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Megkezdõdött a 2010-2011-es
tanév a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskolá-
ban. A tanévnyitó ünnepséget
az esõs idõre való tekintettel,
most a mûvelõdési házban tar-
tották, augusztus 31-én. Az el-
sõsök mûsora után Petrovics
László polgármester köszön-
tötte a tanulókat és a tanárokat.
“Legyetek büszkék arra, hogy
nagymarosiak vagytok és arra
is, hogy a Kittenberger Kál-
mán nevével fémjelzett iskolá-
ba jártok. Legyetek méltóak az
õ nevéhez, vegyetek példát az
õ állandó tanulási vágyáról
állhatatos, kitartó munkájá-
ról.” - mondta.

Ezután Fábián Szabolcs ,
az iskola megbízott igazgató-
ja (képünkön) szólt a diákok-
hoz, pedagógusokhoz, szü-
lõkhöz. Az igazgató beszédé-
ben elõször az elsõ osztályo-
sokat, majd a többi diákot kö-
szöntötte. A szülõkhöz szól-
va Fábián Szabolcs kihang-
súlyozta: “Az iskola közös
ügyünk.”

Végül az új tanévet Valen-
tin Józsefné igazgatóhelyettes
nyitotta meg.

Tanévnyitó

Akikre büszkék vagyunk. A képen balról jobbra a Pro Urbe díjas Seregi György kovács
iparmûvész, Nagymaros díszpolgára dr. Szabados György zeneszerzõ, zongoramûvész,
aNagymaros Ifjúságáért címmel kitüntetett Sipos Ferencné pedagógus, Petrovics László
polgármester  és a Nagymaros Ifjúságáért elismerés tulajdonosa Gyarakiné Márton Mag-
dolna pedagógus, aki a kitüntetést a tanévnyitón vette át

Október 3.: önkormányzati választás. Választási melléklet!

István király hite nem állt
meg az evilági részleteknél

Szent Istvánról kevés egykorú
feljegyzés maradt fenn, a késõb-
biek pedig igen ellentmondásos
képet festenek róla, de kétségte-
len, hogy az István udvarába át-
települt német császári írnokok
a királyt jámbor jelzõvel illették,
ami ritka a kor gyakorlatában –
mondta Gyombolai Gyula, az
augusztus 20-án tartott Szent Ist-
ván napi megemlékezés szóno-
ka -, s egyben felhívta a figyel-
met arra a rendkívül aktuális és
fontos tényre: szent István hité-
re és az általa írt intelmekre, ko-
rának alkotmányára.

“István király hite nem az
evilági értékek megvalósításá-
ba vetett hit. Kétségkívül evi-
lági alkotásokban is megnyilat-

kozott ez a hit. Nemzetének al-
kotmányt, törvényeket ad, meg-
szervezi a közigazgatást, isko-
lákat, kórházakat, zarándokhá-
zakat létesít, külsõ és belsõ el-
lenség elõl oltalmazza a sza-
badságot és a függetlenséget.
De Szent István király tovább
megy, messzebbre lát. Hisz az
életben, nemcsak abban a pa-
rányi létben, amely az én kis vi-
lágomat és az én rövid élete-
met kitölti, hanem magában a
lét forrásában, amelybõl min-
den valóság táplálkozik. István
király hite is a lét végsõ forrá-
sából, Istenbõl táplálkozott.
Ezért tudott rendületlenül hin-
ni abban, hogy megkezdett
mûve tovább fog élni, mert hi-

tét nem zárta az evilági lét szûk
korlátjai közé, hanem megnyi-
totta a lét teljesség felé. ” –
mondta egyebek mellett
Gyombolai Gyula.
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LEADER pályázat

Csónakház tetejének felújí-
tására 2.911.040 forint.

Az eredeti állapotnak
megfelelõen bitumenes le-
mezfedés készül, mely kiegé-
szül egy hõszigetelõ réteg be-
építésével is. Szintén a felújí-
tás részét képezi a tetõ össze-
gyûlõ csapadékvizek elveze-
tését szolgáló csatornarend-
szer cseréje - itt szintén a je-
lenlegivel megegyezõ bádo-
gos-szerkezetek készülnek.

Polgárõrség eszközfej-
lesztésére: 752.840 forint.

A pályázat keretében esz-
közfejlesztésünk két dologra
irányul:

- Automatikus rendszám-
azonosító berendezés;

Ez a modern rendszám azo-
nosító berendezés a másod-
perc töredéke alatt képes az
akár nagy sebességgel haladó
jármûvek rendszámának a le-
olvasására és teljes körû ellen-
õrzésére. Körözött jármû ese-
tén azonnal riaszt!

- Egységes ruházat, egysé-
ges fellépés;

Sajnos, mûködési kiadásuk
mellett új ruházati cikkekre és
egyéb önvédelmi ruházatra
nem volt keretük. Ezért szeret-
nének az újonnan belépett tag-
jaink részére ruhát biztosítani.

A 2011-ben megrendezés-
re kerülõ Kittenberger Kál-
mán Napokra: 605.000 fo-
rint;

Gyerekrajzok a szakem-
ber szemével – konferencia
szervezésére: 444.000 forint;

Tapasztalataink szerint
környékünkön évek óta nem
szerveztek olyan átfogó, szak-
mai jellegû továbbképzést,
vagy konferenciát, ami haté-
kony segítséget tudna nyújta-
ni nehéz pedagógiai helyze-
tekben. A választott téma – a
gyermekrajzok elemzése, di-
agnosztikus lehetõségek, terá-
piás módszerek – olyan terü-
leten nyújt új, korszerû isme-
reteket, amely a pedagógusok
számára a napi munka során
hatékony segítséget nyújthat.
A meghívott elõadók a téma
nemzetközileg elismert szak-

Elnyert pályázatok
emberei. A gyermekrajzok, a
tematikus rajzok elemzésében
való jártasság megszerzése,
vagy a mûvészetterápiás eljá-
rások eszköztárának bõvítése
nagyobb lehetõséget biztosít a
pedagógusok számára, segít a
korai felismerésben és a dif-
ferenciáltabb kép kialakításá-
ban.

Idegenvezetõ képzés a
Dunakanyarban – 1.660.000
forint;

Terveink szerint hozzáve-
tõleg 15-20 fõt képeznénk ki
idegenvezetõnek heti egy al-
kalommal 8 órában a nagyma-
rosi mûvelõdési házban. A je-
lentkezõknek – amennyiben
megfelelnek a jelentkezési fel-
tételeknek – a részvétele a
képzésen ingyenes lenne, le-
számítva a vizsgaköltségeket
és a könyvek árát, motiváció-
jukat ezáltal is erõsítve. Ezen
felül minden jelentkezõvel ta-
nulmányi szerzõdést kötnénk,
melyben a 2011 és 2012-es
nyári szezon hétvégéin a kép-
zésért társadalmi munkára kö-
teleznénk õket. A képzés
maga akkreditált iskola kihe-
lyezett tanfolyama lenne,
mely a végén a jelentkezõknek
OKJ-s végzettséget adna. A
képzés fõként az iskolák elõ-
írásai szerint a fõvárosra és
egyéb ismeretekre koncentrál-
na (tankövetelmény), de ki-
egészítésképpen plusz tanórák
alatt specializálódnának váro-
sunk és a környék egyedi lát-
nivalóira.

Nagymaros F.C. eszköz-
fejlesztés – 865.512 forint;

Rövid és hosszú mezekre
és melegítõkre a felnõtt és az
ifi csapat részére (20-20 da-
rab), továbbá sportszárakra,
labdákra (40-40 darab), kapus
felszerelésekre (4 darab) és
két kapuhálóra.

Hatalmas segítség lenne ez
részünkre, nem beszélve
mennyivel egységesebb képet
mutatna csapatunk, ami a csa-
patszellemet is bizonyára ha-
tékonyan erõsítené. A helyi
vállalkozók is, mikor meglát-
ják majd az egységes, szép ru-
házatú csapatot, biztos szpon-
zorálnának minket legalább a
bajnokág ideje alatt.

A képviselõ-testület augusztus
16-án tartott ülésén 9 képviselõ
vett részt, nem volt jelen
Petrovics László, Flamich Gá-
bor és Varga Tamás. Az ülést
Zoller Csaba alpolgármester ve-
zette.

Sor került az ülésen a védõ-
nõi állásra benyújtott pályázat
elbírálására. Az állásra két pá-
lyázó volt: Fodorné Halmosi
Laura és Hunya Zsoltné Németh
Katalin. Az egyik pályázó,
Hunya Zsoltné jelen volt az ülé-
sen. Elmondta: Dévaványán dol-
gozik elsõ munkahelyén, 20 éves
tapasztalattal rendelkezik. Mun-
kahelyet most azért változtat,
mert lakás vásárolt Nagymaro-
son. Az ingatlan felújítás alatt
áll, ezért január elején tud mun-
kába állni – tudtuk meg. A kép-
viselõ-testület egy tartózkodás-
sal elfogadta Hunya Zsoltné pá-
lyázatát.

Napirenden szerepelt az óvo-
dának a kérése, hogy 2 fõ óvó-
nõvel és 1 dajkával bõvítsék a
létszámot. A testület elfogadta 2
óvónõ felvételét, de a pénzügyi
bizottság javaslatára a dajka stá-
tuszt nem támogatták.

Egy tartózkodással elfogad-
ták a 2010. évi I. féléves költ-
ségvetési beszámolót, s egyhan-
gúlag támogatták a pénzügyi bi-
zottság javaslatára a költségve-
tési módosításokat. Sürgõsségi
indítványként terjesztették elõ a
likviditási hitelkeret-szerzõdés
megkötését, mely október 19-én
lejár. A mûködési költségek fi-
nanszírozására továbbra is 75
millió forint a likviditási hitel-
kerete az önkormányzatnak,
emellett 65 millió forint rulírozó
hitelkeretet is kaphatnak a meg-
ítélt pályázati támogatások meg-
elõlegezésére. Ezt a hitelkeret-
részt azonban kizárólag a projek-
tekkel kapcsolatosan felmerült
kiadásokra lehet fordítani, a tá-
mogatási intenzitásnak megfele-
lõ arányban, a beérkezett szám-
lák alapján.

Módosították a Nagymaros,
árvízi védvonal kiépítése címû
pályázat keretében vállalt önkor-
mányzati önrész összegét: a tel-
jes beruházási összeghez a
(50,917.000) vállalt önrész mér-
téke 10,132.300 forintra változik.

Az önkormányzat által be-
nyújtott pályázatok finanszírozá-
sára a képviselõ-testület egyhan-
gú döntése értelmében értékesí-

tésre meghirdeti a Szálloda ut-
cai ingatlanokat. Az értékesítést
pályázat keretében az önkor-
mányzat által kívánják lebonyo-
lítani. A pályázaton belül lehe-
tõséget biztosítanak részajánlat
tételére egy-egy ingatlanra vo-
natkozó ajánlat megtételére is.

Foglalkoztak önkormányzat
tulajdonában lévõ, Kóspallag
külterületén található ingatlan
telekátalakításával, valamint a
Molnár utca 1 szám alatti (volt
mûvésztelep, jelenleg
vízirendészeri rendõrõrs) és a
Felsõmezõi ingatlan-együttes
önkormányzati tulajdonba véte-
lének kérelmével. Mindhárom
kérelmet egyhangúlag támogat-
ták.

Az egyebekben szó volt a
Nagymaros Turizmusáért Egye-
sület által felállítandó Maibaum-
ról, keresik helyet, hová lehet
felállítani. A Nagymarosi Fut-
ball Club kérelmében a volt Proli
vendéglõt szeretné igénybe ven-
ni az egyesület számára. A ké-
relmet tudomásul vették, döntés
nem született, mivel az épület
hasznosítására kötött szerzõdés
csak december 31-én jár le.

A napirend utáni felszólalók
közt Hollósi Géza ismételten fel-
hívta a figyelmet a Fehérhegyi
illegális fakivágásokra és kérte
ezzel kapcsolatban a hivatal in-
tézkedését. Heinczinger László
kérdése arra irányult, hogy mi
lesz a focipálya alatt elhelyezett
homokzsákokkal.

Ivon Andrásné alpolgármes-
ter egyebek közt elmondta, hogy
a nagyállomásnál lévõ aluljáró
tisztítása megtörtént, ezért kö-
szönetét fejezte ki, de jelezte,
hogy ismét sötét az aluljáró.
Gondot jelent az aluljáró fölötti
részen csapadékvíz elvezetõ
rács, amely esõ után felfogja a
sarat - mondta. Felhívta a figyel-
met a Duna-part Dám alatti ré-
szén lévõ magas fûre, s kíváncsi
volt arra is, mikor rendezik a kis-
állomást és környékét. Említet-
te a hétvégi, igen nagy zajt oko-
zó rendezvényeket, s kérte, a te-
lepülésõrök fokozott figyelmet
fordítsanak a külterületi illegá-
lis szemétlerakásra. Jó lenne ki-
jelölt sétáló út a Duna-parton, a
Dámtól felfelé, mert most a ke-
rékpárosok veszélyt jelentenek a
gyalogosan haladóknak – mond-
ta Ivor Andrásné.

F. E.

Értékesítik a Szálloda
utcai ingatlanokat
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Ivor Andrásné
– Meglepõen késõn derült ki, hogy ön is

“ringbe” száll.
– Sokáig azt mondtam, nem kívánok pol-

gármester lenni, mert ez inkább férfi
dolog, de a lakosság körébõl jelentõs szám-

ban kértek, hogy jelöltessem magam, így vé-
gül igent mondtam.

– Négyük közül hárman eddig együtt dol-
goztak. Milyen volt a unkakapcsolatuk?

– Alapvetõen jó. Én úgy gondolom, kollé-
gáimnak is megvoltak a hibáik, amit én meg is
mondtam. Ami nem esett jól, az az, hogy ne-
kem nem (jelezték vissza a hibáimat. Nem tud-
tam mindenrõl, ami pedig a feladat ellátásához
szükségszerû lett volna) és ezt szóvá is tettem.
De tettem a dolgomat.

– Engem leginkább az érdekelne, mi az,
amit másképp képzel el, mert eddig – úgy tû-
nik – szinte teljes önök közt az egyetértés.

– Az tény, hogy az irányvonalat tartani kell.
Miután Nagymaroson nincsen ipari termelés, be
kell hozni olyan vállalkozásokat, befektetõket,
akik, amelyek megemelik a város turisztikai szín-
vonalát. Én a kis léptékû fejlesztésekben bízom,
sok ilyennek az élére is álltam. A Nagymaros
Turizmusáért Egyesület megalapításában is részt
vettem, de említhetném a kutyapiszok-mentes
Duna-part programot is, vagy a nemzetiségi ön-
kormányzatot. Nekem az apró dolgok a fonto-
sak. Jók ezek a pályázatok, és ezt ki is kell hasz-
nálni, de én nem álmodok. Jó ötlet a libegõ Nagy-
maros és a Hegyes-tetõ között, de ez nem a je-
len, hanem a jövõ, és mi a jelenben élünk.

Köbl Gábor
– Az ön indulásán mindenki meglepõdött.

Petrovics László
– Polgármester Úr, választások elõtt

elkerülhetetlen, hogy számvetést készít-
sünk, és sorra vegyük, mi valósult meg az
ön terveibõl?

– A tény, hogy az önkormányzat mû-
ködõképes maradt, nem kis eredmény.
Miközben szinte minden nap hallunk és
olvasunk csõdöt jelentõ önkormányzatok-
ról, mi minden intézményünket meg tud-
tuk tartani. Jelentõs pályázati pénzeket
nyertünk az óvoda és az iskola eszközfej-
lesztésére, és itt hadd büszkélkedjünk a
hangversenyzongorával is, amely – úgy
gondolom – élénkítheti a nagymarosi ze-
nei életet.

– Manapság – sajnos – sokan már nem
tudnak örülni ennek, inkább a napi meg-
élhetés problémáin gondolkodnak.

– Ezért szeretnénk több – a lakosság
által már ismert és véleményezett – pro-
jektet megvalósítani, mint például a ter-
mál és szálloda projekt, amely munkahe-

lyeket teremt, és olyan igényes vendége-
ket hoz ide, akik a vendégéjszakákon túl
a helybélieknek is többletbevételt hoznak.
Így városunk megõrzi nyugalmát, de gyer-
mekeinknek, unokáinknak élhetõ környe-
zetet, nem egy alvó várost adunk át. Néz-
zük meg a város megújult honlapján a régi
fotókat, nem laktak itt többen régen sem,
mégis pezsgett az élet a fõtéren… Persze,
arra nagyon vigyázunk, hogy a fejleszté-
sek ne okozzanak tájsebet, és polgáraink
érezzék magukénak azt a környezetet,
amelyben élünk. Mert nagyon fontos a
következõ generáció, de mi is itt fogunk
élni remélem, még jó néhány évig. Azt
gondolom, nem lehet csak választási cik-
lusokban gondolkodni – ha késõbb más
viszi tovább a stafétát – megbízható, sta-
bil alapokat kell örökölnie. Megértem, ha
sokan óvatosak, de ha nem használjuk ki
azt a hatalmas összeget (7 milliárd fo-
rint), amely Nagymarosra 2-3 év alatt be-
épülhet, akkor elszalasztunk egy olyan
lehetõséget, ami csak egyszer van az élet-

ben. Ebben nincs hazardírozás, csak az
a szilárd akarat, hogy ha az unokáim év-
tizedek múlva megkérdezik, hogy miért
ilyen ez a város, akkor büszkén mond-
hassam: az itt élõk munkája miatt, akik
mertek nagyot álmodni, és meg is való-
sították.

– A vitathatatlan eredmények mellett:
tisztább város, útfelújítások, több kultu-
rális rendezvény igazán látványos válto-
zást nem látni.

– Az útfelújítások a part közeli utcák-
ban árvízi pénzbõl valósultak meg. De ami
nagy szívfájdalmam, hogy hiába ígértük
a Fehérhegyre is a felújítást, nem volt
olyan pályázat, amelybõl ez megoldható
lett volna. Ettõl függetlenül a kátyúzást
rövidesen elkezdjük, mert tényleg tartha-
tatlan a helyzet. A látványos beruházások-
ról pedig annyit: csak azért, hogy a vá-
lasztások elõtt átadhassak valamit, ami
össze van csapva, nem vagyok hajlandó.
Ennél sokkal bölcsebbek a nagymarosi
polgárok.

Polgármester-jelölti körkép
Négyen indulnak a polgármesteri székért, mindannyian függetlenek. Persze van politikai szimpátiájuk, de akad, aki fölvállalja, és akad,
aki nem: mert ’félreérthetõ lenne’. Bízzunk abban, hogy rövid idõn belül az eltérõ nézeteket vallók is együtt iddogálnak a gesztenyefák
árnyékában. Mindegyik jelölt szerethetõbb várost szeretne, mi csak azt kérdezzük: hogyan? (Az interjúkat B. T. Ö. készítette)

Mikor döntötte el, hogy polgármester szeret-
ne lenni?

– Már tavaly elkezdtem ezzel a gondolat-
tal foglalkozni, mert úgy érzem, a harminc év
alattiak nem igazán vannak megelégedve a vá-
rossal, fõleg azokkal a dolgokkal, amik a vá-
rosban nem történnek.

– Minek kellene történnie?
– Mozgalmasabbnak kellene lennie az it-

teni életnek. Az egy-két fesztivál, ami nyáron
van, nagyon kevés. Minden hétvégén lehetne
rendezvény. Olyan kulturális, zenei program,
ami a fiatalokat érdekli.

– Én elég sok kulturális programon jelen
voltam, a Misztrál Fesztiváltól a Kettõs Ta-
más és a Vadszamarak koncertig, de önnel még
sohasem találkoztam.

– Így van. Én a vállalkozásommal vagyok
leginkább elfoglalva, de úgy, hogy az utóbbi
évben a válság engem is elért, sok idõm sza-
badult fel. Így azt láttam, hogy a fiatal korosz-
tálynak nincs jobb programja, mint kocsmá-
ról, kocsmára járni.

– Ki finanszírozná a kulturális programokat?
– Elsõ körben önfenntartók lennének. De a

legfontosabb a gazdasági programom, ami a
szelektív hulladékgyûjtésen alapul. Ezt szeret-
ném bevinni a háztartásokba, természetesen
vállalkozói alapon.

Zoller Csaba
- Miért döntött úgy, hogy elindul polgár-

mesterként, hiszen együtt dolgoztak a jelenle-
gi városvezetõvel az elmúlt négy évben?

- Elképzeléseimet nem sikerült megvalósí-
tanom. Úgy gondolom, néhány dolgot, másképp
csinálnék. Más fontossági sorrendet állítanék
föl. Adottságainkat jobban kihasználnám.

- Említene konkrétumokat?
- Például a kapcsolati tõke. Nagymaroson

olyan emberek laknak, akik sokat tudnának a vá-
rosért tenni, de nem élünk a lehetõséggel. Ezek
az emberek hathatós segítséget nyújthatnának.
Úgy tapasztaltam, ez nem nagyon mûködött.

- Nemrégiben alakult meg a Nagymaros Tu-
rizmusáért Egyesület, méghozzá egy országo-
san ismert, prominens vezetõvel, illetve létre-
jött, egy "bölcsek tanácsa" jellegû testület.

- A Nagymaros Turizmusáért Egyesület
megalakulása pozitívum, majd meglátjuk, mi
lesz a hozadéka. A "bölcsek tanácsát én két
részre bontottam volna. Lett volna párbeszéd
az idõsebb nagymarosiakkal, akik "nyolcvan
éve" itt élnek, és nagy élettapasztalattal ren-
delkeznek. És lehetett volna konzultáció olyan
emberekkel, akik fontos pozícióban dolgoznak,
és sokat tudnak Nagymarosnak segíteni.

-A jelenlegi projektekkel egyetért?
-Az irányvonal megfelelõ. A jelen gazda-

sági helyzetben úgy látom, hogy az önkor-
mányzat az önrészt nem tudja elõteremteni. Az
önrészt ingatlan eladásokból fedezné. Mivel
pang az ingatlanpiac, ez elég nehéz lesz.

-Amikor 2006-ban elindult a választásokon,
sokan azt gondolták, hogy ön a "biciklis" Csa-
bi. Most - mivel õ is indul - igaz, képviselõje-
löltként, lesz valami titkos jel, hogy tudják a
szavazók, ki kicsoda?

-A 2006-os választáson nem kerültem be a
testületbe, lehet hogy ezért. 2009-ben õ írt egy
kedves, szerény cikket, amelyben elhatároló-
dott tõlem. Két kiadványban is megjelent fény-
képes bemutatkozás. Úgy gondolom, sikerült
a két személy különválasztása.  Most egysze-
rûbb lesz a helyzet, mert én csak polgármes-
ternek indulok, õ pedig képviselõnek.
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Az Országos Magyar Vadásza-
ti Védegylet gróf Nádasdy Fe-
renc emlékplakettel tüntette  ki
a  Dunakanyar Kittenberger
Kálmán Nagymarosi Vadász-
társaságot  a  magyar  vadgaz-
dálkodás  és  vadászat fejlesz-
tése, a természeti értékek vé-

delme, a szakma hírnevének
megõrzése érdekében kifejtett
eredményes tevékenységéért.
A kitüntetés átadására a VII.
Nagybörzsönyi Magyar-Szlo-
vák vadásznapon került sor
augusztus 28-án

 A  kitüntetést  Rácz  Gá-
bor az  OMVK  Fõvárosi  és
Pest  Megyei Területi Szerve-
zet elnöke adta át és Sukerek
János a vadásztársaság elnöke
vette át.

A vadásztársaság egy rep-
rezentatív, igényesen megren-
dezett trófeakiállításon
mutatkozott be a nagybörzsö-
nyi vadásznapon.

A Dunakanyar Kittenberger
Kálmán Nagymarosi Vadász-
társaság 1947-ben alakult,
sajnos az alapítók közül már
senki sem él, de fiaikban és
unokáikban, tovább él a
vadászat    szenvedélye     a
természet       szeretete,   és
nem   utolsó  sorban  a vadász-
területünkön    vadászó   elõ-
deink    iránti   tisztelet,   akik
munkájukkal elévülhetetlen ér-
demeket szereztek. Büszkék
vagyunk, hogy azon a vadász-
területen vadászhatunk, azokat

a cserkész utakat járhatjuk
amelyen Kittenberger Kálmán,
Fekete István, Csathó Kálmán
és Nádler Herbert járt.

SUKEREK JÁNOS

A DUNAKANYAR

KITTENBERGER KÁLMÁN

VADÁSZTÁRSASÁG ELNÖKE

Kitüntették a Dunakanyar
Kittenberger Kálmán

Vadásztársaságot

A Helyi Választási Bizottság
által nyilvántartásba vett jelöltek

POLGÁRMESTER-JELÖLTEK

Ivor Andrásné független
Köbl Gábor független
Petrovics László Ferenc független
Zoller Csaba független

KÉPVISELÕ-JELÖLTEK

Burgermeister László független
Büki Miklós független
Együd József független
Farkas János független
Fekete Zsolt JOBBIK
Flamich Gábor független
Grécs László független
Heinczinger László független
Hollósi Géza független
Ivor Andrásné független
Köbl Gábor független
Major László Magyar Kommunista Munkáspárt
Német Imre független
Rudolf Józsefné független
Szalai Mihály független
Szimon Attila JOBBIK
Szomráky Pál Benedek független
Zámbó Jenõ István független
Zoller Csaba független
Zoltai Dávid Tamás független
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A Köztársaság Elnöke 204/
2010. (VII. 16.) KE számú ha-
tározatával 2010. október 3.
napjára tûzte ki a helyi önkor-
mányzati képviselõk és a pol-
gármesterek általános választá-
sának idõpontját.

2010. június 14-én lépett
hatályba a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L.
törvény, amelyet elõször a
2010. évi választáson kell al-
kalmazni. A törvénnyel a jog-
alkotó csökkentette a megvá-
lasztható önkormányzati kép-
viselõk létszámát, így Nagy-
maros esetében a korábbi 11
képviselõ helyett október 3-án
6 képviselõt lehet választani.

Augusztus 16-19. között
minden névjegyzékben szerep-
lõ választópolgárnak kiküldtük
az ajánlószelvényeket és a név-
jegyzékbe vételt igazoló érte-
sítõt. A névjegyzékben szerep-
lõ választópolgárok száma
Nagymaroson 3887 fõ volt.

Így a névjegyzék adatai
alapján az egyéni listás képvi-
selõ-jelölt állításához legalább
39, a polgármester-jelölt állí-
tásához pedig legalább 117 ér-
vényes ajánlás szükséges.

Az ajánlások összegyûjtése
a jelöltek és a jelölõ szerveze-
tek feladata, így nekik kellett
gondoskodniuk arról is, hogy
a választópolgárok informáci-
óval rendelkezhessenek azok-
ról a jelöltekrõl, akiknek adhat-
ják ajánlószelvényüket. Errõl a
Választási Iroda nem rendelke-
zik információval, így nem is
tudja tájékoztatni a választó-
polgárokat.

A jelölteket legkésõbb
2010. szeptember 3-án 16 órá-
ig kellett bejelenteni a Helyi
Választási Bizottsághoz. A je-
löltek személyérõl e lap válasz-
tási mellékletében, az önkor-
mányzat hirdetõtábláján és
honlapján adunk tájékoztatást.

A választás során három
szavazólapot kap a választó-
polgár, egy polgármesteri, egy
képviselõi (egyéni listás), és
egy megyei listás (megyei ön-
kormányzati) szavazólapot. A
polgármesteri és a képviselõi
szavazólapon a jelöltek ABC
sorrendben fognak szerepelni.

A polgármesteri szavazó-
lapon egy jelöltre lehet érvé-
nyesen szavazni, a képviselõi

Tájékoztató az önkormányzati választásról
szavazólapon maximum 6 je-
löltre (ennél kevesebbre is), a
megyei listás szavazólapon
pedig egy párt (szervezet) lis-
tájára.

Az önkormányzati választá-
son nincs érvényességi küszöb,
így a választás a megjelent vá-
lasztópolgárok számától füg-
getlenül érvényes (amennyiben
van elegendõ számú jelölt).
Polgármester az a jelölt lesz,
aki a legtöbb érvényes szava-
zatot kapta. Az egyéni listán
képviselõk azok a jelöltek lesz-
nek, akik a megválasztható
képviselõk száma szerint a leg-
több érvényes szavazatot kap-
ták. Szavazategyenlõség ese-
tén sorsolással kell megállapí-
tani, hogy az egyenlõ számú
szavazatot elért jelöltek közül
melyik szerez mandátumot. Ha
az egyéni lista jelöltjét polgár-
mesternek megválasztották, az
egyéni listáról törölni kell, és
helyébe a következõ legtöbb
szavazatot elért jelölt lép.

Szavazni mindenki a lakó-
helye szerint illetékes szavazó-
körben tud, amely a megkül-
dött értesítõn is szerepel. Aki
2010. július 16. elõtt létesített
tartózkodási hellyel rendelke-
zik, az igazolással a tartózko-
dási helyén is szavazhat. Eh-
hez igazolást kell kérni a lakó-
hely szerint illetékes jegyzõtõl,
személyesen legkésõbb októ-
ber 1-jén 16 óráig, ajánlott le-
vélben pedig úgy, hogy az leg-
késõbb szeptember 28-án meg-
érkezzen az illetékes helyi vá-
lasztási irodához.

A szavazáshoz mindenki
vigye magával személyi iga-
zolványát (vagy útlevelét, jo-
gosítványát) és lakcímigazol-
ványát (amennyiben rendelke-
zik azzal). Ezek ellenõrzése a
szavazatszámláló bizottságok
kötelessége, és ezek nélkül
nem lehet szavazni, vissza kell
utasítani a választópolgárt.

A szavazás reggel 6 órától
19 óráig tart. 19 órakor a sza-
vazatszámláló bizottság elnö-
ke bezárja a szavazókört, és aki
nem tartózkodik a szavazóhe-
lyiségben (vagy elõterében) az
már nem szavazhat.

A polgármester választás és
a megyei önkormányzat tagja-
inak választása szavazólapjai
elsõ megszámlálása után a sza-
vazatszámláló bizottságok

adatlapot állítanak ki az elõze-
tes eredményrõl, és azt eljuttat-
ják a választási irodába, melyet
rögzítünk az országos válasz-
tási informatikai rendszerben.

Ezeket az elõzetes eredmé-
nyeket közli az elektronikus
sajtó, valamint jelenik meg az
Országos Választási Iroda hon-
lapján (www.valasztas.hu).

A szavazatszámláló bizott-
ságok két, egyezõ számlálás
után vesznek fel jegyzõköny-
vet a választás szavazóköri
eredményérõl.

A szavazóköri jegyzõköny-
veket a hivatalban mûködõ
Helyi Választási Bizottság
megvizsgálja, majd összesíti
azokat, és jegyzõkönyvben
megállapítja a polgármester és
a képviselõ (egyéni listás) vá-
lasztás eredményét. A válasz-
tási bizottság jegyzõkönyvét
rögzítjük az informatikai rend-
szerbe. Ezt követõen az ered-
ményt az önkormányzat hon-
lapján és hirdetõtábláján ismer-
tetjük (várhatóan október 3-án
22 óra után).

Nagymaroson a helyi ön-
kormányzati képviselõk és pol-
gármesterek választása mellett
kisebbségi önkormányzati
választás is lesz október 3-án,
tekintettel arra, hogy Nagyma-
ros Város Önkormányzat He-
lyi Választási Bizottsága 1/
2010. (VIII. 5.) számú határo-
zatával kitûzte a német és a ci-
gány kisebbség tekintetében a
települési kisebbségi önkor-
mányzati képviselõk választá-
sát. Ugyanis 2010. július 15.
napjáig a német kisebbség vá-
lasztói névjegyzékébe 56 vá-
lasztópolgár, a cigány kisebb-
ség választói névjegyzékébe
pedig 53 választópolgár felvé-
telére került sor kérelme alap-
ján. Így mindkét esetben meg-
haladta a választópolgárok szá-
ma a 2005. évi CXIV. törvény
5. §-ában meghatározott 30 fõt,
amely a választás kitûzésének
feltétele.

A választás során kisebbsé-
genként 4 fõ kisebbségi ön-
kormányzati képviselõt lehet
választani.

A szavazáson kizárólag az
vehet részt és szavazhat, aki
a kisebbségi választói név-
jegyzékben szerepel. Errõl
mindenki külön értesítõt kapott
(zöld színû). Jelöltet kizárólag

kisebbségi jelölõ szervezet ál-
líthat.

A kisebbségi önkormányza-
ti választás az 5. szavazókör-
ben, az általános iskola épü-
letében (Fehérhegy 2.) fog zaj-
lani, ahol külön szavazatszám-
láló bizottság mûködik.

A szavazás során külön sza-
vazólap szolgál a két kisebb-
ség képviselõi megválasztásá-
ra. A választópolgár kizárólag
azt a szavazólapot fogja meg-
kapni, amely kisebbség válasz-
tói névjegyzékében szerepel.

A szavazólapon sorsolás
alapján meghatározott sorrend-
ben fognak a jelöltek szerepel-
ni, és közülük maximum 4 je-
löltre lehet érvényesen szavaz-
ni.

Képviselõ az a 4 jelölt lesz,
aki a legtöbb szavazatot kapta.
Szavazategyenlõség esetén
sorsolással kell megállapítani,
hogy az egyenlõ számú szava-
zatot elért jelöltek közül me-
lyik szerez mandátumot.

A kisebbségi önkormányza-
ti választás eredményét a sza-
vazóköri jegyzõkönyv alapján
a Helyi Választási Bizottság
állapítja meg.

DR. HORVÁTH BÉLA

JEGYZÕ

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

VEZETÕ

Felhívás
Értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy a helyi adók II. félévi rész-
letének befizetési határideje
2010. szeptember 15. napja. A
második féléves adó megfizeté-
sére a csekkeket márciusban ki-
küldtük. Aki esetleg nem rendel-
kezik csekkel a második féléves
adó megfizetéséhez, az szemé-
lyesen, telefonon, vagy levélben
kérhet a polgármesteri hivatal
adócsoportjától.

Akinek lehetõsége van rá, a
csekk helyett az adót átutalással
is megfizetheti a határozaton, a
csekken, illetve az egyenlegér-
tesítõn szereplõ bankszámla-
számra. Az önkormányzat, ezál-
tal az intézményeink mûködõké-
pességének biztosítása érdeké-
ben kérek mindenkit az adó ha-
táridõben történõ megfizetésére.

DR. HORVÁTH BÉLA

JEGYZÕ
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Ebben az évben a Szent István
Napok programjai augusztus 19-
én és 20-án zajlottak le. A prog-
ram-összeállítással igyekeztünk
mindenkinek a kedvében járni.

Augusztus 19-én – mivel
munkanap volt – a programok 18
órakor kezdõdtek. Elõször a mû-
velõdési házban a “Nagymaro-
son élõ, Nagymaroshoz kötõdõ
alkotómûvészek” ez évi tárlatá-
nak megnyitójára került sor. A
megnyitó beszédet Petrovics
László polgármester mondta.

A mûvelõdési ház kistermé-
ben a fotópályázatra beérkezett
alkotásokból készült válogatást,
illetve Ghéczy Magda babagyûj-
teményét is megtekinthették a lá-
togatók. 18,30 órától Dudás Já-
nos és Turai Kiss Mária elõadá-
sában, Marót Géza kíséretével
nóta- és népdalcsokrot hallgathat-
tak az érdeklõdõk. 19 órakor az
Ismerõs Arcok zenekar koncertje
kezdõdött, a nagyszámú közön-
ség körében óriási sikert aratva.

A koncert után került sor a
Nagymarosi Motorcsónak SE
lampionos vízi felvonulására,
mely – a vízen tükrözõdõ fénye-
ivel - remek felvezetés volt a szín-
pompás tûzijáték elõtt. Az utca-
bálon - különösen a táncolni vá-
gyók részére - latinos tempera-
mentummal a Made In zenekar
biztosította a muzsikát.

Augusztus 20-án nem csak
Szent Istvánra és a magyar állam-
alapításra emlékeztünk, hanem az
új kenyérre is, és itt került sor a
2010. évi városi kitüntetések át-
adására és a fotópályázat értéke-
lésére is.

Az ünnep - a hagyományok-
hoz híven - szent misével kezdõ-
dött, majd Szent István és Boldog
Gizella Monsberger téri szobrá-
nak megkoszorúzása után a Fõ té-
ren folytatódott az ünnepi meg-
emlékezés.

Petrovics László polgármes-
ter köszöntõje után ünnepi beszé-
det Gyombolai Gyula mondott,
aki – többek között - Szent Ist-
vánnak Imre fiához írt intelmei
értelmezésén keresztül közvetí-
tette az ünneplõ közösség számá-
ra elsõ szent királyunk nagyságát,
politikáját, tetteit, hitvallását és a
mai kor számára is megszívlelen-
dõ példát adó életét.

Szintén hagyomány már vá-
rosunkban, hogy augusztus 20-a
alkalmából elismerések, kitünte-
tések átadására is sor kerül. Eb-
ben az évben polgármester úr

emléklapokat adott át, és ismétel-
ten köszönetét fejezte ki az árví-
zi védekezésnél jelentõs munkát
végzett személyeknek és kollek-
tíváknak.

Emléklapot vehetett át. Agócs
Zoltán, Murányi Zoltán, Mihály
Gábor, Zoller Rezsõ, Zoller Jó-
zsef, Rudolf Józsefné, a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói nevében
dr. Horváth Béla jegyzõ, a Gon-
dozási Központ munkatársai és

gondozottjai nevében Raszlerné
Szalai Katalin és a Napközi Ott-
honos Konyha dolgozói nevében
Matus Lászlóné.

Nagymaros Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te 2010-ben díszpolgári címet dr.
Szabados György zeneszerzõ,
zongoramûvésznek adományo-
zott, Pro Urbe díjban Seregi
György kovács iparmûvész része-
sült, a Nagymaros Ifjúságáért ki-

tüntetéssel Sipos Ferencné  és
Gyarakiné Márton Magdolna pe-
dagógusok munkáját ismerte el a
képviselõ-testület..

Az ünnepség keretén belül ke-
rült sor annak a fotópályázatnak
eredményhirdetésére is, melyet
augusztus 20-a tiszteletére hirde-
tett városunk önkormányzata. A
pályázatra 5 személytõl 36 pálya-
munka érkezett. A pályamûveket
4 tagú zsûri bírálta - Heltai Csaba
– National Geographic magazin
mûvészeti vezetõje, Mándli Gyu-
la – Váci Katona Lajos Könyvtár
igazgatója, Nagy Balázs – Föld-
gömb Magazin fõszerkesztõje és
Kovácsné Breuer Zsófia -
National Geographic Channel
munkatársa, akiknek ezúton is kö-
szönjük a közremûködést. Értéke-
lésük alapján kialakult egy rang-
sor: elsõ helyezett lett az elõzõ
években is gyõztes Sárog Tibor,
második helyezést ért el Tóthné
Mlatilik Tímea, harmadik lett Ba-
logh Ádám. A fotópályázat nyer-
teseinek ajándékát az önkormány-
zat, a National Geographic maga-
zin, a Földgömb magazin, a
National Geographic Channel,
Heininger Károly, Lyra Könyves-

ház és a Gauss Kft biztosította.
Ezúton is köszönjük az érté-

kes ajándékokat a díjak felaján-
lóinak, a résztvevõknek pedig
szívbõl gratulálunk!

A 20-i ünnepségen való köz-
remûködésért köszönet illeti a
Dunakanyar Fúvósegyüttest és
karmesterét Ujvári Gábort, Hor-
váth Antalt a konferálásért, a 950-
es számú Szent Gellért Cserkész-
csapat képviselõit, a zenés mû-

Szent István Napok 2010
sorért Heinczinger Miklóst. Há-
lásak vagyunk Tamás atyának a
kenyér megáldásért és a Városi
Nyugdíjas Klub tagjainak a ke-
nyér szétosztásáért.

A Fõ téren, a gesztenyefák
alatt 13 órakor kezdõdött a csa-
ládi délután: játékok kicsiknek és
nagyoknak. Nagy sikere volt a
“Játékos tudomány - A fizika cso-
dái” interaktív kiállításnak, játé-
koknak. Volt itt minden! Fizikai
jelenségeket bemutató eszközök,
ügyességi játékok, otthon elké-
szíthetõ kísérletek bemutatója, ör-
döglakatok és logikai eszközök.

Szintén érdeklõdés kísérte az
ÖkoPannon Road Shaw által biz-
tosított, -  a figyelmet a  környe-
zetvédelem fontosságára felhívó
-  játékokat.  Aki “alkotni” akart,
lehetõsége volt a kézmûves fog-
lalkozáson.

 Ezúton köszönjük a segítõk-
nek: Schindlerné Mónikának,
Honti Hajninak, Rudolf Melittá-
nak, Rudolf Lilla, Heinczingerné
Áginak, Hetényi Andreának a
közremûködést.

Minden közremûködõnek na-
gyon köszönjük a részvételét és
segítségét, továbbá szeretnénk
köszönetet mondani mindazok-
nak, akik nélkül a Szent István
Napok nem jöhettek volna létre:
a vízirendészetnek a vízi, a Nagy-
marosi Polgárõr Egyesület és a
Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület tagjainak a szárazföl-
di programok helyszínének biz-
tosításáért.

Köszönet a mûvelõdési ház
dolgozóinak a kiállítások meg-
szervezéséért, Garami Máriának
és Andresz Grétinek a kiállítás
rendezéséért, Ghéczy Magdának
a babákért, Bedõ Ádámnak a ren-
dezvény technikai feltételeinek
megteremtéséért, Bessenbacher
Gézának, Maros Kft-nek a köz-
tisztaság feltételeinek megte-
remtéséért.

A rendezvény elsõdleges tá-
mogatója Nagymaros Város Ön-
kormányzata volt. Támogatta to-
vábbá: CBA Nagymaros-Trade
Kft, Piramis Építõház Kft, Palás-
ti Ildikó, dr. Szili Zsoltné,
Zellerné Jung Erzsébet, és az
OTP Váci Kirendeltsége.

A rendezvény környékén lakó
polgároknak ezúton is köszönjük
a türelmüket.

MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN

RUDOLF JÓZSEFNÉ

JÓRÁSZ-NAGY ESZTER

SZERVEZÕK

Murányi Zoltán városfejlesz-
tési csoportvezetõ emléklapot
vett át

A Gondozási Központ munkatársai és gondozottjai is segítet-
tek az gát építésén dolgozók étkeztetésében
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A Grevesmühleni kórus 50.
éves évfordulója alkalmából
hív ta  meg ot thonukba a
Nagymarosi Férfikart, illet-
ve a városvezetés részérõl

egy önkormányzati delegá-
ciót.

A Grevesmühleni kórus
és a Nagymarosi Férfikar
három évtizede jó kapcsola-

Testvérvárosi kapcsolat
elõkészítése Grevesmühlennel

Ismét remekelt a férfikar!
tot ápol. A férfikar, Juhász
Orsolya vezetésével nagysi-
kerû  koncer teket  adot t .
Öröm és büszkeség volt néz-
ni, ahogy igazi barátsággal

fogadták ,  és  szere te t te l
övezték a mieinket.

A városok közötti kap-
csolat alapját a kórusok tet-
ték le, de a kialakult szemé-

Grevesmühlen és Nagymaros augusztus 28-án aláírt egy testvér-
városi kapcsolat kialakítására törekvõ szándéknyilatkozatot

Nagysikerû koncertet adott a Nagymarosi Férfikar. 30 éve tart
a barátság a két kórus között

Városunk korábbi honlapja jó
szolgálatot tett. Mûködésének
hosszú ideje alatt végbement
technikai fejlõdés, és a települé-
sünk Interneten való megjelené-
sével kapcsolatban idõközben
megváltozott igények mára in-
dokolttá tették megújítását.

Az új weboldal tervezésekor
az esztétikus megjelenés mellett
alapvetõ szempont volt, hogy az
ott elérhetõ tartalom strukturál-
tan, átlátható módon kerüljön
közzétételre. A navigációt ennek
érdekében két részre osztottuk:
a városunkkal kapcsolatos –
többnyire helyi lakosoknak szó-
ló - közérdekû információk
többsége a felsõ “legördülõ”
menü segítségével érhetõ el, a
további “hasznos-fontos-érde-
kes” cikkek pedig a jobb oldali
sávon elhelyezett linkekre kat-
tintva jeleníthetõek meg.

A rendszer megújult szolgál-
tatásai közé tartozik a kibõvített
cégjegyzék, melyben minden
nagymarosi vállalkozás ingye-
nesen szerepelhet. Lehetõség
van bõvített megjelenési módra
(akár saját aloldal közzétételére)
is, ezzel kapcsolatban az “imp-

resszum” menüpont alatt találha-
tó önkormányzati címen kapha-
tó felvilágosítás.

Megújult az eseménynaptár
és további újdonság a galéria és
a hirlevélküldés – az erre  fel-
iratkozott látogatók e-mailben
rendszeres tájékoztatást kaphat-

lyes kapcsolat további lehe-
tõségeket rejt magában.

A két település képvise-
lõ i  energia  fe lhasználás
módszereibõl településünk -

reményeink szerint – több
terület alkalmazását is kez-
deményezni szándékozik.

Grevesmühleni kórus év-
fordulója alkalmából rende-

zett ünnepség keretén belül
Jürgen Ditz polgármester és
Petrovics László polgármes-
ter aláírtak egy testvérváro-
si kapcsolat kialakítására

irányuló szándéknyilatkoza-
tot. A kapcsolatok ápolásá-
ra szolgáló fedezetet pályá-
zat segítségével kívánják
megteremteni.

Megújult városunk honlapja nak városunk rendezvényeirõl és
a fontosabb eseményekrõl.

A rendszer ingyenesen elér-

hetõ szoftverek felhasználásával
készült.

Honlapunkat folyamatosan
fejlesztjük. Ezzel kapcsolatban
minden építõ jellegû ötletet és
kritikát szívesen fogadunk a ven-
dégkönyvben, vagy a weboldalon
megtalálható e-mail címen.
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Idén nyáron került megrendezés-
re immáron hetedik alkalommal
a Cserkész–hittanos tábor. Min-
den évben egy történelmi kor,
vagy téma adja meg a tábor ke-
rettörténetét; idén a választás az
indiánok korára esett. Az évrõl
évre nagy érdeklõdésnek örven-
dõ programra július 5 és 14-e kö-
zött került sor Törökmezõn, egy
csodálatos, fáktól szegélyezett
kis réten, mely Maurer Tamás
felajánlása révén lett a tábor
helyszíne. A táborban közel 60
általános iskolai hittanos fiatal és
22 cserkészvezetõ és ifjúsági hit-
tanos szervezõ vett részt. A tá-
bornak feltétele volt a hittan ok-
tatás, a legalább elégséges tanul-
mányi eredmény és a megfelelõ
magaviselet. Szerencsére az égi-
ek kegyesek voltak a tábor lakó-
ihoz és egy esõs délután kivéte-
lével, szép idõvel könnyítették
meg a tábori életet.

Az idõsebb fiatalok és a szer-
vezõk 5-én délelõtt gyülekeztek
a Római Katolikus Plébánia ud-
varán, ahonnan gyalogszerrel
indultak el táskáikkal Törökme-
zõ felé, hogy elõõrsként elkezd-
jék a tábor kialakítását, a legfon-
tosabb dolgok felépítését.

Az idei tábor több szempont-
ból is rendhagyó volt, több új
dolog is elõkerült és volt, ami
nagyobb hangsúlyt kapott, mint
eddig; idén volt elõször elõtábor
az idõsebb cserkészeknek, akik
segítségével jelentõsen felgyor-
sultak az építkezési munkák,
melyre szükség is volt, hiszen
most újdonságként a gyerekek
körletekre voltak felosztva, amit
ki is kellett alakítani. Kapuk, ke-
rítések, asztalok készültek fából,
melyekre szükség minden nap
volt, hiszen a gyerekek itt fo-
gyasztották el szûkebb körben a
reggelit és vacsorát.

Az elõõrsöt a kisebb cserké-
szek követték 6-án, akiket maga
a törzsfõnök fia, Fehér Medve
köszöntött a táborban. A frissen
érkezettek szintén kivették a ré-
szüket az építkezésekbõl, segí-
tettek az építmények befejezésé-
ben, így minden elkészült idõ-
ben. A munka befejeztével csa-
patépítõ játékok következtek,
amin minden kicsi és nagy részt
vett, és nagyokat nevetett. Este
még egy ellenséges kémet kel-
lett megtalálni a törzs tagjainak
az erdõben, miután a feladatot si-
keresen végrehajtották, este min-
denki kimerülten hajtotta fejét

Indiánok lepték el Törökmezõ egy részét
álomra a sátrában.

Ezzel el is érkeztünk július 8-
ához, amikor is a hittanos gye-
rekek érkeztek a táborba. Õk is
reggel 9 órakor gyülekeztek a
plébánián és gyalogszerrel köze-
lítették meg a tábort, majd meg-
érkezésük és beköltözésük után
nagyot ebédeltek az otthonról
hozott finomságokból. Délután
egy nagy számháborúban mér-
hették össze ügyességüket a tá-
borlakók, majd fürdés követke-
zett, mely jó nomád táborhoz il-
lõen lavórból történt fürdõsát-
rakban. A vacsora gyors elköl-
tése után kezdõdött a tábortûz,

ami nagy élmény volt kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. Éneklés,
játék, különféle becsapós felada-
tok és még sok-sok más. A tá-
bortûz befejeztével mindenki át-
vonult az alakuló térre, ahol egy
rövid hálaima után himnuszt
énekelve húzta le a tábor egy
kijelölt tagja a zászlót, majd az
éjszakai õrség névsorának is-
mertetése után mindenki nyugo-
vóra tért. Másnap reggel pedig a
reggeli torna, a zászlófelvonás és
a reggeli után indult a délelõtti
program, majd ebéd után a dél-
utáni és így tovább napról nap-
ra. Persze idõnként kibõvítve
egy-két kötelezõ össznépi locso-
lással, hiszen a hõmérõ higany-
szála árnyékben is 30°C felett
mutatott szinte minden nap. Két
tábori mise is volt az öt nap alatt.
A miséket Paszternák Tamás
atya mutatta be; köszönjük neki
az építõ prédikációkat.

A tábor további programjai

között volt számháború, méta,
kézmûves nap, sportnap, NEM-
típusú játék, ami egy nyomozós
játék, honfoglaló és SZIVACS
(ahol mindenki sikeresen elázott
– ez egy vízi program cserké-
szeknek). A hittanos tábor utol-
só estélyén a legkisebb cserké-
szek kiscserkész ígéretet tettek
a tábortûznél, és megkapták a
nyakkendõjüket, ezzel õk is ré-
szei lettek a cserkészek népes
családjának. De sajnos hamar
eljött a 12-e és a hittanosok és a
legkisebb cserkészek fájdalmas
búcsú után élményekkel gazda-
gon visszatértek Nagymarosra.

Ekkor vette kezdetét a tábor
cserkész része, ahol program-
ként volt activity, ahol a szelle-
mi erejüket mérhették össze a
csapatok; az akadálypályán
erõnlétben, partizán alatt pedig
az ügyességben vetélkedhettek.

Utolsó este a tábortüzet kö-
vetõen és a korábbi sikeres pró-
ba eredményeként 22 cserkész-
jelölt tett fogadalmat és vált tag-
jává a cserkészek nagy család-
jának.

Végül 14-én reggel a napi
rutin után a cserkészek is kiköl-
töztek a táborból és élmények-
kel megrakottan tértek haza. Ki
tudná feledni azt a sok verset,
amit az elkallódott tárgyakhoz
írtak a feledékeny tulajdonosok,
vagy a remekbeszabott kenye-
rek, melyeket a születésnaposok-
nak készítettünk a reggeli alap-
anyagaiból, esetleg az esti tábor-
tûznél elõadott indiántáncot.
Ezekrõl érdemes megkérdezni a

gyerekeket és szüleiket. Õk min-
dent elmesélnek. Reméljük min-
denkinek kedvet csináltunk a tá-
bori élethez és szeretettel várunk
mindenkit jövõre is. Mi ott le-
szünk, reméljük ti is!

Nagyon szeretnénk megkö-
szönni a támogatást mindenki-
nek, aki segítet bennünket bár-
milyen csekélységgel is akár, és
segített, hogy a tábor zökkenõ-
mentesen menjen végbe. Azért
egy-két személyt, szervezetet
szeretnénk megemlíteni:

Szeretnénk köszönetet mon-
dani Maurer Tamásnak, telke
felajánlásáért és a fuvarozásért,

a Római Katolikus Plébániának,
az anyagi, eszközbeli támogatá-
sért és a jogi háttérért, a
Márianosztrai Fegyház és Bör-
tönnek, hogy sátrait a rendelke-
zésünkre bocsátotta; a Váci Egy-
házmegyének, Nagymaros Vá-
ros Önkormányzatának és a
Nagymarosi Iskoláért Alapít-
ványnak az anyagi támogatásért;
Rasman Miklósnak (CBA Nagy-
maros), Juli zöldségesnek, a Pa-
tak Vendéglõnek és a Sisa Pék-
ségnek (Szokolya) a kedvezmé-
nyekért; Maurer Jánosnak, Fe-
kete Zsoltnak és Katinkának a
fuvarozásért.

És minden szülõnek, akik
mindennel elláttak és támogat-
tak minket, legyen az élelmiszer,
vagy bármi egyéb kis segítség,
ami hozzájárult a tábor sikeré-
hez.

Jó munkát!
MOLNÁR TAMÁS

ROVERCSERKÉSZ, SZERVEZÕ
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...hangzik a parancs, és már
el is kezdõdik az edzés a
Szent György Apródoknak
Visegrádon. Az apródképzõ
egy álom, ami 2000 szeptem-
berében valóra vált. Edzései-
nek köszönhetõen a 6-16 éves
fiatalok megismerkedhetnek
a harcmûvészet alapjaival.

Többek között meg tanulnak
íjjal lõni, karddal, bottal vív-
ni, csata csillagot és lándzsát
dobni.

Az edzések szeptember
elején kezdõdnek. Õsszel, ta-
vasszal és nyáron a Salamon-
toronyban, télen a tornacsar-
nokban folynak az edzések. A
bemelegítést követõen a csa-
pat három csoportra oszlik,
így egyidõben folyik a kard-
vívás, az íjászat, a csatacsil-
lag illetve lándzsadobás. Té-
len a lándzsa és csatacsillag
dobás helyett pedig talajgya-
korlatokkal fejlesztik a gye-
rekek mozgásképességét. Az
edzések Lovag Staberecz Pé-
ter, Lovag Réti Henrik és Réti
Roland vezetésével történ-
nek. Az évek folyamán az ap-
ródok egyre nagyobb szintet
érnek el. Elõször apródtanu-
lók majd apródok, fegyver-
hordozók, fegyvernökök és
végül harcosok lesznek.

A tanév a Visegrádi Nem-
zetközi Palotajátékokkal vég-
zõdik, ahol minden apród bi-
zonyíthatja rátermettségét,
kitartóképességét, és megmu-
tathatja a közönségnek mit is
tanult az év folyamán. A fel-
adat nem könnyû, hiszen egy

Sorakozó!...
nap több elõadáson is részt
kell venniük, emellett még
más teendõket is el kell látni-
uk. Az apródok mégis panasz
nélkül végigcsinálnak min-
den elõadást. Rendezetten
vonulnak a reggeli felvonulá-
son, fegyelmezetten, egymás-
ra odafigyelve viselkednek,

vesznek részt a játékokon.
Három évvel ezelõtt az

apródképzõt az a megtisztel-
tetés érte, hogy Kassai Lajos
a világhírû lovas íjász meg-
hívta kaposmérõi birtokára a
csapatot, így immáron harma-
dik éve, hogy az apródoknak
lehetõségük van elmenni az
apródképzõ táborba, ahol a
napi több edzésnek köszön-
hetõen finomíthatják mozdu-
lataikat, különféle módsze-
reknek és lehetõségeknek kö-
szönhetõen fejleszthetik ma-
gukat. A kemény edzéseket
és az apródok kitartását érté-
kelve Kassai Lajos bevezetett
minket a lovas íjászat alapja-
iba és kipróbálhattuk a lovas
íjászatot. A tábor az erõ fej-
lesztésén, a mozdulatok fino-
mításán és pontosabb elsajá-
tításán kívül a csapat össze-
olvadását is elõsegíti. A tá-
borban a gyerekek megtanul-
nak  együtt dolgozni, vigyáz-
ni egymásra, csapattársként
viselkedni.

A visegrádi Szent György
Lovagrend Apródképzõje ga-
rantáltan mindenkinek egy ta-
pasztalattal teli, felejthetetlen
élményt nyújt.

BARTOS BIANKA

A 2010-es nyár sem maradt el
kórusos élmény nélkül, habár,
sajnos a kisgejõciek nem tud-
tak városunkba jönni, vízum és
útlevél problémák miatt. De se-
baj, ha õk nem jönnek, akkor
megyünk mi, így gondolták a
Maroska Gyermekkar vezetõi,
úgyhogy egy hétfõi reggel, a
kórus elindult, s meg sem állt a
kárpátaljai Kisgejõcig. (Így ju-
tottam el oda jómagam is.)

Sajnos nagyon kevesen vol-
tunk (8 kórustag). A határnál 4
és fél órát várakoztunk, és gaz-
dagabbak lettünk egy határõr
kérdésével: Minek mennek ma-
guk Ukrajnába? Miután közöl-
tük vele, hogy a Kisgejõci Nép-
zenei és Néptánc Táborba me-
gyünk, õ csak ennyit mondott:
Maguk tudják! Eme röpke “jó
tanács” után, már csak húsz
kilométert kellett megtennünk
Kisgejõcig, ahol a lakosság
színmagyar, (kivéve a közszol-
gálati személyeket és az egész
olyan, mintha egy 50 évvel ez-
elõtti alföldi falucskában jár-
nánk. A szervezõk nagyon ked-
vesek voltak, a határõrrel ellen-
tétben, õk nagyon is örültek,
hogy a mi szerény kis magyar
“missziónk” ott van. Ráadásul
igyekeztek a kedvünkben járni:
minden táborozó választhatott
magának egy hangszert, amin
tanulhatott (koboz, moldvai fu-
rulya, kaval, ütõgardon, hege-
dû, dob), megismerkedhetett a
néptánc rejtelmeivel, minden
este volt koncert és táncház, rá-
adásul a hangszerek használa-
tára, maguk a Zurgó Együttes
tagjai tanították be azokat, akik-
nek kedve támadt megismer-
kedni a zeneszerszámokkal.

Megrendezésre került, a
XII. Kárpátaljai Magyar Dal-
verseny, amin a nagymarosiak
fényes eredményeket értek el:
Mile Kamilla népdal kategóri-
ában 2. helyezést ért el, Bálint
Zádor, pedig, az összes kate-
góriában (egyházi zene, népze-
ne, mai magyar zene) való ki-
emelkedõ részvételéért, gyé-
mánt díjban részesült. (Mint
tudjuk, a gyémánt, még az
aranynál is értékesebb!) Csak
õk indultak közölünk, marosi-
ak közül, a többi díjat, a kör-
nyékbeli falvakból érkezõ tá-

Magyarok közt
a határ túloldalán

borozók, valamint a
kisgejõciek vitték el.

Megkaptuk azt a lehetõsé-
get is, hogy egy esti koncerten,
a Maroska is felléphetett és bár
nagyon kevesen voltunk, a kö-
zönségnek bíz’Isten tetszett a
fellépésünk. De ezek az élmé-
nyek voltak a legkevesebbek,
a hangulatos esték, a finom
koszt, a színvonalas elõadások
és a kedves, vendégszeretõ tár-
sak emléke mellett. Természe-
tesen kiruccantunk máshova is,
hála a marosi szervezõknek.
(Szomráky Pál és Annamária,
Juhász Orsolya és Szalai Mi-
hály) Nekik köszönhetõen,
megláttuk Ungvárt és Munká-
csot, ahol már nincs sok ma-
gyar szó és hát… ez a két vár
elég lepusztult volt, nem is be-
szélve arról, hogy a Munkácsi
várban, kicsi gumipiramisokat
árultak, turulmadarakkal a te-
tején.

Ezek után jó volt Gejõcön
magyar szót hallani. Jó volt
hallani a zenét, ami népzenei
táborhoz híven, folyamatosan
szólt és jó volt este nézni a ha-
zafelé baktató teheneket. De
mint minden jónak, ennek is
vége lett. Sajnos egy nappal
hamarabb, vasárnap mentünk
haza, így lemaradtunk a közös
zenélésrõl. 20 kilométer és 2 és
fél óra múlva, már a határral
bekerített Magyarföldön vol-
tunk. Nem éreztem, hogy kül-
földrõl jöttem volna haza.

MILE VIOLA

Támogatóink voltak:
Bethlen Sörözõ, DunaCent

Kft, G-Inveszt Bt, Háztartási
bolt, Horgászbolt, Irénke Cuk-
rászda, Játékbolt, Kakas hús-
bolt, Kerek Egylet, Kézmûves
fagylalt, Lottózó, Maros Étte-
rem, Manyi boltja., Nagymaro-
si Motorcsónak SE, Pesti és
Lendvai Látszerész Bt, Zöldsé-
ges (Kóka Bt), Zöldség-Gyü-
mölcs (Balázs Róbertné); dr.
Balla Gergely, dr. Balla Réka,
Burgermeister László,
Drobilich János, Hert Imre,
Jung Vilmos, Kis Károly, Pa-
lásti Ildi, Szûcs Géza, Von-
Benko Ferenc, Wozner Balázs,
Zeller József.

Köszönjük szépen!

Az apródtanulókból apródok, fegyverhordozók, fegyvernökök
és végül harcosok lesznek
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Nagymaros és a nagyvilág
8. rész – Franciaország - Versailles

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 utazá-
saim során mindig sort kerítettem arra, hogy Nagymarosról, lakóiról, a híres
barokk templomunkról, kulturális értékeinkrõl büszkélkedve beszéljek külföl-
di ismerõseim, barátaim elõtt. Sõt jó házigazdaként meg is hívtam õket ide
Nagymarosra, ezzel is hozzájárulva szülõhelyem értékeinek jobb megismeré-
séhez, jó hírnevének öregbítéséhez. Két beszélt nyelv birtokában könnyen bol-
dogultam 4 találmányom külföldi értékesítésekor, illetve a nemzetközi tudo-
mányos konferenciák hivatalos programjain és az azt követõ esti fogadáso-
kon. A német és az angol nyelv ismerete nélkül mindezen izgalmas élménye-
imrõl 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 boldo-
gulását. Most pedig dõljenek hátra kényelmes karos székeikben és olvassák
figyelmesen Nagymaros és a nagyvilág kapcsolatáról szóló cikksorozatomat. Honlapom: zoller.jozsef.net-snake.hu

Most emlékezzünk röviden a Na-
póleon elõtti kor hatalmáról és
gazdagságáról, fényûzõ életérõl,
ismert alakjáról, a Napkirályról,
azaz XIV. Lajosról. Teljes nevén
Louis XIV Roi de France et de
Navarre, aki 1638-ban a Párizs
melletti Saint Germainban szüle-
tett és már 5 évesen megkezdte
hosszú, 72 éven át tartó biroda-
lomépítõ uralkodását. A korábbi
Navarrai herceg korszerû, 70 ezer
fõs hadseregével erõs országot és
abszolút egyeduralkodói hatalmat
épített ki. Rengeteg pénzt költött
a Versailles kastély pompás kiépí-
tésére, óriási parkjára, amely-
ben1400 szökõkút és az évente
150 ezer darab kiültetett virág
kápráztatta el a külvilág követeit.
Az udvar 1000 lakójáról 10 ezer
szolga-kertész, lovász, szakács,
lakáj gondoskodott naponta. A
kastélyban mindig történelmi ese-
mények zajlottak.

Versailles 1871-ben bevonult
a német történelembe is, mivel a
Tükörteremben kiáltották ki a
franciákat legyõzõ porosz seregek
urát, I. Vilmost német császárrá,
aki a Hochenzollern család Bran-
denburgi ágán Porosz király volt.
(Errõl a ZOLLEREK címû elabo-
rátumomban is szóltam.) A kastély
épülettömbjében található a Grand
Trianon palota, ahol 1920. június
4-én írták alá a magyarokra nézve
megalázó békeszerzõdést.

1671-ben királyi rendelettel
megalapították Versailles városát,
amely ma már teljesen körbefonja a
kastély hatalmas parkját, épületeit.
A kastélyt, illetve bejáratát a város-
tól egy masszív, arannyal díszített
lándzsás kovácsoltvas kerítés és a
Fegyverek tere választja el. Mutat-
ja a kor hangulatát, hogy a hatalmas
park kastélytól távoli zugában csen-
des szerelmi fészek található a vízi-
malom emeletén. A pletyka szerint
sétája során gyakran látogatta azt
Marie Antoinette, fõként a király
távollétében. Ezt a sétát én is meg-
tettem, de csak kíváncsiságból.

Dijon. A 7. rész Párizs fejeze-
tében jeleztem, hogy 1989-ban az
SNCF Dijonba kihelyezett kutatá-
si bázisába kaptam meghívást. Mi-
után Párizsban befejeztük a téma
elméleti megvitatását, leutaztunk
a TGV 270 km/óra sebességû exp-
resszével Burgundia fõvárosába.
A vonat a lyoni pályaudvarról in-
dult és én végignézhettem a moz-
donyvezetõi fülkébõl a két fõs sze-
mélyzet tevékenységét. A fõmoz-
donyvezetõ 3 perccel az indulás
elõtt érkezett, jelentést kért a se-
gédvezetõtõl, majd fehér kesztyût
húzott és telefonon indulási enge-
délyt kért a központtól. A segéd-
vezetõ a sarokban ülve megforga-
tott egy, az autókéhoz hasonló
kormányt és ettõl kezdve mindent
egy számítógép vezérelt. Már a
külvárosban 140 km/óra sebesség-
gel süvítettünk. A nyílt pályán pil-
lanatok alatt 270-nel. Egy képer-
nyõn megjelent minden fontos in-
formáció. Ha lejtõben mentünk a
fékezési, emelkedõben a többlet-
energia adatai. A jelzésképek sín-
áramkörökön át érkeztek. A pályát
minden éjjel nulla hibára korrigál-
ták, így a vonat zajtalanul és rez-
gésmentesen robogott. A kocsik
étkezési asztalain a teli poharak-
ból egy cseppnyi sem ömlött ki.
A vonat végén autószállító kocsik,
így együtt érkezett célba az autó
és a vasúti kocsiban kényelmesen
utazó utasa. A pályát teljes hosszá-
ban magas kerítéssel védték. Ami-
kor Dijonban kiszálltunk, vörös
szõnyegen hagytuk el a peront,
amelyet a város polgármestere az
érkezõ magasrangú SNCF vezetõ
tiszteletére helyeztetett oda. A ku-
tatóbázisban kiderült, hogy a té-
mában egyenlõ felkészültségû fe-
lek tárgyaltak a gyakorlati beve-
zetést illetõen is. Óriási megtisz-
teltetés volt számomra az elisme-
rés, és az azt követõ borkóstolás
is a polgármester pincéjében. Ma
is õrzöm a francia forradalom
(1789) 200 éves évfordulójára ké-
szített, ajándékul kapott díszpoha-

rat és egy dijoni, alpakkából gyár-
tott borkóstolót. Ez utóbbit idén
Heininger Karcsi barátomnak ad-
tam. Ott nem lopóval, hanem pi-
pettával veszik ki a hordóból a
bort és teszik ebbe a kicsi, fogó-
val ellátott edénykébe. Mivel a
rögtönzött borkóstolóversenyt én
nyertem meg, jutalmul 3 palack
bort kaptam egy díszes fatároló-
val. Ugyanebbõl a díszpohár so-
rozatból kapott az oda látogató
Bush amerikai elnök is. A pincé-
ben, jó hangulatban arról vitáztak a
helyiek, hogy vajon a hegy tetején
érlelõdõ szõlõbõl készülõ bor jobb,
vagy a völgyben termõé. Az egyik-
nél a több napsütés, a másiknál a ter-
mõföld a meghatározó - állították.
Halványan úgy rémlik, hogy a vita
nem dõlt el, talán azóta sem.

Normandia. A jellegzetes nor-
mandiai táj: almafák között meg-
búvó udvarházak, fekete-fehér szí-
nû tehenek, a sok esõtõl valószí-
nûtlen zöld rétek, pala-, vagy nád-
tetõs házikók, oldalukon mintha
csíkozás lenne a fagerendák sora.
Az almából kitûnõ, tüzes, több fi-
nomságú fokozatú pálinkát gyár-
tanak, amely nevét Calvados me-
gye után kapta. A pálinka finom-
ságát a palackon fel kell tüntetni.
Én is vettem egy 0.5 l i teres
„VSOP”-t. A német turistákat e
felirattal bosszantják, mert a rövi-
dítés VSOP (Vater Sauft Ohne
Pause) azt jelenti, hogy az apa szü-
net nélkül szlapál.

Párizstól a Szajna nagy kanya-
rokat leírva Normandiában,
Honfleurnél torkollik az Atlanti-
óceánba. Ma a városka gyönyörû
tengerparti üdülõhely. Régebben,
pontosan 1066-ban Hódító Vilmos
fõhadiszállása volt, innen indult
Angliát meghódítani. Nevezetes a
hely a vállalkozó szellemû tenge-
részeirõl is, akik innen indultak vi-
lághódító útjaikra. Õk fedezték fel
Brazíliát, léptek elõször Jáva és
Szumátra szigetére és foglalták el
Új-Funlandot.

Normandia sok kiválóságot

adott: Pierre Corneille  (1606
Rouen) klasszicista drámaírót,
Francois de Malherbe  (1555
Caen) költõt, Pierre de Laplace
(1749) matematikus-csillagász-fi-
zikust, Gustave Flaubert (1821
Rouen) lélektani regényírót, Guy
de Maupassant írót.

Normandia fõvárosa Rouen a
„múzeumváros”.

A Szajna partján fekvõ
Giverny városkában 43 évig élt
Claude Monet a híres impresszio-
nista festõ. Házának kertjét és a
tavi rózsákat harmincszor festette
meg. A legutóbbi budapesti gyûj-
teményes kiállításon is látható
volt. Monet kedvenc ihletõje volt
a roueni, a gótika minden stílus-
jegyét magánviselõ Notre Dame
katedrálisa is. Minden napszakban
megfestette az asszimmetrikus és
eltérõ színû tornyokkal, csipkés
elemekkel, szobordíszekkel gaz-
dagított székesegyházat. A szen-
télyben egy síremlékben van
Oroszlánszívû Richárd angol ki-
rály szíve. Õ építette fel 1196-ban
12 hónap alatt Rouen közelében
Chateau Gaillard várát, hogy meg-
akadályozza Fülöp Ágost francia
király vonulását Rouen ellen. Lát-
ványos a katedrális közelében a
régi roueni fagerendás házak szí-
nes tömbje is. A „múzeumváros”
a Képzõmûvészeti Múzeummal
reprezentálható, amelynek kép-
gyûjteménye mintegy 1800. Ezek
közül Gérard David (A szûz és a
szent asszonyok),  a roueni
Theodore Géricault életmûve, ro-
mantikus festõk, Delacroix alko-
tásai érdemelnek figyelmet. A régi
piactéren (Place du Vieux Marche)
lelte máglyahalálát Jeanne d’Arc.

Néhány szót az ínyenc norma-
diai gasztronómiáról. A Medaillon
á la normand tejszínes borjúérme
ízes, de drága ugyanúgy, mint a
májjal töltött borjúláb. A roueni
kacsát viszont nem kóstoltam meg,
mivel azt kicsit véresen tálalják.
Nem hiányzik az étlapról a friss
(közel a tenger) osztriga, a fõtt
kagyló, a „crevette”, a kis rák. Saj-
tok nélkül nem ebéd az ebéd. De
Gaulle elnök mondta, szólás-mon-
dás lett, hogy nem normális az az
ország, ahol a sajtok sokféleség-
ének száma nagyobb az év napjai-
nál. Említésre méltó a közeli, kis
normandiai városka, Pont l’-
Évéque zamatos sajtja, amelyet
minden marosi turistának szívbõl
ajánlok. Normandiáról sok élmé-
nyemet már íme közre adtam, de
egyik modern, világhírû építmé-
nyével búcsúzom a következõ cikk
megjelenéséig. Ez pedig a Szajna
1955 óta Európa legnagyobb füg-
gõhídja, amelyet Tancarvillenél
építettek a folyó torkolatának part-
vidékei közötti forgalom lebonyo-
lításáért. A híd hossza 2200 méter,
középsõ ívének nyílása 608 méter
hosszú, ívének magassága dagály-
kor, illetve áradáskor is 47 méter,
hogy a tengerjáró hajók zavartala-
nul felhajózhassanak Rouenig.

(folytatjuk)
DR. ZOLLER JÓZSEF
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ÁLLATVÉDÕ
SOROKVégre biztonságban!

A MÁTÉ Állatvédelmi Ala-
pítvány ezúton elindít egy so-
rozatot, mely azokról az em-
berekrõl szól, akik befogad-
tak kidobott, vagy gazdátlan-
ná vált állatokat, leginkább
kutyákat és macskákat.

Az elsõ interjút Szikriszt
Évával készítette Csányi
Adrienne.

Évának hatalmas kertje
van. Ezért rengeteg állat el-
fér nála. Amikor bementünk
hozzá elkészíteni az interjút
meg is lepõdtem, hisz a ku-
tyákat, macskákat és a japán
csirkéket egy udvaron láttam,
persze mindet egy idõben,
szabadon. És lássunk csodát
a kutyák nem bántják a cicá-
kat és a cicák nem bántják a
csirkéket.

Évánál jelen pillanatban 4
kutya, 3 macska, 1 teknõs,
nyulak és baromfi van az ud-
varban, valamint a ház terü-
letén. Elmondása szerint ré-
gebben még egy ló és kecs-
kék is voltak.

Legtöbbet a kutyusokról
és az egyik cicáról beszél-
tünk.

Éva legújabb családtagja,
Micike, a legfiatalabb cica,
nagyjából 6 hónapos lehet.
A kórház területén találták
több társával együtt, beszél-
gettek kolléganõivel és úgy
határoztak mindegyikük ha-
zavisz egy cicát. Aztán mire
mentek a cicákért már csak
Micike volt ott egyedül.
Rendkívül kedves cica és na-
gyon nyugodt természetû.
Az interjú alatt végig az
ölemben aludt.

A kutyusoknál a legidõ-
sebbel kezdeném, õ Morzsi,
zsemleszínû keverék, kan
kutya körülbelül 15 éves le-
het. Eddig Morzsi 7 helyen
volt, egy tanyán nevelkedett,
de többször elszökött, aztán
több helyen látták csatangol-

Befogadó gazdik: Szikriszt Éva
ni, mindig befogadta valaki,
majd megint elszökött. Végül
Évánál kötött ki.

A kutyáknak van egy elke-
rített rész a kertbõl, ami elég
nagy és ez azért jó, mert így
Morzsi nem igazán tud elszök-
ni otthonról. Kedvenc elfog-

laltsága a többiekkel való já-
ték, valamint sétaigényes ku-
tyus. Sajnos Évának nincs le-
hetõsége elvinni õt minden
nap sétálni, hiszen ezzel a ren-
geteg állattal foglalkozni kell
és a munkahelyérõl sem ma-
radhat ki.

A következõ kutyus Zsófi,
barna-fehér színû skótjuhász
nõstény, neki nem tudjuk az
életkorát. Zsófira a kóspallagi
elágazásnál találtak rá, nagyon
megkedvelte õt Éva, így haza-
vitte. Játékos és nagyon szófo-
gadó.

Jakab következik. Õ 4 éves
kan kutyus. A gazdi ajándék-
ba kapta, még kicsi korában.
Kis fekete gombóc volt, így azt
hitték, hogy puli, Éva ugyanis
pulipárti. Aztán Jakabból fel-

tehetõleg egy labrador és
golden retriever keverék lett.
Jakab nagyon szeret társaival
labdázni, autózni, nagyon sze-
reti az embereket. Évát gyakor-
latilag ölelgette, míg nála vol-
tunk és nem kis méretû kutyus-
ról van szó.

A legfiatalabb kutya
Többsincs. Éva ajándékba kap-
ta, 1 éves, fekete, nõstény, puli
kutyus. Nagyon szereti Évát,
folyamatosan a lába alatt van,
Õ az egyedüli, aki bemehet a
házba és teljesen szabadon
van. Igényli a törõdést.

Néhány általános dolog,
amit még tudni kell Éva házi
kedvenceirõl: mindegyik állat
be van oltva veszettség ellen és
rendszeresen vannak féregtele-
nítve is. Az állatorvos évente
egyszer megvizsgálja õket,
hogy egészségesek-e vagy
sem.

A hátsó kertben, ami csak
az övék, van egy házikójuk, sa-
ját pincével, szóval télen nem
fáznak, és persze nyáron meg
hûvöset nyújt nekik a saját lak-

részük.
A háztulajdonosok fõtt

ételt kapnak. Csirke farhátat,
lábat, amit éppen Éva vesz és
megfõz nekik. A cicák kap-
nak konzervet és fõtt ételt is.

Megkérdeztem Évát,
hogy miért fogadott be ennyi
állatot, hiszen nagyon sok
szabadidõ kell hozzájuk. Azt
válaszolta, hogy egyszerûen
nem tud nekik ellenállni, na-
gyon szereti az állatokat. Bár
sajnos nem tud velük annyit
foglalkozni mint kellene, de
majd ha nyugdíjba megy,
akkor biztosan meglesz az
egész napos elfoglaltság,
legalább nem fog unatkozni.

Köszönjük Évának, hogy
eltölthettünk nála több mint
egy órát és megismerhettük
kedvenceit.

Egy gondolattal zárnám a
cikket, mely elmondható
minden kutyát szeretõ em-
berrõl.

“A kutyák, akikkel meg-
osztható a létezés, különös és
csodálatos lények, s nem le-
het teljes az élet kutya nél-
kül...”

FOTÓ: VON-BENKO FERENC

*

ÕSZI  AKCIÓ  NAGY-
MAROSI  KUTYÁK /
MACSKÁK   IVARTALA-
NÍTÁSÁRA ÉS MACS-
KÁK VESZETTSÉG EL-
LENI OLTÁSÁRA. Jelent-
kezni lehet szeptember 23-
ig.

Jelentkezési lapok a Beth-
len sörözõben, horgászbolt-
ban,  könyvtárban   és   a
polgármesteri hivatalban  ta-
lálhatók.

MÁTÉ ÁLLATVÉDELMI

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Honlapunk címe: www.
matefoundation.com
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A mûvelõdési ház programjai

Anyakönyvi hírek

A megtalált sziget
Gánti Tibor emlékére

Hívtad a Holdat az alkony után
Perzselte tested a harc tüze még
Békére vágytál az éjszaka már
Álmodat óvja a csillagos ég.

Nagymaros, Vác és a szép Zebegény
Megtörve gyászolja most a fiát
Sír a Ligetben a tónak a fény
Felzokog halkan a büszke Naszály.

Erdõkön, réteken, ártereken
Õzgida hagyja a lába nyomát
Barlangok mélyein, cseppköveken
Szellemed megpihen, visszatalál.

Cseng a patakban a friss kikelet
Zengik az életet körben a fák
Föld alatt dúdolnak bölcs gyökerek
Lombjukból énekük messzire száll.

Új sziget épül az õsi Dunán
Õrzi a víz, amit vinnie kell
Várja a tenger, mit küld ez a táj
Óceán rejti a kincseit el.

KCSSK
2009. május 14. csütörtök

JAKUS LÁSZLÓ

Szeptember 11. du.: sváb piknik
Szeptember 13. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klub-
foglalkozás
Szeptember 14. de.: vásár
Szeptember 16. de.: vásár
Szeptember 18. 16 óra: 25 éves a Városi Nyugdíjas-
klub – mûsoros délután
Szeptember 21. de.: vásár
Szeptember 23. 12-tõl 19-óráig: véradás
Szeptember 25. 18 óra: önkormányzati választások
2010. - képviselõjelöltek bemutatkozó fóruma
Szeptember 27. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klub-
foglalkozás
Szeptember 30. de.: vásár
Október 2.: Keresztény Ifjúsági Találkozó
Október 3.: önkormányzati választás
Október 4. de.: vásár
Október 5. de.: vásár
Október 6. 18 óra: Megemlékezés az aradi vértanúkról
Október 10. 15 óra: Idõsek Világnapja

Emléktábla Gánti Tibornak
A Váci Városvédõk és Városszépítõk

Egyesülete szeptember 11-én, 15 órakor
prof. dr. Gánti Tibor emlékére Vácon,

a Szentháromság téren, az
Ipartestület épületén  táblát avat.

Az eseményre mindenkit szeretettel várnak!

Születtek: Balog Gábor és Balogh Anikó lánya Kamilla,
Heincz Géza és Schönek Ágota lánya Sára, Halupka Gá-
bor és Deme Katalin fia Mihály, Csengery Árpád és Du-
dás Hajnalka fia Ákos, Rácz Imre és Virga Nikolett lánya
Petra, Harami Viktor és Kiss Andrea lánya Nadin Zoé,
Jakab Zoltán és Erdõsi Beatrix fia Dávid Valentin, Virág
József és Fuchs Dóra lánya Luca.

Házasságot kötöttek: Müller Dénes és Lénárd Haj-
nalka, Muka Gábor és Hemzõ Zsuzsanna, Muka Péter és
Hemzõ Gabriella, Éberling László és Hock Edina, Jórász
Csaba és Nagy Eszter.

Elhunytak: Szarvas Ádámné sz. Záhonyi Zsuzsanna,
dr. Pásztor Gábor, Lénárd Istvánné sz. Mészáros Gabriel-
la, Molnár Jánosné sz. Juhász Etelka Ilona, Woslauf Mi-
hály, Zoller Rezsõné sz. Nieberl Anna, Szabó Ferencné
sz. Oroszlány Mária, Petrik Jánosné sz. Bergmann Kata-
lin Borbála.

Kiállítás Zebegényben
A zebegényi Könyvtár Galériában szeptember 25-én 16
órakor nyílik a Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület
egyik tagjának, Ferenczy-Glózer Ili festõmûvésznek önál-
ló kiállítása.A kiállítást megnyitja Fáy András festõ-resta-
urátor mûvész, a Szépmûvészeti Múzeum munkatársa.

A kiállításra minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Tisztelt választópolgárok
az önkormányzati válasz-
tások elõtt lakossági fóru-
mot tartunk, ahol a polgár-
mester- és képviselõ-jelöl-
tek fognak bemutatkozni.
A jelölteknek feltehetik
kérdéseiket szóban és írás-
ban is. A fórumon minden-
ki teret fog kapni, így a
tisztelt választóknak alkal-
muk nyílik választási dön-
tésüket megalapozni.

Választási fórum

Választási fórum: mûvelõdési ház,
2010. szeptember 25. szombat, 18 óra

Közeledik az idõsek Világnapja!
VÁRJUK AZ 1960-ban

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
PÁROK JELENTKEZÉSÉT!

Jelentkezni lehet:
Városi Könyvtár Nagymaros, Váci út 11.
Mûvelõdési ház, Nagymaros, Fõ tér 14.
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Hiába van a lónak két oldala, mi mégis jobbára a másik
oldalon szeretünk tartózkodni. Ha a tó vizébe bedobunk
egy kavicsot, a kavics hullámokkal borzolja fel az eddig
nyugalmas felszínt. A hullámok új helyzetet teremtenek.
Megmozdul a víztömeg mélye. A gyengébben gyökerezõ
növények némelyikét elragadja a mozgó áradat, a halak
nem tudván mire vélni a dolgot, idegesen cikáznak fel, s
alá, a természet azonnal reagál a változásra.

A társadalom állóvizébe hajított kavicsok hatása is
sokban hasonlít az elmondottakhoz. Különösen, ha nem
egyetlen kõdarabról, hanem folyamatos változást indu-
káló “kavics-sorozatról” van szó, olyanról, amit éppen
napjainkban lehet megfigyelni.

Az idõ most az igazi útkeresõknek, a változások re-
mélt irányait ismerõ, de a váratlan helyzetektõl sem el-
rettenõ embereknek, közösségnek dolgozik. Eddig azt
mondtuk: csak termeljünk minél többet, aztán majd el-
adjuk, annak, aki megveszi. Most azt kérdezzük: mire
van vevõ? s mennyire? – abból is mennyit érdemes és
szabad elõállítani. Eddig azt mondtuk: azé a dolgozóé a
legnagyobb megbecsülés, s a törzsgárda tagsággal járó
javak, aki évtizedekig ugyanazon az útvonalon jár mun-
kába, ugyanabba a mûhelybe, irodába, ugyanahhoz a
satupadhoz, íróasztalhoz. Most azt mondjuk: hatékonyan
kell foglalkoztatni a munkaerõt, s az a legény, aki vál-
lalja az átképzéssel, s nem éppen önként vállalt munka-
hely-változással járó terheket. Eddig azt mondtuk: a
munkához, s az egyre növekvõ fizetéshez van jogunk, most
úgy értjük: a társadalmilag hasznot hajtó munkahely-
hez, s a teljesítménnyel arányos fizetéshez. Így akár vég
nélkül folytathatnám az átértékelést igénylõ fogalmak
sorát. A változásokét, amelyeket ki-ki tetszése szerinti
érzelemmel fogadhat, ám értelmes módon csak úgy rea-
gálhat rájuk, ha megpróbál alkalmazkodni hozzájuk.

Darvin óta tudjuk, az élõvilágban az alkalmazkodás
a legfontosabb feltétele a fennmaradásnak. Áll ez a kez-
detleges egysejtûektõl a gerincesekig, a baktériumoktól
az emberig, mindenre, ami él. Mi, emberek mégis hozzá
tudunk tenni az alkalmazkodás látszatra passzív, való-
jában viszont nagyon is aktív cselekedetsorozatához: azt
a képességünket, hogy a fölismert helyzetet tudásunk,
elõrelátásunk latba vetésével kedvünkre befolyásolhat-
juk. Azaz gondolkodásra, s aztán szervezett cselekvésre
van leginkább szükségünk ahhoz, hogy egy mozgásba
lendült társadalom egyedeiként, ne a felzavart tóban élõ
halak módján tengessük tovább életünket. Mert a vízbe
hajított kavicsok sora nem csak hullámokat hajt, hanem
éltetõ oxigénnel is dúsítja a közeget, melyben a halak
élnek.

NÓGRÁDY LÁSZLÓ

Ki érti ezt?

Nagymaros Város Önkor-
mányzata a Napköziotthonos
Óvodába 2 fõ óvodapedagó-
gust keres. Az egyik munka-
körben a jogviszony idõtarta-
ma: határozatlan idejû közal-
kalmazotti, a másik munkakör-
ben: határozott idejû, 1 évig
tartó közalkalmazotti.

A munkakör 2010. október
1-jétõl tölthetõ be. A foglal-
koztatás jellege: teljes munka-
idõs. A munkavégzés helye:
Nagymaros, Magyar u. 15.

A munkakör betöltéséhez
elvárt képzettség, végzettség:
fõiskola óvodapedagógus illet-
ve a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX tv.127.§ (10.) be-
kezdésében foglaltaknak meg-
felelõ

A munkakör betöltõjétõl el-
várt kompetenciák: - nagyfokú
önállóság; - kiváló együttmû-
ködési készség; - jó kommuni-
kációs készség; - kiemelkedõ
felelõsségtudat; - konfliktuske-
zelés, tolerancia
A pályázó által a pályázathoz

csatolandó iratok: 30 napnál
nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány (legkésõbb a személyes
elbeszélgetésen be kell mutat-
ni; - az iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló ok-
iratok másolata; - önéletrajz;
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2010. szeptember.
16.

A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot postai
úton, 2626 Nagymaros, Ma-
gyar utca 15. szám alatti címre
kell megküldeni. A borítékra
kérjük, írja rá: “Pályázat”

A pályázat benyújtásának
feltételei: - magyar állampol-
gárság; - cselekvõképesség; -
büntetlen elõélet; - elõírt isko-
lai végzettség.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2010. szeptember. 21.

A pályázati kiírással kap-
csolatosan további informáci-
ót Harangozó Károlyné óvoda-
vezetõ nyújt a 06-20/667-
3167-es telefonszámon és a
lurkok@vnet.hu e-mail címen.

Tájékoztató
a 2010. évi szemétszállítási

díjak befizetésének módjáról
A szemétszállítási díj befizethetõ:

a MAROS Kft telephelyén
(Nagymaros, Rákóczi út 37.):

munkanapokon 8-14 óráig.

  a mûvelõdési házban:

  szeptember 11-én (szombaton) 8-12 óráig,
  szeptember 13-án (hétfõn) 13-18 óráig.

A szemétszállítási díj ÉVES összegei:
110 l-es kuka esetében                                       19.600.- Ft
melybõl március 16-ig fizetendõ: 9.800.- Ft.
120 l-es kuka esetében        21.000.- Ft
melybõl március 16-ig fizetendõ: 10.500.- Ft.
50 l-es kuka esetében                                        9.800,- Ft
melybõl március 16-ig fizetendõ: 4.900,. Ft.

A módosított 1/1994. (I.15.) Kt. önkormányzati rendelet
szerint, az ingatlantulajdonosok a szemétszállítási díjat
két részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig
kötelesek befizetni a szolgáltató (Maros Kft) részére.

GENZELMANN JÓZSEF

ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ

MAROS KFT

Pályázat

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édes-
apánk NAGYPÁL ISTVÁN búcsúztatásán osztoztak fáj-
dalmunkban.

GYÁSZOLÓ FIAI
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- 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”

Eredmények
Pest Megyei Kupa: Perõcsény – Nagymaros FC 0 : 3

Góllövõk: Horváth B. 2, Boros
Bajnokság: Nagymaros FC – Vácrátót 1 : 5

Góllövõ: Horváth Z.
Ifi: Nagymaros FC – Vácrátót 2 : 1
Góllövõk: Turi, Csatári

Következõ mérkõzések
Szeptember 12., 16.30 óra:

Szigetgyöngye – Nagymaros FC; ifi: 14.30 óra
Szeptember 19., 16 óra:

Nagymaros FC – Visegrád; ifi: 14 óra
Szeptember 20., 16 óra:

Nagymaros FC – Püspökhatvan; ifi: 14 óra
Október 3., 15 óra:

Rád – Nagymaros FC; ifi: 13 óra
Október 10., 15 óra:

Nagymaros FC – Kismaros; ifi: 13 óra

FELHÍVÁS! A Nagymaros FC ifjúsági csapata várja mind-
azon 14-17 éves fiatalokat, akik szeretik a focit és szeretnének
a Nagymaros FC csapatában szerepelni.

Jelentkezés edzésidõben, kedden és csütörtökön 17 órától.
MAJOR LÁSZLÓ

A NAGYMAROS FC ELNÖKE

Kajakos eredmények
Verõce Kupa - augusztus 20.

Mk-1 II. évVerõce Kupa - augusztus 20.
Mk-1 II. évf. 2000 méter (15 induló): 1. Jeszenszky Petra
Mk-1 I. évf. 2000 méter (24 induló): 1. Szlávik Tamás, 2.

Polgár Péter, 3. Polgár Dániel, 6. Szántói Sz. Tamás
K-1 VI. évf. 2000 méter (21 induló): 2. Maurer M. Bence, 7.

Halápi Gergely
Mk-1 III. évf. 2000 méter (11 induló): 2. Jeszenszky Petra
Mk-1 Törpe évf. 2000 méter (14 induló): 2. Dobó Bálint
K-1 IV. évf. 2000 méter (13 induló): 7. Guzsik Dániel, 8.

Tar Bálint
Mk-1 II. évf. 2000 méter (32 induló): 2. Szlávik Tamás, 3.

Polgár Péter, 5. Szántói Sz. Márk, 7. Polgár Dániel, 9. Tar Ben-
ce

Mk-1 0. évf. 2000 méter (13 induló): 1. Szántói Sz. Tamás,
2. Dobó Bálint

K-1 VII. évf-tól 2000 méter (16 induló): 7. Heincz Sándor,
8. Schindler László

K-1 V. évf. 2000 méter (25 induló): 4. Maurer M. Bence, 5.
Halápi Gergely

Dunakanyar Kupa, augusztus 21. Nagymaros

Mk-1 kölyök III. évf. 2000 méter (12 induló): 1. Jeszensz-
ky Petra, 7. Müller Bettina

K-1 serdülõ V. évf. 2000 méter (23 induló): 3. Maurer M.
Bence, 4. Halápi Gergely, 7. Döbrössy Péter

Mk-1 kölyök III. évf. 2000 méter (30 induló): 9. Szántói Sz.
Márk

Mk-1 gyermek I. évf. 2000 méter (24 induló): 1. Szlávik
Tamás, 2. Polgár Dániel, 3. Polgár Péter

K-1 VII. évf.-tól 2000 méter (15 induló): 5. Heincz Sándor,
6. Schindler László

Mk-1 gyermek II. évf. 2000 méter (14 induló): 1. Jeszensz-
ky Petra, 7. Müller Bettina

Mk-1 gyermek II. évf. 2000 méter (27 induló): 4. Szántói
Sz. Márk, 5. Szlávik Tamás. 6. Polgár Péter. 7. Polgár Dániel

K-1 kölyök IV. évf. 2000 méter (12 induló): 5. Tar Bálint
K-1 serdülõ VI. évf. 2000 méter (16 induló): 4. Halápi Ger-

gely, 6. Döbrössy Péter
Mk-1 Törpe korcsoport 1000 méter (12 induló): 2. Dobó

Bálint

A Nagymaros FC hírei

Állás- és
képzési börze

A Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi
Központ váci kirendeltsége
az Európai Bizottság támo-
gatásával állás- és képzési
börzét rendez.

Idõpontja: szeptember
23. (csütörtök) 9-tõl 12
óráig.

Helyszíne: Madách Imre
Mûvelõdési Központ, Vác,
dr. Csányi László krt. 63.

Lakberendezési üzlet
Fizetési lehetõségek egészségbiztosítási

kártyával bio- és gyógytermékekre!

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bio-, gyógymatracok, ágyak, ágynemûk (gyapjú, toll, mûszálas töl-
tettel), takarók, plédek, ajándéktárgyak, karnisok, szalagfüggönyök.

Szolgáltatásaink: TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS, ÁT-
ALAKÍTÁS (ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mûszõrme, kabátok).
Szõrmekészítés, ékszerjavítás.

ANTIALLERGÉN MIKROSZÁLAS PAPLAN
6900 FORINT HELYETT MOST 3900 FORINT!

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

Üz
let

ein
k 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

szeptember 5-tõl 20-ig
Pick Família zala felvágott vác. 100 g 145.- (1450 Ft/kg)
Pick Família sonkás szelet vác. 100 g 145.- (1450 Ft/kg)
Pick Família baromfi virsli vác. 280 g 195.- (696 Ft/kg)
Délhús Família párizsi vác. 100 g 115.- (1150 Ft/kg)
Délhús Gála sült karaj vác. 100 g 355.- (3550 Ft/kg)
Debreceni Premier fokhagymás szelet 1 kg 699.- (699 Ft/kg)
Debreceni sertés virsli 1 kg 499.- (499 Ft/kg)
Debreceni szafaládé 1 kg 645.- (645 Ft/kg)
Debreceni szendvics sonka 1 kg 1155.- (1155 Ft/kg)
Csabai vastakolbász 350 g 759.- (2168 Ft/kg)
Debreceni disznósajt szeletelt vác. 150 g 159.- (1060 Ft/kg)
Cba Marhapárizsi szeletelt vác. 150 g 179.- (1193 Ft/kg)
Cba Marhapárizsi 400 g 419.- (1047 Ft/kg)
Cba Mert Magyar Debreceni 230 g 369.- (1604 Ft/kg)
Cba Mert Magyar füst.-fõtt császárszalonna 200 g 325.- (1625 Ft/kg)

Nam Doung szójaszósz 650 ml 299.- (460 Ft/l)
Delamaris makréla saláta (pikáns,piknik,provánszi) 125 g 149.- (1192 Ft/kg)
Éden csemege uborka 6-9cm 680 g 169.- (248 Ft/kg)
Snico torma extra erõs 200 g 99.- (495 Ft/kg)
Snico torma reszelt ecetes 200 g 99.- (495 Ft/kg)
Szatmár aranya csemege uborka 6-9 cm 680 g 199.- (292 Ft/kg)
Káposztával töltött almapaprika 720 ml 199.- (276 Ft/kg)
Hajdúsámson zöldborsó 720 ml 169.- (234 Ft/kg)
Éden vegyesvágott savanyúság 680 g 99.- (145 Ft/kg)
Kofa morzsolt csemege kukorica 340 g 139.- (408 Ft/kg)
Vesta darabolt ananász konzerv 565 g 145.- (256 Ft/kg)

Figo burgonya nudli 1 kg 429.- (429 Ft/kg)
Gallicoop sajttal töltött pulykaérme 1 kg 925.- (925 Ft/kg)
Gallicoop pulykafasírt 1 kg 535.- (535 Ft/kg)
Natural Meat rántott sajt 500 g 755.- (1510 Ft/kg)
Perdix csirkemáj 1 kg 325.- (325 Ft/kg)
Ledo gyalult tök 1 kg 239.- (239 Ft/kg)
Fejtett bab 600 g 435.- (725 Ft/kg)
Zöldkert sárgahüvelyû bab 1 kg 385.- (385 Ft/kg)
Zöldkert zöldborsó 1kg 385.- (385 Ft/kg)

Cherry Queen konyakmeggy 175 g 899.- (5137 Ft/kg)
DE Omnia instant duopack 2*75 g 1299.- (8660 Ft/kg)
Knorr ínyenc gombakrém leves 47g 199.- (4234 Ft/kg)
Urbi kézi mézes puszedli 200 g 189.- (945 Ft/kg)
Urbi kézi kókuszos puszedli 200 g 189.- (945 Ft/kg)
Urbi kézi kakaós puszedli 200 g 189.- (945 Ft/kg)
Sós vegyes mix 400 g 285.- (712,5 Ft/kg)
Karamell pop-rop mini vegy. gyüm. kukoricapehely 80 g 99.- (1238 Ft/kg)
Karamell pop-rop maxi vegy. gyüm. kukoricapehely 80 g 99.- (1238 Ft/kg)
La Festa 3in1 (Classic, Choco) 10*18 g 225.- (1250 Ft/kg)
DE Karaván õrölt vác. 250 g 465.- (1860 Ft/kg)

V-power energiaital 250 ml 79.- (316 Ft/l)
Sió üdítõ (kajszibarack, meggy, õszibarack) 1,5 l 199.- (99 Ft/l)
Sió prémium üdítõk 1 l 199.- (199 Ft/l)
(eper, körte, kajszi, meggy, narancs, õszibarack, multi)
Pepsi max, Pepsi twist 1 l 179.- (179 Ft/l)
Schweppes (tonic,narancs) 1 l 179.- (179 Ft/l)
Canada dry szénsavas üditõ 1 l 179.- (179 Ft/l)
Cba ásványvíz (dús, mentes) 1,5 l 49.- (32 Ft/l)
Mizse ásványvíz (dús, mentes) 1,5 l 49.- (32 Ft/l)
Primavera ásványvíz (dús, mentes) 1,5 l 55.- (36 Ft/l)
Balfi ásványvíz dús+0,5l ajándék 1,5 l 69.- (46 Ft/l)
Balfi ásványvíz mentes 1,5 l 69.- (46 Ft/l)

Clorox fehérítõ (több illat) 1 l 209.- (209 Ft/l)
Tomi kristály mosópor (több illat) 2 kg 999.- (499,5 Ft/kg)
Coccolino öblítõ (több illat) 0,75 l 529.- (705 Ft/l)
Coccolino öblítõ (több illat) 1 l 529.- (529 Ft/l)
Harmony classic eü. papír  4tek. 1 csom. 159.- (159 Ft/csom.)

Alcatel OT203 mobiltelefon 1 db 4999.- (4999 Ft/db)
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Nyitva:
H-P

7.30-16.30;
Szo.

8-12 óráig

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

Faáru, léc, csavar, szög, zár, pánt, vasalat,
szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú,
fióksín, szúnyogháló, festék, higító, lakk, lazúr,

HAVONTA AKCIÓK!   Nyitva: H-P 8-17, Szo.: 8-13

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!

Pesti és Lendvai Látszerész Bt
Nagymaros, Fõ tér 16.

A szemüveg keretbõl
20-30 %-os árkedvezmény!

Nyitva tartás:
Hétfõ: ZÁRVA

Kedd: délután 14-17 óráig
Szerda: 9-12 és 14-17 óráig

Csütörtök: délelõtt 9-12 óráig
Péntek: délután 14-17 óráig

Páros hét szombatján 9-12 óráig
orvosi látásvizsgálat!
Elõjegyzés szükséges!

Tel.: 06-30/916-0899


