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2005. június 5. - a lap ingyenes!

Az iskolaépület felavatásának 90
éves évfordulóját ünnepelte má-
jus 20-án a Fõ téri kõszínpadnál
a Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola. Az ünnepi

program keretében köszöntötték
a 65 éve a nagymarosi polgári is-
kolában végzetteket, ezután a
mûvelõdési házban az iskola tör-
ténetérõl, életérõl nyílt jubileumi
kiállítás. Az ünnepségsorozat ze-
nés-táncos programmal folytató-
dott.

Az egybegyûlteket, az iskola
régi tanítóit, tanárait, a volt igaz-
gatókat, a nagymarosi polgári is-
kola diákjait, a város polgármes-
terét, a képviselõ-testület tagjait,
tanártársait és a diákokat Gya-
rakiné Márton Magda köszöntöt-
te, majd a jelenlévõk elénekelték
nemzeti imádságunkat, a magyar
Himnuszt.

Elõször Laczi István igazgató

Jubileumi ünnepség -
sok jókívánsággal

köszöntötte a résztvevõket. Be-
szélt arról, hogy Nagymaroson
már a török hódoltság idejében
mûködött iskola, s a településen
az oktatás mindig kiemelt szere-

pet kapott. A tanulóknak a ma is
megfelelõ feltételeket biztosító
felsõ iskola épülete 1913-14-ben
épült, a tanítás 1915-ben, tehát 90
évvel ezelõtt indult meg – tudtuk
meg.

“Kilencven év. Generációk ne-
velkedtek fel ebben a szép intéz-
ményben. A múltból nagyon sok
hagyomány és érték tükrözõdik
vissza a mai nevelõ-oktató mun-
kánkhoz is. Építünk a múltra, a
reális jelenben a jövõbe vetett
hittel dolgozunk. Szerencsére eb-
ben a munkában vannak példa-
képeink, sok-sok volt tanítvány-
ra és nevelõre lehetünk büszkék”-
mondta Laczi István igazgató.

» folytatás a 3. oldalon

Rendkívüli testületi ülést tartott
május 24-én Nagymaros Város
Önkormányzatának Képviselõ-
testülete. Az ülést vezetõ
Edöcsény András polgármes-
ter felolvasta Zoller Csaba kép-
viselõ levelét, melyben lemond
képviselõi mantádumáról. A
polgármester bejelentette: a
lemondást követõen a válasz-
tási bizottság ülésezett és
Ádám Tiborné léphet a lemon-
dott képviselõ helyére, ám a
jelölt döntésének meghozatala
elõtt gondolkodási idõt kért,
majd pár nap múlva úgy dön-
tött, nem vállalja a képviselõi
munkát.

Az ülésen napirend elõtt Hadi

Lemondott mandátumáról
Zoller Csaba képviselõ

Péter felhívta a figyelmet arra a ve-
szélyre, amely az állattartási rende-
let be nem tartásából adódik. Példa-
ként említette, hogy a közelmúltban
gyermekeivel sétált a Duna-parton,
amikor egy póráz és szájkosár nél-
küli harci kutyával találták magukat
szemben. Az ebet látható módon a
kisgyermekek és más kutyák zavar-
ták, azok látványára ingerülten visel-
kedett. A képviselõ elmondta, bár se-
gítséget kért a rendõröktõl a kutya
befogására, azok azt elhárították az-
zal az indokkal, hogy nem tartozik
rájuk. Ezután próbálkozott a körzeti
állatorvossal, akit nem tudott telefo-
non elérni, végül egy ember kötéllel
befogta a kutyát.

» folytatás a 2. oldalon

Forró hangulatú, személyes tá-
madásokkal, vitákkal tarkított
volt a május 20-i lakossági fó-
rum, amely sok jelenlévõvel,
mintegy négy órán keresztül
zajlott a mûvelõdési házban.

Edöcsény András polgármes-
ter vitaindító beszámolója elõtt
Bergmann Margit jelképesen át-
adta a város elsõ emberének és a
mûvelõdési ház vezetõjének az új
székeket. Ezt követõen Edöcsény
András bejelentette, hogy Zoller
Csaba képviselõ lemondott kép-
viselõi megbízatásáról, a soron
következõ jelölt Ádám Tiborné,
aki idõt kért a válaszra. A polgár-
mester bemutatta a polgármesteri
hivatal új vezetõit: Hutter Jánosné
aljegyzõt - aki egyben a szervezé-
si és koordinációs osztályt is ve-

Tiltakozások, bírálatok
a lakossági fórumon

zeti -, Juhász Leventénét, a gyám-
hivatal vezetõjét, Granátné
Percze Erzsébetet, a gazdálkodá-
si osztály vezetõjét, dr. Jankai
Norbertet, a hatósági osztály ve-
zetõjét. A jelenlévõ osztályveze-
tõk néhány mondatban vázolták,
milyen ügyekkel lehet hozzájuk
fordulni. Edöcsény András beje-
lentette, hogy elkészült egy, a vá-
rosunkat bemutató reklámfilm –
melyet a fórum elõtt is bemutat-
tak -, amellyel már két alkalom-
mal voltak jelen turisztikai, ide-
genforgalmi kiállításokon.

Nagy Albert, a MarosNet Kft
ügyvezetõ igazgatója részletesen
beszélt a kábeltelevíziós szolgál-
tatásról, bemutatva az indulástól
egészen a napjainkig.

» folytatás a 7. oldalon

„… ha az ifjak gondozása és nevelése helyes úton halad, akkor
az állam hajója biztosan halad elõre; ha ellenben baj van a nevelés

körül – arról jobb nem is beszélni…”
(PLATÓN)

Edöcsény András emléklapot adott át Laczi Istvánnak. Már a
török korban volt iskola (fotók: Gál György)

Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl
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Az elõzõ lapszámokban már bemu-
tatott, a lakossági hulladék szelek-
tív gyûjtéséhez kialakított szige-
tek használatához kívánunk néhány
hasznos tanáccsal segítséget nyúj-
tani:

A gyûjtõszigetek három
edényzetesek, azaz az ilyen formá-
ban tárolni lehetséges újrahaszno-
sítható hulladékok közül papír,
PET palack, és fémdoboz leraká-
sára van lehetõség.

Közterületen veszélyes hulla-
dék, így szárazelem sem rakható le
– ez a hulladékudvarban lehetsé-
ges.

A papírhulladék köre kiterjed
mind a színes, mind a kétszínû pa-
pírokra, azonban a kartonpapír le-
rakása az edényzetek szûkössége
miatt nem javasolt. Fontos, hogy
szennyezõdésmentes, száraz papír
kerüljön az edényekbe.

A PET palack gyûjtõibe a Ma-
ros Kft jelenlegi szerzõdései sze-
rint PET flakonok elhelyezése le-
hetséges. A további polietilén cso-
magolóanyagok – a háztartásokban
megjelenõ hulladék nagy része
ilyen –, mûanyag zacskó, mosósze-
res flakon és az egyebek egyelõre
a hulladékudvarban rakhatók le.
Ezen hulladékoknál kiemelten fon-
tos, hogy tiszta, kimosott és össze-
zsugorított állapotban kerüljenek a
gyûjtõhelyekre.

A fémdoboz jelölésû konténe-

A hulladékgyûjtõ
szigetek használatáról

rek jelenleg az italos palackok be-
fogadására tervezettek, a késõbbi-
ek során elképzelhetõ az egyéb
fémdobozok lerakásának lehetõsé-
ge. Itt is fontos szempont a tiszta
és a gazdaságos használat érdeké-
ben a dobozok összezsugorítása.

Az edényzetek ürítése legfel-
jebb heti egyszeri alkalommal vár-
ható, azonban ez legalább egy éves
használat során nyerheti el végle-
ges ütemezését. Ismét fontos meg-
említeni, hogy az edények ürítése
a település hulladékszállító jármû-
vével történik, természetesen a ve-
gyes hulladéktól idõben és helyi-
leg is elkülönítve.

A használat rendje és a begyûj-
tendõ hulladék köre, esetleg a lé-
tesítmények bõvítése szintén az
éves tapasztalatok alapján módo-
sítható.

Amennyiben a szelektív hulla-
dékgyûjtéssel, vagy a konténerek
állapotával kapcsolatban észrevé-
telük, kérésük van, kérem jelezzék
a városfejlesztési és városüzemel-
tetési osztályon a 27/595-109,
varosuzemeltetes@nagymaros.hu,
illetve a Maros Kft-nél a 27/354-
313 elérhetõségeken.

Köszönjük közremûködésüket.
EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER,
MURÁNYI ZOLTÁN

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLYVEZETÕ

Lemondott mandátumáról
Zoller Csaba képviselõ

folytatás az 1. oldalról

A napirendek közül:
- hozzájárult a testület ahhoz,

hogy X. Kittenberger Kálmán
Napok költségeire az FVM Va-
dászati, Halászati és Vízgazdál-
kodási Fõosztályához pályáza-
tot nyújtson be az önkormány-
zat;

- határozatot hoztak arról,
hogy a város tulajdonában lévõ
Rákóczi út 14. szám alatti, egy-
kori DURISZ épület ingatlan
besorolását hivatali épület és
udvar, a Mainzi utca 17. szám
alatti foghíjtelket beépítetlen
területre módosítsák;

- módosították a Maros Épí-
tõipari és Kommunális Kft te-
lephelyének bérleti díját, melyet
2005-re 900 ezer forint összeg-
ben, a 2004. év elõtti idõszakra

összesen egy összegben 1,6 mil-
lió forintban határoztak meg;

- elfogadták a könyvvizsgá-
lói pályázat kiírására vonatko-
zó elõterjesztést;

- a képviselõ-testület 2005.
május 31-i hatállyal lemondott
tiszteletdíjáról, ennek érdeké-
ben hatályon kívül helyezték a
képviselõk tiszteletdíjáról szó-
ló 2/2004. (I. 27.) számú képvi-
selõ-testületi rendeletet, vala-
mint a korábbi határozatokban
hatályon kívül helyezték a tisz-
teletdíjra vonatkozó mondato-
kat.

- határoztak a CBA-hoz tar-
tozó udvarrész tulajdonjogának
átvezetésérõl – mivel a vevõ a
vételárat kiegyenlítette -, ám
kérték az óvoda teherbejáratá-
nak megközelítése céljából a
szolgalmi jog bejegyzését.

Mint korábban hírt adtunk róla, az önkormányzat a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma közösségi színterek felújítása pályáza-
tán nyert 2004 decemberében a mûvelõdési ház nyílászárói, illetve
csatornafelújítására 3 millió 200 ezer forintot. A rendelkezésre álló
pénzbõl május hónapban kicserélték szinte az összes ablakot (csak a
mosdóban és a hátsó szobákban nem) és hat külsõ térre vezetõ ajtót,
csupán a bejárati ajtó maradt a régi – tudtuk meg Mándliné Szabó
Katalintól, az intézmény vezetõjétõl.

A kõmûvesek és az asztalosok gyorsan dolgoztak, a mûvelõdési
ház dolgozóinak pedig a munkák befejezése után nagyon gyorsan ki
kellett takarítani, mivel ezután folyamatosan programok voltak a
nagyteremben. Ami pedig a jövõt illeti, a nyílászárók cseréje után
festeni is kellene, eltüntetve a beépítés nyomait, ám erre egyelõre
még nincs anyagi fedezet. A karnisok helyére is újakat kell vásárol-
ni, mert a régieket nem lehet visszatenni – mondta az intézményve-
zetõ.

Az új sötétítõ függönyök vásárlására már van némi fedezet – tud-
tuk meg -, hiszen erre a célra az ANNA Klub 20 ezer forintot ajánlott
fel.

Kicserélték a
mûvelõdési ház
ablakait, ajtóit

Nagy összegû pénzbírsággal sújthatók
az állattartási rendelet megszegõi

A város közterületein az utóbbi idõben sajnálatos módon elszaporodtak a képvi-
selõ-testület állattartási rendeletének (amely jogszabálynak minõsül!) megszegé-
sébõl adódó esetek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a polgármesteri hivatal a
jövõben határozott hatósági fellépéssel fogja érvényesíteni az önkormányzati ren-
deletben foglaltakat. A rendelet megszegõivel szemben a jegyzõ 100.000,- Ft össze-
gig terjedõ bírságot szabhat ki, illetve az állatok elkobozhatók. A helyszínen a
szabálysértõk 10.000,- Ft összegû helyszíni bírsággal is sújthatók.

Az állattartással kapcsolatos rendeletet különösen megszegi, aki
nagy- és kishaszonállat, prémes állat vonatkozásában:
- az intézményektõl elõírt 50, illetve 20 méteres védõtávolságot nem tartja be
- közterületen tart, legeltet, ingatlanáról felügyelet nélkül kienged;
Macska vonatkozásában:
- többlakásos épület lakásában kettõnél több macskát tart vagy közös haszná-

latú helyiségben macskát tart;
Eb vonatkozásában:
- bejelentési kötelezettségének (3 hónapos kor, elhullás, eltûnés, új tulajdo-

nos stb.) nem vagy nem idõben tesz eleget, a kötelezõ oltást elmulasztja;
- közterületen kutyát felügyelet nélkül hagy; más testi épségét, egészségét

veszélyezteti, a szomszédos lakók nyugalmát zavarja, anyagi kárt okoz;
- az ebet nem gondozza, gyógyítja, rossz körülmények között tartja;
- többlakásos épület lakásában egynél több kutyát tart, az épület közös helyi-

ségeiben vagy udvarán kutyát hozzájárulás nélkül tart; közterületen, épület közös
helyiségeiben mások testi épségét, tulajdonát veszélyeztetõ módon közlekedik;
az ebe(ke)t felügyelet nélkül hagyja;

- közforgalmú szállítóeszközön szájkosár és póráz nélkül kutyát szállít
(amennyiben erre engedélyezett helyen szájkosarat és pórázt nem használ, a mel-
lõzésükbõl eredõ következményekért a tulajdonos vagy a kutyát felügyelõ sze-
mély ugyanúgy felel!);

- közterületrõl, közforgalmú épületbõl, lakóház közös használatú helyiségei-
bõl az eb ürülékét azonnal el nem távolítja;

- bekerítetlen ingatlanon kutyát tart;
- harapós vagy támadó természetû kutya ki- vagy elszabadulását biztonságos

módon nem akadályozza meg; ilyen természetû kutyák esetében a közterületre
nyíló bejáratnál a “harapós kutya” táblát szembetûnõen nem helyezi el; kutyája
által történt marásról, harapásról a háziorvost haladéktalanul nem értesíti;

- a város belterületén ebtenyészetet tart fenn;
- piac, élelmiszerbolt, intézmények, ügyfélforgalmú épületek, játszóterek, ho-

mokozók, sportlétesítmények területére kutyát beenged, bevisz, megtûr.
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-Testületének az állatok tartá-

sának szabályairól szóló 29/2004. (XI. 27.) számú rendelete részletesen is megte-
kinthetõ a hatósági osztály vezetõjénél. Megtalálható továbbá a Nagymaros címû
újság 2004. novemberi számában, valamint pdf formátumában az interneten a
www.nagymaros.hu honlapon.

Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl
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Az Árpád-házi B. Mar-
git Polgári Leányisko-
la 65 éve, 1936-1940-
ben végzett növendé-
kei közül jelen voltak
a jubileumi ünnepsé-
gen: Erdeiné
Hoffmann Anna, Veres
Lászlóné Bergmann
Lívia, Jung Károlyné
Valentin Erzsébet,
Tóth Nándorné
Heinczinger Éva, Herendi Ödönné Magos Mária, dr. Máthé Zoltánné
Bányai Gabi (Baba), Kiss Sándorné Bergmann Zsuzsa és Stajz Istvánné
Pálmai Klári.

Az egykori diákok díszes fogadalmi levelén ez áll:
“Kérjük az Istent, hogy 5 év múlva mint Nagymagyarország gyer-

mekei üdvözölhessük egymást szeretett iskolánk falai között! Mi legyõz-
hetetlen fegyverekkel szállunk síkra a magyar igazságért: Istenfélelelem,
honszeretet, hõsök tisztelete, becsületes munka, erõs akarat! Sohasem
szabad felednünk, hogy lelki gazdagságunkat Istenünk és szüleink után
elsõsorban jó tanárainknak köszönhetjük!

Nem leszünk hálátlanok!”

Jubileumi ünnepség
- sok jókívánsággal

folytatás az 1. oldalról

Beszédének végén az igazgató
jelképesen és konkrétan megkö-
szönte a mintegy egy évszázadban
az iskolában dolgozó minden peda-
gógus és segítõ munkáját. Reményét
fejezte ki, hogy a századik évfordu-
lót is derûsen és büszkén ünnepel-
hetik majd.

Edöcsény András polgármester
a város önkormányzata és képvise-
lõ-testülete nevében köszöntötte a
megjelenteket. Beszédében a tudás
mellett a szeretet nevelõ erejét hang-
súlyozta, azt kívánta, hogy a 90 éves
iskolában a diákok és tanárok min-
dig szeretettel tudják egymást körül-
venni, hogy az iskola egy békés,
nyugodt, derûs sziget lehessen a vá-
rosban és ezt a békét és derût sugá-
rozzák mindannyiunkra. A mai diá-
kokhoz szólva azt kívánta, hogy
szép, tiszta diákélményeik, de leg-
fõképpen szeretõ tanáraik legyenek.
A pedagógusoknak kívánta: képesek
legyenek a mai világ mindent állan-
dóan megváltoztatni kívánó, megre-
formálni akaró tébolyult körhintájá-
ból idõnként kiszállni, legyen ide-
jük megállni, legyen idejük a régi-
ekre figyelni és értékeiket is átadni
a mai fiataloknak.

Az ünnepi beszédet követõen
Edöcsény András az iskola igazga-
tójának, Laczi Istvánnak emléklapot
adott át, melyben köszönetüket, há-
lájukat és megbecsülésüket fejezik
ki nemcsak a mostani vezetõknek és
pedagógusoknak, hanem az iskola
90 éves fennállása alatt itt mûködött
valamennyi intézményvezetõnek,
pedagógusnak és az õ segítõiknek.
Az ünnepi köszöntõk után Cservá-
ri Gáborné az iskola egykori diákja
és tanára elevenítette fel az intéz-

ményben eltöltött diákévekbõl, majd
a tanári pályafutásából egy-egy em-
lékezetes élményét.

Az ünnepségen Garami Mária
tervei alapján készült emlékplaket-
tet kaptak a nyugdíjas pedagógusok,
valamint a jelenlévõ, 65 éve végzett
polgári iskolások és jelképesen

Nagymaros városa is. Burgermeister
László képviselõ, a humánügyi bi-
zottság elnöke felolvasott egy leve-
let, melyet Dömösrõl, Pálmai Jó-
zseftõl kapott, aki édesanyja, Kecs-
kés Mária hagyatékában találta azt
a szándéknyilatkozatot, amelyet a
nagymarosi polgári iskolában 65
éve végzettek írtak alá, hogy öt év
múlva találkoznak. Ez a levél adta
az ötletet a 65 éves osztálytalálko-
zó összehívására – tudtuk meg
Burgermeister Lászlótól. Végvári
Györgyi, az iskola volt igazgatója -
aki jelenleg a kismarosi általános
iskola igazgatója -, köszöntve a 90
éves iskolát, ajándékot adott át Laczi
Istvánnak, és Edöcsény Andrásnak,
mégpedig a 2000-ben a nagymarosi
iskoláról a Köznevelés címû lapban
megjelent cikket. Az egykori polgári
iskolás Kecskés Mária már nem le-
hetett jelen az ünnepségen, de ott
volt és felszólalt fia, Pálmai József
aki a díszes fogadalmi oklevél ere-
deti példányát odaajándékozta a
nagymarosi iskolának.

Az ünnepséget a mûvészeti ta-
gozatos iskola diákjainak elõadása
tette emlékezetessé. Mind a délelõt-
ti, mind pedig a délutáni mûsorban
sokan szerepeltek. Verset mondott:
Kerestély Katalin (8. o.), Dankai
Mátyás (7. o.), Sárog Noémi (6. o.),
Sinka Henriett (5. o.), Várszegi Jan-
ka és Hujbert Kata (4. o.), Lovasi
Balázs (1. o.). Énekelt vagy hang-
szeren játszott: Hujbert Anna,
Hujbert Kata, Dubniczky Adrienn,
Mészáros Nóra, Várszegi Janka,
Zatykó Laura, Fehér Dóra, Jakab
Maxim, Heincz Martin, Bálint
Zádor, Sárog Zsolt, Lénárd Ale-
xandra, Fehér Bálint, Medve Ba-
lázs, Farkas Zsófia és tanáraik:
Mayer József, Fazekas László.

A néptánc-tagozatosok mûsora:
Spielen wir zusammen – német já-
tékfûzés, (1. a), Galga menti játékok
és tánc (1. b), Rábaközi pünkösdö-
lõ ( 2. b, 3. a és b oszt.), Rábaközi
táncok (3. a.), Dél-magyarországi
táncok “A hadak üdvözlése” címmel
(4-5. o.)

“A végek dicsérete” és “Aki ma-
gyar” címû tánckompozíciók (6. b)
- Bozóki Mariann, Hangrád Kata-
lin, Kuti Andrea, Ambrus Judit, De-
meter Enikõ, Horváth Dávid beta-

nításában illetve segédletével. Ham-
vas Brigitta tanítványai modern
gimnasztikus táncot adtak elõ.

Ivor Andrásné szervezésében
bemutatkoztak a városban mûködõ
egyéb gyermekcsoportok, illetve
néhány vendég: az óvodások játé-
kos tánccsoportja, Keszelicze Kár-
men szõdi tanítványai, a Jeszensz-
ky jazzbalett váci csoportjai - Cser-
mely György vezetésével, a Danu-
bius Táncegyüttes Hipp-happ cso-
portjai és szólistái, a Fitt-Futt Ala-
pítvány önvédelmi – aikido-csoport-
jának néhány korosztálya (Sugár
László edzõ vezetésével). Végül
megtisztelte a mûsort fellépésével az
iskola volt diákjaiból és barátaikból
álló Dunakanyar Fúvósegyüttes is.
Kiss Károly 7. osztályos tanuló
könnyed és szórakoztató mûsorve-
zetése nagy élvezetet szerzett a né-
zõknek. Heincz Dóra (8. b.) is ele-
gáns “háziasszonya” volt a mûsor-
nak!

A nap során egy barátságos ké-
zilabda és egy tanár-diák labdarúgó
mérkõzésre is sor került.

A meghívott vendégek nagy örö-
müket lelték a diákok bemutatóiban
és az igényes iskolatörténeti kiállí-
tásban.

Nyári szezon az önkormányzatnál
Indul a nyár, tervezzük vakációnkat. Bizonyára sokakban merül fel a kérdés,
hogyan készül Nagymaros Város Önkormányzata a szezonra. Az elfogadott fej-
lesztési koncepció alapján idén a település vezetése az alábbi intézkedésekkel
kívánja a helyi idegenforgalmat helyzetbe hozni:

Kulturális attrakciók, események színvonalának emelése
- Pályázatot nyújtottunk be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési

Tanácshoz a Nagymarosi Nyár 2005. rendezvénysorozat költségeinek támoga-
tására. Az eseménysorozat a megszokott rendezvényelemekkel, elõre egyezte-
tett (lakossággal és környék településeivel) módon kerül megrendezésre.

- Szintén pályáztunk a X. Kittenberger Kálmán Napok jubileumi megrende-
zésére. A pályázattal kapcsolatos minisztériumi döntés a nyár végéig születik
meg.

Megfelelõ információ biztosítása
- Több szakmai kiállításon népszerûsítettük Nagymaros vonzerejét.
- Írott és audiovizuális médiában reklámoztuk a Nagymarosi Nyár 2005.

eseményeit
- Üdülõ területeken két új információs táblát helyeztünk ki
- Idén is összefogással kívánjuk a Nagymarosi Információs Pontot mûköd-

tetni.
- Több helyen terjesztjük a nyári rendezvényeket tartalmazó eseménynaptá-

runkat

Szolgáltatási színvonal emelése
- Pályázatot nyújtottunk be parlagfû irtásra a Földmûvelésügyi és Vidékfej-

lesztési Minisztériumhoz. Sajnos pályázatunkat forráshiány miatt elutasították.
Ezért új fûkasza beszerzésérõl gondoskodtunk, melynek kapacitása véges. Ez-
úton köszönjük meg mindazoknak áldozatos munkáját, akik portájukhoz közel
esõ közterületeket is karbantartják.

- Pályáztunk a közmunka programra is a Cigány Kisebbségi Önkormány-
zattal együttmûködve, de forráshiányra hivatkozva terveinket nem támogatta a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium.

- Kialakítottuk a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket.
- Társpályázóként támogatást kértünk a Dunakanyar szúnyoggyérítésére. A

döntés június közepére várható.
- Terveink szerint még nyár közepe elõtt belterületi útjaink felújítására is

benyújtunk pályázatot.
- Befejeztük a mûvelõdési ház részleges felújításának elsõ szakaszát, a nyí-

lászárók cseréjét. A második szakasz munkálatai, a csapadék-elvezetõ csator-
nák cseréje június folyamán megvalósul.

- Folytatjuk az iskola nyílászáróinak cseréit.
Bízunk abban, hogy fentiek elvégzésével a fejlesztési koncepcióban megje-

lölt mottó valóra válhat: Öröm a tájban – Nagymaros.
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Kiss Károly (7. oszt.)
Zúgnak
a harangok

Jobb kezével a paplant markolja,
Ajkát kinyitja, s azt mondja:
Ne legyetek búsak, ha meghalok!
Legyetek derûsek, én is az vagyok!
Bal keze ápoló tenyerében,
Fájdalmában azt szorítja éppen.

Kint a hívek nézik az ablakot.
Odabenn a lámpafény még ragyog.
Hideg van. A téren összebújnak.
Mások eközben térdre borulnak,
Így könyörögnek az õ Uruknak,
Mert más tenni most úgysem tudnak.

A pápa az ajkát ismét kitárja,
Ápolója szavát érdeklõdve várja.
De nem jön azon ki, csak egy hörgés.
Egy torz, halk, elhaló üvöltés.
Ez biz’ távozó lelkének hangja,
Amely a beteg testét elhagyja.

Könnyben úszik az ápoló szeme,
Elkezd reszketni mind a két keze.
Ad egy csókot holt ura kezére,
S ráhúzza a paplant a fejére.
Zokogva megy, leoltja a lámpát,
S elhagyja a pápa szobáját.

Odakinn a tömeg megmorajlik,
A villanynak fénye már nem látszik.
Mindenki sír, kinek szíve tiszta,
Második János Pált sírják vissza.
A bronzkapu bezárul hirtelen,
S a harangok bõgnek: Ó, Istenem…

II. országos
patikanap

június 8-án
A Magyar Gyógyszerész Ka-
mara ebben az évben is meg-
rendezi a hagyományteremtõ
szándékkal elindított országos
patikanapot. Nagymaroson
ezen rendezvény keretében a
Fõ téri patikában szeretettel
várjuk  az érdeklõdõket 8 és 17
óra között.

Az egész napos egészség-
ügyi programban

- vérnyomásmérés;
-  az egészséges életmód át-

beszélése, tanácsadás;
-  továbbá a patika mûkö-

désének megismerésére  van
lehetõség.

Kérjük, vegyék igénybe
szolgáltatásainkat, szívesen ál-
lunk rendelkezésére.

FÕ TÉRI PATIKA,
DÁKAI ZOLTÁN PATIKUS

ÉS CSALÁDJA

A nagymarosi iskola felsõta-
gozata április 19-én tartotta ha-
gyományos Föld napi akadályver-
senyét. Ebben az évben a szelle-
mi vetélkedõt nemcsak sportprog-
rammal, hanem hasznos munká-
val is összekötöttük: az ANNA
Klub felhívásához csatlakozva ta-
karítást vállaltunk az iskola kör-

nyékén, a közterületeken.
Ragyogó napsütésben kezdõ-

dött a vetélkedõ. Aznap nem volt
tanítás, a csapatok a versenyfel-
adatokra koncentrálhattak. Az
elsõ és negyedik állomáson nö-
vény- és állattanból, a tavasszal
nyíló virágok és a veszélyeztetett

Iskolai vetélkedõ a Föld napja alkalmából
fajok felismerésébõl vizsgáztunk.
A térképen bejelöltük a világ-
örökség részeit, különös tekintet-
tel a Magyarország értékeire. A
második feladat a szelektív hul-
ladékgyûjtés témaköre volt. Szét-
válogattuk a különbözõ anyagú
hulladékokat, majd azt kellett
megmagyaráznunk, miért célsze-

rû és ésszerû ez a fajta hulladék-
gyûjtés. Nem lenne jó, ha a Föl-
det elborítaná a szemét, és a vi-
zeket megmérgezné a gondatla-
nul kidobált sok vegyszer. (Sze-
rencsére már Nagymaroson is van
lehetõségünk a tanultakat haszno-
sítani a szelektív hulladékgyûj-

A visegrádi Áprily Lajos Általá-
nos és Mûvészeti Iskola hagyo-
mányteremtõ céllal rendezte meg
idén az Ifjú mûvészek találkozója
Visegrádon elnevezésû rendez-
vénysorozatot, melyre kilenc kör-
nyékbeli település kis muzsikusa-
it hívták meg. Mivel a rendezvény
legfõbb támogatója a Mátyás Ki-
rály Múzeum volt, a fúvósok kon-
certjére a királyi palota Lovagter-
mében került sor április 30-án.
Nagymarost az elsõ osztályos Kiss
Norbert képviselte, aki a zeneér-
tõ közönség vastapsát vívta ki.
Nehéz, dzsesszes ritmusokat ját-
szott, s játéka nemcsak pontos,
hanem derûs, üde és könnyed is

Nagymarosi zeneiskolások
Visegrádon

volt. A középiskolások mezõnyé-
ben is megállta a helyét. Gratulá-
lunk neki! Köszönjük, hogy az ifjú
vendégmûvészeket külön kompjá-
rat hozta vissza a Duna bal partjá-
ra.

Másnap a zongoristáké volt a
fõszerep. Mivel ez a hangszer Má-
tyás korában még nem rendelke-
zett a mai játéktechnikát igénylõ
tulajdonságokkal, a hangversenyt
a mûvészeti iskola termében ren-
dezték. Nagy sikerrel szerepeltek
a marosi fiatalok: Hujbert Anna,
Hujbert Kata, Sárog Noémi,
Koloszár Gergõ, és Szalay Dávid.

SZIGETI BENEDEK GABRIELLA ÉS
KIS JUDIT ZENETANÁROK

A DUNAKANYAR KÖLTÕI. Vácon, a mûvelõdési központban
a közelmúltban mutatták be A Dunakanyar költészete 2005 címû
antológiát, mely a városban és a térségben élõk és alkotók ver-
seit tartalmazza. A könyvben megtalálhatjuk a Nagymaroson élõ
Balaskó Jenõ, Barna T. Attila, Gyõrffy Ákos, Mile Zsigmond Zsolt,
Végh Attila és Varga Klára alkotásait. A kötet elõszavát dr. Tar-
ján Tamás irodalomtörténész írta, szerkesztette Péter Péter váci
költõ.

tõknek köszönhetõen.) A harma-
dik állomáson feladatokat kap-
tunk a levegõ-, víz- és talajvéde-
lemmel kapcsolatosan, de a játék
sem hiányzott: aktivity-feladvá-
nyok színesítették a versenyt. Az
ötödik állomáson három sportág-
ban mutathattuk meg ügyességün-
ket: kosárlabdában, kézilabdában
és fociban.

Az állomások között minden
csapat takarított valamelyik is-
kola környéki területen. Az ötö-
dikeseknek a Duna-part és a fo-
cipálya volt a részük, a hatodi-
kosoknak a Fõ tér és az alsó is-
kola környéke. A hetedikesek a
napközi környékét, a nyolcadi-
kosok a Rákóczi út iskola mel-
letti, valamint a Magyar utca
vasút fölötti részét tették rend-
be.

A csapatok lassan beértek a
végállomásra, a focipályára, ahol
az igazgató úr kihirdette az ered-
ményt, és Philippné Jung Rita
tanárnõ kiosztotta a jutalmakat. A
csapatok jól szerepeltek és a pont-
különbségek sem voltak nagyok.
Némelyeknek kis szomorúság,
másoknak öröm sugárzott az ar-
cán. Egy biztos: eddig minden
Föld napi programon jól éreztük
magunkat. Ez a nap is maradan-
dó élményt nyújtott a fölsõs ta-
nulóknak.

BÉNYI ADRIENN ÉS MISKOLCI

VIKTÓRIA 8. A OSZTÁLYOS TANULÓK

Ragyogó napsütésben kezd�dött a vetélked�. A fiatalok a Föld
napján a sportban is ügyeskedtek

Fúvósfesztivál
A hagyományokhoz híven idén is
megrendezzük a nemzetközi fú-
vószenekari találkozót, melyre jú-
nius 25-én 16 órától kerül sor a
Fõ téren. A fesztivál külföldi ven-
dégei Lengyelország Lacko váro-
sából érkeznek. A lengyel fúvó-
sok mellett fellépnek: a szentend-
rei fúvószenekar, a Dunakanyar
Fúvósegyüttes, a szobi
mazsorettek és a kismarosi Marus
táncegyüttes.

A rendezvényre mindenkit
szeretettel várunk. Belépõdíj
nincs.
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Olvasóink írták
A közmeghallgatás

kapcsán
Régen írtam. Volt okom hallgatni.
Meggyõzõdéses jobboldaliként ér-
tékrendem, hitem más útra nem
vezethet soha, de émelygés fog el
attól, ami ebben az országban az
elmúlt 3-4 évben történik. Látom,
ahogy emberek családtagot, ro-
kont, barátot, kedves ismerõst rúg-
nak le magukról csak azért, mert
elveik köntöse csíkos, nem pedig-
len kockás, amint a sajátjuk.

Az ember valós értéke, tisztes-
séges vagy tisztességtelen volta
már nem számít, csak a reá agga-
tott politikai címke. Ezért az ön-
kéntes szilencium.

Most mégis szólnom kell. A
város közmeghallgatásán vettem
részt a minap, s nem éreztem jól
magam. Úgy jártam, akár az egy-
szeri kisgyerek, akit társasjáték-
ra hívnak a barátai, de nem köz-
lik vele, hogy mostantól új sza-
bályok szerint kell a játékot ját-
szani. A régiek szerint készültem,
az újak szerint játszottunk, a vég-
eredmény borítékolható.

Nincs fazonja, nincs használ-
ható “táncrendje” egy nagymaro-
si közmeghallgatásnak. Attól a
pillanattól, hogy a hallgatóság
szólási lehetõséget kap, az est ki-
menetele teljesen esetlegessé vá-
lik. A rövid, lényegre törõ kérdé-
sek, vélemények helyett nemegy-
szer papírlapról felolvasott házi
dolgozatoknak lehetünk fültanúi,
a szót kérõ tisztes polgárokat
gyakran fûti, tüzeli a zsigeri in-
dulat. Másszor a kérdezõ ugyan-
abban a témakörben újra és újra
kierõszakolva a szót valóságos
egyszemélyes vitaestet rendez a
jelenlévõk esetleges más irányú
érdeklõdése ellenére. A kultúrált
értekezés játékszabályainak a be-
tartásáról már nincs szó, a másik
véleményének a meghallgatására
már nincs szándék, ellenben mind
gyakoribb a felugrálás, a bekia-
bálás, a hõbörgés. Kérdezem,
muszáj nekünk itt Nagymaroson
az országgyûlés, és a különbözõ
frakciók kommunikációs szintjé-
re süllyedni?

Nem éreztem jól magam azért
sem, mert a tendenciózus kísérlet
a polgármester lejáratására to-
vább folytatódik. Él városunkban
meglátásom szerint 35-40 ember,
aki csendben, észrevétlenül, meg-
szállottként dolgozik Nagymaro-
sért (a félreértések elkerülése vé-
gett magamat méltatlannak érzem
közéjük sorolni.) Él ezenfelül
még legalább tízszer annyi, aki

közügyekben még egy szalmaszá-
lat nem tett önzetlenül keresztbe,
de jogot formál arra, hogy a part-
vonalról bekiabáljon. Ez még a
kisebb baj, a nagyobb, hogy ut-
cai szóbeszédek, félinformációk,
jereváni rádió szintû biztos hírfor-
rások ismeretében, felkészületle-
nül teszik mindezt.

Teljesen rendjén való dolog-
nak tartom, hogy a városveze-
tõnkkel nem szimpatizálhat min-
denki. Õ is csak gyarló, esendõ
ember, ám aki fejére akarja olvas-
ni esetleges bûneit, az legalább
két dolgot birtokoljon: hasonló
szintû erkölcsiséget, és alapos
felkészültséget. A csatát becsüle-
tes küzdõfélként másképp nem
lehet megvívni, arra pedig még
csak gondolni sem merek, hogy
itt valaki nem becsületes eszkö-
zökkel akar küzdeni.

A polgármestert kritizáló em-
berek erkölcsiségérõl nem tisztem
véleményt mondani, felkészültsé-
gükrõl annál inkább! Ha csak arra
vennék a fáradságot, hogy a he-
lyi újság önkormányzattal kap-
csolatos híreit átböngésszék, eset-
leg a testületi üléseken részt ven-
nének, uram bocsá’ befészkelné
magát agyukba a gondolat, hogy
egy önkormányzat mûködésének
igen szigorú törvényességi felté-
telei vannak (szûk teret biztosít-
va a sumákolásnak), a per- és pol-
gármesterdöntõnek szánt kérdé-
sek jelentõs részét már fel sem
tennék. Rossz adatokkal, pontat-
lan számokkal, hiányos ismere-
tekkel, hamis állításokkal csak ha-
sonló sikertelen kísérletekig lehet
eljutni, mint ezidáig az elmúlt hó-
napokban, s legutóbb a közmeg-
hallgatáson.

Uraim! Húzzanak már elõ a
cilinderbõl egy kemény, tökös le-
gényt, aki megbirkózik a fent
summázott feladatokkal! Ha nem
megy, törõdjenek bele, hogy so-
kak örömére  Edöcsény András a
polgármester Nagymaroson, de a
további maszatolásról igyekeznék
lebeszélni önöket, mert ez még
csak csíráiban sem nemes küzde-
lem, hanem szánalmas szarako-
dás!

TISZTELETTEL: HEININGER FERENC

Mint egy
hangversenyen

Amikor egy zenekart láttam, és
nemcsak hallottam játszani, leg-
utóbb azon csodálkoztam el, hogy
a hangszeresek milyen feszült fi-
gyelemmel követik a többi mun-
káját, míg a maguk megszólalá-

sára várnak. Pedig, amit mi ott ké-
szen kapunk, az egy hosszú és iz-
zadságos munka végeredménye.
Ha ez a másikat kibontakoztatni
kívánó várakozás is megvalósul
a színpadon, akkor tud a közön-
ség együtt mozogni a zenével:
elcsöndesül és harsog, a maga
idejében.

Kedves Képviselõ-testület!
Titeket városkánk polgárainak a
bizalma teremtett meg, mint a mi
érdekeink, ügyeink és álmaink
pártatlan munkásait. Ha nagy
eredmények nem is várhatók min-
dig, az igenis a ti felelõsségetek,
hogy egymásra figyelve, ki-ki a
saját adottságaival tegye meg a
maga részét. Ehelyett mit látunk?
Egymásra mutogatást, sértettsé-
get, sõt személyeskedést. Ha mi
még a gyakorlást sem tapasztal-
hatjuk, elképzelhetõ-e, hogy lé-
legzetvisszafojtva várjuk az ün-
nepi elõadást? Mert nekünk nem
szándékunk otthagyni vagy lehur-

A levélírók álláspontja az adott kérdésben nem feltétlenül esik egybe a szer-
kesztõség véleményével. A szabad véleményalkotás szellemében azonban min-
den olyan írást leközlünk, amely nem sért személyiségi jogokat, nem sérteget, s
nem alantas eszméket szolgál. Az írások esetében a rövidítés és a stiláris javí-
tás jogát szerkesztõségünk a továbbiakban is csorbítatlanul fenntartja.

Testületi ülés napirendje
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2005. június 27-
én, hétfõn 17 órai kezdettel  testületi ülést tart, a polgármesteri hivatal há-
zasságkötõ termében. Az ülés - mely minden érdeklõdõ számára nyilvános
– tervezett napirendjei a következõk:

1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
2. Üdülõhelyi tanácsnok beszámolója
3. Településszerkezeti terv felülvizsgálata
4. Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola beszámolója a

2004/2005-ös tanévrõl, a 2005/2006-os tervekrõl, eszközjegyzék, német
nemzetiségi oktatás, zeneoktatás

5. Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosí-
tása

6. Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálat
7. Irattárrendezés
8. Akadálymentesítés
9. Közbeszerzések kiírása
Egyebek

Érdeklõdni:
06-20/333-4008

27/356-312

MÉG CSATLAKOZHAT

HÉTVÉGI OKJ-SHÉTVÉGI OKJ-SHÉTVÉGI OKJ-SHÉTVÉGI OKJ-SHÉTVÉGI OKJ-S
képzéseinkhez

NAGYMAROSON

 kereskedõ boltvezetõ
 vendéglátó üzletvezetõ

 ABC eladó
 könnyû- és

nehézgép kezelõ

rogni benneteket. A szóló is ré-
sze csak a sok hangszerbõl felál-
ló zenekarnak: ereje, szépsége
igazán a teljes mûvön belül bon-
takozik ki. És milyen gyakori, fáj-
dalmas tapasztalat, hogy tehetsé-
gek, jóravaló szándékok, hasznos
tevékenységek nem tudnak meg-
valósulni. Miért? Mert nincs
összhang! Hiányzik tán a vágya
is, még inkább az a magatartás,
ami türelemre, szerénységre, sõt
visszavonulásra is kész. Bárcsak
össze tudnánk fogni, mi mindnyá-
jan, akár a kultúrált
szabadstrandért, öltözõfülkével,
zuhannyal, ivókúttal; vagy csak
egy változatos, tágas, jól védett
játszótérért, bár egy moziért vagy
egy kiállítóhelyiségért dolgoz-
nánk meg közösen.

Tisztelt Polgármesterünk!
Mint a jó karmester, aki átlátja az
egész zenekart: tudja, hol, mikor
kinek kell megszólalnia, közben
ura az együttes munkának, kíván-
juk, hogy ne hajítsa el a vezénylõ
pálcát! Ami a finom egyéni rez-
düléseket, a lágy dallamokat és a
dübörgõ összhatást kiváltja.

HORTOVÁNYI EMÕKE
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Elsõ helyezést ért el a közelmúlt-
ban Melts András (képünkön) a
Mountainbike XC Európa-kupa
E1 Heldenberg/Ausztria, 23 év
alattiak versenyében, ezzel az
összetettben is átvette a Európa-
kupa sorozatban a legjobbnak

járó trikót! Az Európai Kerékpá-
ros Szövetség hivatalos verseny-
sorozatának következõ állomása
június 19-én Val di Sole (Olasz-
ország) lesz. A mostani siker
egyedülálló Magyarországon, hi-
szen ilyen címet még soha senki
nem szerzett! A verseny után
Melts Andrással több tévé (Hír
TV, Sport1) is készített riportot.

Mi is gratulálunk Andrásnak a
szép sikerhez, a további verse-

Melts András elsõ lett
nyekhez pedig jó erõt, egészsé-
get kívánunk neki!

*
Lapunk márciusi számában

Melts András tavalyi sikereirõl
számoltunk be. A fiatal, 20. élet-
évét betöltõ  hegyikerékpáros
(cross-country), a német Corratec
World Team versenyzõje tavasz
óta a következõ versenyeken sze-
repelt:

Austria Cup E1 Leibnitz 2.
hely (U23); Austria Cup E2
Langenlois 4. hely (U23); Skoda
Cup Lengyelország 4. hely (U23);
Istria Terra Magic Horvátország
1. hely (U23); Marathon Világku-
pa Riva Olaszország (defekt);
XC Világkupa Madrid  Spanyol-
ország 9.hely (U23); Európa
Kupa Heldenberg Austria 1.
hely (U23).

András az eddigi eredményei
alapján a felnõtt világranglistán
már a 132., ezzel õ a legjobb
magyar!

Az U23-ok között a 18. helyen
áll! 

Pihenni nem sok ideje marad
Melts Andrásnak, mivel a követ-
kezõ idõszak is nehéz lesz szá-
mára, hiszen május 29. és július
2. között minden hét végén ver-
senyez. Következik: Maraton
Magyar Bajnokság, Világkupa
(Németország), Világkupa
(Ausztria), Európa-kupa E2
(Olaszország), 3 napos verseny
(Törökország) és a Duna
Maraton (Visegrád).

Az Európa-kupa eredményhir-
detése

Szent Imre kútjáról
negyedszer

Nemes és áldozni kész emberek jóvoltából már
összegyûlt a kút megépítéséhez szükséges
összeg  kétharmada, de továbbra is várjuk
nagylelkû felajánlásaikat. Aki szeretné saját,
illetve családja nevét a város közepén meg-
örökítve az utókorra hagyni, annak azt a lehe-
tõséget nyújtjuk, hogy bevéssük azt a díszkút
káváját képezõ 24 kváderkõ egyikébe. Elkép-
zelhetõ, hogy több család fog össze, és örökíti
meg nevét ily módon. Ez a lehetõség 95 000
forintba kerülne. Azok nevét, akik kisebb ado-
mányokkal vennének részt a közös városszé-
pítésben, réztáblán örökítenénk meg a kút kö-
rüli parkban. Bármely csekély, vagy nagyobb
összegnek örülnénk, amely gyorsítaná a kivi-
telezést. A díszkút terveit Seregi György ko-
vácsmûvész és Lukács István szobrászmûvész
készítették el. Ez megtekinthetõ és az adomá-
nyozás megtehetõ Zoller Csabánál a kerék-
pár üzletben. (Német u. 28.). Köszönettel:

ARS REGIA

A májusi lakossági fórum elõtt adta át jelképesen Bergmann
Margit Edöcsény András polgármesternek és Mándliné Szabó
Katalin intézményvezetõnek a mûvelõdési ház 200 darab, ado-
mányokból vásárolt új székét. A székeket 90 család, vállalko-
zás és szervezet anyagi hozzájárulásából vették, s ez az alka-
lom is ékes bizonyítéka annak, hogy összefogással, tettekkel
sikerül pozitív eredményeket elérni és az embereket a jó cél
érdekében megnyerni – mondta a gyûjtés ötletgazdája és szer-
vezõje. Edöcsény András polgármester egy nagy csokor virág-
gal köszönte meg Bergmann Margitnak a nagymarosi lakosok
érdekében kifejtett példamutató munkáját.

Az új székek jelképes átadása

Köszönetet mondunk az alább
felsorolt cégeknek, családoknak,
szervezeteknek, akik adománya-
ikkal segítséget nyújtottak abban,
hogy a mûvelõdési ház régi szé-
keit a közelmúltban új és kényel-
mes székekre cserélhették ki.

Bethlen Gábor, Bergmann
Mihályné és Dankai család, Hadi
Ferenc és családja, Hadi Péter és
családja, Rasman Miklós és csa-
ládja, Breznay Balázs és család-
ja, Demeter Péter és családja,
Lendvai Mihály és családja,
Edöcsény András és családja,
Fekete Zsolt és Battyáni Kata,
Barabás Tibor és felesége,
Bergmann Péter és Hortoványi
Judit, Berki Tibor és Gabi
(Aranyecset), Bergmann Margit
és Póka Edit, Burgermeister
László és családja, Dudás János
és felesége, Farkas Ferenc és
Maurer Kriszti, Gyaraki György
és felesége, Gyombolai Gyula és
családja, Horák József és család-
ja, Horváth Antal és családja,
Járai Zsigmond dr. és családja,
Mosonyi Ferenc, Nagy László és
felesége, Olajos Mihály és fele-
sége, Petró Kálmán és felesége,
Phillip Frigyes és családja, Póka
család, Szomráky Béla és Kata-
lin, Vaskor Györgyné és fia, dr.
Zombory Klára és családja,
Bergmann Károlyné Gál Margit,
Buzás Marika és Kati, Berkesi Ist-
ván és családja, Bita Ernõ, Féja

család, Derce Tamás, Dobó Lász-
ló és felesége, Döbrössy Mihály
és családja, dr. Gánti Tibor és fe-
lesége, Gyimesi László és család-
ja, Harrach Péter, dr. Heincz
Endre, Heincz Tamás és család-
ja, Heincz Zoltánné Györgyi,
Heininger Ferenc és családja.
Heininger Károly és családja,
Herth Imre és felesége, Hidvégi
Gyõzõ. Ivor András és családja,
Kern László, Király István dr.
Kovács Andrea, Kovács Gézáné,
Legény Péterné és fia, Makrai
Ferencné, Makrai Judit,
Mándliné Szabó Katalin, dr. Má-
tyás Boldizsárné, Mátyás Ferenc,
Mladonyiczkiné Valentin Anna-
bella, Nagy Ottó és családja,
Niegreisz Panni, Ocsenás János
és családja, Palotai György és
családja, Perbíró József és csa-
ládja, Perbíró Lajosné és család-
ja, Pusz János és családja, Ró-
zsahegyi Panni, Skoda József és
családja, Stuhl Aranka dr., Sza-
bó Istvánné, Szántói Szabó
Lászlóné, Szalkai Tamásné, Szal-
ma Róbert és felesége, Szikriszt
Éva, Szilágyi Ágnes, Szilágyi Er-
zsébet, Szigeti Benedek Gabriel-
la, dr. Szigeti Benedek Sándorné,
dr. Szili Zsoltné, Szimon Attila és
családja. Zámbó Jenõné, CBA
Áruház, Opel Lózs Kft, Nyugdí-
jas Klub, Hirko Kft, Makáry Stú-
dió, Piramis Építõház Kft, Alma-
mag Grafikai Bt, Gésa Bt.
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II. János Pál pápa tavaly elren-
delte, hogy a 2005-ös év kiemel-
ten foglalkozzon az eucharisztiá-
val. A nemrégiben elhunyt egy-
házfõre is emlékeztek a találko-
zó szervezõi, és az esemény köz-
ponti helyszínére kihelyeztek két
képet. Az egyiken II. János Pál
pápa egy keresztet nyújt Joseph

Ratzinger, a mai pápa számára, a
másik fotón pedig a Szentatya az
eucharisztiát tartotta kezében.
Középen pedig a felkiáltás:
“Santo subito” – Szentté azonnal.

A tavaszi találkozó napján,
május 21-én reggel kilenckor már
lelkes fiatalok várakoztak a plé-
bánia kertjében és együtt, imád-
ságos lélekkel hívták a Szentlel-
ket. A délelõtt folyamán a fõprog-
ram részeként Varga László, a ka-
posvári Szent Imre plébánia ve-
zetõje tartott lebilincselõ elõadást
az Eucharisztiáról. Akik még töb-
bet szerettek volna megtudni a
Jézus által alapított Szentségrõl,
azok az elõadás után még a plé-
bániakertben maradhattak, ahol
az atya részletesen beszélt az új-
szövetségi utolsó vacsorán el-
hangzott krisztusi kérésrõl, vala-
mint a mai liturgiában megjelenõ
átváltozásról. Voltak olyanok is,
akik keresték az utat, õk Kerényi
Lajos atya fakultációját is választ-
hatták, amely immáron hagyo-
mánnyá válik a találkozó életé-
ben. A találkozó mottója: santo
subito, amelybõl látszik, hogy II.
János Pál pápára is emlékeztek.
Az egyik fakultáción, Nobilis
Márió atya vezetésével az ifjak a
nemrégiben elhunyt Szentatya
megnyilatkozásait ismerhették
meg.

A nagymarosi kálvárián kér-
dezz-felelek módszerrel lehetett
lényegi információkat kapni.
Többen választották az elcsende-
sedés, a csendes adoráció lehetõ-
ségét. Az alternatív programok
után kiscsoportokban lehetõség
nyílt arra, hogy a fõtémával kap-

Nagymarosi ifjúsági találkozó
csolatban megosszák az ifjak egy-
mással gondolataikat, és kérdése-
iket. A délutáni program részét
szentségimádás, és a napi prog-
ramot lezáró szentmise képezte.

A nagymarosi találkozóra
nagy igény van. Ezt mutatja az,
hogy több mint háromezer fiatal
látogatott el. Hadi Rita szervezõ

elmondta, hogy kis szentképeket
ajándékoztak az idelátogatóknak,
viszont (mivel nem számítottak
ennyi emberre) volt, akinek nem
jutott. Azonban sokaknak hatal-
mas élmény volt a közös együtt-
lét.

A nagymarosi találkozó felké-
szült arra, hogy az egyes korosz-
tályokkal másként kell egy kicsit
foglalkozni: mert míg a nagyokat
leköti egy szép elõadás, addig a
kicsik inkább mondjuk a mesének
és a játéknak örülnek. Ezért tizen-
hat évvel ezelõtt megszületett a
Gyerekmaros. A szervezõknek
700 fõs gyereksereggel kellett
boldogulniuk, amely sikerült is. A
Gyerekmaros egy igazi újdonság-
gal is szolgált,  varázslata több
fiatalt is elragadott, akik vállal-
ták, hogy foglalkoznak a kicsik-
kel.

Minden fiatalt is minden kis-
gyermeket megérint a zene. A fõ-
programon a Gável testvérek
együttes, valamint többnyire
kismarosi, verõcei, váci és buda-
pesti fiatalokból álló kísérõik éne-
keltek, míg a Gyerekmaroson az
Imperfectum tagjai zenéltek. Õk
gyermekeknek szóló énekeket ta-
nítottak.

A nap végén a szentmise ál-
dása hagyományosan közös volt
a korosztályok számára. Az áldo-
zást követõ könyörgés után a ki-
csik és a diákok levonultak a pa-
noráma parkoló környékérõl, ahol
napjukat töltötték. A püspöki ál-
dás után még jónéhányan együtt
maradtak egy közös éneklés ere-
jéig.

KÉP ÉS SZÖVEG: HIVERT GÁBOR

Tiltakozások, bírálatok
a lakossági fórumon

folytatás az 1. oldalról

Mint mondta: nagyon szeret-
nék, ha szeptember elejére a II.
ütemben is be tudnák indítani a
szolgáltatást, amelyet már az
internettel együtt igénybe vehetnek
az elõfizetõk.

Edöcsény András polgármester
beszámolójában az elmúlt fórumon
elhangzottakra – amelyek intézke-
dést igényeltek – válaszolt és be-
számolt az eltelt idõszak alatt tör-
tént eseményekrõl, valamint az
önkormányzat 2005. évi költségve-
tésérõl, a fejlesztési elképzelések-
rõl, köztük a Fõ tér rekonstrukció-
járól.

Gável Péter, a polgármesteri
hivatal stratégiai tervezéssel fog-
lalkozó munkatársa Nagymaros
város településfejlesztési koncep-
ciójáról, elkészítésének különbözõ
fázisairól beszélt. A program ko-
ordinátora elmondta: a témában a
közeljövõben három találkozót -
június 2-án, 23-án és 30-án - tar-
tanak, melyekre mindenkit szere-
tettel várnak minden alkalommal
17 órakor a házasságkötõ terem-
ben. (A településfejlesztési kon-
cepció rövidített változatát a fóru-
mon résztvevõk kinyomtatva meg-
kapták és hazavihették.)

A vitában elsõként Maurer Ig-
nác kért szót. Hozzászólásában
beszélt a számára “kétségbeejtõ”
információról, hogy a képviselõ-
testület kettészakadt, majd meg-
kérdezte a polgármestert, hogy
ilyen megosztott társaságban ho-
gyan fogja a város jövõjét építeni?
Maurer Ignác második kérdése az
volt, hogy a szûkös költségvetés
mellett miért volt szükség a sok
átvilágításra, majd megkérdezte,
hogy a polgármestert mikor fogják
átvilágítani? Maurer Ignác felszó-
lalásának végén bejelentette, hogy
szeretnének a közeljövõben egy
Igaz Szó újságot beindítani.

Herth Imre a dám és a Visegrá-
di utca között lévõ kikötõnél ter-
vezett yachtkikötõ ellen, valamint
néhány, a Duna-partot érintõ témá-
ban (kaszálás, stb.) emelte fel sza-
vát. Makáry István a rendezvények
alatti hangos, az éjszakába nyúló
zene ellen tiltakozott, s kérte egy
olyan rendelet megalkotását, amely
szabályozza a rendezvényeken a
zajtörvény betartatását, s megha-
tározza azt az idõpontot, ameddig
a Fõ téren rendezvényt lehet tarta-
ni.

Imre János és Kautz István –
akik a tervezett yachtkikötõ építé-
sében érdekeltek – részletekbe
menõen vázolták, hogyan szeret-
nék megvalósítani a beruházást, a

környéknek kulturált arculatot
adva. Imre János elmondta: akinek
bármilyen ötlete, javaslata van,
arra nyitottak, s a lakossággal és
az önkormányzattal együttmûköd-
ve szeretnék a terveiket megvaló-
sítani és mûködtetni a kikötõt.
Ruzicska Istvánné, mint belterüle-
ti üdülõtulajdonos örömmel nyug-
tázta, hogy Nagymaros fejlõdik,
ám elkeseredetten hozzátette, hogy
a belterületi üdülõjüket nem tud-
ják megközelíteni közúton, mivel
azt sár fedi. Kérte, segítsen az ön-
kormányzat abban, hogy el tudja-
nak jutni a telkeikhez.

Kisebb perpatvar keletkezett a
fórum résztvevõi között, amikor
Bedõ István részletesen elemezte
a Nagymaros címû újság májusi
számában megjelent Politikus,
vagy polgármester? címmel
Edöcsény András polgármesterrel
készült interjút, kifogásolva a pol-
gármester több kijelentésének tar-
talmát. Janovics Tibor felhívta a fi-
gyelmet arra a gondra, hogy a
yachttulajdonosok nem veszik fi-
gyelembe a Dunán kajakozó gye-
rekeket, ebbõl eddig sok gond volt
már. Emellett a yachtkikötõvel
kapcsolatban félelmét fejezte ki,
hogy az el fogja csúfítani a Duna-
partnak azt a részét. Bergmann
Károlyné a Fõ téri rendezvények-
kel kapcsolatban elmondta, hogy
régen is itt szórakoztak az idõsek
és fiatalok, kérte, hogy ne tiltsák
ki innen a rendezvényeket. Borkó
Eszter a témához kapcsolódva el-
mondta, hogy amióta felépült a
Feketesas étterem, azóta nincs
nyugalmuk a szomszédságában.

Ivor Andrásné, mint magánem-
ber jó ötletnek tartotta a
yachtkikötõt, szerinte végre rende-
zett lesz ez a Duna-parti rész.
Zoller Rezsõ szintén bekapcsoló-
dott a beszélgetésbe. Elmondta:
régen 10 kilométer Duna-partja
volt Nagymarosnak, ma már csu-
pán 1 kilométer, amelybõl most
már három helyet a motorcsónako-
sok, yachtosok foglalnak el.

Kiss Péter a képviselõ-testület
bírálói felé elmondta, a testületben
kialakult vitát csak az tudja igazán
megérteni, aki jelen van az ülése-
ken, ezért ajánlotta a résztvevõk-
nek, hogy jöjjenek el az összejö-
vetelekre.

A felvetett kérdésekre
Edöcsény András polgármester,
Gyombolai Gyula és Grécs László
képviselõk, valamint a polgármes-
teri hivatal érintett osztályainak
vezetõi válaszoltak.

(A lakossági fórumról készült
jegyzõkönyv letölthetõ a
www.nagymaros.hu weboldalról.)
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“Boncmesterbõl nem lesz sebész”
(Márai Sándor)

A jó írástudók, a nemzet õrszel-
lemeinek kinyilatkoztatásai év-
tizedek múlva sem veszítenek
aktualitásukból. A kommuniz-
mus alatt agyonhallgatott író,
Márai Sándor pedig napjaink-
ban egyre népszerûbb és egyre
aktuálisabb lesz. A fenti megál-
lapítást  Márai a II. világhábo-
rú utáni helyzetre, a kor embe-
ri aljasságaira tette, de ennél ta-
lálóbban a mai helyzetet sem le-
hetne jellemezni.

Erdélyi György életébõl egy
évtizedet szentelt a Márai-életmû
tanulmányozásának és feldolgo-
zásának. Mivel nemcsak irodal-
már, hanem elõadómûvész is, az
írót a maga eszközeivel a színpa-
don mutatja be. A színmûvész
egyszemélyes színházat varázsolt
a nagymarosi mûvelõdési házba
május 22-én, egy szép koranyári
vasárnap délutánján. A közönség
két alkotó egyéniséget ismert meg
egyszerre: az írót és az elõadót,
mert a leírt Márai-gondolatok az
elõadó személyiségén és szelle-
miségén átszûrve jutottak a hall-
gatóság elé. Õ választotta ki az
átadandó gondolatokat, õ fûzte

Egyszemélyes színház
a mûvelõdési házban

õket sorba, hogy a bemutató ke-
rek egésszé váljon; hogy megis-
merjük a magyar sorsért élete vé-
géig, az emigrációban is aggódó,
szenvedõ, felelõs írástudó világ-
látását, filozófiáját. Érzelmi síkon
emberközelbe hozta az önkéntes
számûzöttet mardosó és titkolt
honvágyat. És bár az itthoni élet
is nehéz volt, senki ne higgye,
hogy az emigráns a könnyebbik
megoldást választotta. Az emel-
kedett gondolatok, a fanyar hu-
mor és irónia mögül újra és újra
elõbukkan nem csak a 40 év alatt
gyötrõ honvágy, de a kétség is,
hogy helyesen döntött-e.

Márai egész életében írt nap-
lója vele öregszik. Tárgyilagosan
és kíméletlenül írja le a folyama-
tot, nem vigasztal, hanem felké-
szít. Író és elõadó ebben is egy-
másra talált. Erdélyi György
olyan hitelesen mutatta be az öre-
gedés fokozatait, hogy a végén a
halált is elhittük neki.

Megköszönjük Erdélyi
Györgynek a színházi élményt,
a továbbgondolkodásra invitáló
gondolatok megszólaltatását és
hogy újra rádöbbentett, Márai
olvasását nem lehet abbahagy-
ni.

ANNA KLUB

Az ANNA Klub meghívására
április 23-án reggel egy lelkes
társaság vette gondjaiba a
Duna-parti korzót és néhány

közterületet. A Duna és a ter-
mészet okozta “környezetrom-
bolást” igyekeztek helyre ten-

ni, más szóval kitisztították a
füvet, megnyírták a bokrokat,
eltakarították a járdára hordott
földet. Lehet, hogy az egész
délelõtt tartó munka eredmé-
nye nem látványos, de nélküle
hamar feltûnne a Duna-part el-
hanyagol tsága.  Köszönjük

Takarítottak,
bokrot nyírtak

szépen minden résztvevõnek,
a lakosságnak, a civileknek, de
legfõképpen a felnõtteknek
példát mutató iskolás, kajakos

és a szülõkkel együtt takarító
gyerekeknek, valamint a sze-
metet elszállító Maros Kft-nek

a jó hangulatban, szívesen el-
végzett munkát, amiért egyet-
len jutalom a ragyogó napsü-
tés volt. Lehet, hogy a sétálók-
nak is eszükbe jut, hogy ezt
valaki megcsinálta és egy röp-
ke gondolattal megköszönik
nekik?

Köszönet minden résztvevõnek

Tavaszi koncert
Fergeteges hangulatú, s hagyományokhoz híven igen magas színvonalú
mûsort láthatott április 30-án a mûvelõdési házban a nagymarosi kö-
zönség a Dunakanyar Fúvósegyüttestõl. Az együttes tavaszi hangver-
senyének elsõ részében Mayer József vezényelt, a második részben pe-
dig Ujvári Gábor.

Pályázat
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
könyvvizsgálói feladatokra pályázatot ír ki az alábbi feltéte-
lekkel:

- a megbízás határozatlan idõre szól;
- a könyvvizsgálónak meg kell felelnie a jogszabályokban elõ-

írt követelményeknek és képesítési feltételeknek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. június 30.
A megbízás kezdete: 2005. október 1.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani azoknak a rokonoknak, barátoknak, is-
merõsöknek, akik szeretett halottunkat, PESTI
KÁLMÁNNÉ nagymarosi lakost utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára virágot helyeztek.

Lendvainé Pesti Emese optikus

Gyógymasszõr vállal:
 Masszírozást  Talpmasszázst

Bejelentkezni lehet:

06-30/532-3770, 06-27/354-374
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A Feketesas étterem Duna-parti
részén áll egy muzeális értékû
tárgy, amirõl kevesen tudjuk, hogy
egy stabil, petróleummal meghaj-

tott, vízhûtéses robbanómotor. Ez
a robbanómotor a Feketesas he-
lyén álló ház egykori gazdáját,
Emmer Antalt és családját szolgál-
ta ki, hiszen szükség szerint egy
szíjjal a szecskavágóhoz, a ter-
ménydarálóhoz, vagy a fûrészgép-
hez kapcsolhatta, s már dolgozha-
tott is vele. A kiállított robbanó-
motort körülbelül 1958-ig hasz-
nálták.

- Emmer Antal nagyapám öccse
volt – meséli Gratzál Mihály, aki
erre az érdekes tárgyra hívta fel a
figyelmemet. – Vele szemben lak-

Ma kiállítási darab az
egykori robbanómotor

tunk a Csillag utca sarkán, s ami-
kor tudta, hogy délután darálnia
kell, akkor szólt a testvéreinek,
hozzák oda a magot, amit estére

ledarált, s hazavihették lovas ko-
csin. Én 1946-tól segítettem neki
a motort beindítani – ami nem volt
egyszerû mûvelet -, így a mi ter-
ményünket is megdarálta. Úgy
emlékszem, 1944-ben még vetet-
tek Nagymaroson a parasztok, leg-
alábbis akik nem voltak a háború-
ban. Mivel cséplõgép nem volt,
1945-ben ide, az udvarba lehetett
hozni a gabonát. Ez a gép hajtotta
a cséplõszekrényt reggeltõl estig.
Aki hozta a gabonát csépelni, rög-
tön elvitte a szalmát is – mondta
Gratzál Mihály.

Gratzál Mihály és a robbanómotor, melyet sokszor segített beindí-
tani

 Aki hozta a gabonát csépelni,
rögtön elvitte a szalmát is

Városunkba érkezett
kerékpáron és elláto-
gatott a polgármeste-
ri hivatalba június 2-
án a kora délutáni
órákban a Mosolygó
Kórház Alapítvány
kuratóriumának hol-
land elnöke, dr. Al-
bert Royaards. A pol-
gármesteri hivatalban
a vendég találkozott
nagymarosi üzletem-
berekkel is, hiszen a
magyarországi kerék-
pár körútjának célja,
hogy népszerûsítse az
alapítványt és egyéni
támogatókat, szponzorokat keres-
sen az alapítvány céljainak eléré-
séhez. Dr. Albert Royaards már-
cius 15-én indult több mint 6 ezer
kilométeres kerékpár körútra
Rétságról és Simontornyán ér cél-
ba. A Hollandiában 1943-ban szü-
letett jogász és bankár munkaide-
jének nagy részét Magyarországon
tölti azzal a céllal, hogy segítse a
magyarországi kórházakban fekvõ
beteg gyermekeket. A 2004 októ-
berében létrehozott Mosolygó
Kórház Alapítvány az elsõ 12 hó-

Újraélesztõ táskákra gyûjt a
Mosolygó Kórház Alapítvány

napban célul tûzte ki, hogy 50
millió forintot teremt elõ, amely-
bõl nagy számban vásárolnának
újraélesztõ táskákat a magyaror-
szági gyermekkórházak számára.

Az alapítvány bankszámlaszá-
ma - ING Bank: forint bankszám-
laszám 13700016-04321019; euro
bankszámlaszám 13789017-
04321105.

Az alapítványról, annak célja-
iról részletes információ a
w w w. m o s o l y g o k o r h á z . h u
weboldalon olvasható.

dr. Albert Royaards alapítványi elnököt fo-
gadta Edöcsény András polgármester
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Városunk június havi programajánlata Szomszédolás – régiós programajánló

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Seres Lajos és Papp Erika fia: Áron Lajos
Nagy Béla és Nagy Tünde lánya: Boglárka
Duló András és Varju Klára lánya: Anna Rita

Házasságot kötöttek:
Kata Sándor és Zsolna Móniak
Barta György és Villányi Adrienn
Farkas Ferenc és Maurer Krisztina Orsolya

Elhaláloztak:
Honti Imréné Krichenbaum Mária Franciska
Horváth Péter

(Lezárva: 2005. május 31.)

ÜGYELETEK
Orvosi ellátás:
Hétköznapi ügyelet este 6 órától reggel 8 óráig. Sürgõs esetben a készen-
léti ügyeletes a 27/354-180-as telefonszámon érhetõ el.

Hétvégi ügyelet: szombaton reggel 8 órától hétfõ reggel 8 óráig. Az ügye-
letes orvos a 27/354-180-as telefonon érhetõ el.

Fogászat:
Szombat 8-tól 12 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig
- június 11-12.: dr. Bea Imre

Vác, Deákvári fõtér 29., tel.: 27/307-094
- június 18-19.: dr. Dobó Katalin

Szõdliget, Tinódi u. 18-20., tel.: 27/590-345
- június 25-26.: dr. Gedeon Tamás

Vác, Szent János u. 16., tel.: 27/302-633
- július 2-3.: dr. Havassy Veszela

Rád, Petõfi u. 8., tel.: 27/374-274
Minden beavatkozás térítésköteles!

Gyógyszertár:
Június 6-tól: Szent Rókus Gyógyszertár

(Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 305-610)
Június 13-tól: Alsóvárosi Gyógyszertár

(Vác, Zöldfa u. 1. Tel.: 311-157)
Június 20-tól: Fekete Kígyó Gyógyszertár

(Vác, Széchenyi u. 37. Tel.: 312-338)
Június 27-tõl: Deákvári Gyógyszertár

(Vác, Deákvári fõtér 30. Tel.: 510-805)
Július 4-tõl: Központi Gyógyszertár

(Vác, Március 15. tér 22. Tel.: 501-630)

Június 11., 10 óra
A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola végzõs diák-
jainak ballagási ünnepsége

Június 18-19.
Nemzetközi Nyugdíjas találkozó, a nyugdíjas klubok hagyományõr-
zõ találkozója

Helyszín: Duna-part, kõszínpad
 
Június 25., 16 óra
Fúvósfesztivál – hagyományos fúvószenekari találkozó, belföldi és
külföldi vendégszereplõkkel.

Helyszín: Fõ tér

Júliusi elõzetes:
Július 2.
Ifjúsági nap

Rendezõ: NAFIA
Helyszín: Fõ téri Duna-part, mûvelõdési ház

KISMAROS
Június 4., 16.30 óra
Opus Dei - lelkigyakorlatos délután hölgyeknek a római katolikus
plébániatemplom és cserkészotthonban

Június 5., 8–16 óráig
Kismarosi Gyermek Labdarúgó Torna a sportpályán. Nevezéseket
és szurkolókat szeretettel várnak!

Június 8.
Környezetvédelmi világnap a Mátyásfa Környezetvédelmi Egyesü-
let szervezésében a Vilcsek Gyula Általános Iskolában

Június 25.
Kerti parti
A Vilcsek Gyula Általános Iskola és a Szülõi Munkaközösség ren-
dezvénye a mûvelõdési házban, amelynek bevételét az iskola fejlesz-
tésére szánják.

KÓSPALLAG
Június 11., 10 órától
Falunapi juniális az erdõszéli sportpályán.  A programból: fellép-
nek az iskolások, lesz kispályás labdarúgó torna. 11-tõl fõvárosi mû-
vészek a Dzsungel könyve címû színjátékot adják elõ. Délután a
kismarosi, szobi, letkési, galgagyörki együttesek, a szalkai menyecs-
kekórus, az ipolysági gimnázium tánccsoportja és a palásti Rozma-
ring Hagyományõrzõk mutatkoznak be. 18 órától a Groovenhouse
együttes lép színpadra. 20 órától utcabál.

VÁC
június 7., kedd 18 óra - Credo-ház
Shakespeare: Szentivánéji álom -  Az esztergomi Franka Színkör
elõadása

Június 7., 19 óra – mûvelõdési központ
A finnországi Forssa város férfikara és a váchartyáni Canzonetta
Nõikar hangversenye. A belépés díjtalan.

Június 25., 19 óra  - Városháza udvara
Dívák éjszakája. Közremûködnek: Détár Enikõ, Pándy Piroska, Szu-
lák Andrea és Keresztes Ildikó. Belépõjegyek elõvételben 1500 Ft,
az elõadás napján 1.800 Ft.

Június 30-tól július 3-ig
III. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál

ZEBEGÉNY
A Szõnyi István Képzõmûvészeti Szabadiskola 2005-ös programja
- Ifjúsági mûvésztelep 10-18 éves hallgatók részére június 26-tól
július 7-ig
Jelentkezési határidõ: június 15.
- Felnõtt kurzusok: július 10-23., valamint július 24-tõl augusztus
6-ig.
Jelentkezési határidõ: június 30.

GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT. Visegrád és Nagymaros összeköté-
se drótkötélpályával = függõvasúttal témában, az úgynevezett VINA-Projekt
népszerûsítése érdekében, Nagymaros után a visegrádi Áprily Lajos Általános
Iskola és a Dunakanyar Erdei Iskola tanulói részére márciusban gyermekrajz
pályázatot írt ki a Via Varia Kft.

Beérkezett 27 pályamunka, melyeket háromtagú zsûri (G. Nagy Nóra – Len-
gyel Rita – Szomoryné Szimeth Judit) bírált el. Az ünnepélyes díjkiosztásra
május 7-én a Dunakanyar Erdei Iskolában került sor.

Az Áprily Lajos Általános Iskola díjazottjai:
I. díjat Dubányi László (5. o.), II. díjat Száraz Bencze (7. o.), III. díjat

Harsányi Fanni (5. o.) kapott. Via Varia külön díjazott lett makettjáért a Cseke
András – Gregus Péter – Bíró István csapat.

A Dunakanyar Erdei Iskola díjazottjai:
Az alsó tagozatosok közül I. díjat Kacsán Dániel (3. o.), II. díjat Sharpe

Liza (3. o.) és III. díjat Surmann Adrienn (3. o.) kapott. A felsõ tagozatosok
közül I. díjat Dékány Dorottya (5. o.), II. díjat Ispán Lilla (5. o.) és III. díjat
Dékány Péter (5. o.) kapott. Via Varia külön díjazott lett Siket Viktória (5. o.).

További 5 tanuló pályamûve „figyelemre méltó”, illetve „ügyes-érdekes”
kategóriában került kiemelésre.

A pályázat sikerében kiemelkedõ szerepe volt Lengyel Ritának és Szomoryné
Szimeth Juditnak, az iskolák rajztanárainak.

A pályamûvek megtekinthetõk a www.vina.hu weblapon!
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Szemelvények dr. Seregi György
Nagymarosi Naplójából

Visszhang (2)
Ha nyitott szemmel sétálunk a
hajóállomás és a Damm kiszö-
gellés között, láthatjuk, hogy a
Duna alacsony vízállásánál min-
dig kidugják fejüket azok a cö-
löpök, amelyekre épült az egy-
kori nagymarosi kikötõ. Ezekrõl
a cölöpökrõl, bár évente csak né-
hány hétig láthatók mégse felejt-
kezzünk meg, mert legalább száz
évesek és hirdetik, hogy elõde-
ink pezsgõ kereskedelmi tevé-
kenységet folytattak, és itt rakod-
ták be a marosi gazdák által ter-
melt friss gyümölcsöt meg annak
kipréselt nedûjét és szállították
Bécsbe, Budapestre. Felmenõ-
ink de örültek volna annak a be-
tonból kiépített kikötõnek,
amely a gátépítés maradványa-
ként néhány száz méterrel fel-
jebb ott árválkodik kihasználat-
lanul legalább tíz éve.

Írásaim visszhangjának má-
sik csoportjába azok a kisebb-
nagyobb hiányosságok sorolha-
tók, melyeket a nagymarosiak
nap mint nap sérelmeznek. Eze-
ket bár türelmesen meghallga-
tom, mert látom, hogy az írott
szóban bíznak az emberek, de
nem érzem sem illetékesnek,
sem csodatévõnek magam (mint
a Gyurcsok) mert rájöttem, hogy
maroson fordítva „mûködik” az
a latin közmondás, hogy „verba
volant, sripta manet” (a szó el-
száll, az írás megmarad) Vagyis:
„sripta volant, verba manet”.
Ezen a vidéken ugyanis „ az írás
elrepül, a szó marad.”

Hol vagyok én öreg nyugdí-
jas attól, hogy naplómmal kihar-
coljam, hogy a Kisújhegyen le-

gyen közvilágítás, a szemetes
konténereket gyakrabban elvi-
gyék, vagy XY tanár úrnak a csa-
tornájába mért kötött be jogtala-
nul a szomszédja a Rákóczi Fe-
renc utcában. Vagy miért nincs
WC a vasútállomáson (a Buda-
pest felé menõ oldalon már ké-
szül!). Annak a középkorú házas-
párnak a véleményével azonban
azonosultam, akik kifejtették,
hogy a Nagymarosra érkezõ ven-
déget (turistát, rokonlátogatót)
egy teljesen lerobbant, összefir-
kált, elhanyagolt, körbe piszkí-
tott, bezárt állomás fogad. Pedig
milyen fontos az elsõ benyomás:
egy szép, kedves virágos vasút-
állomás (mosolygó forgalmistá-
ról már álmodni sem merek!).

Kaubek Pétert is csodáltam,
hogy „grátisz” odaadta szobrait
a városnak, amiket aztán posz-
tamensek helyett a földre telepí-
tettek; talán arra gondoltak, hogy
azok az egymásba fonódó lófe-
jek mosolyogni fognak, ha a gaz
csiklandozza nyakukat. Én pedig
inkább könnyeket láttam a sze-
mükben (vagy a magaméban).
De a Panoráma parkírozóban el-
helyezett árvízi emlékmûvön is
hiába keressük az emlékezetes
2002. aug.19.-i dátumot, vagy az
alkotó nevét, azt sehol sem ta-
láljuk. Szerencse, hogy a zsákos
támfal semmiképpen sem hason-
lít Anonímuszra.

„Nagymaros jövõje” címû
naplóbejegyzésemet így fejez-
tem be: „Ezt a témát csak abba-
hagyni lehet, befejezni nem”.
Most megismétlem.

2004. augusztus 16.

A Cédrus Egyesület nevében köszönetet szeret-
nénk mondani Kollár Kálmánnak és feleségé-
nek nagylelkû felajánlásukért, melyben egy
használt, de jó állapotban lévõ verseny pinpong
asztalt teljes felszereléssel egyesületünknek
ajándékoztak.

MAURER JÁNOS

Köszönetnyilvánítás

Bõ két évtizeddel ezelõtt könyvtár-
látogatásra vittem tanítványaimat.
Másodéves szakmunkástanulók vol-
tak, a kereskedelmi pályára készül-
tek. A különbözõ kézikönyvekkel is-
merkedtünk, többek között a Föld-
rajzi nevek etimológiai szótárával.
Mivel többen jártak be vidékrõl, úgy
véltem, hogy mindannyiukat érdekli
lakhelyük nevének eredete, a telepü-
lésnév etimonja. Egyikük meg is ke-
reste a szótárban lakhelyének, Nagy-
marosnak a nevét, és örömmel fedez-
te fel annak szláv eredetét, mondván:
Nicsak, mégsem vagyunk svábok! Ezt
a boldog felkiáltást az váltotta ki,
hogy Nagymaros német ajkú lakos-
sága is a „háborús bûnösök” listájá-
ra került, megszenvedve a kitelepí-
tést.

A helynév etimológiáját a már
említett szótárban nemcsak a Nagy-
maros szócikkben, hanem a szótár
Tájékoztatójában is megtaláljuk. Itt,
a szócikk tömör bemutatása mellett,
a szerzõ, Kiss Lajos a részletezõ ki-
fejtést is megadja. Ebbõl kiderül,
hogy a Nagy elõtaggal bõvült alak
Maros 1799-ben jelenik meg Vályi
Andrásnak a Magyar országnak le-
írása címû munkájában.. De "a Ma-
ros alaptag már 1257-ben felbukkant
Bakács István Hont vármegye Moh-
ács elõtt munkája szerint."

A régi szerb-horvátban például
Maroš a csehben Mareš személyne-
veket találunk. Ez utóbbi a Martin,
magyarul Márton becézõ alakja, tu-
lajdonképpen a magyar Marci meg-
felelõje.

A névadás azonban magyar,

Nagymaros
ugyanis, miként a szótár rámutat, a
szomszédos népeknél a puszta sze-
mélynévbõl alakult helynevek típu-
sa „jóformán ismeretlen”. Megtud-
juk még, hogy a Maros folyónév és
a Nagymaros, valamint a vele szom-
szédos Kismaros helynevek között
nincsen összefüggés.

Egykori tanítványom öröme
azonban alaptalan volt, mivel fenti
névmagyarázat egyáltalán nem zár-
ja ki azt, hogy Nagymaros lakossá-
ga ne lenne sváb, azaz német. Több
olyan településünk van, amelynek
nevében magyar szó áll, mégis több-
ségében más nemzetiségûek lakják.
Szõdön jelentõs a szlovákok száma,
a helynév alapja viszont a szõ "fe-
héres, szõke" melléknév. Ebbõl a
melléknévbõl jött létre az a személy-
név, amelyrõl a település a nevét
kapta. A Galgagyörk helynév pedig
a magyar Györ (György) személy-
név, illetve a szláv eredetû Galga
összetételébõl jött létre. Mint tud-
juk, itt is szlovák nemzetiségûek
élnek többségben.

Volt tanítványom tehát abba a hi-
bába esett, hogy a lakosság nemzeti-
ségi hovatartozását összetévesztette
a helynév eredetével. Természetesen
ez a tévedés egyáltalán nem tekint-
hetõ „bûnnek”, hiszen a 16 éves kis-
lány etimológiai ismeretek híján, el-
sõsorban a szüleitõl, nagyszüleitõl
hallott élmények alapján, sokkal in-
kább arra volt kíváncsi, hogy a Nagy-
maroson élõk melyik etnikumhoz tar-
toznak, mintsem a település nevének
eredetére.

DÓRA ZOLTÁN
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Állatvédelmi
 sorok

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

Az Állatbarátok Klubja. Leg-
utóbbi Állatbarát Klubunkon a ci-
cáké volt a fõszerep. Zoller Anna
(1. a.) és bátyja, Gábor (5. a.) hoz-
ta el három kedvencét megmutatni
a többi  gyereknek. Ha az igazi ci-
cákat nem is, egy saját maga által
készített macskát minden gyerek
hazavihetett a foglalkozás végén.

DEMETER ENIKÕ
 

A Máté Állatvédelmi Közhasznú
Alapítvány. Hálás köszönet jár
Sylla Frere-nek, jelenleg Hollan-
diában élõ alapító tagunknak, aki
a Brit Nõk jótékonysági rendezvé-
nye bevételének egy részét: 300
eurót átutalt számlánkra, állatvé-
delmi munkánk támogatására.

A 2004-es számszaki beszámo-
ló elkészült, ez az alapítvány elsõ
idei közgyûlésén, június 27-én lesz
megtekinthetõ.

*
Aki, bármilyen oknál fogva,

lekéste a  2005 május/ júniusára
meghirdetett  macskák/kutyák
ivartalanítására és macskák ve-

szettség elleni beoltására  meghir-
detett  támogatott akcióinkat, annak
- anyagi keretünktõl függõen- az õsz
során tartandó akciónkon való rész-
vételt ajánljuk.

*
Kóbor kutyát, vagy állatkínzást

a polgármesteri hivatal hatósági
osztályvezetõjénél: dr. Jankai Nor-
bertnél  (tel: 595-117), vagy
Bessenbacher Géza  mezõõrnél
(tel: 06-70/374-7382) lehet bejelen-
teni.

 
Áprilisban jelent meg az Állatvédel-
mi Sorok 25. száma. Sok köszönet
mindazon állatbarátoknak akik  ér-
deklõdésükkel  a számok megírásá-
ra bíztattak.  A Máté Alapítványról
és munkásságáról összefoglaló infor-
máció található:  A MÁTSZ:
www.allatvedok.hu, honlapján, a
”MÁTÉ” menüpontra kattintva.   A
www.vaconline.hu  fõoldalon a
”SZERVEZETEK” menüpontra
kattintva,  Máté három képe is lát-
ható.

VON-BENKO FERENC

A kutyapiszok
veszélyei

Az állati ürülék nemcsak esztéti-
kailag csúnya látvány a közterü-
leteken, hanem igen nagy veszélyt
jelent gyermekeink számára is.
Errõl a közelmúltban az
Interneten olvashattuk dr. Szige-
ti Zoltánnak, a budapesti Szent
János Kórház szemészeti osztály
vezetõjének nyilatkozatát.  Dr.
Szigeti Zoltán elmondta, hogy a
játszótereken sokféle szemsérü-
lést szenvedhetnek a gyerekek,
ezek túlnyomó része elkerülhetet-
len. Kisebb megbetegedést –
kötõhártyagyulladást - okoz pél-
dául a por, a homok, azonban a
kutyák, macskák vizeletével és
ürülékével a homokba, majd a
gyerekek szemébe kerülõ bakté-
riumok és férgek sokkal súlyo-
sabb betegségeket okozhatnak.

Az állatok vizeletében lévõ
laptospira baktérium például a
szembe kerülve súlyos, nehezen
kezelhetõ szembelgyulladást
okoz. Ennél is súlyosabb követ-
kezményei lehetnek, ha a gyerek
szeme a kutyák székletében lévõ
toxocarával fertõzõdik. Ez a fé-
reg a szemben fejlõdik ki teljesen,
súlyos ideghártya-, érhártyarom-
lást okoz, melynek elsõ jele a kan-
csalság. Ha nem veszik észre, és
nem kezelik idejében, vakságot is
okozhat. Itthon minden évben kö-
rülbelül tizenöt kisgyerek vakul
meg emiatt.

RENDÕRSÉGI HÍREK.
Tisztelt nagymarosi polgárok! Az el-
múlt hónapban a nyár beköszönté-
vel már érzékelhetõek voltak az év-
szakra jellemzõ, úgynevezett kisebb
értékû alkalmi lopások, gépkocsi
feltörések. A rendõrõrs illetékessé-
gi területén több ilyen esemény tör-
tént. Jó hír azonban, hogy Nagyma-
ros város területén viszont még nem
voltak érzékelhetõek az ilyen jelle-
gû bûncselekmények.

Talán a benzinárak emelkedésé-
vel is szoros összefüggésbe hozha-
tó, hogy az utóbbi idõben országos
szinten is megemelkedett azok szá-
ma, akik benzinkutakról tankolás
után, fizetés nélkül távoztak. A vá-
rosunk területén lévõ MOL kúton is
szinte heti rendszerességgel fordul-
nak elõ ilyen jellegû bûncselekmé-
nyek. Az elkövetõk rendszerint lo-
pott, vagy hamis rendszámot raknak
fel a gépkocsijukra, mivel így a biz-
tonsági kamera által rögzített felvé-
telek ellenére is nehéz beazonosíta-
ni az elkövetõk kilétét. Ez év május
25-én a kora délutáni órákban ismét
ilyen esemény történt a nagymarosi
benzinkúton, ezúttal azonban az el-
követõk rosszul jártak. Egy Audi

AZ ÖNKORMÁNYZAT
MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu

személygépkocsi mintegy 18.000 Ft
értékben tankolt üzemanyagot, majd
a kútról fizetés nélkül távozott. A
benzinkútkezelõ a rendszámot fel-
jegyezte és azonnal bejelentést tett
a rendõrségre. Kollégáim nem le-
põdtek meg azon, hogy a megadott
rendszámot a Váci Rendõrkapitány-
ság eltulajdonítás miatt körözi. A
benzinkútkezelõ jó személyleírást
adott az autóban ülõ két személyrõl
is, és az összehangolt rendõri mun-
kának köszönhetõen a váci járõrkol-
légák nem sokkal az elkövetést után
Vác területén vették észre a keresett
személygépkocsit a két személlyel,
igaz ekkor már nem az elkövetés-
kor használt rendszám volt az autó-
jukon. Kisebb üldözést követõen
egy, az úton keresztbe állított rend-
õrautó segítségével sikerült megál-
lásra kényszeríteni a menekülõ au-
tót. Megállás után a gépkocsi veze-
tõje elszaladt, az autóban ülõ másik
személy pedig kisebb ellenállást ta-
núsított.

Néhány méteres futás után a jár-
õröknek sikerült elfogni a gépkocsi
vezetõjét, az ellenállásukat testi
kényszer alkalmazásával semlegesí-
tették, majd bilincselést követõen a

Váci Rendõrkapitányságra állították
elõ az elkövetõket. A testi kényszer
alkalmazása során az egyik rend-
õrünk kisebb sérüléseket szenve-
dett. Jelenleg a két elkövetõ õrizet-
ben várja a bíróság döntését arról,
hogy elõzetes letartóztatásba kerül-
nek-e.

*
Fel szeretném hívni a Tisztelt

Lakosság figyelmét arra, hogy a
nyári idõszakban rendszerint elsza-
porodnak az úgynevezett alkalmi lo-
pások, ezért kérek mindenkit, érté-
ke és javai védelmének érdekében
az elvárható minimális biztonsági
intézkedéseket tegyék meg! Gondo-
lok itt arra, hogy kerékpárjaikat, mo-
torkerékpárjaikat még néhány perc-
re se hagyják lezáratlanul, az utcán
parkoló gépkocsijukban ne hagyja-
nak semmilyen értéket és lakásuk,
családi házuk kapuját, ajtaját akkor
is érdemes zárva tartani, ha otthon
tartózkodnak.

*
Ne feledjék a 107-es segélyhí-

vó szám ingyenes és bármikor hív-
ható!

KISS SÁNDOR FÕHADNAGY
ÕRSPARANCSNOK-HELYETTES

Nyári
rajzfilmes

tábor
Gyerekeknek tartanak nyári
rajzfilmes tábort a Pannónia
Filmstúdióban. A kész filmet a
tábor résztvevõi videokazettán
hazavihetik. Emellett stúdiólá-
togatás is lesz, melyre jelentkez-
ni lehet a 06-1/250-1355, vagy a
06-1/250-0432-es telefonszám-
okon.

BRIDZSPARTNERT
KERESÜNK

Telefon:
06-20/445-05-86

Ifjúsági nap:
várják

a fiatalokat
A NAFIA, Nagymarosi Fiatalo-
kért Alapítvány július 2-án,
(szombaton) a Fõ téri Duna-par-
ton ifjúsági napot rendez. A nagy-
marosi fiatalokat egésznapos
sport- és kulturális programokkal
(mászófal, vízifoci, színpadi elõ-
adások, stb.) várják. Este a mû-
velõdési házban az éjszakába
nyúló bulival zárják le a napot.

Minden fiatalt szeretettel vár-
nak a rendezvényre!

Pest megyei II. osztályú lab-
darúgó-bajnokság, VÉS-
NÖK KFT, Északi csoport.
33. forduló: június 11., szom-
bat felnõtt: 17.30; ifjúsági:
15.30 Biatorbágy – Nagyma-
ros. 34. forduló: június 19.,
vasárnap felnõtt: 17.30; ifjú-
sági: 15.30 Nagymaros – Er-
dõkertes.
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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 központ-
ban 8-20 Mft, nyaralókat, telkeket, Duna-parti házakat,
- Házrészeket 5-13 Mft, albérletet, szobákat turizmusra.
- Értékbecslés 24 órán belül, adó-illeték-ingatlanjogi tanácsadás, ge-
renda- és egyéb házak építése, ingatlan-életbiztosítások, támogatott,
jelzálog és személyi hitelek ügyintézése.
- Duna-parton lakóparki lakások értékesítése - elõjegyzés az irodában. 

Haraminé Papp Ildikó
NYÁRI NYITVA TARTÁS:

hétköznap 9-tõl 17-ig,
szombat-vasárnap 10-tõl 17 óráig.

AUTÓJAVÍTÁS MELLETT:
TÉLI ÉS NYÁRI GUMIK

ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS SZERELÉSE!
MINDEN MÉRETBEN

ÉS MIN�SÉGBEN

DUNAKANYAR GUMI KFT.
(GÉ-SA 95 Bt.)

MEGNYITOTTUK!

NAGYMAROS, VÁCI ÚT 60. (A F�ÚTON)NAGYMAROS, VÁCI ÚT 60. (A F�ÚTON)NAGYMAROS, VÁCI ÚT 60. (A F�ÚTON)NAGYMAROS, VÁCI ÚT 60. (A F�ÚTON)NAGYMAROS, VÁCI ÚT 60. (A F�ÚTON)

           Tel.: 27/355-20327/355-20327/355-20327/355-20327/355-203, Mobil: 20/519-863020/519-863020/519-863020/519-863020/519-8630

Nyitva tartás: hétf�t�l-péntekig 7.00-17.30,
szombat 08.00-12.00

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

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

Szombaton: 9-12 óráig

Nagymaros,
Fõ tér 3.

Tel.:
06-20/5495-165

27/354-535

Értesítem a Tisztelt nagymarosiakat, hogy 2004 decemberétõl
Nagymaroson, a G-INVESZT

ingatlanirodájában a Váci út 28. szám alatt
az alábbi idõpontokban ügyvédi félfogadást tartok.

Minden kedden és csütörtökön  17-18 óráig

Bármilyen jogi tanácsadást, közremûködést igénylõ ügyeikkel, szeretettel
várom Önöket!

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

-INVESZT ingatlaniroda
alapítva 1992 új helyen
Nagymaros Váci út 28 szám alatt.

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

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

Értékbecslések készítése 48 óra alatt!
Hitelügyintézés, tanácsadás

IRODÁINK
Nagymaros, Váci út 28.

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

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

www.ginveszt.vnet.hu
E-mail:ginveszt@vnet.hu
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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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JÚNIUS 5-tõl 30-igNagymaros,
Magyar utca 21.

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!!!

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

Marosi szel. csom. rozskenyér 1 kg 109,- Ft
Brot Chips (4 ízben) 90 gr   99,- Ft
Delba német feketekenyér 500 gr 199,- Ft

CBA pulyka párizsi  (tartós bélben) 500 gr 199,- Ft
CBA pulyka csom. mûbeles virsli 200 gr   99,- Ft
CBA pulyka mûbeles virsli 1 kg 449,- Ft

Thallo francia saláta 200 gr 109,- Ft
Thallo mexicoi saláta 200 gr 109,- Ft
Thallo görögbab saláta 200 gr 119,- Ft
Thallo sonkarolád tormakrémmel dob. 2 db-os 169,- Ft

ABA dob. friss tej 2,8 % 1 l 125,- Ft
Vitala UHT tej 1,5 % 1 l 109,- Ft
ABA túró  250 gr 159,- Ft
Polski joghurt (4 ízben) 135 gr   42,- Ft
Pysio gyümölcs rizs 180 gr   89,- Ft
Sonata csoki-vanilia habdesszert 90 gr   85,- Ft
DOR BLU tortasajt 1 kg                                                1999,- Ft
CAMBOZOLAI tortasajt 1 kg                                       2995,- Ft
JOST eidamisajt 1 kg 895,- Ft
Adela margarin 500 gr 109,- Ft
Fetaki sajt dobozos 500 gr 499,- Ft
Chizio sajt (növényi) 1 kg 699,- Ft
UHT tejszín (tetra) 1 l 249,- Ft

Podravka tyúkhúsleves grízgomboccal (családi) 100 gr 175,- Ft
Podravka zöldségleves zöldborsóval (családi) 98 gr 175,- Ft
Podravka csibeleves bolognai tésztával (családi) 98 gr 175,- Ft
Józsa Házi tészta 6 tojásos (15 fajta) 500 gr 159,- Ft
Del Castello olasz durom tészta 500 gr   89,- Ft

Fagy. rántott sajt (NOWACO) 260 gr 469,- Ft
Fagy. sajttal töltött pulyka (SAGA) 1 kg 749,- Ft
Fagy. rántott csirkemell 900 gr                                      1035,- Ft
Fagy. Maraton hamburger 200 gr 199,- Ft
Fagy. barackkal töltött leveles tészta 450 gr 349,- Ft
Fagy.  meggyel töltött leveles tészta 450 gr 349,- Ft
Prima jégkrém (5 ízben) 615 ml 259,- Ft
Vanília jégkrém cukordrazsés 350 ml 219,- Ft
Vanilia jégkrém gumimacis 350 ml 219,- Ft

Fûszeres halpástétom rizzsel 160 gr   99,- Ft
Füstölt sprotni pástétom (Maseko) 175 gr   99,- Ft
Olívabogyó (magos-magozott) Herba 100 gr   99,- Ft

Pucci fekete magozott olajbogyókonzerv 425 gr 299,- Ft

Sütõpor (GELLWE) 15 gr     7,- Ft
Vanília-csoki pudingpor (GELLWE) 35-40 gr   19,- Ft
Instant kakaó (Chiki) 400 gr 199,- Ft

Urbán kókusz puszedli (teasütemény) 200 gr 195,- Ft
Autós-Bohóc-Lotto szelet 28 gr   29,- Ft
Szamba-Eperjó szelet 28 gr   29,- Ft
Namex Snack (7 ízben) 80 gr   79,- Ft
Puffasztott szeletek (rizs,búza, búza-rizs) 90 gr   59,- Ft
CORNEXI müzli szeletek (több ízben) 20 gr   49,- Ft
Lady Rose desszert 200 gr 299,- Ft
Dansita vajas keksz - csokidarabos keksz 180 gr 125,- Ft
Töltött szemenként csom. cukorka 350 gr 249,- Ft

Szegedi májkrém (sertés-tyúk-marha) 65 gr   26,- Ft
DEKO zöldséges aprópecsenye dob. 400 gr 339,- Ft
OCEÁN dzsemek (fek. rib-szamóca-szilva) 420 gr+20 gr 139,- Ft
Limburg szeletelt gomba 400 gr 129,- Ft
Bogica sárgabarack íz 410 gr 129,- Ft
Bulgár dzsemek (kékáfonya-erdeigyüm.-sárgab.) 360 gr 169,- Ft
Zöld fenyõtoboz kivonat 360 gr 179,- Ft
ISKA mandarin befõtt 314 gr   99,- Ft
THAI Trópusi gyümölcskoktél 567 gr 129,- Ft
THAI ananászkonzerv darabolt 567 gr 115,- Ft
THAI mangó 425 gr 135,- Ft

Aquarius ásványvíz dús és mentes 1,5 l   49,- Ft
Paradiso ásványvíz dús és mentes 1,5 l   49,- Ft
Szobi Tetra üdítõ (4 ízben) 0,2 l   35,- Ft
Szobi szörp (6 ízben) 0,5 l                                         189,- Ft+üv

AVEA folyékony szappan (4 illat) 0,5 l 259,- Ft
VIP mosogatószer 1 l 149,- Ft
Helen Harper kozmetikai kendõ 25 db-os 299,- Ft
Helen Harper intim kendõ 10 db-os 165,- Ft
CLEAN fresh feltõtlenitõszer 750 ml 225,- Ft
BLICK folyékony súrolószer (2 illat) 500 ml 139,- Ft
Spring fresh légfrissitõ (3 illat) 300 ml 149,- Ft
Sensitive szappan (3 féle) 100 gr   42,- Ft

Grill faszén (keményfa) 3 kg 399,- Ft
Hûtõtáska (15*23*16) db 429,- Ft
Szívószál flex. (50 db-os) db 105,- Ft
Kancsó 2 l-es tetõvel db 355,- Ft
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