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Márton napi lampionos felvonulás
Szeretettel várunk Mindenkit, kicsiket és nagyokat

november 13-án, 18 órakor a Fõ téren
hagyományos felvonulásunkon.

Mint minden évben, Márton lovassal,
vidám dalokkal, muzsikaszóval, zsíroskenyérrel

és teával várjuk a kedves felvonulókat!
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

ÉS A NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG

KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ÉS MÛVÉSZETI ISKOLA

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján a városi meg-
emlékezés október 22-én, dél-
után a temetõben kezdõdött, ahol a
jelenlévõk emlékeztek Pánczél Já-
nosra, Pálinkás Istvánra, Burger-
meister Józsefre,  és Lachky Albert-
re, a forradalom nagymarosi áldo-
zataira. Itt Petrovics László polgár-
mester mondott beszédet, verset
szavalt Melisek Máté.

Az emlékezés este folytatódott
a mûvelõdési házban, ahol Petrovics
László köszöntõje után Szakolczai

Attila történész, az 1956-os Intézet
tudományos fõmunkatársa elevení-
tette fel az 53 évvel ezelõtt történte-
ket. Szakolczai Attila beszédében
részletesen elemezte azokat az
összefüggéseket, és különbségeket,
amelyek az 1956-os események és
húsz évvel ezelõtti 1989-es rend-
szerváltásra jellemezõek. Mint
mondta: 1956 és 1989 között nagyon
fontos alapvetõ hasonlóságok, sõt
azonosságok is vannak, hiszen
mindkét esetben lényegében azonos
szovjet típusú, bolsevik, magát kom-
munistának nevezõ diktatúra ellen
történt az, ami történt: 1956-ban for-
radalom, 1989-ben békés nemzeti
összefogás.

- Mindkét alkalommal nemcsak
a demokrácia volt a kitûzött cél, ha-

nem hazánk 1945-ben elorzott sza-
badságának, nemzeti függetlenségé-
nek visszaszerzése. Ezen túlmenõ-
en, ha alaposabban vizsgáljuk a két
eseményt, azt látjuk, hogy nagyon-
nagyon fontos, jelentõs különbségek
vannak 1956 és 1989 között. 1956-
ban nem volt idõ stúdiumokra, fõ-
szereplõi nem voltak sem képzett
történészek, sem képzett jogászok,
sem képzett politikusok. Ezért ne-
vezzük 1989-et rendszerváltozás-
nak, békés átmenetnek és ezért ne-
vezhetjük 1956-ot forradalomnak,

amely nem mintákat másolt, hanem
úgy érzem, követni alkalmas min-
tát teremtett a semmibõl teremtett
minden elõkészület, minden szer-
vezkedés, minden elõzetes tervezés
nélkül - hallottuk egyebek közt
Szakolczai Attilától.

Az emlékünnepségen köszön-
tötték az 1956-ban meghurcolt
nagymarosiakat, Flamich Józse-
fet, Nieberl Lajost, és Villányi
Mátyást (közülük Flamich József
volt jelen), majd a váci Silverstar
Társulat mûsora után az emléke-
zés résztvevõi égõ gyertyával a
kezükben a Fõ téri emlékmûhöz
vonultak, ahol verset mondott
Heinczinger Balázs, közremû-
ködtek a 950-es számú Szent Gel-
lért Cserkészcsapat tagjai.

1956 nem mintákat másolt,
hanem mintát teremtett

Az októberi testületi ülésen dön-
töttek a képviselõk arról, hogy
több év tervezgetés után Nagy-
maroson szálloda és termálfür-

dõ épülhet. Az ülésen részt vett
Sulyok Zoltán az egyetlen érvé-
nyes és sikeres pályázatot be-
nyújtó cég képviselõje. Elmond-
ta: az egész projektet Nagyma-
rossal szorosan együttmûködve
akarják megvalósítani.

Ha minden a tervek szerint
halad majd, akkor az I. ütem, -
melyben egy 80 szobás szálloda

Szálloda és termálfürdõ
épülhet a városban

Így nézhet ki a 2012-re elkészülõ szálloda és termálfüldõ hát-
térben a visegrádi várral

és egy élményfürdõ kerül majd
kialakításra – 2012-re készül el.
A termálfürdõ kialakításához
rendelkezik a város engedéllyel,

mely alapján 1500 méter mély-
ségig lehet lefúrni és 500 köb-
méter vizet lehet majd naponta
felhasználni. Próbafúrást azon-
ban még nem végeztek. A II.
ütem várhatóan  2015-ben ké-
szül el a régi szálloda helyén.

A testületi döntésekrõl és a
szálloda projekt részleteirõl a 2.
oldalon olvashatnak.
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FelhívásFelhívásFelhívásFelhívásFelhívás
Kedves Nagymarosiak!

Fogjunk össze és ta-
karítsuk ki együtt a
szálloda területén
lévõ volt kézilabda
pályát, amelyet a
rendbetétel után az
iskola diákjai spor-
tolásra is használhatnának. Ehhez szeret-
ném kérni a lakosság közremûködését is. Aki
tud segíteni, azt várom szeretettel november
14-én, szombaton reggel 8 órától (rossz idõ
esetén, november 21-én) a pálya területén.
Minden segíteni vágyó hozzon magával
ásót, kapát, gereblyét, lapátot.
Köszönettel:Varga Tamás képviselõVarga Tamás képviselõVarga Tamás képviselõVarga Tamás képviselõVarga Tamás képviselõ

    (06-70/459-0371)    (06-70/459-0371)    (06-70/459-0371)    (06-70/459-0371)    (06-70/459-0371)

Ismét bizottsági ülések után tartot-
ta meg rendkívüli testületi ülését az
önkormányzat október 12-én, hét-
fõn. Nem volt jelen Heinczinger
László és Zoller Csaba alpolgár-
mester. A napirendek tárgyalása
elõtt a humánügyi bizottság új tag-
ja Valentin Józsefné tett esküt.

Elsõ pontként tárgyaltak a lik-
viditási (rövid távú) hitelszerzõdés
hosszabbításáról, a fedezet kijelö-
lésérõl. A testület elõzõ ülésén el-
fogadta az OTP Bank ajánlatát,
hogy a likviditási hitelkeretet 105
millióról 75 millió forintra csök-
kenti. A csökkenést 30 millió fo-
rint értékû célhitel felvételével
fogja finanszírozni, így lényegé-
ben nem a hitel összértékében,
hanem a hitel struktúrájában tör-
ténik változás.

A képviselõknek most arról kel-
lett dönteniük, hogy mely ingatlant,
vagy ingatlanokat ajánlják fel hi-
telfedezetként. Petrovics László
polgármester javaslatát fontolta
meg a testület, amely a kajakosok
és a strand épületét jelöli meg. Ezek
az ingatlanok értékükkel fedezik a
hitelt. Felmerült, hogy a döntés
elõtt tájékoztatni kellene az épüle-
tet használókat. Mint a polgármes-
ter elmondta, ez már megtörtént.

Az indítványt végül a pénzügyi
és gazdasági bizottság javaslatával
fogadta el a testület, amely azt kér-
te, hogy a szerzõdés megkötése ne
terhelje további költségekkel az ön-
kormányzatot.

Második pontban a szálloda- és
termálprojekt pályázat elbírálásáról
beszéltek. Az ülésen részt vett Su-
lyok Zoltán az egyetlen érvényes
pályázatot benyújtó cég képviselõ-
je is. Elmondta: az egész projektet
Nagymarossal szorosan együttmû-
ködve akarják megvalósítani. Az I.
ütemben egy 80 szobás szálloda és
egy élményfürdõ kerül majd kiala-
kításra. A fejlesztést várhatóan
2012-ben fejezik majd be. A termál-
fürdõ kialakításához rendelkezik a
város engedéllyel, mely alapján
1500 méter mélységig lehet lefúrni
és 500 köbméter vizet lehet majd na-
ponta felhasználni. A II. ütemben
egy 40 szobás épület készül, a vá-
rosban már álló, de használaton kí-
vüli szálloda helyére, amelyet vár-
hatóan lebontanak majd. Ide egy
olyan építményt terveznek a kivite-
lezõk, amely a konferenciaturizmust
szolgálja ki, de itt is lesz majd für-
désre lehetõség. Ezt az épületet
2015-ben szeretnék befejezni.

Szó volt még a hamarosan be-
nyújtásra kerülõ Leader pályázat-
ról is, amelyen a város is részt vesz,
döntötte el a testület.

*
Az októberben esedékes rendes

testületi ülést az ünnepek miatt no-
vember 3-án tartották meg. A hat
órakor kezdõdõ ülésen nem volt
jelen Heinczinger László. Napirend
elõtt több képviselõ is a Szent Er-
zsébet tér helyzetével foglalkozott.
Heininger Ferenc elmondta: több
helyrõl több információt is hallott,
nagyon szeretné, ha nem is novem-
berben, de még ebben az évben fel
lehetne avatni a teret. Petrovics
László polgármester válaszában el-
mondta: eddig nem volt pénz az ön-
kormányzat által elvállalt felada-
tokra, de ez most már nem akadály.
Ivor Andrásné alpolgármester is
hozzászólt a témához.

- Eddig nem találtunk vállalko-
zót a szobor alapjának sürgõs le-
betonozására, de felvállaljuk a
megoldást -  mondta az alpolgár-
mester.

A napirendek között elfogadták
az óvoda és a napköziotthonos
konyha 2008/2009-es évi beszámo-
lóit. Harangozó Károlyné óvoda-
vezetõ szóban mondta el az intéz-
mény terveit. A jövõben létre sze-
retnének hozni egy bölcsõdés cso-
portot vagy, ha ez nem megy, ak-
kor az óvodás csoportok helyeit
kellene bõvíteni.

- Fontos lenne a Magyar utcai
épület felújítása is, legfõképpen a
nyílászárókat és fûtõtesteket kelle-
ne lecserélni - mondta a vezetõ.

Matus Lászlóné élelmezésveze-
tõ kérte a testületet, hogy a baleset-
veszélyes és leromlott állapotú esz-
közöket, mint a hûtõt és a burgo-
nyakoptató gépet cseréljék le. Erre
ígéretet is kapott a testülettõl.

Döntöttek arról is, hogy a Mezõ
utca 11. szám alatti önkormányza-
ti ingatlant nyílt árverésen értéke-
sítik. Támogatták a képviselõk a
2009. évi költségvetési koncepci-
ót, szem elõtt tartva a bizottságok
módosításait és a 2010. évi belsõ
ellenõrzési tervet. Értékelték a kép-
viselõk az októberben megtartott
közmeghallgatást is.

Zoller Csaba alpolgármester
szerint az utóbbi idõk legszolidabb
közmeghallgatása volt az idei.

- Sok kérdés merült fel a szál-
lodával kapcsolatban, ezért azt gon-
dolom, hogy több helyen is tájékoz-
tatni kellene a lakosságot.

Heininger Ferenc szerint több
nagy fajsúlyú kérdés is felmerült -
így például az árvízvédelem, vagy
a szálloda projekt -, amelyrõl az
embereket külön fórumon kellene
tájékoztatni.

Ivor Andrásné a hivatali dolgo-
zókat hiányolta, Heininger Ferenc
pedig a lakosságot.

Némi változtatással, de elfogad-
ták, hogy felélesztik a Tiszta udvar,
rendes ház programot, amelyre ha-
marosan nevezni is lehet. A felté-
telekrõl késõbb lapunkban is olvas-
hatnak.

Utolsó napirendként az orvosi
rendelési idõkrõl és a helyettesíté-
sekrõl tárgyaltak a városanyák és -
atyák. A humánügyi bizottság ja-
vaslatára elfogadták, hogy minden
megkötött és megkötendõ házior-
vosi szerzõdésben - hasonlóan dr.
Zombory Klára szerzõdéséhez - a
helyettesítés szempontjából szere-
pelnie kell, hogy ugyanannyi idõt
kell rendelni, mint a helyettesíten-
dõ orvos.

A sürgõsségi indítványok elsõ
pontjaként a Mosoly Mikrotérségi
Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat épületének pályázatáról
és a pályázattal járó családi napkö-

zi mûködtetésérõl kellett határoz-
nia a testületnek. A pályázathoz a
városnak 45 millió forintos ön-
résszel kellene rendelkeznie, amit
ingatlaneladásból szeretnének majd
fedezni. Továbbá évente az önkor-
mányzatnak - 5 éven keresztül -
több mint 4 millió forintot kellene
adnia az intézmény ellátáshoz.  A
költségek ellenére is úgy gondolta
a képviselõk többsége, hogy támo-
gatja a pályázat benyújtását.

Minõsített többséggel 7 igen és
4 nem szavazattal rendeletet al-
kottak a testület tagjai a mezõõri
szolgálatról is. Elfogadták az
önkormányzat szervezeti és mû-
ködési szabályzatának módosítá-
sát és azt is, hogy Karácsony és
Szilveszter között négy napos
igazgatási szünetet rendelnek el
a hivatalban. Az ügyfélszolgálat
és okmányiroda gyakorlati és
technikai mûködése az ünnepek
között is biztosítva lesz.

Bessenbacher Gézáné a
Kittenberger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola augusztus 1-jén
megbízott igazgatója november 1-
jén lemondott megbízatásáról sze-
mélyes okokból, amelyet a képvi-
selõ-testület tudomásul vett. Mivel
korábban a megbízott igazgatói
posztra két jelölt volt, így a mási-
kat, Valentin Józsefnét bízta meg a
testület az iskola vezetésével 2010.
július 31-ig. A posztra az aktuali-
tás idõszakában pályázatot is ki-
írnak.

FURUCZ ANITA

Szálloda és termálfürdõ
épülhet a városban
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- Sokan már nagyon várták a la-
kossági fórumot, sokan úgy gon-
dolták menekül a kérdések elõl.
Miért kellett október közepéig
várni, hogy találkozhassanak
önnel a nagymarosi polgárok?

- Elõször a kérdés elsõ részé-
re válaszolnék. Aki szeretne ve-
lem beszélni, az megtalál a hi-
vatalban, akár az utcán is meg-
szólíthat, de ha e-mailt küld a
polgarmester@nagymaros.hu-
ra, akkor is biztosan válaszolok.
A személyes találkozásokat én is
jobban szeretem, de még egy
“villanylevél” is jobb a semmi-
nél. A lakossági fórumot pedig
azért “odáztuk”, mert a város
életét jelentõsen befolyásoló
“Szálloda-termál” projektben
sikerült eredményt elérnünk.
Konkrétan: aláírtuk a szerzõdést
a beruházóval, és úgy gondol-
tam, hogy ennek bejelentésére a
legalkalmasabb a lakossági fó-
rum. Itt megismerhette minden-
ki pályázat nyertesét, a látvány-
terveket, azaz kivetítõn láthatta,
milyen lesz a városa, mert lehet
bármilyen jó egy elképzelés, ha
az itt lakók nem szeretik, akkor
hiába dolgoztunk. Én úgy láttam
a legtöbb embernek tetszett.

- Nem olyan régen még arról
beszéltünk, hogy válság idején
nehéz értékesíteni értékvesztés
nélkül ingatlanokat.

- Ezért is húzódott idáig, de
most sikerült egy olyan szakmai
befektetõt találni, aki valóban
hosszú távon gondolkodik, tehát
nem spekuláns, hanem építeni
akar, és ez valóban teremt mun-
kahelyeket városunkban. És az
ingatlanok elismert értéke az
eddigiekhez képest kiugróan
magas.

- Azt hittem, a szálloda és ter-
mál projekt örök téma marad.

- Az elsõ szakmai anyag ez-
zel kapcsolatban 1973-ban szü-
letett, a vízjogi engedélyt 2004-
ben kapta meg a város, és
hosszú, sokszor méltatlan huza-
vonák után, most tudtunk érvé-
nyes és eredményes pályázati
gyõztest hirdetni. Bízom benne,
mindannyiunk megelégedésére.

- Az elsõ lépcsõ a termálfür-
dõ, és a szálloda a focipálya he-
lyén. Ennek mindenki örülni
fog?

-A szerzõdésben belefoglal-
tuk, hogy a befektetõ költségén,
a felsõmezõn sportcentrumot

alakítunk ki. Természetesen jobb
körülményeket teremtve, mint a
jelenlegiek.

- Amiket polgármester úr
mond, az nagyon jól hangzik, de
ma mást sem hallunk a médiá-
ban, mint hogy hol, milyen telek
vagy vízügyi panamában vizsgá-
lódik az ügyészség.

- Ezért is tettük föl a szerzõ-
dést - a jogszabályhoz is hûen -
a város honlapjára. Itt mindenki
elolvashatja, és meggyõzõdhet
róla, hogy jól sáfárkodunk a ránk
bízott vagyonnal. Az önkor-
mányzat nem kockáztat semmit,
pénzzel és kezességvállalással
nem száll be a fejlesztésbe, csak
a telekkel, de ha a befektetõ nem
teljesíti idõre a vállalásait, akkor
visszaszáll ránk a tulajdon.

- Gondolom adókedvezményt
ad a befektetõnek az önkormány-
zat?

- Dehogy. Annak örülünk, ha
itt szeretné valaki a pénzét be-
fektetni, de arról szó sem lehet,
hogy elõnyt élvezzen a helybéli
vállalkozóval szemben. Sõt azt
szeretnénk, ha minél több helyi
beszállítója lenne a cégnek.

- Eddig a kulturált idegenfor-
galomról ábrándoztunk. De né-
hány órája néztem egy fogyasz-
tóvédelmi blogot az interneten,
ahol igaz, a MÁV-ot szidják, de
valaki illusztrációként föltett egy
fotót a Nagymaros-Visegrád-i
állomásról, szégyenletes.

- Ezzel teljesen egyetértek.
Már elõdeim is próbáltak a
MÁV-val dûlõre jutni, mind az
akadálymentesítés, mind az ál-
lomás tragikus állapota ügyében.
Sajnos eddig süket fülekre talál-
tunk, de nem adjuk fel. Kértük,
hogy adják az önkormányzat
kezelésébe az épületeket, mi
rendbe tesszük, de még válaszra
sem méltattak.

- Ha lenne helyben rendõr-
ség, lehet, hogy nem lenne sok
minden szétverve összefújkálva.

- A polgármesteri hivatalban
biztosítunk irodát a körzeti meg-
bízottnak, de ez szerintünk is
kevés. A rendõrõrs arrébb köl-
tözött egy településsel, mert ott

modern az iroda, de így nekünk
is nehéz terveznünk. Mert hiába
támogatjuk a polgárõrséget, ha
csekély az utánpótlás, és itt több
évre szóló programokat kellene
kidolgozni.

- Beszéljünk örvendetes dol-
gokról is. Október 24-én a Ma-
gyar Szellemi Védegylettõl meg-
kapta a “Rendületlenül diplo-
ma” kitüntetést. Ezt a kitüntetést
egy olyan grémium adományoz-
za, amelynek jelenleg Fábián
Gyula, a Magyar Nemzet fõmun-
katársa az elnöke - õk a lokál-
patriotizmust, és a napi politika
felettiséget tekintik értékmérõ-
nek. Az elsõ kitüntetett Balczó
András volt.

- Engem is meglepett, amikor
értesültem a jelölésrõl, nagyon
megtisztelõ, hogy rám gondol-
tak, nagy becsben fogom tartani
ezt az elismerést, de azt gondo-
lom ez nem csak az én elismeré-
sem, hanem azoké az embereké
is, akikkel együtt tehettünk va-
lamit a városunkért. És én to-
vábbra is bízom abban, hogy
nem politikai törésvonalak men-
tén, hanem a közös célokért tu-
dunk együttmûködni.

A Magyar Szellemi Védegy-
let 1991-ben alapította a “Ren-
dületlenül” kitüntetést, amelyet
azok a személyek kapnak, akik
kiemelkedõ teljesítményükkel
jelentõsen hozzájárulnak a ma-
gyar kulturális és szellemi élet
gyarapodásához.

A minden évben október
23-án átadott kitüntetést alkal-
manként tíz ember veheti át -
(a szerk.)

BADACSONY T. ÖRS

Lakossági fórum,
Rendületlenül díj, és az állomás

Beszélgetés Petrovics László polgármesterrel
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A szokásos évi közmeghallgatást
képviselõ-testületi ülés kereté-
ben tartották meg október 16-án.
Petrovics László polgármester
részletesen beszámolt az elmúlt
idõszakban történtekrõl. A pol-
gármester beszélt egyebek mel-
lett az idõközi önkormányzati

választások utáni új testület fel-
állásáról, a képviselõk munkájá-
ról. Az új testület 24 ülésen több
mint 300 határozatot hozott. Kö-
szönetet mondott azon képvise-
lõknek, akik külön feladatot vál-
laltak, s azoknak, akik nyitott
szemmel jártak a településen és
hasznos tanácsaikkal segítették
munkáját. Petrovics László meg-
köszönte a hivatali kollégák se-
gítségét és helytállását. Szó volt
a város költségvetésérõl, hitelál-
lományáról, a lakossági adótar-
tozásokról - amelyeket ha be tud-
nának hajtani, a város hitelei je-
lentõsen csökkenhetnének.

A beszámolóban hallottunk a
pályázatokról, melyek elnyeré-
sével például sikerült több mint
8600 négyzetméter utat aszfal-
tozni, burkolni, a gyermekorvo-
si rendelõben a kismamáknak
szoptató helyiséget kialakítani.
Részletesen beszámolt a város
vezetõje a helyi programokról,
kiemelve az október 6-i megem-
lékezést az aradi vértanúkra,
amibõl hagyományt szeretne te-
remteni a város. Emellett Petro-
vics László kiemelte a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat jóté-
kony célú rendezvényét, amely
jól sikerült, bevétele a mûvelõ-
dési ház felújításához járult hoz-
zá. Napirenden szerepelt a hul-

ladékszállítás, a Zöld Híd prog-
ram, mely 106 település - köz-
tük Nagymaros - összefogásával
megvalósuló regionális hulla-
dékgazdálkodási és környezet-
védelmi program, amely Pest
megye Észak-keleti részére, il-
letve Nógrád megye nyugati ré-

szére terjed ki. A polgármester
örömmel számolt be sportolóink
sikerérõl, a szálloda és termál
projekt elindulásáról, s arról,
hogy az erre vonatkozó szindi-
kátusi szerzõdést a fórum nap-
ján írták alá a pályázat nyertesé-

Beszámoló és tervek
a közmeghallgatáson

vel, Sulyok Zoltánnal.
Az önkormányzat további

terveirõl is részletesen beszámolt
Petrovics László a közmeghall-
gatáson.

A fórumon jelenlévõ polgá-
rok részben a települést érintõ
kérdésekben szólaltak fel, de a
kérdések nagy részét a szálloda-
termál program tette ki. A várost
érintõ észrevételekre Petrovics
László polgármester válaszolt, a
termál projekt megvalósításához
kapcsolódó kérdésekre Sulyok
Zoltán válaszolt. A szerzõdésben
megfogalmazottakra hivatkozva
Sulyok Zoltán elmondta: a szál-
loda és termál projekt az önkor-
mányzat számára semmilyen
veszélyt nem jelent. A projekt-
ben az önkormányzatnak a 74
százalékos tulajdona mindegyik
testületben - a felügyelõ bizott-
ságban és egyéb helyen - fölényt
jelent, s ez alapján Nagymaros
kívánságait neki muszáj figye-
lembe vennie. Az elsõ félévben
ebbe a projektbe befektetett
pénzt csak õ veszítheti el -
mondta Sulyok Zoltán.

- Én nyolc év múlva is Sulyok
Zoltán leszek – ha leszek. De,
hogy mely testület fog az idõ tájt
Nagymaros város fölött regnál-
ni, ezt nem tudhatom. Nem tud-
hatom, hogy 8 év múlva ki lesz a
partnerem. Egy üzleti vállalko-
zás nem hagy ilyen lyukat a jö-
võjén. Most azt mondom, hogy
azzal a testülettel, amivel most
együtt fogunk dolgozni, azzal
hajlandó vagyok nagyon
hosszan együtt dolgozni, sõt -
mondta végezetül a vállalkozó.

Közmeghallgatás. A polgárok most feltehették kérdéseiket

Véradás - idén
harmadszor

Harmadik alkalommal volt
véradás ebben az évben ok-
tóber 8-án a mûvelõdési
házban. Aki helyben dolgo-
zik, vagy otthon tartózko-

dott, a véradás kezdetén már
jelentkezett vért adni, aki
pedig távolabb dolgozik vá-
rosunktól, útja munka után
egyesen a mûvelõdési ház-
ba vezetett. Fényképünk
már a kora esti órákban ké-
szült. Ebben az évben még
egy alkalommal várják
majd a véradókat - mondta
Babics Ferencné vöröske-
resztes titkár, véradásszer-
vezõ.

Következõ számunkban
a véradásról bõvebben írunk
és külön köszöntjük azokat,
akik sokszoros véradók
Nagymaroson.
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Tisztelt Szerkesztõség!
Kérem az Önkormányzat illetékesétõl kérdezzék meg,

hogy miért nem adják a képviselõ-testület üléseinek nyilvá-
nos részét egyenesben, ha már nagyképûen van kábelteleví-
ziója a városnak - hogy mitõl az azt nem tudom -, vagy leg-
alább egy nap csúszással.

Az 1345-ször látott (mai nap is 2009. 10. 30. 16 órai kezdet-
tel) augusztus 30-i ülés közvetítését baromira unom, és kívülrõl
fújom. Tessék mondani ez a baromi sok ismétlés nem kerül
pénzbe? Ha igen, akkor pedig hol a felelõs gazdálkodás?

A városra visszatérve, ha lehet, homályosítsák fel a testü-
letet, attól, hogy buszmegálló táblánk van vagy tíz helyen,
attól még nem vagyunk város.

Válaszukat várva:
Cséfai István

2626 Nagymaros, Király utca 17.
adózó polgár

Tisztelt Cséfai Úr!
Nem szeretném, ha félreértené, nem nagyképûségbõl van

kábeltelevíziós adásunk, hanem két ember felajánlása követ-
keztében. Az egyik a Marosnet Kft ügyvezetõje Nagy Albert
úr, aki nagylelkûen felajánlott egy "üres" csatornát, helyi ér-
dekû célokra. A másik ilyen ember, aki "fillérekért" vállalta
a sokszor 6-7 órás testületi ülések felvételét és utólagos, szin-
tén több órás feliratozását, õ Fleischmann Pál, aki a teljes
összeállítást is szerkeszti a csatornán. Jó, hogy van ez a le-
hetõség! Én ennek igazán örülök. Örülök, hogy végre van
valami, ami rólunk szól. Végre azok is láthatják, ha utólag
is, a testületi üléseket, akik eddig nem tudtak eljutni a nyílt
ülésekre. A városi rendezvényekrõl nem is szólva. Nem za-
var, ha sokszor ugyanaz megy, mert ha már nem érdekel,
választok a többi negyvenvalahány más adó közül. Minimá-
lis pénzbõl, de mégis van valamink. "Ez a mi narancsunk,
kicsit kicsi, kicsit savanyú, de a miénk!"

Természetesen az ismétlések nem kerülnek pénzbe!
Higgye el, a felelõs gazdálkodás nehezen egyeztethetõ

össze a fejlesztési elképzelésekkel, de azon dolgozunk, hogy
mindkettõnek eleget tegyünk!

Arról nem kell minket meggyõznie, hogy város vagyunk-e,
vagy falu, ezt 9 királyunk mélyen a szívünkbe véste!

Tisztelettel:
Petrovics László

Nagymaros polgármestere
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.

Tel.: 27/595-113
Mobil.: 20/534-6126

(szintén adófizetõ)

Shanghaiból érkezett delegáció
október 20-án délelõtt Nagyma-
rosra. A hét vendéget és a két kí-
sérõt (tolmács, gépkocsivezetõ) a
polgármesteri hivatal elõtt fogad-
ta Petrovics László polgármester,
Ivor Andrásné alpolgármester,
Farkas János, Grécs László, Né-
met Imre és Rudolf Józsefné ön-
kormányzati képviselõk. A dele-
gációnak Petro-vics László a há-
zasságkötõ teremben bemutatta a
város jelenlévõ képviselõit és vá-
rosunkat, szólt a jövõben terve-

zett beruházásokról, turisztikai
fejlesztésekrõl, végül a vendégek
nagymarosi programjáról, majd
ajándékot adott át.

A delegáció tagjait Zhou Wei
vezetõje (Shanghai Municipal
Urbal-Rural De-velopment and
Transpor-tation Commission) ve-
zette, õ is bemutatta a delegáció
tagjait - akik a közlekedési rész-
vénytársaságtól, önkormányzat-
tól érkezetek -, beszélt arról, a
számukra nagy eseményrõl, hogy
jövõre náluk rendezik meg a vi-
lágkiállítást május és október kö-
zött. Elmondta: most azon dol-
goznak, hogy minél jobban be
tudják mutatni Shanghait a világ-
nak, azon is munkálkodnak, hogy
a közlekedés megszervezetten

bonyolódjon le. A Shanghai Vi-
lágkiállításnak 242 résztvevõje
(192 ország és 50 nemzetközi
szervezet) lesz - tudtuk meg. Kis
derültséget váltott ki a nagyma-
rosi vendéglátók körében, amikor
Zhou Wei asszony azt mondta:
jövõre szívesen találkozna a vá-
rosháza dolgozóival, képviselõi-
vel Sang-haiban. A meghívást a
polgármester megköszönte, ám
mint mondta: kicsit vicces, de az
egész éves városi költségvetés
arra menne el, hogy elutazzanak

repülõvel Shanghaiba és vissza.
Késõbb kötetlen beszélgeté-

sen megtudtuk: Shanghai lakos-
sága 18 millió, ám hét közben az
agglomerációból ide érkezõkkel
21 millióra is megnõ a városban
lévõ polgárok száma.

A kínai vendégek programját
Ivor Andrásné alpolgármester ál-
lította össze. A rendelkezésükre
álló rövid idõ alatt megtekintették
a Nagymarosi Képzõmûvészeti
Egyesület állandó kiállítását, a Pin-
ce Tárlatot, részt vettek pinceláto-
gatáson, ahol Hollósi Géza képvi-
selõ volt a vendéglátó. Az ebédet a
Korona Vendéglõben fogyasztot-
ták el és a kora délutáni órában
folytatták útjukat Visegrádra.

FISCHER ERZSÉBET

Shanghai vendégek
Nagymaroson

Olvasói levél

Átmeneti gyermekorvosi rendelési idõ
változása december közepéig

Betegrendelés:
Hétfõ: 8-11 óráig
Kedd: 8-10 óráig

Szerda: 8-11 óráig
(kivéve a hónap 3. szerdája, akkor továbbképzés van)

Csütörtök: 8-11 óráig
Péntek: 8-11 óráig

Egészséges tanácsadás átmenetileg kedden 10-tõl 11 órá-
ig lesz.

Ezután a rendelkezésre állási idõben délután 4 óráig az
éppen rendelõ felnõtt háziorvost keressék sürgõs esetben.

DR. STUHL ARANKA HÁZIORVOS

 Meghívó
Tisztelt  Lakosság!

Ezúton tisztelettel meghívom az Integrált Település-
fejlesztési Stratégia szakértõi egyeztetésére, melyre
november  26 - án  csütötökön  18  órai kezdettel
kerül sor a mûvelõdési házban.

Az egyeztetés célja a stratégia ismertetése, illetve az
igények felmérése és megtárgyalása.

Kérem, szíveskedjék részvételével és aktív közremû-
ködésével megtisztelni.

PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Csoportkép. Petrovics László a házasságkötõ teremben be-
mutatta a város jelenlévõ képviselõit és városunkat
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Az LXXVIII. Építési törvény
39. § (2) alapján üzletszerû
gazdasági tevékenységként
építõipari kivitelezési tevé-
kenységet (a továbbiakban:
vállalkozó kivitelezõi tevé-
kenység) az folytathat,

 - akinek az építõipari ki-
vitelezõi tevékenység a tevé-
kenységi körei között szere-
pel, továbbá

- kivitelezési tevékeny-
séghez alkalmas szék-
hellyel, illetve telephellyel
rendelkezik,

- aki rendelkezik az ál-
tala folytatott kivitelezési te-
vékenységi körének megfe-
lelõ szakképesítéssel, vagy
legalább egy - vele tagsági,
alkalmazott, vagy munka-
végzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló (pl:
megbízás) - ilyen szakképe-
sítéssel rendelkezõ szak-
munkással és

- aki az 1997. évi
LXXVIII. Étv. 39/A § alap-
ján az építési hatósági enge-
délyhez kötött tevékenysé-
gek folytatása esetén felelõs
mûszaki vezetõi feladatok el-
látására alkalmas személyt
alkalmaz munkaviszonyban,
tagsági, vagy megbízási jog-
viszonyban.

Minden vállalkozó kivi-
telezõi tevékenységet folytat-
ni kívánó vállalkozás és
egyéni vállalkozó köteles az
erre irányuló szándékát a vál-
lalkozó kivitelezõi névjegy-
zéket vezetõ Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamarához
bejelenteni. Köteles továbbá
az EGT tagállamokból, a sza-
bad szolgáltatásnyújtás jogá-
val rendelkezõ valamennyi
szolgáltató határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében
történõ vállalkozó kivitelezõi
tevékenységét az MKIK-hoz
bejelenteni.

Azon vállalkozások/
vállalkozók, akik kivitele-
zõi tevékenységüket 2009.
október 1. elõtt már folytat-
ták, illetve megkezdték,
azok ezen bejelentésüket
legkésõbb 2010. január 31-
ig kötelesek megtenni.
Azon vállalkozások/vállal-
kozók, akik kivitelezõi te-
vékenységüket 2009. októ-
ber 1. után kezdik meg,
azok bejelentésüket a kivi-
telezõi tevékenység meg-
kezdését követõ, legkésõbb
5 munkanapon belül köte-
lesek megtenni.

A bejelentés módja:  Az

elektronikus regisztrációs
segítõ szoftver elkészültéig
csak az MKIK honlapjáról
(www.mkik.hu) "pdf" for-
mátumban letölthetõ adatlap,
számítógépen történõ kitöl-
tése, kinyomtatása, majd
cégszerû aláírás után postai
úton küldhetõ be az MKIK
Építésügyi Regisztrációs Iro-
da - 1055 Budapest, Kossuth
L. tér 6-8. címre.

Számítógéppel nem ren-
delkezõ ügyfelek vagy az
MKIK-nál, vagy a területi
kamarák ügyfélszolgálatain
ingyenesen beszerezhetõ,
nyomdai úton elõállított
nyomtatványkitöltése és cég-
szerû aláírása után, postai
úton nyújthatják be regiszt-
rációs kérelmüket az MKIK
Építésügyi Regisztrációs Iro-
da - 1055 Budapest, Kossuth
L. tér 6-8. címre, vagy sze-
mélyesen is benyújthatják
valamennyi területi kereske-
delmi és iparkamara ügyfél-
szolgálatán.

A bejelentést követõen,
az esetleges változás bejelen-
tési kérelmüket ugyan ezen
ûrlap felhasználásával tehe-
tik meg.

A Pest Megyei és Érd
Megyei Jogú Városi Keres-
kedelmi és Iparkamara ügy-
félszolgálata:

1056 Budapest, Váci u.
40. IV. emelet h-cs: 8-11 és
13-15 p: 8-12 óráig. Tel.:
317-7666

Az adatlap két részbõl -
kötelezõen kitöltendõ és ön-
kéntesen megadható adatok-
ból - áll. A nem kötelezõ jel-
leggel megadható adatok
közlése a nyilvántartási
szám kiadását nem befolyá-
solja, de a közölt adatok va-
lódiságáért az adatközlõ fe-
lel.

A bejelentõ által közölt,
a nyilvántartásban szereplõ
adatok valódiságát mind az
építésfelügyeleti hatóság,
mind az MKIK , valamint a
területi kereskedelmi és ipar-
kamarák ellenõrizhetik.

A benyújtott kérelmek,
csak az igazgatási szolgál-
tatási díj - az MKIK elkü-
lönített számláján történõ -
jóváírását követõen bírálha-
tók el.

Az 5.000,-  fotintos igaz-
gatási szolgáltatási díjat a
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) MKB
Bank Zrt-nél vezetett
1 0 3 0 0 0 0 2 - 2 0 3 7 3 4 3 2 -

71933285 számú számlájára,
igazgatási szolgáltatási díj
megjelöléssel és a befizetõ
adószámának feltüntetésével
kérjük átutalni, vagy a kama-
ránál készpénzben befizetni.

A kérelem befogadásá-
ról, illetve a nyilvántartásba
vételrõl a nyilvántartási szám
közlésével az MKIK Építés-
ügyi Regisztrációs Irodája
írásbeli értesítést küld.

A vállalkozó kivitelezõk
nyilvántartása nyilvános, az
az Interneten az MKIK
weblapjáról - a szoftver el-
készülte után - szabadon el-
érhetõ.

A vállalkozó kivitelezõi
nyilvántartás tartalmazza a
bejelentõ által közölt adato-
kon túl

- a bejelentõ nyilvántar-
tási számát, a nyilvántartási
szám hatályának idõtartamát,

- a bejelentõ elektronikus
levélcímét, telefaxszámát, il-
letve telefonos elérhetõségét,
ha ezen adatok nyilvánosság-
ra hozatalához a bejelentõ
hozzájárult,

- az MKIK-hoz vagy
építésfelügyeleti hatósághoz
beérkezett panaszok és ki-
vizsgálásuk megállapításait,

- z építési felügyeleti, a
munkaügyi, a munkavédelmi
biztonsági ellenõrzések ered-
ményét, az eljáró hatóságok
jogerõs határozatainak ren-
delkezõ részeivel,

- a nyilvántartásból való
törlés tényét, az alapul szol-
gáló ok megjelölésével,

- az MKIK által külön
szolgáltatásként mûködtetett,
a vállalkozó kivitelezõk ön-
kéntes adatszolgáltatásán
alapuló - bejelentõ által kö-
zölt - adatokat is.

A vállalkozó kivitelezõk
nyilvántartása részét képezi
azoknak a szolgáltatóknak a
névjegyzéke, amelyeknek az
építésfelügyeleti hatóság,
vagy a nyilvántartásból való
törlésével az MKIK jogerõ-
sen megtiltotta a vállalkozó
kivitelezõi tevékenység foly-
tatását.

Kapcsolódó jogszabály-
ok:

-191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet az építõipari
kivitelezési tevékenységrõl

- 1997. évi LXXVIII. tör-
vény, Étv.

- 2009. évi. LXXVI tör-
vény, Szolgtv.

- 2004. évi CXL. tör-
vény, Ket.

Tájékoztató a vállalkozó
kivitelezõi nyilvántartásba vételrõl

Tisztelt Fogyasztóink!
Az ELMÜ Hálózati

Kft (1132 Budapest,
Váci út 72-74.) felkéri
az ellátási területén
lévõ ingatlanok tulaj-
donosait, kezelõit a te-
lepüléseken a szabad-
vezeték-hálózatok biz-
tonsági övezetét sértõ
fák, bokrok, magasabb
növényzet eltávolításá-
ra, gallyazásának el-
végzésére.

A növényzet eltávo-
lítására a balesetek és az
"áramkimaradások" el-
kerülése érdekében van
szükség.

Jelen felhívást a vil-
lamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. tör-
vény, valamint a
villamosmû biztonsági
övezetérõl szóló 122/
2004. (X. 15.) GKM
számú rendelet alapján
tesszük közzé.

"A biztonsági öve-
zetben lévõ fák, bokrok
ágait az ingatlan tulajdo-
nosa (kezelõje) köteles
rendszeresen eltávolíta-
ni, ha azok a szabadve-
zeték biztonsági övezet
határait elérik."

Amennyiben a veze-
tékek biztonsági öveze-
tében az ingatlantulajdo-
nosok eleget kívánnak
tenni felkérésünknek, és
a gallyazást, fa-, nö-
vényeltávolítást saját
maguk elvégzik, kérjük,
hogy a munka megkez-
dése elõtt feszültség-
mentesítés céljából szí-
veskedjenek értesíteni
az ELMÜ Hálózati Kft-
t.

Telecentrum (helyi
tarifával hívható tele-
fonszám): 06-40-38-38-
38 1/5 menüpont. A ve-
zetékek biztonsági öve-
zetének terjedelme a
szélsõ vezetõtõl: kisfe-
szültségû (0,4 kV-os)
csupasz hálózat esetén:
1 méter, középfeszültsé-
gû (1-35 kV-os) hálózat
esetén: 5 méter, illetõleg
belterületen 2,5 méter.
Nagyfeszültségû (120
kV-os) hálózat esetén:
13 méter.

A biztonsági övezet-
ben csak olyan gyü-
mölcs- vagy egyéb fa
telepíthetõ, illetve akkor
hagyható meg, ha vég-
legesen kifejlett állapot-
ban fa vagy növényzet
esetében kisfeszültség-
nél 1,25 méternél, 1-35
kV névleges feszültség
között 2 méternél, 120
kV-on 4 méternél job-
ban annak legkedvezõt-
lenebb helyzetében sem
közelíti meg az áramve-
zetõt.

Felhívjuk a tulajdo-
nosok figyelmét, hogy a
feszültségmentesítés el-
maradása miatt bekövet-
kezett balesetekért, ká-
rokért felelõsséget nem
vállalunk.

Amennyiben az in-
gatlan tulajdonosa a
felhívás megjelenésé-
tõl számított 10 mun-
kanapon belül nem je-
lenti be, hogy a gallya-
zást elvégzi, a 11 mun-
kanaptól az ELMÜ Há-
lózati Kft-vel szerzõ-
déses jogviszonyban
álló szakvállalkozók
kezdik meg a növény-
zet eltávolítását és a
gallyazást, annak érde-
kében, hogy a bizton-
sági övezetbe benyúló
növények ne veszé-
lyeztessék a folyama-
tos villamosenergia
szolgáltatást, továbbá
az élet- és vagyonbiz-
tonságot.

A fenti jogszabály-
ok biztosítják azt a jo-
got az ELMÜ Hálózati
Kft részére,  hogy a
gallyazási munkálato-
kat elvégezze, elvégez-
tesse, és amely munká-
latok elvégzését az in-
gatlan tulajdonosa (ke-
zelõje) a Polgári tör-
vénykönyv 108. § (1)
bekezdése alapján tûr-
ni köteles.

A gallyazással kap-
csolatos további hasz-
nos információk találha-
tók az ELMÜ Hálózati
Kft honlapján: http://
h a l o z a t . e l m u . h u /
gallyazas

ELMÜ HÁLÓZATI KFT

Hirdetmény gallyazási
munkák elvégzésére
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Faleveleken csúszkál
a vonat - állítja a vasút

Hihetetlen a történet, de
igaz: a vasúttársaság szerint
a sínre került faleveleken
csúszott meg az a vonat,
amely október 15-én nem
tudott megállni a a Nagyma-
ros-Visegrád állomáson és
túlszaladt. A meglepõdött
várakozók azután még job-
ban megdöbbentek, amikor
némi csikorgás-nyikorgás
után a szerelvény nem tola-
tott vissza, hanem tovább-
ment. A történet miatt la-
punk egyik olvasója, egy Vá-
cott dolgozó hölgy panaszt
tett a MÁV-nál, amire választ
is kapott. Az alábbiakban a
szórakoztató levélváltást
adjuk közre.

“Tisztelt MÁV! Szeretném
tájékoztatni Önöket a mai na-
pon ért meglepõ eseményrõl:

Nagymaros-Visegrád állo-
máson várakoztunk a 7.40-es,
Szobról érkezõ személyvonat-
ra, amely a szokásos pár perc-
nyi késéssel közelített is az ál-
lomás felé. Jött, jött, majd le-
lassítás nélkül, igen lendülete-
sen tovább is haladt és jó pár
száz méterre az állomástól
megállt. Mindenki ledöbbenve
figyelte a kissé humoros, ám
groteszk jelenetet. Vártunk. Tá-
jékoztatás semmi. Senki sem in-
dult neki a síneknek, hiszen
balesetveszélyes, valamint túra
ruházatban sem jár  a többség
dolgozni. Így öt percnyi meg-
lepõdés után láttunk valami
mozgolódást. Úgy tudom lai-
kusként, ilyenkor a visszatola-
tás megoldható. Ehelyett a ka-
lauz lendületes karjelzéssel el-
indította a vonatot Kismaros
felé. És ha valaki mégis elin-
dult volna a sínen a vonat felé?

Az állomáson dolgozó jegy-
pénztáros kissé sután megpró-
bált arról tájékoztatni, hogy ez
van, nem tud mit tenni. A pa-
naszkönyvet ajánlotta. De ez
nem az õ hibája, azt gondolom.
De akkor ki a felelõs ezért?

Több mint 100 ember állt az
állomáson és kénytelen volt ké-
sõbbi vonattal bemenni munka-
helyére, iskolába stb. Ki fogja

megtéríteni a kárt? Ugyanis a
munkaadók nem túl toleránsak
a bejárós dolgozók késésével.
Hogyan történhet ilyen eset?
Egyszerûen elaludt a mozdony-
vezetõ, így alakult? Nem értem
ezt a folyamatot. Hogyan en-
gedhetik meg maguknak, hogy
ilyen munkaerõt foglalkoztassa-
nak? Nem beszélve arról, hogy
ezért mi utasok fizetünk, nem is
keveset. Értetlenül állunk utas-
társaimmal a történtek elõtt.
Volt olyan ismerõs, aki a tár-
gyalását késte le, valaki csak ké-
sõbb ért be az irodájába. De
mindezt azért, mert a vonatot
kezelõ személyzet elnézett vala-
mit? Hogyan mûködik önöknél
a felelõsség? Mert ez kissé
ugyan komikus, de elég felelõt-
len lépés volt, jól gondolom?

Köszönettel várom szíves
magyarázatukat a történte-
kért” - olvasható a történtek
után Katalin frissen megírt le-
vélben.

Íme a válasz:
“Tisztelt Katalin! Az Öntõl

2009. október 15-én érkezett
észrevételben foglalt esetet a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt megvizs-
gálta, ennek alapján az aláb-
bi tájékoztatást adja. A 2009.
október 15-én közlekedõ 2147.
sz. vonat 60 km/h-s sebesség-
rõl történõ fékezéskor a vizes
faleveleken megcsúszott, en-
nek következtében Nagyma-
ros-Visegrád megállóhelyen a
peron mellett nem tudott meg-

állni. A mozdonyvezetõ az elõ-
írt utasításoknak megfelelõen
engedélyt kért a visszatolásra,
azonban az enyhe emelkedõ
ellenében sem tudott visszatol-
ni a szétkenõdött faleveleken.
Ezt jelezte a szakaszirányító-
nak, illetve a jegyvizsgálónak
is. A mozdonyvezetõ egyezte-
tés után tovább közlekedett a
vonattal. A mozdonyvezetõ az
utasításoknak megfelelõen
járt el – szándéka szerint az
utasok érdekeit is figyelembe
véve. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt a
sajnálatos körülményekre te-
kintettel (visszatolatás meghi-
úsulása) ezúton kér elnézést a
kellemetlenségek miatt.

A kártérítéssel kapcsolat-
ban kérjük, hogy vegye fel a
kapcsolatot az illetékes MÁV-
START  ügyfélszolgálattal
(eszrevetel@mav-start.hu).
Üdvözlettel: MÁV-TRAKCIÓ
Kommunikáció.”

A történtek miatt sokan a
nagymarosi önkormányzatot is
felhívták telefonon és dühösen
követelték, hogy takarítsák el a
faleveleket. A vasúti pálya
azonban a MÁV területe, annak
tisztántartásáról nekik kell gon-
doskodni - derült ki. A vasút a
téli hóeltakarításnak is csak ne-
hezen tud eleget tenni, gyanít-
ható, hogy a faleveleket sem
most, sem a jövõben nem fog-
ják elseperni a sínekrõl. Így azu-
tán marad a veszély: a falevele-
ken megcsúszik a vonat.

Vonat a síneken. Kevesen tudják, hogy a nagy súly ellenére
idõnként megcsúsznak a kerekek

Adomány a
nagymarosi
óvodáknak

Október 15-én indultunk
Donaueschingenbe (Németor-
szág), Vác testvérvárosába,
hogy a nagymarosi óvodába
adományokat hozzunk, ame-
lyet kérésünkre Herbert Bayer,
Vác város díszpolgára gyûjtött
össze.

Donaueschingen, ahol a
Duna forrása található, körül-
belül 1100 kilométerre fekszik
Nagymarostól, Baden Würten-
berg tartományban.

Két gépkocsival (egy Mer-
cedes Vito, és egy Renault
Kangoo) hoztuk el az adomá-
nyokat. Ebben segítségünkre
volt a Pool Kft tulajdonosa,
Bednárik Tibor és Hajdu Eri-
ka.

A költségekhez hozzájárult
Nagymaros Város Képviselõ-
testületének több tagja. Név
szerint: Farkas János 2000 fo-
rint, Heininger Ferenc 3000
forint, Hollósi Géza 3000 fo-
rint, Ivor Andrásné 3000 forint,
Német Imre 2000 forint,
Petrovics László 3000 forint,
Varga Tamás 3000 forint, il-
letve Nagymarosi Dunai Svá-
bok Közössége 5000 forint.
Összesen 24 ezer forint jött
össze, amit Ivor Andrásné al-
polgármester asszony segítsé-
gével kaptunk kézhez. Segítsé-
güket nagyon köszönjük!

Az Magyar utcai óvodába
október 19-én reggel jutattuk el
az adományokat, amik a követ-
kezõk voltak: két férfi kerék-
pár (esetleges belsõ használat-
ra az óvodák között), fából ké-
szült babaház komplett felsze-
reléssel együtt, fából készül já-
ték tûzhely komplett felszere-
léssel együtt, egy zsák plüss
állat, egy darab játék etetõszék,
egy darab játék pelenkázó asz-
tal, egy dobozban gyurma, szí-
nes ceruzák, egy karton bõrhu-
zat maradék (kreatív célokra),
és még különbözõ apróbb dol-
gok. Ezen felül 50 eurót ado-
mányozott Herbert Bayer, Vác
város díszpolgára és 100 eurót
Ernst Zimmermann, Vác város
díszpolgára, Donaueschingen
jegyzõje.

Külön köszönet még
Gerold Vottelernek a segítsé-
géért és az adományáért.

FURUCZ ANGELIKA
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Szemelvények dr. Seregi György naplójából

Visszhang a pincékbõl
2009. augusztus 29.

A "Nagymarosi pincék" címû
naplójegyzetem, melyet 2006-
ban írtam, e hónapban jelent
meg a helyi lapban. Hogy miért
csak most, nem tudom, mert
nem ismerem, hogy a szerkesz-
tõségi vetésforgó folyamatos
változása révén, éppen melyik
koncepció alapján került jó ta-
lajba az én írásom, minek után
a nyomdafesték segítségével
kikelhetett három éves szunnya-
dó álmából. Magam is megle-
põdtem, hogy még nem "írtak
le" az itteniek, azon még in-
kább, hogy mennyi visszhang
érkezett hozzám ezekbõl a pin-
cékbõl, helyesebben mondva
azok mai, vagy egykori tulajdo-
nosaitól.

Esti sétálótársunk - a rózsa-
bokrokkal díszített gyönyörûsé-
ges Duna-parton - Zoller Sanyi
bácsi kissé számonkérõen em-
lítette, hogy az õ egykori pin-
céje kimaradt naplójegyzetem-
bõl. Ami igaz is - mondottam
neki - mert több mint száz pin-
ce említése nem fért bele írá-
somba, amit szerkesztõim
amúgy is mindig hosszúnak tar-
tanak.

De ez egy különleges helyen
lévõ pince, mert egy pincesor
része a Vasút utca mögötti víz-
mosásban, mely huszad magá-
val rejtõzködik az egykori 12-
es fõútvonal mögött - sorakoz-
tatta fel érveit a 90 éves Sanyi
bácsi. Miután én csupán 82 va-
gyok, el kellett fogadnom az
idõsebb érveit, minek alapján
egy ragyogó augusztusi napsü-
téses délelõttön elsétáltunk a
Vasút utcából a Szamaras felé
vezetõ leágazásig, ahol rögtön
balra fordulva elértük a vízmo-
sást (svábul Grossoni hohlni),
amit még "mélyároknak" is ne-
vezhetnénk. Sváb nevét, mely
Sanyi bácsi gyermekkori emlé-
keibõl került elõ, én csupán fo-
netikusan lejegyeztem, németül
pontosan azonosítani nem tud-
tam.

Magyar nevét a "vízmosást"
közösen adtuk, ami biztosan
nem hû fordítás, és amit nem
valószínû, hogy a Magyar Tu-
dományos Akadémián is meg
tudnánk védeni.

Korábbi írásomban megálla-
pítottam, hogy Nagymaros a
különleges pincék városa, pedig
akkor még ezt a pincesort csak

térképrõl ismertem. De mennyi-
re más a valóság! A rajznál sok-
kal romantikusabb, egysége-
sebb, mondhatnám rejtélyesebb
ez a félkörívû szegmensekkel
koronázott pinceajtó sorozat,
mely a völgy függõleges oldal-
falában, a maga változatosságá-
ban is teljesen egységesen so-
rakozik.

A pincesor elsõ nyolc-tíz be-
járata, ajtaja, és az elõtte lévõ
füves tér gondozott, vendégvá-
ró, kialakításuk õrzi a marosi
hagyományokat. Van, aki tetõt
épített a bejárat elé, az alá pe-
dig padokat helyezett ízlésesen
úgy, hogy szinte azonnal szeret-
ne a vándor megállni, hogy
szomját oltsa, vagy egy helyi
társaság leülni, kvaterkázni és
a jó barátokkal megbeszélni a
világ folyását. Itt van a Kautz-
Hollósi pince is, melyet szép
kovácsoltvas cégér jelez.

Sanyi bácsi közben felidézi
a boldog békeidõk estéit, ami-
kor itt egy (a négy közül) ma-
rosi cigánybanda muzsikálásá-
ra mulatoztak a marosi, (rajta
kívül) ma már holt lelkek. Majd
percek alatt évtizedeket megy
vissza az idõben, a boldog gyer-
mekkorba, amikor napközben
30-40 Vasút utcai gyerek játsza-
dozott a mélyárokban, ami erre
is ideális terület volt, mert meg-
védte õket az utcai forgalom ve-
szélyeitõl. Azóta vadon lepte el
a völgyet, de gyerek is csak el-
vétve akad ezen a vidéken.

Micsoda idegenforgalmi le-
hetõség rejlik ebben a pincesor-
ban! Szomorúan láttuk, amikor
már feljebb menve alig látszot-
tunk ki az ember nagyságú gaz-
ból, hogy a pincesor további ré-
szét elkezdték támfalakkal meg-
erõsíteni, a bejáratokat kialakí-

tani (a Kautz féle elképzelés
szerint), a munkálatok azonban
félbe maradtak, átadva az enyé-
szetnek az eddigi munkálatokat.
A sor végén már beomlanak a
bejáratok, beszakadnak a bolto-
zatok és helyüket a természet
foglalja vissza, egyenlõre meg-
közelíthetetlen tüskés bokrok,
facsemeték, magas füvek õser-
dejével. Pedig lehetne ez hason-
ló az egri Szépasszony völgyé-
hez, ahol ezrek borozgatnak az
idegenforgalmi szezonban,
hasznot hajtva termelõnek, ke-
reskedõnek, városnak. Itt nem
csak egri bort, hanem az ország

híres borvidékének változatos
fajtáit is ihatnák a turisták. A
különleges környezet adott,
most már csak az emberi aka-
rat (például EU pályázat) szük-
ségeltetik.

Hová lett a pénz, nem tu-
dom, csak azt tudom, hogy
mennyi jó kezdeményezés ju-
tott erre a sorsra városunkban.

*
Egy kicsi, mokány, szakál-

las emberke, név szerint Nagy
László, derekán legalább 10
centiméter vastag derékszíjjal
biciklizik hazafelé délutánon-
ként a Dám feletti gondozott
kerékpárúton. Õ is olvasta cik-
kemet a nagymarosi pincékrõl.
Miután köszönõ viszonyban
vagyunk (lassan mindenkivel itt
Maroson), megszólított és nagy
lelkesedéssel mesélte "kaland-
ját" a templom körüli alagutak-
ban, amiket évekkel ezelõtt be-
járt. Õ megtehette, a birkózó
óriásnak: Kozma "Pici"-nek
már nehezebb dolga lett volna.
Nagy Lászlónál viszont eleink
sem lehettek nagyobbak.

Ezek az alagutak a templom
hegy felé nézõ sarka, a paplak,
valamint a tér másik oldalán
lévõ konyhaépület Bermuda há-
romszögében találhatók. Ez
utóbbi nevet azért adtam ennek
a résznek, mert itt éppen olyan
rejtélyes dolgok történhettek,
mint az Atlanti Óceán Bermu-

da háromszögében. Csak itt nem
hajók, hanem csákányok, ásók
és majdnem hogy emberek tûn-
tek el évek során, amikor ezek
az alagutak építkezések, vagy
egyszerûen a közúti forgalom
miatt beszakadtak, beomlottak.

Sajnos ezek megtörténte
után, ahelyett hogy helyreállí-
tották, megõrizték volna erede-
ti alakzatukban, betömték, be-
betonozták õket. A kb.1,2 mé-
ter széles, 1,8 méter magas bolt-
íves kialakítású alagutak nagy
részét õk még bejárták, fényké-
peket is készítettek és megálla-
pították fõ irányukat. Elmondá-
sa szerint három különbözõ
szinten futnak. Az egymás alat-
ti szintek egyes helyeken ke-
resztezik egymást. A felsõ a je-
lenlegi útszint alatt mintegy két
méterre lehetett.

Az alagutak összeköttetésbe
voltak (vannak) a Szent Imre
herceg téren lévõ felújított pin-
cegalériával, valamint a kony-
ha alatti nagyméretû pincével.
Egyes ágaiba a papkertbõl ma
is van lejárat.

A legfontosabb információ -
amely megütötte a fülemet -
azonban az, hogy a tömedéke-
ket végzõ dorogi bányászok egy
elüszkösödött falmaradványt is
találtak a mélyben, mely az
alagútnál sokkal régebbi épület-
maradvány lehet. Hogy ezt ré-
gészek vizsgálták-e, nem tu-
dom, de szeretném hinni, hogy
nyitott kapukat döngetek és va-
lamelyik múzeum irattárában,
vagy raktárában hever valami
ezzel kapcsolatos lelet, vagy le-
írás. Azt is csak remélem, hogy
a nálamnál alaposabb helytörté-
nészek jóval többet tudnak a le-
írtaknál. Nagy László azt is el-
mondta, hogy az általuk készí-
tett fotókat, vázlatokat leadták
a könyvtár részére.

Magam részérõl egy XI. szá-
zadi lelet alapján írtam le, még
2003-ban, Nagymarosi Nap-
lómban, hogy városunk ezer
éves! Lehet, hogy ennek a lelet-
nek alapján sokkal több?

Ennyi az információ. Hogy
mikor épültek ezek az alagutak
és mi volt rendeltetésük azt csak
sejteni lehet: feltehetõen a XVI.
században és a török hódoltság
idején a rejtõzködésre, elbújás-
ra, élelmiszerek raktározására
használták. Az alagutak labirin-
tusa alkalmas volt arra is, hogy
menekülési útvonalat szolgál-
tattak a helyieknek.

Ezzel nincs vége a nagyma-
rosi pincék történetének. Még
mindig csak részletekrõl beszél-
hetünk. A marosiak segítségé-
vel szívesen folytatom ezeket a
"szemelvényeket".
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A költségvetés tárgyalásakor a
társadalompolitikai és eszmei
szempontok is elõtûnnek a szá-
mok mögül.

Hogy melyik kormány mit
vett el a nyugdíjasoktól és mit
adott, az a számok tükrében jól
látszik. A polgári kormány ide-
jén reálértékben 22,5 százalék-
kal nõtt a nyugdíjak értéke.

Ma Magyarországon a
munkanélküliség növekedése
és a dolgozni nem akaró réte-
gek jelenléte súlyos problémát
jelent, amit az "Út a munká-
hoz" programmal próbálnak
kezelni. Ez nem generális, ha-
nem differenciált megoldást
igényel. Vannak, akiket vissza
lehet vezetni a munkaerõpiac-
ra, és vannak, akiket nem. Ez
a megoldás az utóbbiaknak
szól, nem szabad oda beterel-
ni azokat, akiket a gazdaság-
fejlesztéssel, a munkahelyte-
remtéssel munkához lehetne
juttatni.

Ma Magyarországon rende-
zetlen világban élünk. Rende-
zettséget - direkt használtam
ezt a kifejezést, és nem a ren-
det, mert azt félremagyarázzák
- kell teremteni, és ez a köz-
biztonság területére is érvé-
nyes. A rendõrség megerõsíté-
sével, és a polgárok korláto-
zott, törvények közé terelt, ön-
védelmével együtt oldható
meg.

Mi fontosnak tartjuk a vi-
dék megerõsítését, egy élhetõ
világ megteremtését a falvak-

ban. Ehhez az kell, hogy a kis-
iskolák mûködését biztosít-
suk. Természetesen létszám-
korlátot kell állítani, de mi
sokkal lejjebb szállítanánk ezt
a mértéket. Sok értéket elpa-
zarolunk azzal, - például a te-
lepülés közösségének építését
- hogyha a kisiskolákat meg-
szüntetjük.

Számunkra fontos a meg-
változott munkaképességûek
foglalkoztatásának támogatá-
sa. Nem nagy tételrõl van szó.
Kár olyanon spórolni, ami
sok rászoruló embernek az
önértékelését és a munkajö-
vedelmét biztosítja. A szoci-
ális intézmények normatívá-
ja az utóbbi években folya-
matosan csökken. Az úgyne-
vezett emelt szintû idõsottho-
nok normatívája 769 ezerrõl
a következõ évben 543 ezer-
re csökkent, most 309 ezer
forint.

Befejezésképpen a körzete-
met érintõ, és a költségvetés-
hez általam benyújtott módo-
sító javaslatokról. Az Ipoly
menti 1201-es számú összekö-
tõ úton megépült egy 34 kilo-
méteres szakasz, de lemaradt
egy kátyús 2,8 kilométeres
rész. Sokan szóvá tették, hogy
kint levõ gépek ezt befejezhet-
ték volna. Ugyanez a helyzet a
Csomád és Erdõkertes közötti
szakasszal, ott 7 kilométer fel-
újítása hiányzik.

A következõ a csörögi isko-
la ügye. Tudom, hogy ebben a
helyzetben nehéz iskolaépítés-
re pénzt szerezni, de ez egy
olyan település, ahol sok gyer-
mek van és folyamatosan nö-
vekszik a számuk.

Végül a felszíni csapadék-
víz-elvezetés megoldatlansá-
gáról, amely a Börzsöny men-
tén 17 települést érint súlyosan.

Még egyszer hangsúlyoz-
nám, hogy egy költségvetésben
arra van pénz, amit fontosnak
tartunk. Kérem, hogy az álta-
lam említett kérdéseket önök is
tartsák annak.

B.T.E.

Harrach Péter országgyûlési
képviselõ rovata

A költségvetésben arra van
pénz, amit fontosnak tartunk

(Részletek Harrach Péter parlamenti
 felszólalásából a költségvetési vitában)

Október 24-én délután tartot-
tuk a megemlékezésünket a
nagymarosi temetõ '56-os em-
lékhelyénél, az Új Magyar
Gárda Mozgalom tagjaival
közösen.

Borongós, szürke, nyirkos
délután volt, féltünk, hogy

emberfia ki nem teszi a lábát
a meleg lakásból. És láss cso-
dát! Lassanként elkezdtek
gyülekezni az emberek, volt,
aki odajött mellénk, volt, aki
a sírok között állt meg, így
összejöttünk több mint 30-an.

A köszöntés után Tolnay
Miklós színmûvész tartott ün-
nepi beszédet, melyet halkan
végigkísért Beethoven Egmont
nyitánya. Ezután Nábelek Ani-
ta énekelt gyönyörû népdalo-
kat. Az éneket követte Sárog

Országos mozgalom indult,
melynek az a célja, hogy
minden településen szinte
minden épületen lengjen kint
a nemzeti lobogónk. A Du-
nántúl számos falujában már
megtették, és minden házon
kint lobog a piros-fehér-zöld
zászló!

Hihetetlen ajánlatot kap-
tunk. Egy 40x60 centiméteres
zászló, rúddal, konzollal, csa-
varokkal együtt 1.000,- forint!
Tehát csak fel kell csavarozni
a falra, és gyönyörködni ben-
ne! Egy család és egy baráti
társaság felvállalta, hogy min-

Noémi csodaszép versmondá-
sa. Itt jegyzem meg, hogy
mindkét kislány az utolsó nap
kapta meg a felkérést, és
mindketten gondolkodás nél-
kül elvállalták a fellépést.
Ezért külön köszönetet érde-
melnek!

Ezután a Jobbik-társszerve-
zetek, a kosdi, a szobi és a rádi
szervezetek tagjai rótták le ke-
gyeletüket, koszorút, virágot
helyeztek el az emlékhelyen. A
megemlékezés befejezéseként
a megjelent vendégek mécsest
gyújtottak, és fejet hajtottak az
'56-os hõsök tiszteletére.

A megemlékezésrõl képes
beszámolót a www.jobb-
nagymaros.eoldal.hu-n láthat-
nak.

SZIMON ÁGOTA

'56-ra emlékeztünk

den haszon nélkül, rengeteg in-
gyen-munkával gyártja a zász-
lókat, amennyit csak kérünk.

Aki szeretne részt venni az
akcióban, kérem, írjon a
szimonagota@citromail.hu-n,
vagy keressen személyesen,
üzenjen, vagy keresse meg a
többi marosi Jobbikos társa-
mat.

Remélem, a mozgalmunk
sikeres lesz, és nagyon sok
nagymarosi házon leng hama-
rosan a gyönyörû nemzeti lo-
bogónk.

SZIMON ATTILÁNÉ,
A JOBBIK NAGYMAROSI ELNÖKE

Lobogózzuk fel városunkat

A Jobbik az Új Magyar Gárda Mozgalom tagjaival közösen
emékékezett meg ‘56-ról
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Talán azzal kell kezde-
nem, az nem baj, ha vala-
ki nem tud valamit, de az
már baj, ha tudatlansága
miatt valótlant vagy ha-
misat állít.

Íme három gyöngy-
szem:

Az idõ éjjel fél 1, a
polgárõr ügyeleti telefo-
non egy feldúlt férfihang:

- Azonnal jöjjenek ki
a Katica sétányra, mert a
szomszéd telken ricsajoz-
nak és elképesztõ hang-
erejû a zene.

- Kedves uram! Ilyen-
kor már nincs járõröm,
kérem, hívja a 112 tele-
fonszámot.

- A rendõrséget?
- Igen ingyenesen hív-

ható.
- Akkor minek tartjuk

magukat?
- Tessék?
- Miért fizetjük magu-

kat?
- Kedves uram!

Mennyit fizetett a polgár-
õrségnek?

- Hát fizetem az adót.
- Azt nem a polgárõr-

ségnek fizeti.
- Akkor elnézést - és

letette a telefont.
*

Nagymarosi lakos, ál-
lítólag újságíró, közterü-
leten hangoskodva egy
polgárõrnek címezve a
következõket:

- Nagyon nem tetszik
nekem, hogy a polgárõrök
közpénzeken szállítgatják
hozzátartozóikat. Majd
utána fogok ennek járni.

Megjegyzés: A pol-
gárõrség által használt
gépjármûvek magántu-
lajdonok!

Üzemanyag térítést
csak akkor kapnak, ha:

- a gépjármû szolgá-
latban van;

- a megkülönböztetõ
fényhíd be van kapcsol-
va;

- a polgárõr viseli az
elõírt megfelelõ formaru-
hát;

- telefonon bejelentke-
zett a vezetõjének és a te-
rületileg illetékes rendõr-
kapitányságnak.

- szolgálatáról járõrla-
pot vezet, melyet a való-

ságnak megfelelõen do-
kumentál. Szolgálati idõ,
év, hó, nap, szolgálatba
lépés ideje, óra, perc.
Szolgálati gépjármû rend-
száma, a szolgálat befeje-
zése óra, perc, megtett ki-
lométer. A szolgálat so-
rán tapasztalt események.

Csak akkor és a szol-
gálat alatt megtett kilo-
méterre kap a mindenko-
ri APEH által elõírt üzem-
anyag támogatást. Más
esetben nem!

Megjegyzés! Talán
nem kell külön engedély,
hogy a saját gépjármûvü-
ket a tulajdonosok saját
célra is használhassák!

*
Nagymaros, X. Y.

Elsõvölgyi lakos a szol-
gálati telefonra jelenti,
hogy gépkocsijából éjjel
ellopták az üzemanyagot.

- Kérem, hogy a rend-
õrség felé jelezze.

- Hát ez úgy 7-8 ezer
forint, a rendõrség úgy-
sem foglalkozik vele.

Tanácsom, szereljen
fel zárható tanksapkát.

- Az volt rajta, felfe-
szítették.

Két-három nap múlva
ugyanez az úr megszólí-
totta a szolgálatban lévõ
járõrt, és neki is elpana-
szolta a lopást.

- Hol volt a polgárõr-
ség, amikor ez történt?

- Sajnáljuk, de nem le-
hetünk mindenhol ott.

Akkor õ nem fog fizet-
ni adót, mert az önkor-
mányzat rengeteg pénzt ad
a polgárõrségnek, azok pe-
dig nem csinálnak semmit.

Hol volt a polgárõr-
ség?  2009 elsõ kilenc hó-
napjában a polgárõrök
10-12 fõvel 484 esetben
járõröztek, illetve rendez-
vényeket biztosítottak.
Gyalogosan és kerékpá-
ron is. Gépkocsis járõr-
szolgálatban megtettek
5703 kilométert. Kismo-
toros járõrszolgálatban
692 kilométert. A járõr-
szolgálatban teljesített
óraszám 1474.5 óra.  Eb-
bõl 11 fõvel a Zebra
Program keretében szep-
tember 1-tõl október 2-ig
mindkét iskolánál szolgá-

Jelentkezzen polgárõrnek!
Tények és tapasztalatok

latot teljesítettek a gyer-
mekek biztonságos, és
balesetmentes közlekedé-
séért. Hát itt volt a pol-
gárõrség!

A Zebra Program ta-
pasztalatai: A gépjármûve-
zetõk nagy többsége a 30
kilométeres sebességkorlá-
tozó tábla ellenére sem tar-
ja be az elõírt sebességet.
Jelentõsen túllépik a meg-
engedett sebességet! Java-
soljuk sebességmérõ ké-
szülék felszerelését. A Fe-
hérhegy úti iskolánál gya-
logátkelõhely felfestését,
amennyiben nincs rá lehe-
tõség, sebességkorlátozó
táblák kihelyezését.

Az utóbbi idõben a vá-
rosban elszaporodtak a
betöréses lopások, besur-
ranásos lopások, bolti be-
törések, idõs emberektõl
különbözõ ürügyekkel
pénzkicsalások. Ezeknek
az eseteknek megelõzésé-
re szeretnénk a járõrszol-
gálatunkat megerõsíteni.
Kérünk mindenkit, hogy
idegeneket, házalókat ne
engedjenek be lakásukba!

A polgárõrség tagjai-
nak megvannak a jogai és
a kötelességei is, remé-
lem, hogy ezt minden
polgárõrtársam betartja.
De azt szeretném kihang-
súlyozni: a polgárõrség
nem helyettesítheti a
rendõrséget!

Tudomásom szerint a
közeljövõben megkezdi
szolgálatát Nagymaroson
a rendõrség körzeti meg-
bízottja is.

Egy kis kitekintés.
Penc kisközség, 1300 la-
kossal, 62 polgárõr, közü-
lük 3 nyugdíjas teljesít
szolgálatot. Csörög kis-
község, 1528 lakossal, 43
polgárõrrel. Nagymaros
város, 4400 lakossal, 17
polgárõrrel, közülük 12
nyugdíjas. Kérünk min-
den Nagymaros közbiz-
tonságáért tenni akaró
személyt, hogy jelentkez-
zen a polgárõrségnél!

Polgárõrség ügyeleti
telefonszáma 06-70/382-
9041.

TRIEB ANTAL ELNÖK,
NAGYMAROS VÁROSI

POLGÁRÕRSÉG

A Zöld Híd Programot
megvalósító Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgaz-
dálkodási és Környezetvé-
delmi Önkormányzati Tár-
sulás 6-18 éves tanulók
számára pályázatot írt ki
rajz, fotó és filmkészítési
kategóriákban, korcsopor-
tonkénti bontásban, hogy
erõsítsék a diákokban a
környezettudatos gondol-
kodást és a környezetvéde-
lem iránti elkötelezettsé-

tott történet lehet humoros
szkeccs, reklám, vagy ép-
pen dokumentarista stílusú
riport is. Lehet több szerep-
lõs alkotás, de monodráma
is. Játszódhat a négy fal kö-
zött, vagy egyszerre több
helyszínen is.

A maximum 5 perces
alkotásban részben, vagy
egészben a Hulladék Mun-
kaszövetség Nulla Hulla-
dék Programja keretében
meghatározott 10 – a hul-
ladék mennyiségét csök-

Iskolai pályázatot
hirdetett a Zöld Híd

Program

get. Az értékes nyeremé-
nyekért versengõ pályáza-
tokat 2009. november 30-
ig lehet beadni.

Három kategóriában
és három korcsoportban
pályázhatnak munkáikkal
a diákok.

A legkisebbek számá-
ra, a 6-10 éveseknek rajz-
pályázatot írtak ki. A je-
lentkezõknek arról kell
rajzot készíteniük, hogy
20 év múlva milyen kör-
nyezetben, illetve milyen
településen szeretnének
élni.

Fotópályázatra jelent-
kezhetnek a 10-14 éves is-
kolások, akik a felvételei-
ken keresztül, példamuta-
tó módon, bemutathatják a
településeik körüli termé-
szeti táj érintetlen szépsé-
gét, illetve lakóhelyeik ut-
cáinak, tereinek, házainak
gondozottságát.

A 14-18 éves középis-
kolába járó fiatalok film
pályázaton indulhatnak,
amelyre mobiltelefonnal
rögzített alkotásaikat küld-
hetik be. Nincs megkötve
a készítõk keze. A leforga-

kentõ – lépésének legalább
egyikét kell bemutatni.

Ezek az alábbiak: 1. Vi-
gyél magaddal bevásárló
listát, vászontáskát, kosa-
rat! - 2. Taposd laposra és
gyûjtsd szelektíven!- 3.
Komposztálj! - 4. Javíttasd
meg! Használd újra!- 5.
Cseréld el vagy add to-
vább! - 6. Vásárolj piacon
és támogasd a helyi keres-
kedelmet! - 7. Keresd az új-
rahasznosított termékeket!
- 8. Válaszd a visszavált-
hatót! - 9. Járj könyvtárba,
kölcsönzõbe! - 10. Tiltsd le
a postai levélszemetet (rek-
lámanyagokat)!

Mind három pályázaton
izgalmas utazásokat – töb-
bek között ausztriai vadví-
zi evezést – értékes, inno-
vatív technikai eszközöket
és készségfejlesztõ tanfo-
lyamot, valamint kiegészí-
tõ felszereléseket nyerhet-
nek a díjazottak. A pályá-
zatokat 2009. november
30-ig várják a Zöld Híd
Program munkatársai. A
részletes pályázati kiírások
a www.zoldhid.hu oldalon
olvashatóak.

A bálákba csomagolt hulladékot továbbhasznosítják
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Hospice Világnapja alkalmá-
ból október 9-én este a római
katolikus templomban dr.
Beer Miklós megyéspüspök
mondott szentmisét. A zsúfo-
lásig megtelt templomban
nemcsak a helybéliek voltak
jelen, hanem ott volt többek
között Mádl Dalma asszony,
Petrovics László polgármester
és felesége, Sinkó Vilmosné,
Zebegény polgármestere, is-
mert politikai személyiségek,
a környezõ települések orvo-
sai, polgárai is. A szentmise
alatt lehetõség nyílott Váci
Egyházmegye Nagymarosi
Otthonápolási Szolgálatának
"Két karodban" hospice prog-
ramjának támogatására. A
hospice a gyógyíthatatlan be-
tegek testi és lelki támogatá-
sával foglalkozik, a humánus
kezelést és az emberi méltó-
ság megõrzését tartja elsõdle-
gesnek. A szentmise alatt az
Ave Maria-t Száraz Lívia ma-
gánénekes adta elõ, a Chris
Rea-tól a Kell ott fenn egy or-
szág címû dalt Gyöngyösi
Gyula énekelte. A zenei kísé-
retet Zoltainé Szabó Ildikó
adta.

A Váci Egyházmegye
Nagymarosi Otthonápolási
Szolgálata 1996. november 1-
jén kezdte el tevékenységét a
Váci Egyházmegyei Karitász
égisze alatt. 1998-ban átszer-
vezés után a Katolikus
Karitász - Caritas Hungarica
intézményeként mûködött.
Idén junius 1-tõl került ismé-
telten a Váci Egyházmegye
fenntartósága alá - az egyház-
megye önálló intézménye-
ként. Az eltelt idõszak alatt a
szolgálat munkatársai 27762
vizitet láttak el.

Hazánkban 1991-ben a
Polcz Alain által vezetett  Ma-
gyar Hospice Alapítvány meg-
alakulásával jelent meg a
hospice szemléletû ellátás. A
kezdetben még csak néhány
önkéntes által elindított ottho-
ni ápolás, a társadalmi igény
erõsödésének köszönhetõen az
1997-es évi CLIV. számú
egészségügyi törvényben kü-
lön paragrafust szentelnek a
haldoklók gondozásának. Eb-
ben leírják, hogy a hospice el-
látást lehetõség szerint a beteg

otthonában, családja körében
kell nyújtani. A hospice ellá-
tás magában foglalja a haldok-
ló beteg hozzátartozóinak se-
gítését a beteg ápolásában, és
lelki gondozásukat a betegség
fennállása alatt és a gyász idõ-
szakában.

A szolgálat a Dunakanyar
9 településén látja el az arra
rászorulókat Nagymaros köz-
ponttal. A szolgálat évente kö-
rülbelül 50-100 beteget tud el-
látni. Az ellátás éjjel-nappal
történik, függetlenül az idõjá-
rási körülményektõl, napszak-
tól, évszaktól.

Müllerné Hontvári Mária
intézményvezetõ kérdésünkre
elmondta: a szentmise alatt
mintegy 210 ezer forint ado-
mány gyûlt össze, ebbõl pótol-
ják az elöregedett eszközeiket
(vérnyomásmérõk, ollók, csi-
peszek).

Két karodban
Méltósággal az emberi élet utolsó napjaiban

Az alábbiakban egy nagy-
marosi haldokló beteg versét
adjuk közre, melyet az egyik
nõvérnek hálából adott.

Erdei László

Ember
Boldogságot, ember ne
keress e földön,
Hófedte fenyõk közt,
hófehér mezõkön.
Ha szívedben nincs
szeretet és béke,
Vágyálom! Hiába, hiába
futsz érte.

Elkápráztat talán a
csillagok fénye,
Harangok zúgása, a
szférák zenéje.
Csillogó gyermekszem, a
csodás virágok,
A ragyogó napfény, vakító
villámok.

Tán sivár a lelked? Van
sok pénzed, telked,
De nem vagy még testvére
minden embernek.
Nem fáj mások sebe, nem
hallod sírását,
Magad élsz, s mellõzöd
mások barátságát.

Egy közösség vagyunk,
bárhol van otthonunk,
Isten, s egymás nélkül
bizony árvák vagyunk.
Az igazi öröm, amit
másnak nyújtunk,
Egymásnak szívében
meleget, s fényt gyújtunk.

ANNA
klub hírei
November 27-én, pénte-
ken délután 6 órától a San-
Team-ben elõadást tart az
ANNA Klub meghívására
Hoppál Bori testtudat ok-
tató, szülésfelkészítõ. Az
elõadás címe: A nõi test
csodája, a menstruáció.

Csoda? Nem inkább ha-
vibaj? - merül fel azonnal
a kérdés sokunkban, mert
sajnos a mi kultúránk átok-
nak és tehernek tartja a
menszeszt,  hiszen soha
senki nem beszélt arról,
hogy mi benne a szép. A
vetített képes kultúrtörté-
neti barangolás azt szeret-
né bemutatni, hogy más
korokban hogyan viszo-
nyultak a nõk és a férfiak
a menstruációhoz. Szó lesz
a reklámok üzenetérõl, a
nõi ciklus testi és lelki tör-
ténéseirõl, a vér szimboli-
kájáról, az ünnepekrõl, rí-
tusokról. Mindezeken ke-
resztül villantja fel az elõ-
adó annak lehetõségét,
hogy ma is gondolkodha-
tunk másként!  Minden
korosztálynak érdekes
együtt-gondolkodást kínál
a téma.

December 20-án pedig
a már hagyománynak szá-
mító Mindenki karácso-
nyára kerül sor.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR

AZ ANNA KLUB

- 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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A rap a köztudatban amerikai
mûfaj, amelyben mérges,
fukszos, fekete emberek sérte-
getik egymást, ráadásul szleng-
ben, tehát az angolul tudó ma-
gyar sem föltétlenül érti. En-
nek ellenére néha átrándulnak
a tengerentúlról, hogy jó pén-
zért megosszák velünk problé-
máikat, és népszerûsítsék az
utcagyerekek énekét.

Én sokáig nem kedveltem
ezt a mûfajt, teljesen idegennek
éreztem tõlünk, de mint minden
valós, vagy álságos magyarázat,
ez is többrõl szól, így mondhat-
juk, hogy visszavezethetjük
akár a Kalevaláig, ahol a dal
(beszéd) erejével döngölik a
földbe egymást az ellenfelek.
Így már el is értünk az alapkér-
désig: van-e értelme a magyar
rapnek? Mint óvatos edzõ, most
kiegyeznék egy döntetlenben:
is-is. Egyrészt létrejött a nagyon
provinciális "suhanok a
Cadillacben a '45-ös piszto-
lyommal", másrészt létrejött
egy valóban "magyarított" rap,
a vonatfütty egyszerûségû Mr.
Bustatól, Pilun át, FankaDeliig.
És október 10-én megérezhet-
tük, hogy Nagymaros még fönn
van a könnyûzenei térképen. A
San-Team házban elõször a Té-
kozló Fiúk léptek fel, tényleg a
rossz sablonoktól mentesen.

Nem akartak Bronx-i feketék
lenni, hanem a mai magyar va-
lóságra reflektáltak, koruk-
hoz képest meglepõen éretten.

Bár, ha már a tudatosságnál
tartunk, meg kell említeni,
hogy amikor megkérdeztem a
frontembert, miért Baby Israel
a mûvészneve, ezt õ sem tud-
ta. (Aki megfejti, az a vendé-
gem 3 darab vadgesztenyére a
Fõ téren.) Az este fénypontja
a büfén kívül: a Kettõs Tamás
és a Vadszamarak formáció,
õk már csak küzdenek - nem is
kicsit - az országos ismertség
ellen. Persze egészséges jobb-
oldali paranoiásként Kettõs
ügyel arra, hogy a szöveg ért-
hetetlen legyen, mármint a
koncerten, mert a hangpróbá-
nál még minden kristálytiszta.
Nem baj, mi ilyenek vagyunk,
szeretünk a sorok közt hallani.
Ennek ellenére szerencsésebb
lenne az angolszász stílusú ha-
darás helyett a magyar hang-
súlyozás, mert akkor az élve-
zeti értéket nem csökkenti a
túlzott koncentráció. Összefog-
lalva: kellemes este volt telt-
házzal, és többen mondták, jó
lenne még több helyi rendez-
vény, ha úgy tetszik: buli a fi-
ataloknak. Bár a közönséget
elnézve nem csak nekik.

B.T.Ö.

Eredmények. Felnõtt: Göd –
Nagymaros FC 0:2, góllövõk:
Horváth, Boros. Nagymaros
FC – Tahitótfalu 0:2. Nagyko-
vácsi – Nagymaros FC 2:0.
Szigetgyöngye – Nagymaros
FC 2:1, góllövõ: Kocsis. Nagy-
maros FC – Kismaros 1:1, gól-
lövõ: Kocsis.

Ifjúsági: Göd – Nagymaros

Októberbe közepén nyílt és két
hétig láthatta a mûvészetpárto-
ló, illetve mûvészetet szeretõ
közönség a mûvelõdési házban
a Nagymaros Képzõmûvésze-
ti Egyesület hagyományos õszi

tárlatát. A kiállítást - melyen 28
alkotó 67 munkája volt látható
- Péntek Lajos, a NaKE legidõ-
sebb férfi tagja nyitotta meg.

Péntek Lajos az egyesület
munkáját, a tagok mûveit ele-
mezve egyebek közt kiemelte:
ez az egyesület minden érdek-
lõdõt befogad, ez egy szabad-
iskola. Itt mindenki megmutat-
hatja tehetségét, szorgalmát.
Ebben a közösségben, jó bará-
ti létkörben mindenki fejlõdik,

Szamarak és Tékozló fiúk

Kopjafával emlékezünk…
Szeretettel várunk mindenkit november 22-
én, vasárnap a 10 órakor kezdõdõ ünnepi
szentmisére, és az azt követõ kopjafa megál-
dásra, melyet a cserkészmozgalom 101., és a
950. számú Szent Gellért püspök Cserkész-
csapat 80. megalakulásának tiszteletére ál-
lítottunk. A megemlékezés helyszíne a nagy-
marosi templom illetve a plébánia udvar.

Mindenkit szeretettel várnak,
a nagymarosi cserkészek

A kiállított képek egyre
színesebbek, ragyogóbbak

jó irányítás mellett. Ez megmu-
tatkozik a képek minõségében,
igényességében és a stílusok
sokféleségében. "Körülnézve
azt látom, hogy évrõl évre, ki-
állításról, kiállításra ezek a ké-

pek mind színesebbek, ragyo-
góbbak, mind jobban kifejezik
a festõnek a személyiségét és
azt a szorgalmat, amivel ebben
az iskolában része van" - hal-
lottuk Péntek Lajostól, aki pá-
lyafutását rajztanárként kezd-
te, majd iparosként dolgozott,
késõbb visszatért a festészet-
hez. Olajképeivel - amelyek
fõként tájkép és csendélet té-
májúak - számos önálló és cso-
portos kiállításon vett részt.

Katalin Bál
november 28-án, 20 órakor

mûvelõdési házban
A zenét a PANORÁMA EGYÜTTES

szolgáltatja
Fellép a Dunakanyar Fúvósegyüttes

Belépõ: 1500 Ft
BÜFÉ - ZENE - TÁNC - TOMBOLA

Asztalfoglalás: a mûvelõdési házban

A Nagymarosi FC hírei
FC 10:0. Nagymaros FC –
Tahitótfalu 1:3, góllövõ: Csa-
tári. Nagykovácsi – Nagyma-
ros FC 0:5, góllövõk: Kiss Cs.
2., Huszti, Gubacsi, Szentesi.
Szigetgyöngye – Nagymaros
FC 2:2, góllövõk: Csatári,
Bõgér. Nagymaros FC – Kis-
maros 3:0, góllövõk: Huszti,
Csatári, Bõgér

A kiállítás megnyitója. A képek kiállításról kiállításra mind
színesebbek, ragyogóbbak
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Anyakönyvi hírek

A mûvelõdési ház
programjai

November 10., 10 óra: "Mátyás király bolondos
bolondja" - a MASZK Bábszínpad elõadása
November 13., késõ délután: Fõ tér - Márton napi
felvonulás
November 14. 18 óra: bál a Városi Nyugdíjas-
klub szervezésében
November 21. 20 óra: Erzsébet bál a Karitász
szervezésében
November 28. 19 óra: Katalin bál a Futball Club
szervezésében
December 1. 10.55 óra: komolyzenei hangver-
seny - Filharmónia diák bérlet
December 4. 16 óra: Fogyatékkal élõk Mikulá-
sa
December 5. 9-13 óráig: karácsonyi bazár a
MÁTÉ Alapítvány rendezésében
December 7. 17 óra: Nyugdíjas Mikulás

Születtek: Csajka Gábor és Papp Noémi fia
Hunor Gábor, Csiszér-Madár Attila és Eiselt
Krisztina lánya Hanna, Mészáros József és
Heffenträger Katalin lánya Dorina Veronika,
Nagy Gábor és Izsák Veronika fia Dániel, Heincz
Gábor és Baranyi Katalin lánya Barbara.

Házasságot kötöttek: Kovács Zoltán és
Vereczki Adrienn.

Elhunytak: Alscher Ödön Árpád, Szalai
Kristófné sz. Turi Magit, Krichenbaum
Gézáné sz. Pinczinger Teréz, Flamich József
Károly, Révész Gyuláné sz. Szabó Edit.

ÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROK
A MÁTÉ Alapítvány
állatvédelmének hatá-
rai, avagy mire van le-
hetõségünk és mire
nem? Az állatvédelem-
hez nagyon sok minden
tartozik: A nem kívánt
szaporulat megelõzése; a
gazdátlan, elhagyott álla-
tok befogadása, gondo-
zása; a beteg, balesetes
állatok ápolása; állatkín-
zás megakadályozása;
nem megfelelõ körülmé-
nyek között tartott álla-
tok megmentése; állat-
szeretetre, megfelelõ ál-
lattartásra való nevelés.
Az állatok gyógyításáról
most nem beszélünk.
Ezeken a feladatokon
több szervezet osztozik:
önkormányzat, rendõr-
ség, állatotthonnal ren-
delkezõ (támogatott)
szervezetek, kisebb, tá-
mogatás nélkül mûködõ
civil szervezetek. MÁTÉ
az utóbbihoz tartozik.
Állami, vagy önkor-
mányzati támogatás nél-
kül adományokból - be-
leértve az adó 1 százalé-
kának felajánlását -  és az
alapítvány által szerve-
zett rendezvények bevé-
telébõl mûködik.

Az állatvédelmi fel-
adatokból alapítványunk
a kutyákkal és macskák-
kal kapcsolatban a nem
kívánt szaporulat megelõ-
zésére, macskák veszett-
ség elleni oltására és az
állatszeretetre, megfelelõ
állattartásra való nevelés-
re tud csak koncentrálni.

Ez ugyan csak pár
téma, de nagyon lénye-
ges, mert a nem kívánt
szaporulat megelõzésé-
vel csökken a kóbor, el-
hagyott állatok száma, a
macskáktól pedig több
veszettséges fertõzés
ered, mint a kutyáktól.  A
gyerekek állatszeretetre
való nevelésével pedig
megelõzhetõk az állat-
kínzások, a nem megfe-
lelõ állattartási körülmé-
nyek.

Miért kell most errõl be-
szélnünk? Az utóbbi idõben
elszaporodtak azok az ese-
tek, amikor kóbor, rosszul
tartott, esetleg nem is nagy-
marosi kutyus ügyében for-
dultak alapítványunk tagja-
ihoz. Akármennyire fáj is a
szívünk egy-egy állatért, mi
nem tudjuk elhelyezni,
ápolni, rossz gazdájától el-
hozni, gondozni esetleg
hosszabb ideig tartani az ál-
latokat. Nincs sem fizikai,
sem pénzügyi lehetõségünk
erre.

Az állatvédelmi törvény
és a helyi önkormányzati
rendelet is ezeket az esete-
ket az önkormányzat felada-
tává teszi. Ezért a kóbor, sé-
rült, rosszul tartott állatot
(ezek szabálysértésnek mi-
nõsülnek) az önkormányzat-
hoz kell bejelenteni csak
munkanapokon: Bessen-
bacher Gézának, telefon:
06-70/374-7382, vagy Bedõ
Kláránál, telefon: 595-118.
Hétvégén, ünnepnapon
nincs bejelentési lehetõség.
Az önkormányzat és a váci
Zöld Menedék állatotthon
között fennálló szerzõdés
szerint az állatok befogás
után az állatotthonban kerül-
nek elhelyezésre. Hétvégén
és ünnepnap a kóbor állatot
személyesen lehet bevinni a
váci Zöld Menedék telepé-
re, ott fogadni fogják. Az ál-
latkínzást (bûncselekmény-
nek minõsül) minden eset-
ben a rendõrségen kell beje-
lenteni. Állatkínzásnak szá-
mít az is, ha a rosszul tartás
átmegy az állatkínzás kate-
góriájába. Közterületen el-
hullott kutyát, macskát szin-
tén az önkormányzathoz kell
bejelenteni a fenti két tele-
fonon, szintén csak munka-
napokon. A nem közterüle-
ten elhullott állat eltakarítá-
sáért a terület tulajdonosa a
felelõs.  (A fentiek az önkor-
mányzattal és a hatósági ál-
latorvossal egyeztetve.)

Miben tud mégis segí-
teni alapítványunk a fenti
esetekben? Új gazdi kere-
sésénél fényképes hirdeté-

seket függesztünk ki
több helyre, elveszett
kutyus vagy cica ügyé-
ben szintén hirdetések-
kel segítünk (amennyi-
ben az állat adatait meg-
adják). Ha valaki befo-
gad állatot, ingyenes ol-
tást esetleg ivartalanítást
biztosítunk. Beteg, sé-
rült állatnál - rászorult-
ság esetén, meghatáro-
zott keretösszegbõl - a
mûtét vagy gyógyszer
költségeihez hozzájárul
az Alapítvány.

Ez úton is megköszö-
nünk minden segítséget,
adományt.

MÁTÉ Állatvédelmi
Alapítvány kuratóriuma

A MÁTÉ Alapít-
vány hírei. Az I. félévben
20 cica és kutya ivartala-
nításához, illetve oltásá-
hoz járultunk hozzá, költ-
sége 84.800 forint.

Az õszi ivartalanítási,
oltási akcióra való jelent-
kezés lezárult, de a körül-
ményekhez képest kevés
jelentkezés volt. Ezért
még egy hétig fogadunk
jelentkezéseket. Késõbb
a hideg idõ miatt a mûté-
teket már nem célszerû
elvégezni. Jelentkezés a
Bethlen sörözõben  és az
önkormányzatnál.

*
December 5-én lesz

a MÁTÉ emlékére ren-
dezett 3. KARÁCSO-
NYI BAZÁR idén
CICA PARÁDÉVAL
egybekötve. Tombola,
vetélkedõk, cica bemu-
tató, a család minden
tagja számára olcsó
ajándékok, stb. Kérjük,
hogy a cica tulajdono-
sok az állatok védelme
érdekében zárható ko-
sárban hozzák kedven-
cüket a bemutatóra. A
felvezetéshez nyakörv-
rõl, pórázról gondosko-
dunk.  Minden kutyust
és cicát szeretõ gyereket
és felnõttet szeretettel
vár az alapítvány.

"Boldog mosoly".

Az Állatok Világnapját
ünnepeltük meg isko-
lánkban október 2-án.
Ági néni azt találta ki,
hogy a jelentkezõ gyere-
kek a saját állataikat mu-
tassák be iskolástársaik-
nak. Meséltek az állatok
gondozásáról, és arról,
miért ezt az állatot hozták
be az iskolába. Megis-
merkedtünk törpe nyúllal,
oroszlánfejû törpenyúllal,
kanárival, ékszerteknõs-
sel, tengerimalaccal, pa-
pagájjal, aranyhörcsöggel
és vízi agámával. Az elõ-
adások után az osztályok
kerékpárra pattantak,
(voltak, akik gyalogosan)
és letekertünk Valentin
Péter bácsihoz, az õ állat-
farmjára, aki már nagy
szeretettel várta a gyere-
keket. Mesélt az állatai-
ról, bemutatta azokat a
gépeket, amelyek segítik

Állatok Világnapja!
õt a munkájában. Lát-
tunk, rackajuhokat, szür-
ke marhákat, teheneket,
kedves kiskutyát, és hara-
gos házõrzõ kutyát is, de
ami a legjobb volt, lova-
golhattunk is. Nagyon
sajnáltuk, hogy ilyen
gyorsan eltelt ez a nap,
mert nagyon jól éreztük
magunkat.

Szeretnénk megkö-
szönni azoknak, akik ezt
megszervezték, és akik
aktívan segítettek a
programban: Fehér Ben-
cének 3. a, Fekete Rebe-
kának  és mamájának
Battyáni Katinka néni-
nek 3. b, Bartos Boglár-
k á n a k - R u d n y á n s z k y
Helgának-Németh Eme-
sének 4. b, és Antallfi
Márta néninek. Nagyon
jó volt, köszönjük!

NÉMETH EMESE ÉS

TOMPKINS CHARLOTTE 4.B
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Flavantic® Egészségvédõ Klub
Novemberi ajánló:

Szívbarát ételeink a bogyós gyümölcsök
Mottó: "Dönts szíved szerint: aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz,

mindig jól dönt." (Tatiosz)

Folytatjuk elõadássorozatunkat mindennapi ételeink egészségvédõ és be-
tegség megelõzõ szerepérõl.

A november 20-án, pénteken 17 órakor kezdõdõ ingyenes rendezvényün-
kön Mihalikné Krémer Erzsébet,
a Flavantic® Egészségvédõ Klub vezetõje egy újabb fontos antioxidáns cso-
portról, az antociánokról tart elõadást.
Ez a színanyagcsoport piros, kék és lila bogyósgyümölcsökben fordul elõ nagy
mennyiségben, ezért ebben a hónapban ezeknek az egészségre gyakorolt jóté-
kony hatásáról beszélgetünk.

Az elõadás után recepteket, ötleteket cserélünk arról, hányféleképpen lehet a
szezonális gyümölcsöket feldolgozni és egész évben fogyaszthatóvá tenni. A prog-
ram személyes tanácsadással, beszélgetéssel és természetesen kóstolóval zárul.

Helyszín: Nagymaros, Nyár u. 2. (San-Team)
Mindenkit szeretettel várunk, aki felelõsséget érez önmaga és családtagjai

egészségéért.
Üdvözlettel: Illésné Zoller Rita és Varga Erika szervezõk

Július l-tõl 5%-al drágult a gáz ára az áfa miatt!
Most Ön 8 %-al olcsóbb gázt kaphat!

Minimum: EGY HAVI MEGTAKARITÁS !
Miért érdemes most gázszolgálatót váltani?
Mert 2009. június 30-tól megszünt a közüzemi gázszol-

gáltatás intézménye, törvényi lehetõség a szolgálgató váltás
- 8 % kedvezmény a mindenkori egyetemes szolgáltató ára-

ihoz képest,
- nincs mûszaki átalakítás, eszközcsere,
-a gázellátás folyamatossága garantált.
- a gázártámogatás folyamatosan igénybe vehetõ
Hûségidõszak, szerzõdéskötési díj - NINCS !
- a szerzõdés bármikor felmondható
- nincs anyagi vonzata
- a szolgáltató váltást mi INTÉZZÜK !

Ez a változás Önnek O,- forintba kerül!

Telefon: 06-27/355-061 18 és 21 óra között.
Idõpont egyeztetés szükséges!

Totó-lottó árusítás
november közepétõl

a Kiss Játékboltban!
Nagymaros, Váci u. 50.
(Váci utca - Tégla utca
sarok a Panorámával

szemben)
Térítéses nõgyógyászati rákszûrés

(ULTRAHANG EMLÕVIZSGÁLAT IS)
NOVEMBER 13-ÁN  13-18 ÓRÁIG ÉS

NOVEMBER 20-ÁN 14 ÓRÁTÓL
Bejelentkezés a rendelõben.
Telefon: 06-27/594-391

A szûrést dr. Kondér Gyula végzi.

Nagymaros
Nagymaros Város

Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város

Képviselõtestülete
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!
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Pesti és Lendvai Látszerész Bt
Fõ tér 16

Nyitva tartás:
Kedd 9-12 és 14-17 óráig

Szerda 9-12 és 14-17 óráig
Csütörtök: 9-12 óráig
Péntek 14-17 óráig

20 %  kedvezmény a keretbõl!
Látásvizsgálat páros hét szombat 9-12 óráig

Elõjegyzés: 06-30/916-0889
Lendvainé Pesti Emese látszerész mester

Angol
nyelvoktatás
Nyelvvizsgára való
felkészítés, korrepe-
tálás, beszédcentri-
kus órák igény sze-
rint gyakorlott ma-
gántanártól.

Érdeklõdni:
06-20/562-0420

Építõipari cég energikus, önállóan dolgozó
építész technikust

keres.
Követelmény:

Nagymaros-Vác környéki lakóhely,
B kategóriás jogosítvány,

Terc számítógépes költségvetés
 készítõ program ismerete.

Érdeklõdni munkaidõben: 20/ 9326- 593

ÚJÚJÚJÚJÚJ Lonsdale, Everlast, Fila, Kangol, Diadora, Nike, Reebok,
Airwalk, No Fear, Umbro, Barbie, Lazy Town, Thomas, La Gear

és még sok más világmárka 40-50-60%-os kedvezménnyel!!!
Kabátok, sapik, sálak, keszty�k, kapucnis és nem kapucnis

fels�k,ingek,  pólók, farmerek, táskák, cip�k.
Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool Focimezek (névre

szólók is),focilabdák táskák, focicip�k, tenisz-squash üt�k, fitnesz
ruhák,  futó-, aerobik-, terem-, edz�-, hegymászócip�k  rendelésre.

Katalógusunkból rendelésre bármit meghozunk!Katalógusunkból rendelésre bármit meghozunk!Katalógusunkból rendelésre bármit meghozunk!Katalógusunkból rendelésre bármit meghozunk!Katalógusunkból rendelésre bármit meghozunk! Nézz Be hozzánk! Nézz Be hozzánk! Nézz Be hozzánk! Nézz Be hozzánk! Nézz Be hozzánk!

Megnyitottunk!Megnyitottunk!Megnyitottunk!Megnyitottunk!Megnyitottunk!
Boszi Butik  - Minden, ami sport!Boszi Butik  - Minden, ami sport!Boszi Butik  - Minden, ami sport!Boszi Butik  - Minden, ami sport!Boszi Butik  - Minden, ami sport!
Nagymaros, Hegy u 1. (volt Fortuna butik)

vállalja gázkészülékek
- gázcirkók, gázkonvektorok,
- gázkazánok, gázboylerek,
- gáztüzhelyek

tisztítását, javítását, karbantartását
06-20/970-8102

Rékasi Ferenc
gázszerelõ-mester

Nagymaroson és környékén
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novemer 5-tõl 20-ig

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

Ü
zl

et
ei

nk 2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás:

H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2623 Kismaros, Szokolyai  út 3.
Nyitva tartás:

H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi  út 33.
Nyitva tartás:

H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

Kapuvári sonka 1kg 995.- (995Ft/kg)
Palatin húskenyér 1kg 895.- (895Ft/kg)
Palatin cserkész kolbász 1kg 725.- (725Ft/kg)
Zimbo marha párizsi 1kg 1155.- (1155Ft/kg)
Zimbo frankfurti virsli 1kg 1275.- (1275Ft/kg)
Zimbo pilisi viaszos borjúmájas 1kg 1395.- (1395Ft/kg)
Zimbo Édel szalámi 1kg 2395.- (2395Ft/kg)

Drops s.barack ízû kemény cukorka 90g 85.- (1133Ft/kg)
Anita töltött keksz /vanilia,csokoládé/ 160g 119.- (744Ft/kg)
Petit Beurre édes keksz 300g 149.- (496Ft/kg)

Alba Regia 4 tojásos tészták 500g 219.- (438Ft/kg)
Korona makaróni 4tojásos tészta 500g 189.- (378Ft/l)

Medo natúr lecsó 30%paprikával 680g 179.- (263Ft/kg)
Presto cékla saláta 680g 129.- (189Ft/kg)
Éden vegyesvágott savanyúság 670g 119.- (177Ft/kg)
Dandy csemege uborka 6-9cm 670g 199.- (297Ft/kg)
Szatmár aranya csemege uborka 3-6cm 680g 345.- (507Ft/kg)

Szebeni pástétomok /több ízben/ 120g 99.- (825Ft/kg)
Twist húsos krém ínyenc pulykás 130g 89.- (685Ft/kg)

Maggi leveskocka /erõleves,marhahúsleves/ 132g 229.- (1734Ft/kg)

Fontanella hámozott paradicsom egész 400g 179.- (447Ft/kg)
Fontanella húsparadicsom 400g 189.- (472Ft/kg)
Fontanella koktélparadicsom 400g 255.- (638Ft/kg)
Dandy sürített paradicsom 12-14% 70g 39.- (557Ft/kg)
Kofa fehérbab paradicsomszószban 400g 89.- (222Ft/kg)
Narcissus rizsszalmagomba egész 425g 239.- (562Ft/kg)
Kofa felezett õszibarack konzerv 820g 199.- (242Ft/kg)
Ragazza darabolt ananász konzerv 565g 179.- (316Ft/kg)
Dandy csemegekukorica konzerv 340g 109.- (320Ft/kg)

Rauch ice tea /õszibarack,citrom/ 0,5l 159.- (318Ft/l)
Bomba classic strong 0,33l 115.- (348Ft/l)
Mizse ásványvíz /dús,mentes/ 1,5l 49.- (33Ft/l)
Theodora ásványvíz /dús,mentes,enyhe/ 1,5l 89.- (59Ft/l)
Ganádpusztai ribizli borok /3ízben/ 0,5l 1795.- (3590Ft/l)

Ariel aromatherapy mosópor 2,6kg 1355.- (521Ft/kg)
Baba tusfürdõ /több illat/ 400ml 449.- (1122Ft/l)
Fa folyékony szappan 300ml+0,5l utt. 800ml 829.- (1036Ft/l)
Fa tusfürdõ /több illat/ 250ml 359.- (1436Ft/l)
Cif mosogatószer /több illat/ 500ml 299.- (598Ft/l)
Paloma eü.papír 8+2tek.3rét. 1csom. 595.- (60Ft/db)
Well Done hideg zsíroldó 750ml 699.- (932Ft/l)
Well Done inox tisztitó 750ml 499.- (665Ft/l)
Well Done kerámia tisztitó 750ml 499.- (665Ft/l)


