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Csillagos ötös Nagymarosnak Törökmezõi
Le a kalappal a marosiak elõtt!
Nagymaros, június 7., 18 óra,
polgármesteri hivatal. A legfrissebb információ szerint a
Duna vízállása Nagymarosnál
684 centiméter. Nemrég érkezett vissza a hivatal titkárságára az a csapat, élén Petrovics
László polgármesterrel, akik
irányítják az árvízi védekezést.
Még nem könnyebbültek meg,
de már van remény arra, hogy
nem lesz különösebb baj, és a
kemény munkával felépített
nagymarosi gát kibírja a tetõzést, s nem adja meg magát ezután sem.
A megbeszélés elõtt arra
kértük Petrovics László polgármestert, hogy összegezze a
Duna megfékezésére, a lakosság megvédésére irányuló intézkedéseket, és mondja el tapasztalatait.
- Idõben elkezdtük a védekezést – kezdte Petrovics
László. – Az elõrejelzés alapján szisztematikusan kialakítottuk a védvonalat és így sehol nem volt idegeskedés,
kapkodás, ment tempósan a
munka. A lakosok szorgalmasan lapátolták a homokot, zsákoltak, mindig idõben és sohasem utolsó pillanatban épült
a védrendszer, ami úgy néz ki,
hogy jól mûködik. Emellett
folyamatosan szivattyúzunk, fõn és kedden is egész nap a szint, hogy már nincs azokszombaton állítottuk be az mentek és mennek mindaddig, ra szükség.
elsõ szivattyút, vasárnap, hét- amíg le nem csökken annyira
folytatás a 4. oldalon

Szeretettel várunk minden nagymarosi polgárt
és nyaralót a június 19-20-án rendezendõ
Kittenberger Napokra.
(A részletes program lapunk 2. oldalán olvasható.)

kereszt

A képen látható kereszt Nagymarosról Márianosztrára vezetõ zarándokút egy állomása. A
Törökmezõi tó alatt található
cca. 300 méterre, a Török-patak
mentén. A háború elmúltával,
szüleink, nagyszüleink, útközben sokat imádkoztak ezen a helyen, hogy az Oroszországba elhurcolt hozzátartozóikat még
egyszer viszontláthassák.
Az idei év tavaszán, a helyi cserkészcsapat és néhány
lelkes mesterember segítségével igyekeztünk a helyszínt
egykori szépségéhez hasonlóan felújítani. Az új kereszt
megáldásában Paszternák Tamás nagymarosi káplán atya
lesz segítségünkre, melynek
idõpontja június 19., szombat
délután 4 óra.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
A munka során segítségünkre voltak: A Szent Gellért Cserkészcsapat, Niegreisz László,
Ritzl János, Román Sándor, Hámori Tibor, Balogh János, Balogh István, Kiss Marianna,
Péntek Attila, Drobilich János
és Fekete Zsolt.
Köszönjük a segítséget.
MAURER JÁNOS
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Kittenberger Kálmán Napok
A parkolási rend
is téma volt az ülésen június 19-20. (tervezett programok)
egyezik a csatorna rákötéssel
rendelkezõk talajterhelési díja
mértékével. A kedvezményre
az legyen jogosult, aki a rendelkezésre álló közcsatornára
mûszaki okból nem, vagy csak
az átlagos rákötési költség 200
Az eredetei elhatározás- százalékát elérõ vagy meghahoz igazodva határoztak ar- ladó költséggel köthet rá.

Május 31-én, hétfõn ülésezett
a város képviselõ-testülete.
Döntöttek többek között arról,
hogy megváltoztatják a Béla
király sétány nevét, valamint a
város parkolási rendjének tervezetérõl is.

ról, hogy a Zöldfa utca és Magyar utca közötti szakaszt a
ma használatos Béla király
sétány helyett Béla sétányra
nevezik át. A sétány átnevezése az 1936. évi eredeti képviselõ-testületi döntés visszaállítása.
Tárgyalta és módosítással
fogadta el a képviselõ-testület a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról
szóló új rendelet tervezetét. A
rendelet a megváltozott jogszabályi környezethez igazodik, illetve szigorítást tartalmaz. Így, ha a kérelmezõ a szociális ellátás megállapításának
alapjául szolgáló eljárás során
szándékosan hamis adatot közöl, adatot eltitkol, vagy valamely elõírt kötelezettségének
neki felróható okból nem tesz
eleget, akkor az adott támogatásból az eddigi 6 hónap helyett
12 hónapra ki kell zárni.
Ugyancsak változtattak a
talajterhelési díjról szóló rendelet tervezetében is. Ennél a
napirendi pontnál a pénzügyi
és gazdasági bizottság, illetve
Zoller Csaba alpolgármester
javasolt módosításokat. A
mentesség helyett kedvezményként olyan mértékû díj
fizetésére legyen jogosult az,
aki esetében a csatornahálózatra történõ rákötés nem,
vagy csak jelentõs ráfordítással lehetséges, amely meg-

A képviselõ-testület a bizottságok javaslatai szerint
dolgoztatja ki Nagymaros
parkolási rendjét. Javaslatukra úgy döntöttek, hogy a kedvezmény a nagymarosi lakosok mellett a cégekre is terjedjen ki. A képviselõk úgy
látják, hogy a lehetõ legegyszerûbb és költségkímélõbb
megoldást kell kidolgozni, és
meg kell vizsgálni a Maros
Kft megbízásának lehetõségét a feladat ellátásával kapcsolatban. A parkolási rendnél a testület megvizsgálni
kérte a Mainzi utcai telek
P+R parkoló kialakítására
történõ felajánlását a meglévõ parkoló helyett. Ezért felkérték Petrovics László polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Döntöttek arról is, hogy a
város hozzájárul a Kittenberger
kiállítás fenntartásához az erdészet épületében a teremõr bérével, és a tárlat anyag havi
bérleti díjával.
Nagymaros csatlakozik a
Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez, valamint alapító tagként a Garam-Ipoly-Gödöllõ
Európai Területi Együttmûködési Csoportosuláshoz - határozott a testület. Az elõbbinél
3, míg az utóbbinál 10 Eurocentet fizet lakosonként a város évente.

Keressük Duna-part szépét!
Mókás vagy és vicces, de nincs törzskönyved?
Nem baj, ha nem vagy pedigrés,
ha gazdid szemében így vagy szép!
Furák a színeid és roppant egyedi vagy?
Kápráztasd el a zsûrit mutatványaiddal!
Vadászkutya bemutató lesz június 19-én, szombaton 15 órakor a Dámnál. Várunk ugyanide 16.30-kor a gazdiddal
együtt a Kittenberger Kálmán Napi Keverékkutya szépségversenyre! Nevezés: 16 órától. Ne hagyd otthon: - jó kedvedet; - pórázodat; - a papírjaidat (oltási könyv)! Értékes és
finom ajándékokat nyerhetsz! Várunk szeretettel!

június 19., szombat
9 óra: Kittenberger Kálmán Kerékpáros Teljesítménytúra a Cédrus Egyesület szervezésében 50, 120 és 170 kilométeren. Nevezés 8 órától, rajt és cél: a napközinél
9.30 óra: térzene – közremûködik a Dunakanyar Fúvósegyüttes
- Duna-parti kõszínpad
10 óra: A XV. Kittenberger Kálmán Nap és a XI. Nemzetközi
Dunakanyar Nyugdíjasklub-találkozó megnyitója – köszöntõ,
megemlékezés, koszorúzás. A rendezvényt megnyitja:
Petrovics László - polgármester. Vers: Schwarcz Anna 5.b osztályos tanuló. Köszöntõt mond: Mihály János Nyugdíjasklubok és Idõsek “Életet az Éveknek” Országos Szövetsége elnökhelyettese. Ünnepi beszédet mond: Kemenes Miklós, a Fõvárosi és Pest megyei Vadászkamara alelnöke. Helyszín: Dunaparti kõszínpad
10.30 óra: Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó amatõr mûvészeti
csoportjainak mûsora - Duna-parti kõszínpad
11 óra: Sárog Tibor, a 2009. évi fotópályázat elsõ helyezettjének kiállítás megnyitója. Megnyitja: Békeffi Andrásné
15 óra: kutyás programok - Duna-part - Dám. Benne: vadászkutya bemutató; keverékkutya szépségverseny
18.30 óra: Operett Duett – Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva közremûködésével - Duna-parti kõszínpad
19.30 óra: Nagymarosi Fire Dance Klub, Nagy Anna Stefánia
flamenco táncbemutatója és a Wildenrosen tánccsoport fellépése - Duna-parti kõszínpad
20.30 óra: utcabál a Panoráma együttessel - Duna-parti kõszínpad
június 20., vasárnap
7 órától: horgászverseny a Kék Duna Horgászegyesület szervezésében. Duna-part Magyar utcától a Mainzi utcáig. Nevezés a helyszínen
7 órától: fõzõverseny - Duna-part Magyar utcától a Mainzi utcáig
12.30 óra: fõzõ- és horgászversenyek eredményhirdetése a helyszínen
14 óra: íjász- és solymászbemutató - mûvelõdési ház udvara
14 óra: légfegyveres lövészverseny (sötétedésig) Hídvégi Gyõzõ
fegyverszakértõ közremûködésével - Fõtér, hajóállomás
14 óra: lufihajtogatással egybekötött kézmûves foglalkozás kicsiknek és nagyobbaknak - Duna-parti kõszínpaddal szemközt
15.30 óra: Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola
néptánc tagozatának bemutatója - Duna-parti kõszínpad
16 óra: afrikai karnevál
Duna-parton:
Kõszínpadtól Dám felé kézmûves vásár, sörsátor
Mûvelõdési ház:
Sárog Tibor, a 2009-es fotópályázat
elsõ helyezettjének fotókiállítása
Szeretettel várunk mindenkit!
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jelentkezés fõzõversenyre
A hagyományokhoz híven a Kittenberger Kálmán emléknap keretében idén is megrendezésre kerül a fõzõverseny.
A fõzõversenyen való részvételi szándékot a polgármesteri hivatal munkatársánál, Nagy Eszter szervezõnél
kérjük jelezni június 15-én 12 óráig.
Telefon: 06-27/595-113

Nagymaros
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Határtalan Boldogság! Közérdekû közlemény
Három gyermekkórus fog
együtt nyaralni Nagymaroson!

Öt évvel ezelõtt, a 2004. december 5-ei népszavazás szomorú eredményén felbuzdulva szerveztük meg az elsõ
gyermektábort. Most, mikor
a hatodikat szervezzük, a kettõs állampolgárságról szóló
törvénymódosítás lelkesít
bennünket! Kérjük, ne csak a
bajban siessenek segítségünkre, ahogyan ezt tették öt nyáron át, de osztozva örömünkben vegyenek részt idén is a
gyermektábor megvalósításában!
Jóskabá vezetésével érkezik a szokásos csapat
Kisgejõcrõl, Kárpátaljáról,
akikkel Nagymaros barátsága
olyan szoros lett, hogy tavaly
augusztus óta Kisgejõcöt testvértelepülésünkként tisztelhetjük. Délvidékrõl szintén
egy gyermekkórust várunk
vendégségbe. A házigazda a
nagymarosi Maroska Gyermekkar lesz.
A gyerekeknek július 5-tõl
egy hétig színes programokban lesz részük: bábelõadás,
koncert, mesefilm, kézmûves
foglalkozás, sportvetélkedõ
stb. Játékos formában megismerik Nagymarost, hajókázunk a Dunán, kirándulunk a
Börzsönyben, ellátogatunk a
Parlamentbe.
Az esti mesét július 8-án,
csütörtökön 8 órától Szabó
Anna székelyföldi mesemondó és népzenész elõadásában
élvezhetjük, majd Waszlavik
Gazember Lászlóval kiegészülve a felnõtteknek csapunk
egy nagy mulatságot, amelyre mindenkit szeretettel várunk!
A tábor idén sem valósulhat meg az Önök összefogása, segítsége nélkül! Kérjük,
vállalja el egy ebéd vagy vacsora elkészítését és minden
költségét! A fõzéshez a SANTEAM
Sportegyesület
(Nagymaros, Nyár utca 2., a
Posta mellett; az egykori Proli) kertjében üstöt, gázégõt
biztosítunk. Családok, baráti
társaságok, egyesületek je-

lentkezését várjuk.
Kérjük, idõpont egyeztetés
végett hívja a szervezõket az
alábbi telefonszámon, vagy
írjon e-mailt!
Várjuk azok segítségét is,
akik vállalnák egy gyermek
nyaralási költségét, mely
5000 forint.
A tábor ideje alatt a
SAN-TEAM-ben szívesen
fogadunk gyümölcsöt, süteményt, üdítõt, és addig
is Zoller Csaba Napkereki
Küküllõ kerékpárjavító
mûhelyében gyûjtjük a
hozzájárulásokat, felajánlásokat.
Július 10-én, este ¾ 8-kor
a római katolikus templomban a gyerekek koncertet
adnak köszönetük jeléül. A
koncert után a templomtéren
egy pohár borra, baráti beszélgetésre hívjuk kedves
mindnyájukat.
Segítségüket elõre is köszönik a szervezõk:
SZALAI MIHÁLY
(06/30-955-49-39),
SZOMRÁKY PÁL
(06/30-955-49-35);
MAROSKAGYERMEKKAR@GMAIL.COM

Értesítjük a Tisztelt lakosságot,
hogy a Központi Statisztikai Hivatal
a 2010. évi XXIV. törvény
elõírásai alapján
általános mezõgazdasági
összeírást hajt végre

2010. június 1-21. között.
Az összeírás célja, hogy a magyar
mezõgazdaságról pontos és hiteles képet
adjon a gazdaságirányítás, az
Európai Únió és a gazdálkodók részére.
Az összeírók valamennyi településen
gyûjtik az adatokat, amelyek a statisztikai
törvény rendelkezései szerint kizárólag
statisztikai célra használhatók.

Az adatszolgáltatás kötelezõ!
Kérjük fogadják bizalommal az
igazolvánnyal ellátott összeírókat,
legyenek segítségükre az összeírás
gyors és szakszerû lebonyolításában.
Ingyenesen hívható zöld szám:

06/80-200-224

Az ÁNTSZ közleménye árvíz utáni fertõtlenítésrõl
1. Mosható felületek: padló, fal és más mosható felületek fertõtlenítése: 2 %-os
Natriumhipoklorit 90, 2 %-os Neomagnol oldat, Háztartási hypo. Oldat készítése: 2 deciliter
Natriumhipoklorit 90 + 9.8 liter víz, 200 gramm Neomagnol por + 9.8 liter víz, 6 deciliter
Háztartási hypo + 9.4 liter víz, Clarasep. 10 liter fertõtlenítõ oldat 50 - 60 négyzetméter felület
fertõtlenítésére alkalmas.
2. Nem mosható felületek: kárpit, szõnyeg, felsõruházat. Dezinficiens habbal: Liquor
formaldehydi saponatus ( lysoform ) 10 %-os vizes oldatából habot képezünk. A habot a fertõtlenítendõ felületre felvisszük, az anyagba bedörzsöljük. Száradás után porszívózás, kefélés.
Házak mentesítése 50 négyzetméterre: 6 deciliter háztartási hypo+ 9.4 liter víz, 100 négyzetméterre: 1.2 liter háztartási Hypo + 18.8 liter víz. 10 liter fertõtlenítõ oldat 50 - 60 négyzetméter felület fertõtlenítésére alkalmas. Gumikesztyû használata és az általános munkavédelmi
elõírások betartása szükséges! 10*50 négyzetméterre: 60 deciliter háztartási Hypo + 94 liter
víz, 10*100 négyzetméterre: 12 liter háztartási Hypo + 188 liter víz.
Talaj fertõtlenítése 1. Átitatással: 1 négyzetméterre 5 liter 10 %-os klórmész oldat készítendõ. Törzsoldat készítése: 0,5 kilogramm klórmész + 2 liter víz = 2,5 liter 20 %-os klórmész
oldat 2,5 liter 20 %-os klórmész oldat + 2,5 liter víz = 5 liter 10 %-os klórmész oldat. A klórmészhez az oldáshoz szükséges vízmennyiséget fokozatosan öntjük hozzá, állandó keverés
mellett. A klórmész darabkákat keverõeszközzel (például fabottal) szét kell dörzsölni. A helyesen elkészített oldatban üledék nem lehet. A talaj fertõtlenítését úgy kell végrehajtani, hogy a
fertõzött talaj felületét 10 centiméter mélyen 10 %-os klórmész oldattal, vagy 20 %-os mésztejjel átitatjuk, oly módon, hogy a talajt négyzetméterenként 5 liter fertõtlenítõ oldattal belocsoljuk. Ezt követõen a talaj felszínét kézi úton ásóval, vagy gépi úton ekével átforgatjuk, majd ezt
a fertõtlenítõszeres kezelést megismételjük a már részletezett fertõtlenítõszerek egyikével. Nem
füves, nem veteményes. Termõtalajt leslagozni és a termést nem enni.
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Csillagos ötös Nagymarosnak
Le a kalappal a marosiak elõtt!
folytatás az 1. oldalról
A Dám fölötti szakaszon a
nagyteljesítményû merülõ szivattyúk szinte folyamatosan
mennek, hogy az utca járható
legyen. A gát a korábbi esõzések miatt is nagyon át van vizesedve, de egyelõre tartja magát,
úgy látom, hogy nem lesz baj.
A Dám alatti részen voltak nagyon komoly gondok. Mindannyiszor gyorsan reagáltunk -

ben résztvevõk?
- Most írunk június 7-ike 18
órát, határozottan azt lehet mondani, hogy a tetõzés a vége felé
jár, innen kezdve arra kell vigyázni, nehogy gátszakadás legyen, vagy megcsússzon a gát.
A gátõrök, illetve az ügyeletes
szivattyúfelelõsök folyamatosan figyelik, hogy minden rendben van-e. Mi is körbejárunk a
szakemberekkel naponta 5-6-

megnyugtatóan lemegy az árvíz.
A pénteken este tartott lakossági fórum - amelyen legalább
kétszáz ember vett részt, fõleg
a Duna-parton élõk - nagyon
hasznos volt, igen sok véleményt ütköztettünk ott, és ezeknek a figyelembevételével valósult meg összességében a védekezés, amire most, a tetõzés
magasságában azt mondom,
nagyon sikeres volt. A fórumon

ilyenkor mint a hangyák - odasietett a környék összes gátvédõje, rakták a zsákokat, akár derékig bementek a vízbe, nem kímélték saját magukat, hanem
egyszerûen védték a védhetõt.
Így értük el azt, hogy jóval nagyobb terület lett bevédve, mint
2006-ban. Nagyon-nagyon
megdicsérek mindenkit, aki ebben az árvízvédelemben részt
vett az elejétõl a végéig, az elsõ
lakostól az utolsóig, s nagyon kitettek magukért azok az emberek is, akik a hegyi utcákban laknak. Teljes volt az összefogás és
le a kalappal a nagymarosiak
elõtt, csillagos ötöst érdemelnek.
Azt hiszem, ismét megmutattuk,
hogy mit ér a marosi ember!
- Az elõrejelzés szerint már
lassan csökken a vízszint. Fellélegezhetnek már a védekezés-

szor, hogy lássuk, éppen mi az
aktuális helyzet, így sikerül úgy gondolom - végig fenntartani a biztonságot.
Külön köszönetet kell mondanom a márianosztrai börtönnek, akik rendkívüli komoly segítséget nyújtottak olyankor,
amikor más nem tudott jönni.
Például a mai napon, amikor az
emberek többségének munkába
kellett mennie, õk közel negyven fõvel ide kiszálltak, este 8ig dolgoznak. Tegnap is itt voltak 19 fõvel, és ha szükség lesz
rá, akkor még kedden is rendelkezésre állnak. Köszönjük a váci
tûzoltók segítségét, õk rendelkezésünkre bocsátottak két nagyteljesítményû szivattyút, ami
már a kritikus helyeken nagyon
kellett, ezek nagyon jól végzik a
dolgukat. Most úgy látom, hogy

elhangzottakat igyekeztünk úgy
figyelembe venni, hogy a lakosság érdekei ne sérüljenek, ezeket az információkat átadtuk az
árvízvédelmi szakembernek, és
együtt kidolgoztuk a végleges
védekezési formát.
- A csatornák hogy bírták,
feljött ott is a víz?
- Számtalan helyen feltört a
víz a csatornából a közmûvek
nyomvonalán, épületek falánál
bugyogott a víz, de azonnal ott
voltak a szakemberek és megoldották a problémát. Gaszner
József vezetésével, aki kimondottan - csatornaszem felelõs -,
nagyon szépen rendbe tették
mindenhol, ahol ilyen feltörések voltak. Egy-két óra alatt kialakították a medencét, azóta
azok védik a környéket.
- Volt szükség rendkívüli in-

tézkedésre?
- Kitelepítésre nem került
sor, és hál’ Istennek olyan rendkívüli esemény sem történt, ami
nagyon nagy bajt okozott volna. Visszatérve a védekezésben
résztvevõkre
hihetetlen,
mennyit dolgoztak Agócs Zoltán, a KÖVIZIG-tõl kivezényelt vízügyi szakember profi
módon felügyelte a védekezést,
Murányi Zoltán pedig a hivatal
részérõl felügyelte szakmailag
a munkát, Mihály Gábor irányította az alsó szakaszt, és igen
nagy ötlet volt tõle, és nagyon
jól bevált, a raklappal együtt lerakott lábazati falazó elem,
amely az utcáknál tartotta a gátat. Zoller Rezsõ Zoller József
segítségével a felsõ szakasz
munkálatait vezette. Jakus
Györgynek is nagyon köszönjük a folyamatos tájékoztatást.
Rudolf Józsefné az élelmezési
feladatokat koordinálta, és
mindazok akikkel közvetlenül
együtt dolgoztam. A teljes polgármesteri hivatal, a polgárõrség, az önkéntes tûzoltóság, a
napközi dolgozói, a gondozási
központ dolgozói és lakói mind
kivették a részüket a munkából.
Az óvónõk a hétfõi pedagógus
napon a Visegrádi utcánál zsákoltak. Nem szeretnék kihagyni senkit, hiszen fantasztikus
módon segítettek az emberek.
Köszönet az önkéntes szállítóknak az állandó rendelkezésre állásért! Külön köszönetet mondok a két helyi tüzépnek a gyors
és önzetlen segítségért.
Összességében, ha újra védekezni kellene a víz ellen, akkor újra ezzel a csapattal dolgoznék!
- Mennyi homokzsákot használtak fel eddig és körülbelül
mekkora a védekezésre fordított
összeg?
- Pénteken kezdtük a munkát. Körülbelül 115 ezer zsák
került beépítésre eddig. Nagyon sok, körülbelül 800 köbméter homokot használtunk
fel, emellett különbözõ sok
egyéb árvízvédelmi eszközt
vásároltunk. Eddig összesen
10.808.496 forintot használtunk fel a védekezésre. Fölösleges kiadások nem voltak,
próbáltuk úgy bemérni a szinteket, hogy az a várható víznek
megfeleljen. Ez precízen így is
történt, látható, hogy a zsákok
tetejénél van a víz - mondta befejezésül Petrovics László.
F. E.
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Tartsuk Nagymarost
tisztán és egészségesen!
“Tartsuk Nagymarost tisztán
és egészségesen” címen hamarosan kampányt indít
Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala a Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány támogatásával.
A kampány fõ célja a kutyapiszok eltávolítása és az

elõírt kutyaürülék összeszedését folyamatosan ellenõrizni fogjuk, és annak megsértését – különösen ismételt
elõfordulás esetén – 30 000
forintig terjedõ pénzbírsággal
fogjuk büntetni.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZÕ

Felhívás!
Tisztelt Iparosok és Vállalko- mellékletét képezõ szerzõzások!
désmintát használják megfelelõen kitöltve.
Amennyiben továbbra is
Szeretném felhívni a figyelmüket az új egyéni vál- az egyéni cég formát kívánlalkozóról és egyéni cégrõl ják megtartani, úgy júniusban
szóló 2009. évi CXV. törvény eleget kell tenniük az alapító
azon átmeneti rendelkezésé- okirat módosítási kötelezettre (37-38.§-ok), mely értel- ségnek (közjegyzõ vagy ügymében a jelenlegi bejegyzett véd közremûködésével).
Az egyéni vállalkozókegyéni cégek június végéig
kötelesek az új törvény elõ- nak pedig a törvény 37. §-a
írásai szerint a létesítõ okira- alapján arra kell figyelniük,
tukat (alapító okiratukat) mó- hogy ugyan a meglévõ egyédosítani, vagy az egyéni cég ni vállalkozói igazolványok
megszûnésérõl kell határoz- eme új törvény hatályba lépéniuk, bejelentve azt a cégbí- se után is érvényesek maradróságnak. Ezt a kötelezettsé- nak, de a 14. §-t is figyelemget elmulasztva a cégbíróság be véve, ha a nyilvántartott
a céget megszûntnek nyilvá- adataikban változás következne be vagy tevékenységünítja.
A törvény egyéni cégrõl ket szüneteltetni kívánják,
szóló fejezete meghatározza akkor a változástól számított
az egyéni cég alapító okira- 15 napon belül elektronikus
tának tartalmi és formai kö- változásbejelentési ûrlapon a
vetelményeit, de emellett le- hatóságnak ezt jelezniük kell.
hetõvé teszi azt is, hogy a A vállalkozói igazolványt pecégnyilvánosságról szóló dig a hatóságnak át is kell
2006. évi V. törvény (Ctv.) adni.

Pályázat kisvállalkozóknak
Tisztelt Vállalkozók !
Megjelent az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány pályázati kiírása, melynek címe: “A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bõvítése.”
A pályázati kiírás szövegét
a www.ofa.hu honlapon találják, a pályázati dokumentáció

újabb szennyezés megakadályozása.
A kampány sikeréhez az
összes kutyatulajdonos megértése és részvétele szükséges!
Nagymaros több pontján
(elsõsorban a Duna-parti sétányokon) lebomló mûanyag
zacskókkal ellátott szemétgyûjtõket fogunk kihelyezni,
melyekbe a kutyatulajdonosoknak a kedvencük által hátrahagyott piszkot kell behelyezni.
A helyi állattartási rendeletben a kutyatulajdonosok
számára kötelezettségként

letöltéséhez az OFA honlapján
regisztrálniuk kell magukat.
A pályázati kiírás számos
feltételt tartalmaz, de néhány
perc ráfordítással mindenki
eldöntheti, hogy érdemes-e
foglalkoznia ezzel az egyébként hasznosnak tûnõ pályázati lehetõséggel.
IVOR ANDRÁSNÉ
ALPOLGÁRMESTER

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”
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Lassen Sie sich in das deutsche
Wählerverzeichnis eintragen!

Közlemény
a kisebbségi névjegyzékbe való felvételrõl
Tisztelt Választópolgárok!
A kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes
törvények módosításáról szóló
2005. évi CXIV. törvény 3. §
(1) bekezdése szerint a települési kisebbségi önkormányzati
képviselõk választását négyévenként, a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választásának
napján kell megtartani. Ez
2010-ben esedékes.
A törvény szerint a települési kisebbségi önkormányzati
választásokon választó és választható, aki
a) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kisebbséghez tartozik, és a kisebbséghez tartozását vállalja
és kinyilvánítja,
b) magyar állampolgár,
c) a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek
választásán választójoggal rendelkezik, és
d) a kisebbségi választói
jegyzékben szerepel.
A kisebbségi önkormányzati választásra csak akkor kerül
sor, ha legalább 30, azonos kisebbséghez tartozó választópolgár kérte felvételét a kisebbségi választói névjegyzékbe. A
választáson csak az szavazhat,
akit névjegyzékbe vettek.
A választás elõkészítésével
kapcsolatban a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény elõírja, hogy a helyi választási iroda a választás évében május 31-ig levél útján tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán választójog-

gal rendelkezõ, október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar
állampolgárokat a kisebbségi
választói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról, és megküldi részükre az
ahhoz szükséges nyomtatványt.
A nyomtatványok postázása május 17-én megkezdõdött,
és május 31-ig minden érintett
meg fogja kapni a tájékoztatót
a nyomtatvánnyal együtt.
Az, aki a nyomtatványon
szereplõ valamely kisebbséghez tartozónak vallja magát, a
nyomtatvány kitöltésével kérheti a kisebbségi választói
jegyzékbe való felvételét a helyi választási iroda vezetõjétõl
(jegyzõtõl).
A kérelmet (nyomtatványt)
legkésõbb 2010. július 15-ig
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán elhelyezett gyûjtõládába helyezéssel lehet leadni, vagy levélben lehet elküldeni a jegyzõ (helyi választási
iroda vezetõje) részére, úgy
hogy az 2010. július 15-ig
megérkezzen a helyi választási irodába (polgármesteri hivatalba).
A helyi választási iroda vezetõje legkésõbb 2010. július
15-én határozattal dönt a kérelmezõ kisebbségi választói
jegyzékbe vételérõl.
A kisebbségi választói
jegyzékbe való felvételt megtagadó határozattal szemben
az errõl szóló értesítés kézhezvételét követõ három napon
belül nyújtható be kifogás a
helyi választási iroda vezetõjéhez.
DR. HORVÁTH BÉLAJEGYZÕ
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
VEZETÕ

Felhívás
Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a következõ önkormányzati választáson nem jelöltetik magukat.
Ez az elhatározás a vezetõségben már régen megérlelõdött
és úgy gondoltuk, hogy 8 év tisztességes szolgálat után átadjuk a helyünket. Éppen ezért kérjük és felszólítjuk a cigány
származású lakosságot, hogy ha szeretnének ismét Cigány
Kisebbségi Önkormányzatot Nagymaroson, akkor töltsék ki a
kiküldött nemzetiségi lapokat, adják le az önkormányzatnál,
hogy a választáson részt vehessenek.
A CKÖ képviselete nevében
FARKAS JÁNOS CKÖ KISEBBSÉGI ELNÖKHELYETTES

Liebe ungarndeutsche Landsleute!
Im Oktober 2010 finden
Kommunalwahlen statt und es
kommt bereits das fünfte Mal
auch zur Wahl unserer eigenen
deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen.
In den vergangenen vier
Wahlperioden haben wir
bewiesen, dass wir die
Möglichkeiten, die uns das
Modell der Minderheitenselbstverwaltungen bietet,
nutzen konnten. Wir haben
eine starke Interessenvertretung ausgebaut. Die überwiegende Mehrheit unserer
Abgeordneten arbeitet engagiert und selbstlos für die
Bewahrung unserer Muttersprache, unseres kulturellen
Erbes, unserer Identität.
Wir können stolz darauf
sein, dass der deutsche
Nationalitätenunterricht in
vielen Ortschaften und
Kleinregionen bewahrt und
weiterentwickelt werden
konnte. Es wurde viel für die
Stärkung der ungarndeutschen
Gemeinschaft und für die
Stabilisierung unserer Vereine
getan. Auch dank der Hilfe
unseres Mutterlandes haben
wir die Selbstorganisierung
der Jugend gefördert, die Verbesserung der Lebensbedingungen der bedürftigen alten
Menschen unterstützt, die
gesundheitliche Versorgung
in vielen Ortschaften verbessert.

Bei den Wahlen der
Minderheitenselbstverwaltungen
2010 kommt es darauf an, ob
wir unsere Arbeit im Interesse
der ungarndeutschen Gemeinschaft fortsetzen können!
Nur wer sich in das
deutsche Wählerverzeichnis
eintragen lässt, kann im
Oktober 2010 wählen und
gewählt werden. Zur Eintragung erhalten Sie vom
örtlichen Wahlbüro bis zum
31. Mai ein entsprechendes
Formular. Das ausgefüllte
Formular muss bis zum 15. Juli
beim örtlichen Wahlbüro
eingereicht werden. Das
Wählerverzeichnis unterliegt
strengen Datenschutzbestimmungen. Es darf von
unbefugten Personen nicht
eingesehen werden und wird
nach den Wahlen vernichtet.
Liebe ungarndeutsche
Landsleute!
Die Wahl bietet uns die
Möglichkeit, uns stolz zu
unseren bisherigen Erfolgen
und zu unserer Zugehörigkeit
zu bekennen und unsere
Vertreter für die nächsten vier
Jahre selbst zu wählen!
Deshalb bitten wir alle, denen
die Zukunft unserer Volksgruppe am Herzen liegt, sich
in das deutsche Wählerverzeichnis eintragen zu lassen
und an den Wahlen im Oktober
teilzunehmen!
OTTO HEINEK
VORSITZENDER

Kérje felvételét
a német névjegyzékbe!
Kedves Magyarországi Német
Honfitársaink!
2010. októberében önkormányzati választások lesznek
és immár ötödik alkalommal
kerül sor saját német nemzetiségi önkormányzataink megválasztására is.
A mögöttünk álló négy választási ciklusban bebizonyítottuk, hogy élni tudunk és akarunk a kisebbségi önkormányzatiság nyújtotta lehetõségekkel. Erõs érdekképviseleti
rendszert építettünk ki. Válasz-

tott képviselõink túlnyomó
többsége elkötelezetten és önzetlenül végzi munkáját anyanyelvünk, kulturális örökségünk, identitásunk megõrzése
érdekében.
Joggal lehetünk büszkék
arra, hogy számos településen
és kistérségben sikerült megõrizni és továbbfejleszteni a
német nemzetiségi oktatást.
Sokat tettünk a magyarországi
németség összetartó közösséggé formálásáért, egyesületeink
megerõsítéséért. Anyaországi
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kapcsolatainknak is köszönhetõen jelentõs mértékben támogattuk a fiatalok önszervezõdését, rászoruló idõs honfitársaink ellátásának színvonalasabbá tételét, a települések, kistérségek egészségügyi ellátásának javítását.
A 2010. évi nemzetiségi önkormányzati választások tétje,
hogy folytatni tudjuk a magyarországi német közösség
érdekében végzett munkánkat!
Októberben csak azok vállalhatják a magyarországi németek képviseletét és szavazhatnak a német önkormányzati jelöltekre, akik felvételüket
kérik a német kisebbségi választói jegyzékbe. Ezt a helyi
választási irodától május 31-ig
megkapott nyomtatványon tehetik meg. A kérelmet július

15-ig kell visszajuttatni a választási irodához. A jegyzék
kezelésére szigorú adatvédelmi szabályok vonatkoznak,
abba illetéktelenek nem tekinthetnek be, a választást követõen pedig megsemmisítésre kerül.
Kedves Magyarországi Német Honfitársaink!
A választás arra ad lehetõséget számunkra, hogy eredményeinket, hovatartozásunkat
büszkén vállalva magunk válasszuk meg képviselõinket az
elkövetkezõ négy évre! Ezért
arra bíztatunk és kérünk mindenkit, akinek fontos népcsoportunk jövõje, iratkozzon fel a
német névjegyzékre és vegyen
részt az októberi választáson!
HEINEK OTTÓ
ELNÖK

Felhívás
Július 8-án 17-órakor a mûvelõdési házban tájékoztatót tartunk az érdeklõdõk részére, ahol a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat
Északi Irodájának vezetõje, Szeltnerné Winhardt
Ildikó lesz a vendégünk.
Mindenkit szeretettel várunk!
IVOR ANDRÁSNÉ
A SVÁB KÖZÖSSÉG KÉPVISELETÉBEN

Eurorégiós
borverseny
Nagymaroson rendezte meg hatodik alkalommal az IsterGranum Eurorégiós Vándor
Borversenyét a Vinum IsterGranum Regionis Borlovagrend.
A mûvelõdési házban május
7-én rendezett díjkiosztón harminchét arany, száznyolc ezüst
és százhuszonnégy bronzminõsítés talált gazdára. Az eseményen Petrovics László polgármester köszöntötte a jelenlévõket, majd felkötötte a településünk szalagját a régió borversenyének kopjafájára.
A legmagasabb pontszámot
elérõ bort champion díjjal és a
vándorserleggel jutalmazta a bíráló bizottság. A legjobb eredményt az idei Ister-Granum
Eurorégiós Vándor Borversenyen Mihalek György fûri borász
nyerte el 2009-es hetera borával.
A legjobb fehérbort Heininger
Károly nevezte, a legjobb vörösborral Dunai László érkezett.
(A nagymarosi borászok
eredményeit május lapunkban
olvashatták.)

Szakmai elismerés a
pedagógusnap alkalmából

Váci Katedra Pedagógiai Díjat
vett át dr. Bóth János polgármestertõl május 27-én, a váci
mûvelõdési központban tartott
pedagógusnapi ünnepségen a
Nagymaroson élõ Sántáné
Madlovics Erzsébet, az I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium tanára.
Sántáné Madlovics Erzsébet 34 éve tanít az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolában. Pályakezdõ tanár-

ként egykori iskolájában kezdte meg pedagógusi munkáját.
A nyolcvanas évektõl tanítványai rendszeresen kitûnõen szerepelnek pénzügyi ismeretekbõl az országos szakmai versenyeken. Szaktanári munkája mellett osztályfõnöki, gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsi feladatokat látott el.
A kilencvenes évektõl kezdõdõen szaktanácsadóként,
vezetõ szaktanácsadóként dolgozott a Nemzeti Szakképzési
Intézetben, majd a Pénzügyminisztériumban. Jelentõs szerepet vállalt az iskola felsõfokú
szakképzésének megszervezésében és elindításában, az intézmény minõségbiztosítási
csoportjának is õ a vezetõje –
hangzott el a méltatásban.
Gratulálunk Sántáné Madlovics Erzsébetnek a kitüntetéshez és további munkájához sok
sikert kívánunk!
(Következõ számunkban
részletesen bemutatjuk Sántáné Madlovics Erzsébet életútját, szakmai munkásságát.)
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Ez történt iskolánkban
FIATAL MUZSIKUSOK
NAGYMAROSI TALÁLKOZÓJA. A Fiatal muzsikusok
nagymarosi találkozójára március 26-án került sor. Ezen a napon nem volt zsûri, csupán a közönség részesítette “sikerdíjban” a kis muzsikusokat, akik
emléklapot kaptak.
A zenei találkozó szervezõje: Szigeti-Benedek Gabriella.
SZAVALÓVERSENY.
Április 27-én került sor a szavalók bemutatkozására. Ezen a versenyen Tolnai Miklós – a Magyar Színház érdemes mûvésze
–, valamint az itt élõ hajdani pedagógusok – adtak szakértõ bírálatot, útravalóul a környékbeli kis elõadó mûvészek tarisznyájába. Õk és felkészítõ tanáraik tudják, hogy érdemes a mûvészetre idõt szentelniük. Érdemes, mert a közös kultúrkincs
tartja össze a közösségeket, a
kultúra tartja meg az embernek
a mai embert ebben az anyagi
világban, és csak a magyar nyelv
megszólalók: költõink, prózaíróink örök alkotásaihoz kapcsolódva maradhat meg a magyarság a népek tengerében. Idén a
“család” és a közkedvelt téma,
humor volt a kulcsszó. A szülõk
iránti tiszteletrõl, a nemzet legkisebb építõ sejtjérõl szóló, illetve a derûs, az élet örömeit megéneklõ költõi mûvek közül választották ki a gyerekek az egyéniségükhöz leginkább illõ alkotásokat. A nagymarosiak közül
legeredményesebb: Melisek
Máté – 8. a osztályos tanuló és
Petrovics Botond 8. b osztályos
tanuló lett. A vetélkedõ szervezõje: Demeterné Vitéz Katalin.

SAKKBAJNOKSÁG. Ebben a tanévben is megrendezte
iskolánk diákönkormányzata a
sakkbajnokságot. A május 7-én
megrendezésre kerülõ nemes
küzdelemben segítségünkre volt
Rothbauer Antal (Tóni bácsi),
aki tudását átadva hozzájárult a
következõ sakkgeneráció felneveléséhez.
A verseny végeredménye: I.
Striker Márton; II. Ocsovai
László> III. Schermann Dániel
Gratulálunk!
SPORTMAJÁLIS. Az iskolánk lelkes focistái május 15-én,
szombaton részt vettek a börzsönyi Sportmajálison.
Három csapatunk versenyzett
az érmekért. A IV. korcsoportunk (Csámpai László, Farkas
Dávid, Horváth Tamás, Marosi
Richárd, Balázs Róbert,
Scheirich Bálint, Rudolf Dániel,
Tresó Bence) 5. helyezést, a III.
korcsoportunk (Striker Márton,
Bodor András, Fehér Máté,
Scheirich Máté, Radics Martin,
Mák Dominik, Kiss Norbert,
Horváth Csaba, Lukács Péter)
az elõkelõ 3. helyezést, a II. korcsoportunk (Balázs Krisztián,
Csámpai Richárd, Nagy Márton,
Hansághy Bence, Galszter Péter) 8. helyezést ért el.
Ezúton gratulálunk a szép
eredményekért.
ÁLLATKLUB. Május 20án az Állatklub összejövetele
volt, melynek témája: A kutya.
Vendégként természetesen
megjelent “Süti” kutya is.
KOMPETENCIAMÉRÉS.
Május 26-án – szerdai napon került sor az Országos Kompetenciamérésre, ahol a 4., 6., és a 8.

osztályosok tudásszintjét mértük
fel. Az eredményeket jövõ év
márciusában lehet megtekinteni
az interneten (amennyiben szükséges, ebben segítséget nyújt az
iskola).
VÁROSI GYERMEKNAP.
Május 29-én a városi gyermeknapon az alsó tagozatos tanulók
kisállataikat mutatták be (képünkön).
ISKOLAI GYERMEKNAP. Gyermeknapot szerveztünk az iskolai tanulói részére
május 31-én, hétfõn. Ezen a napon különbözõ sportágakban
mérték össze tudásukat a felsõ
tagozatos gyermekek. Az alsó
tagozatosoknak az élõvilággal
ismerkedtek, a vakvezetõ kutyakiképzésrõl hallgattak meg elõadást, és bemutatót láttak, állatsimogatásban vettek részt, akadályverseny és tudáspróba nehezítette ezt a napot, végül kézmûves foglalkozással záródott.
JÚNIUSI ELÕZETES
- június 12-én, szombaton 10
órakor a 8. osztályosok ballagása;
- június 15-én indulnak Stuttgartba diákjaink az öthetes
nyelvgyakorlásra;
- június 16-án, szerdán 17
órakor a mûvészeti iskola zenemûvészeti tagozatának záró
hangversenye és bizonyítványosztás;
- június 17-18-án 15 órától 18
óráig beiratkozás a mûvészeti iskolába. A beiratkozáshoz szükséges: a tanuló mûvészeti bizonyítványa, a következõ félévre a
tandíj befizetése, valamint a kedvezményre jogosító igazolások;
- június 18-án pénteken 18
óra tanévzáró ünnepély.

A boldogság
Óh, hogy lehet,
hogy azok az emberek,
kik szegények,
kis vagyonkával élnek,
azok a boldogok?!
Nem pedig a gazdagok?!
Mert a szegény annak örül,
ha dolgozhat, s nem
együgyûen ül a házban,
de ki gazdag, s majd felveti
a pénz, annak van mit félteni!
Ezért hát jó lesz tisztának lenni!
Ha jót cselekedhet,
s az ember örömöt szerezhet,
ilyen érzés fogja el!
S ha a csábításnak tesz eleget,
nem lesz boldog: õ sosem.
Boldog vagy, ha jót teszel!
Ki pazarol, az sem boldog,
könnyelmûséget válság torol!
Ha valaki ügyetlenke,
s ezen más röhögcsélne,
az nem igazi boldogság,
ami utána jön:
lelkiismeretfurdalás!
Csak az boldog, ki jót cselekszik,
s érte nem vár viszonzást!
Akinek az akarata tiszta,
s rossz dolgot nem csinál,
az a boldog, nem vitás!
Boldogok, kik lélekben tiszták!
Óh, hogy lehet,
hogy azok az emberek,
kik szegények,
kis vagyonkával élnek,
azok a boldogok?
Miért nem úgy a gazdagok?
Mondjátok meg nekem!
Én megköszönöm szépen!
DROBILICH BENEDEK 4. A

Pillanatképek a gyermeknapról
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Esztergomban jártunk Jótékonysági est Márkért
Egy csütörtöki napon, május
13-án a 4. a osztályosokkal
Esztergomba kirándultunk.
Visegrádra komppal, onnan
tovább busszal utaztunk. Elõször a Bazilikát néztük meg,
ami csodálatos volt. 413 lépcsõn mentünk fel a kupola tetejére, ahonnan gyönyörû kilátás nyílt a környékre.
Ezután a Duna Múzeumba
látogattunk el, ahol vízi kísérleteket végeztünk, vetítéseket
láttunk, egy nem mûködõ he-

likopterrel “felszálltunk” az
elöntött területek fölé, “bejártuk” Magyarország mûholdas
térképét.
Végül a városnézõ kisvonattal, zuhogó esõben érkeztünk a hajóállomásra, mert hajóval jöttünk haza.
Nagyon jól éreztük magunkat, ezért köszönetet mondunk
Szüleinknek, Tanítóinknak, és
az ingyenes kompátkelésért
Jung Vili bácsi fiának.
A 3. OSZTÁLYOSOK

“A többi ember miatt vagyunk a Földön,
akiknek mosolyától a mi boldogságunk is függ” - írta Einstein
Jótékony célú gálamûsort Heincz Regina, Szlávik Anna,
szerveztek május 8-án, szom- Horváth Csaba), táncolt a
baton Nagymaroson a NAFIA Nyugdíjas Klub sváb néptánccsoportja. A Kittenberger Kálrendezõi.
A kis Juhász Márk 5 éves mán Mûvészeti Iskolából Bíró
kisfiú súlyos betegségének ke- Anna és Sánta Gergõ a tánczelésére, a Pestre utazások, a csoportjaikkal jöttek segíteni.
több napos bentlakás stb. költ- Sváb, kalocsai magyar és
ségeire gyûjtöttek a szervezõk. nagyecsedi gyûjtésû cigány
A dolog úgy kezdõdött, hogy táncot roptak a táncosok - fera 4 gyermekes édesanya meg- geteges sikerrel!
Három versmondó: Kiss
kereste Szlépkáné Árvai Ági tanítónõt, hogy segítene-e vala- Károly 18 éves, Kiss Norbert
honnan pénzt keríteni, mert a 12 éves és Radics Martin 11
családnak nincs mibõl állni a éves szavalata tette színesebbé
fél éve tartó kezelésekre való a programot. A legnagyobb siutazás árát. (S még ki tudja, mi- kert “az alkalmi muzsikus bankor jön el a teljes gyógyulás.) da”: Dubniczky Rita, Oláh
Ági néni hiába kilincselt az László, Gyöngyösi Gyula, Horalapítványoknál, pár forintnál váth Dezsõ és Csámpai Lajos
többet nem tudtak adni. Gyûj- aratta. Scultéty Balázs hangotöttek a kollégák, gyûjtöttek az sított, s a mûvelõdési ház doliskolás gyerekek a “Mondj le gozói is segítettek. A büfében
egy adag fagyiról Márkért!” sok önkéntes tevékenykedett,
akció során, de még így is ke- hogy a bevétel is jótékony célra mehessen. Volt bolhapiac,
vés volt a pénz.

A bazilika - Nagy Márton rajza

Városnézésen - Kádár Keszi rajza

ELADÓ INGATLANOK
Orosháza városközpontban egyedi gázas, 3 szobás magasföldszinti lakásomat eladnám, vagy Nagymaros-környéki házra cserélném. Tel: 06-20/527-7623.
*****
Nagyszénási, 2 szoba összkomfortos vegyes (gáz és kemence) fûtésû családi házam, nagy kerttel, gyümölcsfákkal, melléképületekkel eladnám, vagy Nagymaroskörnyéki házra cserélném. Tel: 06-20/527-7623.

Ekkor jött az ötlet jótékony
célú gálamûsor szervezésére.
Az estre dr. Rendessy Annamária doktornõ is eljött, és a
színpadon meginterjúvolta a
bátor kisfiút (képünkön), aki
derekasan állja a mûtéteket, a
kezelések fájdalmait, ezért õt
a doktornõ “Nagymaros kis
hõse” éremmel tüntette ki hatalmas tapsvihar közepette.
A zsúfolásig megtelt mûvelõdési ház együttérzõ, segíteni
akaró közönsége szívébe zárta a derûs kedélyû, kedves
gyermeket.
Gyöngyösi Gyula szervezte
a mûsort: Muzsikáltak
Lénárdné Patai Zsuzsa tanárnõ zongoristái (Borkó Bea,

megtelt az üveggömb, és hál’
Istennek az adóellenõrök sem
jártak arrafelé... A mai világból annyira hiányzó SZERETET, JÓSÁG, EGYÜTTÉRZÉS és a BIZALOM tette ezt
az estét felejthetetlenné.
Reméljük, hogy Nagymaros városának lakói megõrzik
ezt a kivételes segíteni-akarást a szívükben, amitõl erõs
védõfal emelkedik majd az itt
lakó összetartó emberek és
globalizáció ellenséges, önzésre biztató erõi közé.
Ahogy Kossuth mondotta:
Magyarországot (Nagymarost) a poklok kapui sem fogják megdönteni!
GY. M.
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Kajakosaink eredményei
MÁJUS 9. ÚJPESTI ÖBÖL:
BUDAPEST DIÁKKUPA
(4000 MÉTER) NAGYMAROSI EREDMÉNYEI
K-1 serdülõ V. évfolyam: 1.
Maurer M. Bence; K-1 kölyök IV. évfolyam: 2. Maricza
Katalin; K-2 serdülõ V. évfolyam: 8. Maurer M. Bence,
Halápi Gergely; K-2 kölyök
IV. évfolyam: 5. Bergmann
Dániel, Tar Bálint; Mk-2 gyermek I. évfolyam: 1. Polgár
Dániel, Polgár Péter; Mk-2
gyermek II. évfolyam: 1. Szántói Sz. Márk, Szlávik Tamás;
4. Tar Bence, Maurer M. Botond; Mk-2 gyermek II. évfolyam: 1. Müller Bettina, Jeszenszky Petra.
Szabadidõsök: Mk-1 gyermek I-II. évfolyam 500 méter
döntõ: 3. Szántói Sz. Tamás, 6.
Striker Márton
*
MÁJUS 21-23. FADDDOMBORI: PAKSI ATOMERÕMÛ MARATON MAGYAR
BAJNOKSÁG

NAGYMAROSI EREDMÉNYEI
K-1 ifjúsági 21 kilométer
síkvíz 2.: 9. Szûcs Géza; K-1
serdülõ V. évfolyam 15 kilométer: 3. Maurer M. Bence, 4.
Döbrössy Péter; K-1 masters
40-44 évesek 10 kilométer: 2.
Heincz Sándor; K-2 serdülõ V.
évfolyam 15 kilométer: 6.
Maurer M. Bence, Döbrössy
Péter; K-1 kölyök III. évfolyam
10 kilométer: 4. Maricza Katalin; Mk-2 gyermek I. évfolyam
5 kilométer: 1. Polgár Péter,
Polgár Dániel; K-2 gyermek II.
évfolyam 5 kilométer: 3. Tar
Bence, Maurer M. Botond; Mk1 gyermek II. évfolyam 5 kilométer: 6. Szántói Sz. Márk; Mk2 gyermek II. évfolyam 5 kilométer: 1. Müller Bettina, Jeszenszky Petra; Mk-1 gyermek
I. évfolyam 5 kilométer: 1.
Szlávik Tamás; K-2 masters
40-44 évesek 10 kilométer: 1.
Urbán István, Heincz Sándor
(elõbbi a Bakó Kajak AVSE
versenyzõje).

Újdonság a rendelõben
Egyedülálló vállakozás veszi
kezdetét, egészségbitosítási
szakember áll minden nagymarosi rendelkezésére hamarosan. A rendelõ utcafrontján
lévõ ablakban, mindenki
megtekintheti, tanulmányozhatja, milyen szolgáltatással
könnyíthet egészségbiztosítással kapcsolatos intézni valóján. A szakember a Pécsi
Tudományegytem Egészségtudományi Kar, egészséggazdaságtani, egészségpolitikai
és egészségbiztosítási szakán
szerzett diplomát. Az alábbiakban, részletes tájékoztatót
olvashat a tisztelt érdeklõdõ
(a tervezett szolgáltatás minden péntek koradélutánján
vehetõ igénybe).
Átvállaljuk az ügyintézést,
hogy költséget, idõt kíméljen
és kikerülje, a fölösleges hivatali tortúrákat. Az ügyintézés lehetõségeinek feltárása,
tanácsadás, formanyomtatványok beszerzése, a jogszabályok értelmezése az adott
ügyben. Milyen ügyben is?
Többek között:
Mit kell tudni a tb-nyugdíjról? (Mi is az, hogy szolgá-

lati idõ, mi az özvegyi nyugdíj?)
Mit kell tudni a külön tbszerzõdésekrõl (pénzbeli
egészségbiztosítási ellátás)?
Mit kell tudni a családi támogatásról (anyasági támogatás, nagyszülõ gyesen)?
Mit kell tudni az egészségbiztosítási ellátásokról?
(Táppénzalap, baleseti táppénz, terhességi gyermekágyi
segély, gyermekgondozási díj
– ennek igénylése, jogosultság. Ellátások kifizetésének
folyamata, visszatérítési kötelezettség. Háziorvosi ellátás, járóbeteg szakellátás, fogászati ellátás, fekvõbeteggyógyintézeti ellátás, szanatóriumi ellátás, ellátás méltányosságból. Külföldi gyógykezelés, hazai helyett külföldi gyógykezelés)
A megfelelõ társadalombiztosítási igazgatási szerveknél lefolytatni a különbözõ
egészségügyi szolgáltatások,
biztosítási ellátások, visszafizetések, megtérítésekkel kapcsolatos eljárásokat közvetítjük, közbenjárunk ügyeik intézésében.

Olvasói levél

Elismert magyar cigányok!
3. rész
1945-ben vége lett a háborúnak. Voltak, akik 46-47-ben
hazatértek a fogságból, de sajnos voltak, akiket hiába várt a
családjuk, nem tértek haza,
nemzetiségtõl függetlenül.
Megkezdõdött az ország újjáépítése. Esténként a vendéglõkben cigányok szolgáltatták
a zenét, annak ellenére, hogy
nappal õk is kemény fizikai
munkát végeztek.
Az 1949-50-es években a
Rákosi rendszer megtiltotta a
muzsikálást, mert mindenkinek
csak dolgozni kellett. Hangszert nem volt szabad használni a vendéglõkben, sem a cigányoknak, sem a sváb fúvószenészeknek. A fiatalok nem
vehettek részt a szüleikkel ze-

nélésben, zenetanulásban.
Kénytelen-kelletlen csak
szakmát tanulhattak, így a muzsikus dinasztiák nagy részének megszûnt a családi utánpótlása. A vasútnál, a visegrádi kõbányában és az erdõgazdaságban dolgoztak. 1958-60
között a váci zenei szakszervezet kiharcolta, hogy a zenész
cigányok
vizsgázzanak.
Nyolcvan százalékuk levizsgázott, sokan zenei B kategóriások lettek, mindezt munka mellett. Megint szólt a cigányzene
a vendéglõk nagy részében
szombat-vasárnap, mert munkahelyüket ezután is megtartották.
RÓNA RUDOLF
56-OS BAJTÁRS

Észrevétel!
Május 8-án polgárõrként részt
vettünk Juhász Márkó, 4 éves
daganatos kisfiú összefogási
ünnepségén. A bejárati ajtónál
volt 2 ládika, amibe az esetleges adományokat lehetett tenni. Ennél a bizonyos asztalnál
történt, hogy 2 nyugdíjas táncos hölgy beszélgetés közben
megjegyezte, hogy ne dobjon
pénzt a dobozba!
Sajnos az ilyen és ehhez
hasonló negatív megjegyzések

teszik rossz ízûvé az ember
hangulatát. Illetlenek az ilyen
viselkedések és megjegyzések,
fõleg volt polgárõrtõl!
A mûsor színvonalas és
megrázó volt.
Külön köszönjük dr.
Rendessy Annamária doktornõnek a beszédét és Márkó
bátorsággá avatását.
Tisztelettel:
LIPTHAY ÉVA FEKETÉNÉ
POLGÁRÕR

De kinek van elég energiája?
Gazdálkodj azzal jól, amid van!
Az égbe szökõ energiaárak egyre több családban jelentenek problémát. A karitász munkában is sokszor szembe
találkozunk vele, mint
az eladósodás okával.
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy sokan nagyon pazarlóan bánnak az energiával, és
nem használják ki a takarékoskodás lehetõségeit.
Ezért az a tervünk, hogy
összeállítunk egy ismeretanyagot, amit a Nagymaros újságban közzéteszünk, amelyet
személyes tanácsadás vagy
egyéb más formában lehet to-

vábbadni. Ezzel az
energia gazdaságos
felhasználására irányuló magatartást
akarjuk segíteni.
Nemcsak szociális
és gazdasági szempontból fontos ez, hanem a környezetvédelemben
is. Nyilvánosságra hozzuk tervünket, mert a karitászcsoport
ehhez kevés. Szükség van itt a
szakember partnerekre. Várunk minden ezzel kapcsolatos
ötletet, jelentkezést!
SZENT RÓKUS
KARITÁSZCSOPORT
+36-30-9257-438
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Nagymaros és a nagyvilág
5. rész - Jugoszlávia
A cikksorozat címe talán rejtélyes, de végigolvasva az egyes cikkeket kiderül
minden. A mai napig Dél-Amerika és Ausztrália kivételével bejártam szinte az
egész világot. Barátaim utazó nagykövetnek neveznek. Az is voltam és utazásaim során mindig sort kerítettem arra, hogy Nagymarosról, lakóiról, a híres
barokk templomunkról, kulturális értékeinkrõl büszkélkedve beszéljek külföldi ismerõseim, barátaim elõtt. Sõt jó házigazdaként meg is hívtam õket ide
Nagymarosra, ezzel is hozzájárulva szülõhelyem értékeinek jobb megismeréséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. Két beszélt nyelv birtokában könnyen boldogultam 4 találmányom külföldi értékesítésekor, illetve a nemzetközi tudományos konferenciák hivatalos programjain és az azt követõ esti fogadásokon. A német és az angol nyelv ismerete nélkül mindezen izgalmas élményeimrõl most nem írhatnék. Minden lehetséges alkalmat felhasználok arra, hogy
felhívjam a fiatalok figyelmét a nyelvismeret fontosságára, e nélkül ma itthon
és az EU-ban élni nem lehet. Ezért is támogatom jó szívvel az általános iskola
német nyelvû oktatásának fejlesztését, elõsegítve fiataljaink jövõbeni boldogulását. Most pedig dõljenek hátra kényelmes karos székeikben és olvassák
figyelmesen Nagymaros és a nagyvilág kapcsolatáról szóló cikksorozatomat.
Cavtat, amely az ókorban
Epidaurum néven görög kolóniaként volt ismeretes, 1966-ban
egy csendes halászfalu az adriai
üdülõ gyöngyszemek sorában.
Bár ott sok mûemlék nem maradt,
de Dubrovnik közelsége mindenért kárpótolt.
Sõt az odautazás akkoriban fáradságos, izgalmas, fordulatokban gazdag volt. Budapest- Belgrád gõzössel, zsúfolt 2. osztályon,
étkezõ-büfékocsi nélkül, reggeli
indulás, esti érkezés. A váróterem
tele javarészt fekvõ emberekkel,
idegen, fürkészõ szempárokkal.
Bizalmatlanok voltunk, óvatosságra intettük Sutka Tibit, míg mi
Ferivel a szarajevói éjjeli járatra
hálókocsi jegyet mentünk váltani.
Lábát szétvetve õrködött a
három tömött bõrönd felett. Jegy
a zsebünkben, kerülõ úton úgy
közelítettük meg hátulról õt, hogy
ne láthasson. Hirtelen mozdulattal a lába közül kirántottuk az
egyik bõröndöt. Rávetõdve, azt
védve nevünket kiabálta. Nagy
ijedtségében nem vette észre gonosz csínyünket. Az éjszakai vonat indulásáig volt idõnk sörbe
fojtani ijedtségét, illetve rosszul
sikerült bolondozásunkat feledtetni.
Kora reggel érkeztünk Szarajevó tipikus, az osztrák-magyar
vasútépítésre jellemzõ állomására. Átszálltunk az 1000 milliméteres keskeny nyomközû vonatra, amelyet a meredek emelkedésû és kanyarokkal teletûzdelt pálya miatt három gõzös
mozdonyka vontatott, elõl egy
húzta, hátul kettõ nyomta. Ennek
ellenére voltak olyan pályaszakaszok, ahol lépésben haladt, így a
hegyi pásztorok, turisták
könnyen felszállhattak. A kocsik

rövidek, nyitottak, favázas szerkezetûek voltak. Ma is kiráz a
hideg, amikor a meredek sziklák
között kígyózó vonat ablakán át
megpillantottam az 1500 méter
mélységû szakadékot.
Kora délutánra megérkeztünk
Dubrovnikba, az õsi Raguzába. A
város sokszor cserélt gazdát.
1204-ig Bizánci kézen volt, majd
Velence uralta, egy rövid ideig I.
Lajos magyar király adóztatta,
1806-ban Napóleon hadai foglalták el, 1815-tõl 100 éven át
Ausztria birtokolta, 1918 óta Jugoszlávia része. Az óvárost vastag kiugró bástyákkal megerõsített várfalak veszik körül. A falakon belül csak gyalogosan lehet
közlekedni. Dubrovnik fekvése,
templomai, mûemlékei, ódon házai olyan szépek, hogy azt a cikk
terjedelmén belül leírni nem tudom. Azt ajánlom, amit az angol
prospektus: it’s a must, azaz ezt
meg kell nézni.
Cavtatban Erzsike néni öböl
menti, zöld zsalugáteres, kõbõl
épített, hûs pihenést nyújtó háza
adott otthont két héten át. Reggel, nyitásra ki kell menni a piacra, szólt az ellentmondást nem
tûrõ parancs. Babonából az árusok az elsõ vevõnek mindent 50
százalékkal olcsóbban adnak. Így
is volt. Vettem is két, vékony,
bõrbõl kézzel varrt mokaszint a
piac két ellentétes oldalán. Feri és
Tibi azzal cukkoltak, hogy úgy
nézek ki, mint egy sziú indián.
Szegény Tibi –fiatalon ment el,
sokat olvasott May Károly indián meséibõl és tartott élménybeszámolókat a 8. osztályban annak
idején. Erzsike néni szegedi “boszorkány” volt, jól fõzött, de nekünk kellett a piacra járni, no és
korán. A cavtati strandon a helybéli, barnára sült, izmos fiúkat va-

Honlapom: zoller.jozsef.net-snake.hu

lósággal bálványozták a szõke,
vékony svéd és a szeplõs dundi
holland lányok. Jól megfizették
õket. Terveztük is, hogy jövõre
már mi is barnára sülten fogunk
érkezni. Amíg a hajónk lassan
úszott a Kotori (Kattaroi) öböl
felé, addig hasznos elmélkedést
folytattunk a Siemens AG – nyugat-német - konszern egyik fõmérnökével a világ fejlõdésérõl,
aki éppen akkor Oroszországbeli befektetéseket készített elõ.
Meggyõzõdéssel
vallotta:
Russland ist noch nicht entdeckt,
azaz Oroszország még nincs felfedezve. Már akkor óriási lehetõségeket látott az Európai Gazdasági Közösség számára.
A Kotori öböl volt 1918-ig az
Osztrák Magyar Monarchia hadihajó bázisa. Állítólag ott szolgált Horthy Miklós is. Az öböl bejárata szûk, így azt már Nagy Lajos királyunk idején is könnyen
védték a velencei hajók ellen a víz
felszíne alatt kifeszített vastag
láncokkal. Az öböl menti települések közül Hercegnovit kell kiemelni. Klimatikus téli üdülõhely. Enyhe klímáját, a várost koszorúként övezõ magas hegyeinek köszönheti. Érdekes, hogy a
csupán 850 lélekszámú Perast városkát valaha önálló köztársaságként ismerte el a hatalmas velencei Signoria is. Merész hajósok,
büszke, szabadságszeretõ nép
lakta. A Lepantói csatában (1571)
a spanyol vezér, Don Juan d’
Ausztria zászlóshajójának valamint Nagy Péter cár flottájának
kormányosa is perasti volt.
A Kotori öböltõl az albán határig terjedõ tengerpart Crna Gora
Köztársasághoz tartozik. Ez a
legfejletlenebb és legelmaradottabb része az államszövetségnek.
Ennek bizonyságául szolgáljon

az alábbi példa. Itt a magas fekete hegyek között megállt a világ.
A nõsülni készülõ fiú számára az
apa választ feleséget. A két apa
megállapodik a lány “árában”,
azaz mit kap a lányért cserébe. Ez
lehet néhány kecske, juh, tehén,
legelõ stb. A fiú csak a házassági
ceremónia után láthatja kedvesét,
miután a lány fejérõl levették az
arcát elfedõ kendõt. Nagy lakoma a vendégseregnek, a fiatalokat felzavarják a szénapadlásra,
a létrát elveszik, reggel pedig a
kerítésre ki kell tenni a véres lepedõt, hogy a faluban mindenki
meggyõzõdhessen a lány szüzességérõl. Ennek hiányában szamárra ültetik, számûzik a faluból.
Az adriai tengerpart sok élményt adott életemben.
Makarska híres félköríves kavicsos, hegyekkel védett strandjáról és a kikötõ mellett kialakított
sziklabárjáról, ahol a fapadlók
alatt hullámzó tengervíz hangja
színesíti a lágy andalító zenét,
miközben kipillantva a lebukó
nap pirosra festi a horizontot.
Pula szeptemberenként a nemzetközi bridzs versenyeivel kedveskedett esténként, nappal kirándultunk az Isztriai félszigetre Rovinjba, Piránba, Portorzsbe. Nászutamat Abbáziában töltöttem. Itt
kóstoltam meg a sûrû, jó zamatú
“isztriai terrán” vörös bort,
amely bármelyik franciával vetekszik.
Természetesen mindig jó
szívvel gondolok vissza
Mariborra. Miért is? Szakértõként délutánként unatkozva egy
igazi kávéház kényelmes foteljében konyak mellett újságot olvasva üzenetet hozott a hotel portása. Meghívást kaptam az esti farsangi bálba egy fekete szerb
hölgytõl. Kellemes partner volt
nemcsak a bálban. Remekül táncolt, bele is szédültem. De szédültem akkor is - csak másként , amikor a gyár Dráva-parti üdülõjében a csevapcsicsás vacsorát
követõ szlivovicás ivászat tempóját nem tudtam követni. Õk se,
mert télidõben begyalogoltak a
Dráva jéghideg vizébe a zenészekkel, meg velem együtt.
Még ott, a nagy jókedv közepette meghívtam a társaságot viszonzásul a marosi pincémbe.
Szegény anyám majd elájult a sok
idegen ember láttán. Hideg étel
mellett is jólesett a borom és a
hangulatot Botos Karcsi cigányprímás kitûnõ hegedûmuzsikája
biztosította reggel 5-ig. A muriról készített magnófelvételt
Mariborban a gyárban minden
délben vissza játszották.
(folytatjuk)

ZOLLER JÓZSEF
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Süti a kedvenc

Legjobb barátunk a kutya
Találkozás Süti kutyával az állatbarátok körének május 20-i programján
A helyszín ismét Csernõi Ildikó tanítónõ 2/a osztályának tanterme, ahol is 44 kis
állatbarát fogadta izgatott
örömmel és kíváncsisággal
Cserni Kati (Õ a mi, marosiak számára már csak per
Cserni Kati marad, a pedagógusnak tisztelettel kijáró,
gondolatban hozzátett címzéssel) és családja Süti kutyáját.
Süti kutyát cseppet sem
zavarta a nagy létszámú fogadtatás, örömmel nyargalt
fel és alá az állatbarát gyereksereg között. Komolyra
fordítva a szót, idézve Cserni
Katit: - Tudjátok-e, állatbarát körösök, milyen fajta Süti
kutya? A válasz nem késik,
Golden Retriver.
A társalgás megkezdõdik
a gyerekek és Cserni Kati
között. majd felvezetésre
kerül egy “kutya kvíz” játék,
mely 12 kérdésbõl álló, eldöntendõ állításokat tartalmazó egy oldalas papírlapra
lett összeállítva, a gyerekek

lom jár a kis hibával megfej- meleg helyen ne tartózkodszámára.
Közben Süti farkincáját tõknek. Az okos kérdésekbõl janak, ha rajtunk múlik.
folyamatosan lengedezve, sokat lehet tanulni.
A búcsú ideje következik,
Végezetül, Cserni Kati egy egészen szeptemberig, amifelszabadultan sétálgat, bakor is a tervezett programcím: “Kis állatok tartása és
gondozása: hörcsögök,
papagályok, halak, nyulak és
egyéb állatfajták.”
Süti kutya odaadással viselte a felé irányuló szeretet
áradást.
Köszönjük a remek programot.
Lejegyezte:
MOLNÁR ÉVA
A fotókat készítette:
VON-BENKO FERENC
TAVASZI AKCIO

rátkozik,
mindenkirõl
szagmitát vesz, majd békésen elheveredik. Megszomjazván, a tábla törlésére használt vizzel oltja szomját. A
kvíz játék befejeztével, juta-

remek könyvbõl olvas fel az
alsótagozatosokból verbuválódott állatbarát körös csapatnak. Egy-két jótanács a nyárra: friss vízrõl mindig gondoskodni kell a kutyát tartóknak,

Ennek keretén belül 1 kan
kutya, 5 szuka, 4 kandúr és
10 nõstény macska ivartalanítására, valamint 2 macska
és 1 befogadott kutya veszettség elleni beoltására
került sor 115.100 forintos
költséggel.

Nagymaros
Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város
Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika
(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Telefon/fax: 27/316-100

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Nagymaros
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A mûvelõdési ház programjai

Jazz-est a Bethlen sörözõben!

Június 14., de.: vásár
Június 14., 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Június 16., du.: Évzáró hangverseny – Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola zenetagozat
Június 17., de.: vásár
Június 19-20.: Kittenberger Kálmán Napok
Június 19-tõl Sárog Tibor fotókiállítása (a
Kittenberger Kálmán Napok keretében kerül megrendezésre).
Június 24., 12-19 óráig: véradás
Június 29.: vásár
Július 2. 18 óra: Raszler Károly emlékkiállításának
megnyitója

Szeretettel várunk Mindenkit

Anyakönyvi hírek
Születtek: Balázs István és Gulyás Dalma Mira fia: Gergõ,
Hadi Péter és Turcsik Kinga fia: Mátyás, Schlenk József és
Kovács Tímea lánya: Lilien, Galavics Tamás és Dávid Anna
fia: Dávid Brúnó, Kovács Levente és Czimmermann Katalin lánya: Anna Zsóka
Házasságot kötöttek: Marafkó Márk és Sukerek Gyöngyi Anna, Burgermeister Balázs és Klambauer Ágnes,
Dombai Péter és dr. Döbrössy Ágnes Anna
Elhunytak: Nieberl Lajos Nándor, Kmetty Jenõ
Ferencné sz.: Ipolyi Ilona, Gaál Jenõ, Raszler Ferenc, Bótz
György

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett
halottunk NIEBERL LAJOS (Laló) búcsúszentmiséjén
résztvettek, és fájdalmunkban osztoztak.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS
RASZLER FERENC elhunyta és búcsúztatása alkalmával kifejezett szeretetteljes együttérzést, valamint a gyászmisén való imádságos részvételt köszönjük mindenkinek.
RASZLER FERENCNÉ ÉS CSALÁDJA
Isten akaratában megnyugodva,
mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KISSÁROSI KISS GYULA
(1921. Óverbász, Bácska)
a Magyar Cukoripar túlélõje, Nagymaros
(Rigóhegy) polgára
életének 90. évében, 2010. április 25-én elhunyt.
Emlékét megõrizzük.
KISS, CSERESNYÉS, SOMOGYI ÉS SCHRIEBER CSALÁDOK

június 12-én 19 órakor a Bethlen sörözõben
a KvarTonus együttes koncertjére.
Azt est költségeihez adományokat szívesen fogadunk.
ANNA Klub

Meghívó
Szeretettel várjuk július 2-án, pénteken
délután 18 órakor
Raszler Károly Kossuth-díjas képzõmûvész
(Nagymaros, szülötte) retrospektív kiállítására
a nagymarosi mûvelõdési házba.
A kiállítás megnyitja: Raszler György.
Közremûködik a Nagymarosi Nõi Kar.

“Három év”
A Pest Megyei Képzõmûvészeti Intézet Képzõmûvészeti
Mûhelye három éves képzéssorozatának beszámoló kiállítását rendezi.
A három, képzés-sorozattal
eltelt év tematikáját követõ és
bemutató alkotásokból készült
válogatás eredményeit láthatja
majd a közönség.
Megnyitó június 13-án 10
órakor a Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület kiállítótermében (Nagymaros, Váci

út. 21.).
A kiállítást megnyitja: Bálványos Huba Munkácsy-díjas
grafikusmûvész.
Mûsort adnak a nagymarosi mûvészeti iskola fuvolista
növendékei Szigeti-Benedek
Gabriella vezetésével.
A kiállítás megtekinthetõ
július 12-ig kedd-péntek: 1418 óráig, szombat-vasárnap:
10-18 óráig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Köszönet!
Május 29-én a Nagymarosi Óvodáért Alapítvány anyagi támogatásával (az adókból felajánlott 1
százalék) gyermeknapot tartottunk.
Ezúton köszönöm minden
résztvevõnek, aki rendezvényünkhöz hozzájárult: Heinczné
Cseni Katalinnak, hogy megszervezte és felügyelte a kisállat
kiállítást, a gyerekeknek és szüleiknek, hogy elhozták és megmutatták kedvenceiket – név
szerint Szabadi Szonja, Nagy
Marci, Maurer Rita, Hansági
Bence, Fekete Rebeka, Havasi
Máté, Rudnyánszky Helga -,
Kovácsné Hangrád Kati néninek
és táncos lábú gyerekeinek a szereplését.
A mûvelõdési ház vezetõjének Kati néninek és dolgozóinak

Zsóka néninek és Csilla néninek
munkáját. Schultéthy Balázsnak
a hangosítást. A polgárõröknek,
hogy a Fõ téren vigyáztak a
gyermekeink biztonságára.
Köszönjük azoknak a szülõknek a munkáját, akik támogatták
az óvodánkat (süteményt sütöttek, játékot árultak-vásárt szerveztek, adakoztak).
Bábcsoportunk nevében köszönjük Melisek Tibornak a bábparaván favázának az elkészítését és Kapitány Gábornak a paravánkárpitozást.
Végül köszönöm az óvoda
vezetõjének a támogatását és
kollégáimnak (dajka nénik és
óvónénik) lelkes munkáját.
SCHINDLERNÉ DAJKÓ MÓNIKA,
A NAGYMAROSI ÓVODÁÉRT
ALAPÍTVÁNY ELNÖKE
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Szikrisztek találkozója
Mindenki kíváncsi arra, hogy
õsei honnan származtak, mik a
gyökerei. Így volt ezzel is a Visegrádon született és 1956-ban
Stockholmba menekült Szikriszt

György (képünkön balra) és a
Szobon élõ Szikriszt Antal is.
Egyikük 5, másikuk 3 éve kutatja a családfáját és egy véletlen folytán találtak egymásra.
Megszületett a gondolat: össze
kellene hívni a Szikriszt nevû rokonokat. Ez meg is történt, május 16-án délután Nagymaroson,
a mûvelõdési házban, ahol a szép
számban megjelent Szikriszteket
Petrovics László polgármester
köszöntötte. Az összejövetelen
ott volt Fellegi (Flamich) Mihály
családfakutató is.
Szikriszt Györgytõl megtudtuk, a találkozót azért szervezték meg városunkban, mert minden Szikriszt innen származik, itt
vannak a gyökereik.

Lakberendezési üzlet
Fizetési lehetõségek egészségbiztosítási
kártyával bio- és gyógytermékekre!
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bio-, gyógymatracok, ágyak, ágynemûk (gyapjú, toll, mûszálas töltettel), takarók, plédek, ajándéktárgyak, karnisok, szalagfüggönyök.
Szolgáltatásaink: TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS,
ÁTALAKÍTÁS (ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mûszõrme, kabátok). Szõrmekészítés, ékszerjavítás.
Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)
Nyitva tartás: kedd-péntek 9-tõl 17 óráig, szombat 9-tõl 12 óráig
Telefon: 06-20/567-2700, 06-20/401-4738

Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.
06-30/343-88-67
Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!
Külsõ mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterû kisbusz)

Belsõ takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterû kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

KORONA
KISVENDÉGLÕ
Várjuk Kedves Vendégeinket házias ételeinkkel, hûtött italainkkal. Igényeik szerint kisebb rendezvények lebonyolítását vállaljuk elõzetes megbeszélés alapján. A június 19-én és
20-án megrendezésre kerülõ Kittenberger Napok alkalmából különleges vadételeket kínálunk Önöknek.
Asztalfoglalás: 06/27-355-336,
Cím: 2626 Nagymaros, Dózsa György út 1.
Ormándy család

Nagymaros

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVÍZ
BAXI, BERETTA, ARISTON, FÉG, FERROLI,
DEMRAD, IMMERGAS, STIEBEL ELTRON,
RADIANT, OCEAN, TERMOMAX, JUNKERS,
VAILLANT, WESTEN STB...
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Pesti és Lendvai Látszerész Bt
Nagymaros, Fõ tér 16.

Új, napfényre sötétedõ
lencsék érkeztek!

Megbízható szakemberekkel, 14 év tapasztalattal
elfogadható áron vállaljuk készülékének javítását,
karbantartását. Pl. kombi cirkó karbantartása:
8500 forintt kiszállással együtt.

Júniusban 30-50 %-os
árkedvezmény a keretbõl!

JUHÁSZ RÓBERT 06 20/9-43-22-12

Nyitva tartás:

HHHH Verõce, Árpád út 49.
Tel.: 27/350-087, 06-30/9540-573

Hétfõ: ZÁRVA
Kedd: délután 14-17 óráig
Szerda: 9-12 és 14-17 óráig
Csütörtök: délelõtt 9-12 óráig
Péntek: délután 14-17 óráig

Faáru, léc, csavar, szög, zár, pánt, vasalat,
szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú,
fióksín, szúnyogháló, festék, higító, lakk, lazúr,
ragasztó, gipsz, kisgép...
HAVONTA AKCIÓK! Nyitva: H-P 8-17, Szo.: 8-13

Páros hét szombatján 9-12 óráig
orvosi látásvizsgálat!
Elõjegyzés szükséges.
Tel.: 06-30/916-0899
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június 4-tõl 20-ig
CBA hús akció június 4-tõl 12-ig
Sertés karaj filé
Sertés tarja

1 kg
1 kg

985.795.-

(985 Ft/kg)
(795 Ft/kg)

CBA Dunakanyar akció június 4-tõl 20-ig

Üzleteink

Juhbeles virsli
Frankfurti baromfi virsli
Paprikás csirkemell sonka (Ahida)
Pulyka sonka (Ahida)
Pulyka pizza sonka (Ahida)
Csirkemell sonka (Ahida)
Pulyka vastag kolbász vg. (Ahida)
Ász lángolt kolbász
Ász lucifer kolbász (csípõs, csemege)
Ász füstölt csemege szalonna vf.
Ász füstölt fõtt erdélyi szalonna
Magozott meggy (Hajdúsámson)
Zöldborsó üveges (Hajdúsámson)
Csemege kukorica dobozos
Ragazza gomba konzerv
Vitamin saláta üveges
Bugaci negyedelt pritamin paprika
Éden csemege uborka
Hajdúsámson csemege uborka
Royal paradicsomos szardínia
Ragazza családi tészták (tojás nélkül)
Oetker duó puding (3 íz)
Ed Haas mentos fresh cola
Bonbonetti Moments ét
Bonbonetti Moments szív
Petit édes keksz
Szõlõcukor (5 íz)
Joy nápolyi (3 íz)
Cba sós kukoricapehely
Ragazza fahéjas, mézes golyó
Ragazza mézes pehely
Ledo gyalult tök
Gallicoop pulykafasírt
Perdix csirkemáj
Pangasius natúr halfilé
Fagy.libacomb
Norbi update diabetikus jégkrém (íz)
Spirite energiaital
V-Power energiaital
Playboy energiaital
Visegrádi ásványvíz (dús, mentes)
Balfi ásványvíz (dús, mentes)
Dymosept fertõtlenítõk
Well folyékony szappan
Well habfürdõ (több illat)
Zum általános tisztító (több illat)
Perfex eü. papír 24 tek. 3 rét.

2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-18.30, V: 7-14

1 kg
1 kg
1 kg
500 g
1 kg
500 g
70 g
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
720 ml
720 ml
340 g
400 g
720 ml
720 ml
720 ml
720 ml
125 g
800 g
96g
37,5 g
122 g
121 g
300 g
80 g
220 g
75g
250 g
250 g
1kg
1 kg
1kg
1 kg
1kg
1l
250 ml
250 ml
250 ml
1,5 l
1,5 l
750 ml
500 ml
1l
750 ml
1 cs.

899.865.1095.445.755.499.195.785.1095.699.765.165.165.135.199.189.189.155.155.139.189.149.99.585.685.119.59.129.39.199.199.239.569.299.895.899.499.79.79.265.65.65.169.165.165.165.995.-

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-18.30, V: 7-14

(899 Ft/kg)
(865 Ft/kg)
(1095 Ft/kg)
(890 Ft/kg)
(755 Ft/kg)
(998 Ft/kg)
(2786 Ft/kg)
(785 Ft/kg)
(1095 Ft/kg)
(699 Ft/kg)
(765 Ft/kg)
(229 Ft/l)
(229 Ft/l)
(397 Ft/kg)
(498 Ft/kg)
(263 Ft/l)
(263 Ft/l)
(215 Ft/l)
(215 Ft/l)
(1112 Ft/kg)
(236 Ft/kg)
(1552 Ft/kg)
(2640 Ft/kg)
(4795 Ft/kg)
(5661 Ft/kg)
(397 Ft/kg)
(738 Ft/kg)
(586 Ft/kg)
(520 Ft/kg)
(796 Ft/kg)
(796 Ft/kg)
(239 Ft/kg)
(569 Ft/kg)
(299 Ft/kg)
(895 Ft/kg)
(899 Ft/kg)
(499 Ft/l)
(316 Ft/l)
(316 Ft/l)
(1060 Ft/l)
(43 Ft/l)
(43 Ft/l)
(225 Ft/l)
(330 Ft/l)
(165 Ft/l)
(220 Ft/l)
(42 Ft/tek.)

2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-18.30, V: 7-14

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu - Áraink a készlet erejéig érvényesek!

