piskóta korongok
(meggyes-epres-narancsos) 135 g
Ruffi szelet 25 g
Carte’dor (csoki, eper, madártej, dió, szõlõ,
citrom, barack, málna) 1000 ml
Fagy. libacomb 1 kg
Fagy. kacsacomb 1 kg
Fagy. Nowaco fehérhúsú tengeri halfilé 1 kg
Fagy. Noriberica tenger gyümölcsei 500 g
Fagy. Noriberica kagylóhús 500 g
Fagy. gombás-pepperoni pizza
(Hering Trade) 300 g
Fagy. nudli 1 kg
Fagy. Valdor csupaszív 500 g
Fagy. Hungerit sajtos korong 1 kg
Fagy. Hungerit kacsahúsos baromfifasírt 900 g

35,- Ft
149,- Ft
95,- Ft
169,- Ft

59,- Ft

119,- Ft
29,- Ft

749,- Ft
695,- Ft
685,- Ft
835,- Ft
645,- Ft
495,- Ft
89,- Ft
269,- Ft
569,- Ft
935,- Ft
495,- Ft

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

