Nagymaros

2006. augusztus 5. - a lap ingyenes!

polgárváros, királyi panorámával
Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Tíz- és ötévesek
köszöntése

Várossá nyilvánításunk
10. évfordulója Szent István-napi
ünnepségek

Szeretettel várunk mindenkit Nagymaros várossá nyilvánítása 10. évfordulójának megünneplésére és a hagyományos Szent István-napi ünnepségekre.
Várossá nyilvánításunk 10. évfordulójáról a megemlékezést augusztus 19-én 10 órától tartjuk. Az ünnepség
keretében sor kerül az árvízvédelemben nyújtott helytállásért kitüntetések, elismerések átadására is. Ünnepi beszédet mond prof. dr. Gyaraki F. Frigyes. Közremûködik a
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola “Székvirág” tánccsoportja. A mûvelõdési házban dr. Seregi
György nyitja meg a nagymarosi és Nagymaroshoz kötõdõ képzõ- és iparmûvészek, továbbá városunk tehetségeinek, tudományos szintû eredményeit bemutató kiállítását.
Közremûködik: a Nagymarosi Férfikórus.
színes programok várják még az érdeklõdõket,
Pro Urbe Zsombori Miklósnak, elismerõ leszDélután
tûzijáték, a Dunán ismét láthatjuk a nagymarosi mooklevél Kismartoni Ferencnek
torcsónakosok lampionos felvonulását, majd koncertek » részletek az 5. oldalon köztük a Misztrál együttes fellépése - és utcabál zárja a
napot.
Reményik Sándor:
Augusztus 20-án 10 órától ünnepi szentmise lesz a római katolikus templomban, utána háromnegyed 11 körül
ünnepélyes keretek között koszorúzás lesz a Monsberger
Amit én álmodom
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, téren Szent István és Boldog Gizella szobránál. Ezt követi
Nem fényûzés, nem fûszer, csemege, Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
az új kenyér megáldása, majd Elindultam szép hazámból
Amit én álmodom:
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után, címmel a Madách Színház mûvészei adnak mûsort.
Egy nép szájában betevõ falat.
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
(A részletes programot lapunk 10. oldalán és a hirdetõKenyér vagyok, mindennapi kenyér, Lehet magára hiú a kenyér?
táblákra
kihelyezett plakátokon olvashatják.)
Lelki kenyér az éhezõ szíveknek,
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.

Mindennapi kenyér

Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szûrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.

Kellek: ezt megérteni egyszerû,
És - nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserû,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erõ, De benne van az élet.

A tartalomból
R Beszámoló a képviselõ-testületi ülésekrõl
R A nyári fürdõzés veszélyei
R Búcsú Hilda nénitõl
R Ifjúsági nap

» 2. oldal
» 3. oldal
» 8. oldal
» 11. oldal

“Tudj úgy gondolkodni és cselekedni, hogy mindig
valamiért tedd azt, és soha ne valami ellen”
(MÁTHÉ LÁSZLÓ)
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Beszámoló a képviselõtestületi ülésekrõl
Nagymaros Város Önkormányzata az elmúlt hónapban háromszor ülésezett.
Július 3-án és 10-én rendkívüli, 24-én pedig rendes
testületi ülést tartottak.

A július 3-i rendkívüli ülés
határozatai:
- a képviselõ-testület Nagymaros város címeréül az elõterjesztés szerinti IV. számú változatot választotta (1509-es
alapú címer). Felkérte a tervezõt a címer és zászló kidolgozására, valamint a jegyzõt a
helyi rendelet ennek megfelelõ átdolgozására;
- elfogadták az ingatlanértékesítés során alkalmazandó
versenyeztetési eljárás szabályairól szóló módosító elõterjesztést. Felkérték a hivatal jogászát, hogy az ingatlanértékesítésre vonatkozó szabályozást
véleményezze, s ha nincs ellenek kifogása, akkor a szabályzat automatikusan hatályos;
- a következõ napirenden a
felvonulási lakótelep értékesítése szerepelt. A képviselõ-testület felkérte a polgármesteri
hivatalt, hogy az elõzõekben
elfogadott szabályzat és az elfogadott paraméterek szerint
készítsen elõterjesztést: kétfordulós pályázati kiírásra értékesítés céljából. Meghirdetésre
kerül a 2602/1-10 hrsz-ú un.
Felvonulási lakótelep egyben,
részajánlat tételi lehetõség
nincs;
- a képviselõ-testület az elõterjesztés szerinti határozati javaslatot módosítva - mely szerint a Mainzi utcai ingatlan értékesítése pályáztatás útján történik – elfogadta, és felkérte a
polgármesteri hivatalt a pályázati kiírás elõkészítésére valamint a testület elé terjesztésére;
- a képviselõ-testület a
kisértékû ingatlanokra vonatkozó határozati javaslatot a
módosítással együtt elfogadta
és az elõterjesztés szerint a
kisértékû ingatlanok értékesítéséhez hozzájárult.
*
A július 10-i rendkívüli ülés
határozatai:

- foglalkoztak a Papkert fejlesztésével az Ambrus Kft ingatlan-hasznosítási projekt-ötlete alapján. A képviselõ-testület az elõterjesztést megismerve felkérte a jegyzõt, hogy a
Papkert-projekt megvalósítása
érdekében az értékarányosítás
elve alapján az önkormányzati
tulajdonlás fenntartásával, a
partnerrel együttmûködve készítse el és terjessze a képviselõ-testület elé a szükséges szerzõdéstervezetet;
-. ugyancsak az Ambrus Kft
ingatlan-hasznosítási projektötlete kapcsán foglalkozott a
testület a Rizsvölgy fejlesztésével. A városatyák az elõterjesztést megismerve, a projekt
céljával egyetértettek. A megvalósítás érdekében felkérték
a jegyzõt, hogy az értékarányosság elve alapján az önkormányzati tulajdonlás fenntartásával, a partnerrel együttmûködve készítse el és terjessze
a képviselõ-testület elé a szükséges szerzõdéstervezet(ek)et,
mely kitér a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szükséges
módosítására és annak feltételeire, a Latorvölgy I. terület
közmûfejlesztésének lebonyolítására és annak finanszírozására.
- Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat tulajdonát képezõ un. Felvonulási lakótelep pályázati kiírását megismerte és azt módosításokkal
elfogadta;
- módosításokkal elfogadták az önkormányzat tulajdonát
képezõ 1456/2 hrsz-ú Mainzi
utcai ingatlan pályázati kiírását;
- a közterületek folyamatos
rendben tartásának problémáját is tárgyalta a testület. A város idegenforgalmi szempontból is legfontosabb területeit,
a dunaparti szakasz, a Dám motorcsónak klub között (a Fõ
tér alsó része), Kacsaliget folyamatos rendben tartását (fûnyírás, szemét eltávolítása) biztosítani kell. Egyben felkérik a
háztulajdonosokat - hivatkoz-

va a helyi rendeletre -, hogy az
ingatlanuk elõtti területet folyamatos tartsák rendben. A
pénzügyi és gazdasági bizottság pedig feladatul kapta, hogy
jelölje meg a közterületek folyamatos rendben tartásához
szükséges anyagi eszközök
elõteremtésének forrását;
- a képviselõ-testület a Pest
Megyei Közigazgatási Hivatal
HÉSZ törvényességi észrevételét megismerte azzal egyetértett és felkérte a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére.
*
A július 24-i rendes ülésen a
következõ döntések születtek:
- elfogadták a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót;
- elfogadták a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola 2005/2006-os tanévrõl szóló beszámolóját.
- a képviselõ-testület a
Napköziotthonos Konyha
2006. elsõ félévi beszámolóját
megismerte és azt elfogadta.
- megismerve az élelmiszer
közbeszerzés eredményét,
mely szerint a második fordulóban a tõkehús, baromfi és
felvágott, valamint a zöldség és
gyümölcs termékcsoportra kiírt pályázat eredményes volt,
döntöttek arról, hogy az eredményes pályázókkal megkössék a szerzõdést. A mirelit áru

és termékcsoportban továbbra
sem érkezett pályázat, ezért az
ismételten kiírják;
- elfogadták a Dunakanyar
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításait,
miszerint a társulás vállalta a
közoktatási intézményi és
szakszolgálati feladat (gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés és gondozás, valamint gyógy-testnevelés), a
gyermekjóléti alapellátási,
egészségügyi, belsõ ellenõrzési
és területfejlesztési feladatok
ellátását;
- a képviselõ-testület kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási
tanulmányokat kezdõ fiatalok
támogatására létrehozott Bursa
Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat
2007. évi fordulójához és annak általános szerzõdési feltételeit elfogadja;
- döntés született a helyi
szociális rendelet módosításáról;
- a képviselõk kis módosítást kérve véglegesen döntöttek arról, hogyan nézzen ki a
jövõben Nagymaros város címere, zászlója és lobogója;
- megválasztották a helyi
választási bizottság tagjait.

Pályázatok
Július elsõ felében pályázatot nyújtottunk be konzorciumi keretek között “Társadalmi kohézió erõsítése Nagymaroson” címmel. Sikeres pályázat esetén a szociális,
egészségügyi területen dolgozó nagymarosi szakemberek
és kapcsolódó önkéntesek munkáját tudjuk erõsíteni képzésekkel, eszközbeszerzéssel és egy egyedülálló a társadalmi befogadást elõsegítõ elektronikus rendszerrel.
7,2 millió Ft támogatást nyert önkormányzatunk a
helyi kompközlekedés fejlesztésére. Az elnyert támogatásból a komp és a parti létesítmények biztonságtechnikai
eszközei kerülhetnek beszerzésre, cserére.
Levélben értesítést kaptunk, hogy a májusban “Vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása témakörben”
benyújtott XI. Kittenberger Kálmán Napok pályázatunk bírálata és a vonatkozó minisztériumi döntés jelenleg is folyamatban van.
A Hajózástörténeti Múzeum áttelepítése érdekében
pályázat benyújtásán dolgozunk.
GÁVEL PÉTER, STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE
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A nyári fürdõzés veszélyei
Fokozott ellenõrzést tartottak a
kánikulában a dunai vízirendõrök, mivel jóval több haláleset
történt idén nyáron az országban, mint a korábbi években.
Sokan nemcsak fürdenek a folyóban, hanem az úgynevezett
“úszómûvekrõl” ugrálnak be a
vízbe, vagy a komphoz közel
úsznak. Az elmúlt hónapban a
szabálytalan fürdõzés miatt hét
embert jelentettek fel a vízirendõrök, ami azt jelenti, hogy
a jegyzõ bírságot szabhat ki rájuk. Az emberi élet védelme érdekében kérjük, hogy ne ugráljanak a pontonokról a vízbe és
a komp 100 méteres körzetében
se fürödjenek, ússzanak.
Az alábbiakban részletesen
tájékoztatjuk olvasóinkat arról,
hol tilos fürdeni, s ha valaki
mégis bemegy a folyóba, vagy
a Balatonba, milyen tanácsokat
fogadjon meg.
Tilos fürödni:
- hajóútban; a hajóutat és hajózási akadályt jelzõ bóják,
nagyhajók, úszó munkagépek és
fürdés célját nem szolgáló úszómûvek 100 méteres körzetében;
vízlépcsõk és vízi munkák 300
méteres, hidak, vízkivételi mûvek, egyéb vízi mûtárgyak,
komp- és révátkelõhelyek 100
méteres körzetében; kikötõk,
veszteglõ- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és vízi robogó
(jet-ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén; egészségre ártalmas vizekben; a kijelölt fürdõhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévõ szabad vizekben; vízi
jármû kísérete nélkül a Balaton
Somogy megyei (déli part) területén a parttól 1000 méternél,
Veszprém és Zala megyei (északi part) területén a parttól 500
méternél nagyobb távolságra,
valamint a Tiszta-tó területén a
parttól 500 méternél nagyobb
távolságra; éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig; ahol azt tiltó tábla jelzi;
I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elõvigyázatosság betartására) – percenként negyvenötször felvillanó sárga fényjelzés
– esetén a parttól 500 méternél
nagyobb távolságra; II. fokú vi-

harjelzés (figyelmeztetés a fenyegetõ veszélyre) – percenként
kilencvenszer felvillanó sárga
fényjelzés – esetén.
Természetes fürdõvízben
fürödni a kijelölt fürdõhelyen,
illetõleg ott lehet, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés
hatálya alá!
Hasznos tanácsok: ne fürödjön
közvetlenül étkezés után, teli
gyomorral!; szeszes ital, vagy
egyéb bódító hatású szer által
befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdõzéstõl!; napozás
után testét zuhanyozással, vagy
más módon hûtse le, felhevült
testtel soha ne menjen a vízbe!;
lehetõség szerint ismerje meg a
fürdõzésre igénybe venni kívánt
vízterület sajátosságait, mederviszonyait, a várható idõjárást
és a segélykérés módjait!; szívérrendszeri, légzõ-, továbbá
mozgásszervi betegségben
szenvedõk egyedül soha ne fürödjenek!; mindig vegye figyelembe és tartsa be a viharjelzõ
szolgálat - ahol található – által
adott jelzéseket, II. fokú viharjelzés esetén haladéktalanul
menjen ki a partra!; aki nem tud
úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdõeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon
lehetõleg ne aludjon el!; ha fázik, remeg a vízben, azonnal
menjen ki a partra és törölközzön, vagy szárítkozzon
meg!;ismeretlen helyen ne
ugorjon vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található és énem látható kövek, cölöpök, karók maradandó csigolya- és gerincsérülést, rosszabb esetben akár halált is okozhatnak!; a szabad vizek mentén a kijelölt fürdõhelyen történõ fürdõzés a legbiztonságosabb. A fürdõhely határait a parton 60x30 cm méretû,
fehér alapú, kék hullámzó vízen
fekete felsõtestet ábrázoló táblával, a vízen vörös-fehér függõleges csíkozott, henger alakú,
legalább 50x50cm-es bójákkal
jelölik. A 120 cm-nél mélyebb
víz határát tavakon és állandó
vízterületeken “120 cm” feliratú táblával jelölik; a fürdési tilalmat 60-30 cm méretû, fehér
alakú, kék hullámzó vízen fekete felsõtestet ábrázoló és átlósan 3 cm széles piros csíkkal áthúzott táblával jelölik.

Személyi változások a polgármesteri hivatalban
A közelmúltban a polgármesteri hivatalon belül több személyi
változás történt. Az építéshatósági csoporttól távozott Simon
R. Ferenc. Tervezõi szakmai gyakorlat megszerzése céljából
szintén távozott Lászlófi Károly. Mindkettõjüknek köszönjük
eddigi munkásságát. Az építéshatósági feladatokat ezután nyugdíjasunk, Nemeskéri Zsuzsa látja el. Köszönjük helytállását!
Változás történt a pénzügyi és számviteli csoport élén is.
Az eddigi osztályvezetõ, Zimmermann Ágnes a továbbiakban
az adó csoportban végzi feladatait. A pénzügyi és számviteli
csoport élén új munkatárs, Tóthné Szögi Mária kezdte el tevékenységét. Az új vezetõ a július 24-i testületi ülésen mutatkozott be a képviselõknek. Az adócsoport korábbi munkatársai,
Ocsenás Ildikó az okmányirodába, illetve Matuk Zoltánné az
építéshatóságra kerültek. Az adócsoportban Hajdú László korábbi ügyfélszolgálatos – akinek feladatát Tömör Józsefné (Vörös Csilla) vette át - látja el a feladatokat.
RUZSIK ANDREA ALJEGYZÕ

Városfejlesztési-városüzemeltetési hírek
- Folyamatosan zajlik a Fõ tér rekonstrukciója, továbbra is
türelmüket és megértésüket kérjük! Sajnálatos, hogy vannak marosiak, akik a legkülönfélébb eszközökkel igyekeznek akadályozni a munkálatokat. Reméljük, hogy városunk szÉPÍTése nem
ütközik egyéni érdekekbe és a munkák hátralevõ részében nem
kell fölösleges feljelentésekkel foglalkoznunk.
- Kacsaligetben a játszótéren a közelmúltban új hintákat
helyeztünk el. A játszótéri csúszda alatti homokozót a kismamák kérése szerint arrébb helyezzük, folyamatban van az új
csúszdatámasz készítése és egy másik homokozó kialakítása,
ami várhatóan augusztus végére elkészül.
- A Duna-parton, a halsütõ közelében lévõ játszótérre kihelyeztünk egy, a Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány által vásárolt sárga rugós lovat. Köszönjük az alapítvány támogatását!
Ugyanezen játszótéren a körhinta tartószerkezete tönkrement,
az új tartószerkezet várhatóan augusztus végéig elkészül. Reméljük az új szerkezet tovább fog tartani két hétnél… Kérjük a
fiatalokat, ne ezen mutassák meg erejüket…
- Bizonyára sokan jártak
a Visegrádi utca felé, ahol a
Duna-parton felépítettünk
egy új játszóteret (képünkön). A minõsítési folyamat
lezárultáig kérjük ne használják az eszközöket. Várhatóan e hónap közepén birtokba vehetik a gyermekek.
- Elkészítettük a Hegy
utcai lépcsõ alsó 10 méterének felújítása, ha lesz rá pénzügyi
forrás, akkor folytatni tudjuk a munkát.
- A város útjainak kátyúzását folyamatosan végezzük, reményeink szerint augusztus végére minden gödröt sikerül befoltozni. Addig is kérjük a nagymarosi polgárok türelmét.
- Folynak a város intézményeiben a felújítási munkák. Elkezdtük a Dózsa György utcai óvoda tetõfelújítását, folyamatban van a vizesblokkok festése. A többi óvodában, a napköziben, és az ÖNO-ban elkészültek a felújítások. Az egészségházban a festés egy része elkészült, a többi helyiség meszelését
folyamatosan végeztetjük.
- Megrendeltük a Felvonulási lakótelep kaszálását, a hónap
közepéig elkészül.
- Szükség szerint zajlik a fûnyírás a Duna-parton.
- A Halas és a Kajakosok között a tönkrement/tönkretett
hulladékgyûjtõk pótlása folyamatban van. Amíg megérkeznek,
ideiglenes edényzetet helyeztünk ki. Köszönjük a szemétszedésben résztvevõk segítségét!
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER
MURÁNYI ZOLTÁN VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI VEZETÕ
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete Önkormányzati választások – 2006

A demokrácia alapfeltétele, hogy a választópolgárok a valós tények ismeretében alkothassanak véleményt. Ehhez
szükséges a rendszeres és hiteles tájékoztatás. Nyugati demokráciáktól tanulva a teljesebb tájékoztatás érdekében,
tavasztól havonta megjelentetjük az önkormányzat lapjában
településünk gazdasági helyzetének állását. Az alábbi táblázatunk az elõzõ havi nyitó- és záróegyenlegeket mutatja.

FELHÍVÁS
A korábbi helyhatósági választások hagyományaként, valamint
a testület egyöntetû állásfoglalása alapján szeptemberben választási ismertetõt jelentetünk meg. Ebben lehetõséget biztosítunk a
polgármester- és képviselõjelöltek számára, hogy alábbi terjedelemben bemutatkozhassanak:
Polgármesterjelöltek esetében: 2000 karakter szóközzel (kb:
1db A/4 –es oldal 12-es Times New Roman betûtípussal) + fénykép (JPEG, vagy TIFF formátumú)
Képviselõjelöltek esetében: 1000 karakter szóközzel (kb: ½,
A/4 –es oldal 12-es Times New Roman betûtípussal) + fénykép
(JPEG, vagy TIFF formátumú)
Kérjük, hogy bemutatkozó anyagaikat elektronikus formában juttassák el a dunapress@invitel.hu e-mail címre,
2006. SZEPTEMBER 5-IG.
EDÖCSÉNY ANDRÁS, POLGÁRMESTER

Közbeszerzési eljárás alatt a
városi busz közlekedtetése
Folyamatban van a városi buszközlekedés üzemeltetésére a
közbeszerzési eljárás. A pályázati kiírásokat a polgármesteri
hivatal nyolc cégnek küldte ki, a beérkezett pályázatokat augusztus 9-én bontja fel és bírálja el a közbeszerzési bizottság. A mostani pályázati kiírás reméljük sikerrel zárul, hiszen volt, aki személyesen is megkereste a polgármesteri hivatalt és felmérte azt az útvonalat, ahol a helyi busz eddig
közlekedett. Emlékeztetõül annyit, hogy a korábban kiírt közbeszerzési eljárás nem volt sikeres, mivel egyetlen pályázó
sem jelentkezett.

A Nagymaros júliusi számában részletes tájékoztatást adtunk a közelgõ önkormányzati választásokról, s arról ki
lehet polgármester-, illetve képviselõjelölt. Az alábbiakban még néhány fontos információt adunk közre.
Határidõk
- Az értesítõket: 2006. július 31-tõl augusztus 4-ig kell
megküldeni;
- A helyi választási bizottság megbízott tagjait 2006.
szeptember 22-én 16 óráig lehet bejelenteni;
- A választási kampány 2006. szeptember 29-én 24 óráig tart;
- Jelöltet ajánlani 2006. szeptember 8-án 16 óráig lehet;
- A névjegyzéket a szavazás napja elõtt 60 nappal,
augusztus 1-jétõl közszemlére kell tenni.
Kisebbségi önkormányzat
A 2006.évi cigány kisebbségi választást 2006. október 1.
napjára a helyi választási bizottság 2006. július 25-én kitûzte. A kisebbségi választói jegyzékben szereplõk száma
a kitûzés napján 55 fõ.
A kisebbségi választás lebonyolítására 5. Szavazókör
lett kialakítva. A szavazás helye: Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola - Fehérhegy 2.
A képviselõk száma 5 fõ. Jelöltet kizárólag a törvény
szerinti jelölõ szervezet állíthat.
Több jelölõ szervezet közös jelöltet is állíthat.
A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 5 jelölt van. Képviselõ az az 5 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.
Helyi szabályozások a rendezvényekrõl, plakátokról
A 20/2004 (IX. 13.) számú önkormányzati rendelet 9. §.(3.)
bekezdése szerint:
Mentesek a közterület-használati díj kifizetése alól:
amennyiben rendezvényüket elõzetesen – legalább 3
munkanappal annak megtartása elõtt – a polgármesteri
hivatalnál bejelentették, és a rendezvény megtartásához
szükséges hatósági engedéllyel rendelkeznek, nem kell
közterületi használati díjat fizetni:
- választási kampány idején a bejegyzett pártok és más
bejegyzett társadalmi szervezetek helyi csoportjainak…
A 25/2004. (IX. 13.) számú önkormányzati rendelet 7.
§-a szerint: Plakátot, falragaszt kizárólag az önkormányzat által kihelyezett hirdetõtáblákon lehet kihelyezni, így
tilos a közmûvek oszlopain, berendezésein, az utcabútorokon, az épületek homlokzatain, kerítésein és az élõ fákon. Az aktualitását vesztett hirdetést a tulajdonosa 72 órán
belül köteles maradéktalanul eltávolítani.
A helyi választási bizottság tagjai
Nagymaros Város Képviselõ-testülete a választási eljárásról szóló 1997. C.tv 23.§ (1) bekezdése alapján a jegyzõ
(helyi választási iroda vezetõje indítványára a 2006. évi
helyhatósági választásokon közremûködõ nagymarosi helyi választási bizottság tagjait július 24-i rendes ülésén
megválasztotta.
Tagok: Csizmadia Ferencné, Bergmann Vilmosné, Veres László. Póttag: Döbrössy Mihályné.
A szavazatszámláló bizottság tagjai az 5. szavazókörben.
5. szavazókör. Tagok: Kerestély Anna, Legény Péterné,
Horváth Rudolf. Póttag: Burgermeister János.
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Tíz- és ötévesek
köszöntése
Pro Urbe Zsombori Miklósnak, elismerõ
oklevél Kismartoni Ferencnek
Nagy nap volt július 29-ike a
Nagymarosi Nyugdíjas Klub
életében, hiszen ezen nap délutánján ünnepelték a klub Die
Blumen táncegyüttesének 10,
és a Nosztalgia kórusa fenn-

mányzata Képviselõ-testülete
által adományozott Pro Urbe
kitüntetést és Kismartoni Ferenc karnagynak az elismerõ
oklevelet, majd a tánckarnál
5 évvel fiatalabb Nosztalgia-

Die Blumen táncegyüttes

Kismartoni Ferenc

állásának 5. évfordulóját. Ez
alkalommal az együttesek vezetõi, Zsombori Miklós a város Pro Urbe kitüntetését kapta meg, Kismartoni Ferenc
pedig – aki már Pro Urbe díjas – elismerõ oklevelet vett
át Edöcsény András polgármestertõl.
A ünnepséget a Die
Blumen táncegyüttes fellépé-

kórus mûsora következett.
Nógrády László felolvasta ez
alkalomra készült Jubileumi
megemlékezés címû írását,
majd Dudás János nótákat
adott elõ.
Meglepetésnek számított
az a filmvetítés, amely a tánccsoport és a kórus fellépéseit
– köztük a Tiszafüredit, ahol
tánccsoport I. díjat kapott -

zösen ünnepeljenek a nagymarosiakkal. Fellépett a
kismarosi és a zebegényi
énekkar, de megmutatták a
Die Blumen régi tagjai – akik
már nem táncolnak –, hogy
nem felejtették el a korábban
tanult tánclépéseket, amikor

a vendégek részérõl.
Rothbauer Antal a 102 éves
Nagymarosi Férfikórus titkára tortával köszöntötte az 5
éves Nosztalgiakórust, amelynek karnagya sokáig a férfikart irányította. Az estébe
nyúló mintegy két órás ünnep-

Zsombori Miklós

Az 5 éves Nosztalgiakórus

sével kezdték, majd Edöcsény
András polgármester szólt a
jelenlévõkhöz, köszöntötte az
ünnepelteket. Ezt követõen
adta át városunk polgármestere Zsombori Miklósnak a
Nagymaros Város Önkor-

örökítette meg 1997-tõl napjainkig. A bejátszásokat
Burgermeister Ferencné, a
klub alapítója, s elsõ vezetõ- együtt ropták a színpadon a ség a zivatar miatti áramkimacsoport jelenlegi tagjaival.
je kommentálta.
radás következtében gyertyaNem maradhatott el a szü- fény mellett fejezõdött be.
Eljöttek a környezõ települések nyugdíjasai is, hogy kö- letésnapi virág és a torta sem
FISCHER ERZSÉBET
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Búcsú Hilda nénitõl
“A pár kis tervem, mi még
lenne, / Ha tán több idõt igényelne, / S egy év nem lenne
elegendõ, / Add, hadd legyek
nyolcvankettõ!” - ezt kérte
nyolcvanadik születésnapján
az Úrtól Hildike.
82 éves korában, 2006. július 14-én eltávozott szerettei
körébõl Jakus Mihályné, Hilda néni.
Hosszú, sikeres élete során, aminek nagy részét
Nagymaroson töltötte, mindenki megszerette, tisztelte és
becsülte. Jakus Mihálynét július 27-én, a nagymarosi temetõben helyezték örök nyugalomra. Az alábbiakban Hilda néni kollégájának,
Gyarakiné Márton Magdának
a temetésen elhangzott búcsúbeszédét adjuk közre.
“Ne feledd, ember, hogy
lélek vagy, / és a lélek több
mint a test, / a test több mint
az öltözet,
a szem több mint az arc, /
és a szeretet több, mint a halál…”
Ezeket a szavakat egy francia filozófus-költõ, Paul
Claudel vetette papírra.
Tisztelt gyászoló Gyülekezet!
E metaforák közül most
hármat ajánlanék figyelmükbe. Pedagógus kollégánkat
van tisztem búcsúztatni, az állami iskola nevelõi nevében,
most mégis a LÉLEK erejét
idézem, abba fogódzkodom,
hogy átsegítsen az elmúlás
felett érzett döbbeneten. Mert
aki hisz a lélek szentségében,
erejében, annak örök élete
lesz.
Vajon jelenti-e magát a lélek? Aki tekintett már kisgyermekek tiszta szemébe, az
érezhette, hogy valami parancsoló, földöntúli sugárzás
árad belõlük: vágya a jónak,
a becsületnek, az igazságnak.
Az örök igazságnak.
Nagy ajándék ez és nagy
felelõsség. Így a jó pedagógusnak megadatik a lélek törvényei szerinti szeretetteljes
tevékenység, lehetõsége e földi életben.

Kötelessége is, hogy eszerint éljen, cselekedjen. A lélek üzenetének része a vidámság, a biztonság, a derû, mely
tulajdonságok mindegyikét
ajándékba kapta Hilda néni, s
adta nekünk bõséggel, szeretettel tovább. Így HALÁLA
az ÖRÖK SZERETET ereje
révén csupán testi elmúlást
jelent, és tanítása is tovább él.
Ki volt Hilda néni?
Jakus Mihályné, Hilda 24
éves korában került Nagymarosra, mint tanító. Szívügyének tekintette az ifjúsági
sportmozgalom szervezését,
ezért testnevelõ diplomát is
szerzett. Pedagógiai tevékenységén túl bekapcsolódott
Nagymaros kulturális életébe
is. Színdarabokat rendezett
felnõtteknek, gyerekeknek
egyaránt. Tanulóival sok szép
népies és ünnepi táncot, emlékezetes év végi tornavizsgát
szervezett. Aktívan részt vett
az iskola sportéletében.
1948-tól 1991-ig végezte
oktató-nevelõ munkáját itt
helyben. Szakmai tudását a
felsõbb szervek is elismerték,
amikor “Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója” címmel jutalmazták. Fiatal, kezdõ pedagógusok szakmai gyakorlatának
is egyik irányítója volt. Nyugdíjba vonulása után sem pihent, mert amikor a kismarosi
iskolában váratlanul tanító nélkül maradt egy osztály, Hilda
néni készségesen kisegítette
õket, pedig akkor már 67 éves
volt. Mint a jó pap, holtig tanult, minden érdekelte.

Mi, a nagymarosi, de elmondhatom, hogy a kismarosi
tantestület tagjai szerettük,
megbecsültük, mint kollégát,
mint a közösség motorját, hisz
vidámságot, jókedvet sugárzott maga körül. Nagy népszerûségnek örvendett.
Mindannyian emlékezünk
arra, hogy táncával õ nyitotta
meg a nagymarosi iskola elsõ
alapítványi bálját, késõbb, a
jubileumi évben a március 15i mûsort egyenesen az õ sugárzó személye köré koreografálta Zsombori Miklós.
Aki látta, emlékezik, hogy
Hilda néni volt a színpadon
Magyarország-édesanya, aki
fájó szívvel, de bátran küldi a
hazáért harcolni fiait, s õ alakította az otthon maradókat
bátorító erõs nagyasszony
szerepét.
Ez az erõ sugárzott belõle
egész életében, ez adta tanítványai számára is a kapaszkodót. Sokféle pedagógus-egyéniség létezik. Van olyan, akinek az elesettek istápolása a
karizmája, s van olyan is, aki
a harcba készülõk felkészítésére rendeltetett. Szigorú az
élet, és Hilda néni azok közé
tartozott, akik a gyengeségek,
érzékenységek leküzdésére,
kemény helytállásra nevelték
a tanítványokat. E végsõ tiszteletadásra számtalan tanítványa, a szülõk serege is azért
jelent meg itt, hogy a kegyelet mellett háláját is lerója
Hilda néni, a pedagógus em-

léke elõtt. Városkánk civil
szervezetei közül például az
ANNA Klub is kiemelt tisztelettel és figyelemmel vette
körül, elõadásra kérte fel, ünnepelte, mint olyan közéleti
személyiséget, aki szerepet
vállalt a közösség formálásában.
Hilda nénit búcsúztatva a
Széchenyirõl írt Arany Jánosversbõl idéznék, hisz mindkettõjük élete példa-értékû.
Ma, amikor a világban eluralkodott az önzés és a gõg,
mind a politikus és a közösség ügyéért áldozni kész
igaz magyar ember,
mind az élete példájával
helytállásra tanító pedagógus
pályája
adjon számunkra erõt a
földi viszontagságok leküzdésére,
lelki erõt pedig az örök, az
Ég által rendelt feladatok teljesítésére.
Nem Hilda nénihez intéztem szavaimat, mert hitem
szerint az õ lelke már más dimenzióban él, hanem itt maradó pedagógustársai nevében
ígérem, hogy tanításait tovább
visszük. Hilda néni emléke
elõtt pedig mély tisztelettel
fejet hajtunk.
“Nem hal meg az, ki milliókra költé dús élte kincsét,
ámbár napja múl,
Hanem lerázván, ami benne földi, egy éltetõ eszmévé
finomul.”
Nyugodjék békében…

Közlemény
A „Nagymarosi Öregek Otthonáért” Alapítvány pályázatot
nyújtott be 2006. januárjában a Nemzeti Civil Alapprogram
által mûködési célú kiadásokra kiírt pályázatára.
A pályázatunk sikeres volt, és háromszázezer forintot nyertünk el, melybõl a Gondozási Központ idõsei részére történõ
mozgásterápia végzését finanszírozzuk.
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

HELYESBÍTÉS. A Nagymaros elõzõ, júliusi számá-

ban címoldalon közöltük azoknak a nevét, akik június 22én, a Megyeházán az árvízi védekezésben való helytállásukért a környezetvédelmi és vízügyi miniszter elismerését kapták meg. A névsorból adminisztratív okok miatt sajnos kimaradt egy név, Rudolf Józsefé, akinek ezúton gratulálunk. A nevek között egy személyé rosszul lett feltüntetve. A kitüntetést ugyanis Müllerné Hontvári Mária kapta
és nem Hontvári Györgyné.
A tévedésért mindkét érintettõl elnézést kérünk.
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Újabb önkéntesek
Nagymaros tisztaságáért
Korábban az egyik civil szervezet, az ANNA Klub hirdetett takarítási akciót városunk
megszépítésére. A közelmúltban ezt a jó példát folytatta
egy lelkes önkéntes nagymarosi csapat. Elõször a Misztrál
fesztivál elõtt a NagymarosVisegrád állomást “szabadították meg” a szeméttõl. Kilenc ember 23 zsák szemetet,
hulladékot gyûjtött össze a
kisállomáson. A munka folytatódott július 26-án, amikor
a Duna-partnak a hajóállo-

Fájdalmas örökségünk könyvbemutató

Szeretettel meghívok minden érdeklõdõt Fájdalmas örökségünk címû könyvem bemutatójára a mûvelõdési házba. Idõmástól a Panoráma-parkolóig
pont: 2006. augusztus 27., vasárnap 17 óra.
lévõ részét tisztították meg a
DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ
szeméttõl.
A takarítási akcióhoz a
nagymarosi TÜZÉP-ek bizto- KIÁLLÍTÁS. A mûvelõdési házban július 28-tól ausították a zsákokat, az össze- gusztus 10-ig tekinthetõ meg Váraljai Erzsébet
szedett szemetet a Maros Kft fotóriportrer és Sajó Boglárka Ecce Homo címû közös
kiállítása.
szállította el.
Reméljük, példájuk nyoPályázati felhívás
mán mindenki felelõséget fog
Nagymaros
Város Önkormányzata
érezni környezete iránt és rendet fog tartani, akkor nem kelNYILVÁNOS
lenek majd külön akciók. AdKÉTFORDULÓS
dig is hálásan köszönjük az
PÁLYÁZATOT HIRDET
ilyen eseti segítséget.

Pályázati felhívás
Nagymaros Város Önkormányzata
EGYFORDULÓS, TÁRGYALÁSOS
PÁLYÁZATOT HIRDET
a tulajdonát képezõ nagymarosi 1456/2.
helyrajzi
számon felvett, természetben
2626 Nagymaros,
Mainzi utca 1456/2 hrsz. alatti,
1360 m² hasznos alapterületû
beépítetlen terület
értékesítés útján történõ hasznosítására
1. A pályázat benyújtásának határideje: 2006. augusztus 10. 10 és 11 óra között.
2. A pályázat beadásának helye: polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálata (2626 Nagymaros, Fõ tér 5.)
3. A pályázatok bontásának helye: polgármesteri hivatal házasságkötõ terem, ideje: 2006. augusztus 10. 11
óra
4. Ajánlati kötöttség: a pályázat benyújtásától számított 60 nap
5. Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft, melyet az önkormányzat elkülönített számlájára kell befizetni úgy, hogy
a bontásig megérkezzen az önkormányzat számlájára.
6. A pályázati leírás átvehetõ: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (27/595-100) Pályázni csak pályázati
anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzõit.
7. Az ingatlan megtekinthetõ: 2006. augusztus 3-án 8
és 16 óra között elõzetesen egyeztetett idõpontban. Idõpont egyeztetést kérjük a 27/595-109 és 110-es telefonon megejteni.
8. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás
bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül
visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

a tulajdonát képezõ nagymarosi
2602/1, 2602/2, 2602/4, 2602/5, 2602/6,
2602/7, 2602/8, 2602/9, 2602/10
helyrajzi számon felvett,
természetben
2626 Nagymaros, Szálloda út
alatti ingatlanok
egyben történõ értékesítésére
(részajánlat tételi lehetõség nincs)

1. Az ingatlan együttes alapterülete 52.897 m2, mûvelési
ága: kivett, lakótelep
2. Opcionálisan ajánlat tehetõ a 2602/3 hrsz-ú útszakasz ingatlanra is.
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2006. augusztus
10. 13 és 14 óra között.
4. A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálata (2626 Nagymaros, Fõ tér 5.)
5. A pályázatok bontásának helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötõ Terem, ideje: 2006. augusztus 10. 14
óra
6. Ajánlati kötöttség: a pályázat benyújtásától számított
60 nap, fizetési feltételeket az ajánlat tartalmazza.
7. Pályázati biztosíték: 70 millió Ft, melyet az önkormányzat elkülönített számlájára kell befizetni úgy, hogy
a bontásig megérkezzen az önkormányzat számlájára.
8. A pályázati leírás átvehetõ: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (27/595-100) Pályázni csak pályázati
anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzõit.
9. Az ingatlan megtekinthetõ: 2006. augusztus 3-án 8 és
16 óra között elõzetesen egyeztetett idõpontban. Idõpont
egyeztetést kérjük a 27/595-109 és 110-es telefonon megejteni.
10. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül
visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
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Misztrál fesztivál - ötödször
“Tegyünk közösen a magyar irodalmi és zenei kultúráért” – ez a
mottója a Regejáró Misztrál Fesztiválnak, amelyet idén ötödik alkalommal rendeztek meg július 14-15-én Nagymaroson. A szervezõk a
fesztivállal az értékõrzõ szórakoztatás megvalósítására törekednek,
ez az idén is megvalósult, hiszen sokan jöttek a városba két napra is,
hogy láthassák az elõadásokat, tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy
a korábbi évekhez hasonlóan sikeres volt a fesztivál.
A közönség az
ország egész területérõl és a határ-közeli magyarlakta területekrõl jött Nagymarosra,
a
messzirõl érkezett vendégek a
városban aludtak.
Sok fiatalt láthattunk és sok volt a gyermekes család. A fesztiválra
érkezõk a szórakozáson túl megismerhették a térség turisztikai értékeit is.
Az idei fesztivál öt helyszínen zajlott. Ebben az évben már harmadszor rendezték meg a rendezvény keretein belül a Misztrál Dalnokversenyt, mely a Diósgyõri Kaláka Folkfesztiválon tartott versenyprogram jogutódja. Néhány fellépõ a színes programból: Arasinda
zenekar, Muzsikás együttes és Petrás Mária, Barvich Tárogató Trió,
Túlpart együttes, Besh o Drom zenekar, Misztrál együttes, Tolcsvay
Béla.
A fesztivál szervezõje a nyolc éve alakult Misztrál együttes, amely
elsõsorban verszenésítésekkel és népdal átdolgozásokkal fellépõ fiatal mûvészekbõl áll. Eddig három CD lemezen – Balassi – Mezõn
széllel járók; Ösvény; Ébredés - jelentek meg önálló zenei alkotásaik. (F)

Huszonkét éves a
magángyûjtemény
Elsõ alkalommal a 20. évfordulót ünnepelték a zebegényi
Hajózástörténeti Múzeumban, azóta minden esztendõben július 12-én kis ünnepség
keretében jönnek össze a községben az ország minden tájáról, a hajózással szoros kapcsolatban álló emberek, akik
fontosnak tartják a hajózástörténeti emlékek megõrzését,
ápolását. Nagymaros város
önkormányzatát az idei ünnepségen Bethlen Gábor és
Burgermeister László képviselték.
A Farkas Vince hajóskapitány által létrehozott magángyûjteményt, leánya Farkas

Judit nagy szeretettel gondozza, s mutatja be az idelátogató turistáknak. A gyûjtemény
anyaga az évek során olyan
mértékben gazdagodott, hogy
Farkas Judit a Hajózástörténeti Múzeumot Segítõ Kht
ügyvezetõje új helyet keresett. Nagymaroson, a Váci út
32. számú, volt bölcsõdei
épületet e célnak megfelelõnek találta. Mint már elõzõ
számunkban írtunk róla, az új
múzeumépület átalakításának, felújításának tervei elkészültek, a megvalósításra pályázatot nyújt be közösen a
nagymarosi önkormányzat és
a közhasznú társaság.

Gyermektábor
Kárpátaljai, kisgejõci, gyermekeknek szerveztünk tábort
Nagymarosra immár másodszor, a határon túli magyarsággal való barátság ápolására. Egy ilyen városban, ahol
mindenki szíves-örömest segít, nem is olyan nagy feladat
ez. Mindig más hozta és fõzte az ebédet és a vacsorát. Aki
nem ért rá, pénzzel, akinek
nem maradt hely a fõzõk sorában, édességgel, üdítõvel,
gyümölccsel járult hozzá a
gyermekek nyaralásához.
Kisgejõcei barátaink, akik
sokakat megrázó szépségû
koncerttel igyekeztek köszönetet mondani a nagylelkû
vendéglátásért, remekül nyaraltak: sokat fürdõztek, voltak
Visegrádon – ezt a kirándulást
az Atlantisz Kft tette lehetõvé -, csónakáztak, részt vettek a Misztrál fesztiválon.

Megtapasztalták, átélték a
magyar szolidaritást, az
összetartozást, és hálatelt
szívvel, szép emlékekkel
utaztak haza Kárpátaljára.
Köszönet illeti a nagymarosiakat az összefogásért,
mindazokat, akik a gyerektábor javára szervezett februári
bálon részt vettek, akik saját
fõzésû ebédet, vacsorát adtak
kis vendégeinknek, sokak között a polgárõrséget, a Nagymarosért Alapítványt, és a helyi FIDESZ-t. Jakus Évának a
kitûnõ rántotta-alapanyagot, a
Maros pékségnek a kedvezményes áru kenyeret, a CBA-nak
pedig egy reggelire valót köszönünk meg. Köszönjük a sok
édességet és azok pénzadományát is, akik nevük titokban
maradását kérték.
Köszönettel a szervezõk:
NANI, SZALAI MIHÁLY, SZOMRÁKY PÁL

Elsõ alkalommal volt jelen a múzeum ünnepségén
Völgyi Péterné dr. Reich Márta tanár, dr. Lengyel Árpádnak, a Titanic segítségére sietõ hajó - a brit
Carpathia – hajóorvosának unokája. A vendég nagyapja relikviáiból hozott néhány képet, s adta át azokat Farkas Juditnak

Segítség az alapítványtól
A Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány mintegy 200 ezer
forint értékben vásárolt a közelmúltban jó lelkû és gyermekszeretõ emberek adományaiból a halsütõhöz közeli dunaparti
játszótérre új játszóeszközt: egy sárga rugós lovat, amelyet
már ki is helyeztek. Kérik a szülõket figyeljenek oda, hogy a
gyermekek a játszóeszközt rendeltetésszerûen használják.
Említést érdemel, hogy az alapítvány a játszótérre tavaly hintákat és gumiszõnyeget vásárolt.
Ezenkívül az alapítvány a gyermekjóléti szolgálattal
együttmûködve 50 ezer forinttal támogatja 20 rászoruló nagymarosi gyermek nyári kirándulásának költségeit (utazási költség, belépõk) is.
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Ifjúsági nap

Várjuk a véradókat

Ifjúsági napot rendezett július
22-én a Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány (NAFIA) a
nagymarosi hajóállomásnál.

sportprogramok (streetball,
kispályás foci, gördeszkás bemutató). Este az Incubus
Cover zenekar adott élõ koncertet, utána fergeteges buli zárta a napot.
Az ebédre készített
bográcsos paprikás
krumpli pedig igazi sikert aratott.
Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani
mindazoknak, akik az
ifjúsági nap sikeréhez
hozzájárultak: Rasman
Miklós (CBA), Balázs
Róbertné (zöldséges),
Hollósi Gézáné (Adi),
Maurer
Tamás
(MarosSpan Kft.),
Sotkovszky Mihály
Délelõtt 10 órától az érdeklõ- (Maros-Pék Kft), Bethlen Gádõket változatos programok bor, Kiss Károly (mesemondó),
várták: vízifoci, mászófal, me- Kittenberger Kálmán Általános

Véradás lesz augusztus 10-én (csütörtökön) 12-18 óráig a
mûvelõdési házban.
Kérjük a 18-65 év közötti egészséges felnõtteket, vegyenek
részt ebben a szép, emberbaráti cselekedetben. Köztudott, hogy
a sok baleset miatt a nyári idõszakban nagyon megemelkedik
a vérigény az országban. Ezért szeretettel várjuk a szünidejüket töltõ diákokat, vagy szabadságukat töltõ dolgozókat is, akik
év közben nincsenek itthon a véradások napján.
BABICS FERENCNÉ VÉRADÁS SZERVEZÕ

A mi Dunakanyarunk –
kedvezményes árusítás
Augusztus 19-én fél 12 órakor a mûvelõdési házban a
nagymarosi mûvészek kiállításának a megnyitása után
„A mi Dunakanyarunk” címû könyv 30 százalékos kedvezménnyel kapható. Dr. Seregi György a helyszínen
dedikálja könyvét.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat, Kmetty Jenõt utolsó útjára elkísérték, és osztoztak mély fájdalmunkban.
A gyászoló család

KÖSZÖNET. Hálás szívvel mondunk köszönetet a
CARITAS vezetõjének, Hontvári Marikának és munkatársainak azért az odaadó, áldozatos munkájukért, amellyel drága
halottunk, Hilda néni napjait és utolsó óráit enyhítették.
JAKUS CSALÁD

Köszönetnyilvánítás

semondás, az Abraka Dabra
zsúrszolgálat bohóca és arcfestõje, hennafestés, kézmûvesfoglalkozás (csuhézás, fazekas-korongozás), fotókiállítás,
graffity-verseny, különbözõ

és Mûvészeti Iskola, az önkormányzat és a mûvelõdési ház
munkatársai.
Reméljük, jövõre is találkozunk!
NAFIA

NAGYMAROSI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT. Az
info. pont várja mindazokat, akiknek információkra, útbaigazításra van szükségük;
akik igénybe vennék ingyenes, név nélküli
tanácsadásainkat (jogi, mentálhigiénés,
egészséges életmód, pályaválasztás…);
akik ingyenesen szeretnének internetezni; akik kíváncsiak az aktuális programokra, szórakozási lehetõségekre…
Nyitva: hétfõtõl csütörtökig 16-19 óráig, pénteken 1618 óráig. Nagymarosi Ifjúsági Információs Pont, 2626 Nagymaros, Fõ tér 5. (önkormányzat épülete), ifiinfo@nagymaros.hu,
06-70/374-0466.

A nagymarosi Gondozási Központ 2006. július 20-án ajándékba kapott három darab elektromosan, illetve mechanikusan állítható betegágyat a kismarosi Ciszterci Nõvérektõl dr. Fejérdy Gábor javaslatára.
Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni az ajándékért,
saját forrásból ilyen drága felszerelést nem tudtunk volna
beszerezni.
Köszönettel:
A GONDOZÁSI

KÖZPONT IDÕSEI ÉS DOLGOZÓI

Meghívó
A Nagymarosi Motorcsónak
SE idén ismét megrendezi a
veterán hajók versenyét. A
verseny idõpontja 2006. augusztus 20. Program: - 10.30
óra: túramotorcsónakok versenye 3 futam, 6 kategóriában. 13.30 óra: Granini Kupa
- veterán hajók versenye. A
verseny színhelye nagymarosi rév és a Szentendrei-sziget
spic között. Díjkiosztó, ered-

ményhirdetés a strandon.
Nevezési díj nincs. Címünk: Nagymarosi Motorcsónak SE. 2626 Nagymaros,
Váci út 49. Információ:
Hollósi Géza 06-30/9046879. Fax.: 06-27/354-019.
Minden versenyezni kívánó
sporttársat, valamint a vízi
sportokat kedvelõ nézõt szeretettel várunk.
NAGYMAROSI MOTORCSÓNAK SE
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Nagymaros város
augusztus havi programja
Szent István nap és Nagymaros várossá
nyilvánításának 10. évfordulója
Részletes program:
AUGUSZTUS 19.
- 9.45 óra: térzene a Dunakanyar Fúvósegyüttes közremûködésével
- 10 óra: ünnepélyes megnyitó a várossá nyilvánítás 10. évfordulója alkalmából. Köszöntõt mond: Harrach Péter, az Országgyûlés alelnöke és Edöcsény András polgármester. Ünnepi beszédet
mond prof. dr. Gyaraki F. Frigyes. Kitüntetések, elismerések átadása az árvízvédelemben nyújtott helytállásért.
A Széchenyi sétány játszóterének jelképes átadása.
Közremûködik a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti
Iskola “Székvirág” tánccsoportja. A táncot betanította: Kuti Andrea mûvészeti vezetõ. Helyszín: Duna-part, kõszínpad.
- 11.30 óra: nagymarosi és Nagymaroshoz kötõdõ képzõ- és iparmûvészek, továbbá városunk tehetségeinek, tudományos szintû eredményeit bemutató kiállítás megnyitója. A kiállítást méltatja: dr.
Seregi György. Közremûködik: a Nagymarosi Férfikórus. Helyszín:
mûvelõdési ház. (A megnyitót követõen dr. Seregi György “A mi
Dunakanyarunk” címû könyve megvásárolható, egyidejûleg a helyszínen a szerzõ dedikálva).
A jó hangulatról Dudás János dalénekes gondoskodik. Helyszín: Duna-parti sétány.
- 15 óra: mesedélután gyermekeknek. Mesélõ: Kiss Károly tehetséges ifjú elõadó
- 16 óra: zenés-táncos mesemûsor gyermekeknek. Címe: Vásott
buli
- 17 óra: ütõhangszeres zenés bemutató a “Drums gyermekegyüttes”
közremûködésével
- 18.30 óra: a Misztrál együttes koncertje
- 19.30 óra: a Jeszenszky Táncmûvészeti Központ és a Sabaya Táncsport Egyesület közös mûsora
- 20.30 óra: István, a király - rockopera keresztmetszet. Helyszín:
a Duna-parti kõszínpad.
- 21.30 óra: Nagyszabású tûzijáték a Dunán, majd a Nagymarosi
Motorcsónak Sportegyesület lampionos felvonulása.
- 22 óra: a Made In együttes utcabállal egybekötött koncertje
AUGUSZTUS 20.
- 10 óra: Szent István-napi szentmise a római katolikus templomban
- 10.45 óra: Szent István és Boldog Gizella szobrának megkoszorúzása. Tiszteletadás a Monsberger téren
- 11 óra: Ünnepi kenyéráldás. Helyszín: Fõ tér.
- 11.30 óra: “Elindultam szép hazámból” elõadás dalban és prózában, közremûködnek: a Madách Színház mûvészei. Közremûködik: a Nagymarosi Nyugdíjas Klub és a Postagalamb Sportegyesület. Helyszín: Fõ tér.
A Nagymarosi Motorcsónak Sportegyesület szervezésében
- 10.30: motorcsónak gyorsasági túraverseny
- 13.30 óra: Granini Kupa - veterán hajók versenye.
Továbbá az érdeklõdés függvényében kedvezményes sétahajózási
lehetõség 14 órától.
Mindkét napon Kóka Bt sörpavilonja várja a kedves vendégeket. Közben folyamatos gyermekprogramok, pónilovaglás,
ugrálóvár és kézmûves-vásár várja az érdeklõdõket.
Minden kedves vendéget szeretettel vár Nagymaros város polgármestere.
A rendezvényt Nagymaros Város Önkormányzata szponzorálja. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: 06-70/451-5421.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: IVOR ANDRÁSNÉ RENDEZVÉNYSZERVEZÕ

Szomszédolás – régiós programajánló
KISMAROS

Augusztus 19., 9 óra: Hazaváró - a Kismarosról elszármazottak hazavárása erre a napra, mûsor, nosztalgia. Helyszín:
sportcsarnok
VÁC

Városházi esték a városháza udvarán
Augusztus 18., 20 óra: „Ezerarcú harmonika” - Orosz Zoltán harmonikamûvész és zenekarának koncertje
szeptember 1., 19 óra: a Chameleon Big Band és a Váci
Dob Jam (ifj. Fazekas László dob és Kovács Péter
ütõshangszerek) koncertje
VERÕCE

Augusztus 15., 20 óra: emlékkoncert az elhunyt Angela
Fussel angol szaxofon és klarinét professzornõ emlékére a
református templomkertben, rossz idõ esetén a templomban
Augusztus 18., 20 óra: 13. Nemzetközi Klarinét-Szaxofon
Kurzus és Fesztivál záró koncertje a mûvelõdési ház udvarán, rossz idõ esetén a színházteremben.
Augusztus 31., 19 óra: József Attila, Nagy László est. Közremûködik: Mocskonyi Gergely elõadómûvész és Szabados
Éva színmûvésznõ.
VISEGRÁD

Zenés Nyári Esték Visegrádon, a római katolikus templomban
Augusztus 12., 19 óra: a Pentaerophonia Budapest Fúvósötös koncertje
Augusztus 26., szombat, 19 óra: a Goldmark Quartet koncertje
ZEBEGÉNY

Zene Zebegényben – a katolikus templomban
Augusztus 12., 20 óra: Lovász Irén népdalestje - Szivárvány
tavaszán - a katolikus templomban
Augusztus 19. 17 óra: „Tisztelet a Mesternek” Ujváry Lajos
festõmûvész kiállításának megnyitója a Szõnyi Múzeumban

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Mátrai Tamás és Gyimesi Helga fia Tamás, Horváth Barnabás és Szabó Tünde lánya Veronika, Lám Norbert és
Svajcsik Szilvia fia Gergõ, Vörös György és Milei Henriett fia Bence, Hamvas Péter és Hortoványi Gyöngyvér
lánya Boróka, Csernyánszki Zsolt és Simon Éva lánya
Regina, Breznay Balázs és Kiss Márta lánya Elza.
Házasságot kötöttek:
Bundik Imre és Ribárszki Valéria Rozália, Dohány Gábor
és Szepessy Katalin Ágnes, Lang Gábor és Dubniczky
Katalin, Heincz Sándor és Rási Katalin, Bényi György és
Simon Regina.
Elhunytak:
Jakus Mihályné sz. Végváry Hildegard, Szakala Krisztina, Kurali Ernõné sz. Baranyi Mária, Kmety Jenõ Ferenc, Krichenbaum Géza, dr. Alpár György, Henyei
Mihályné sz. Matuk Anna, Schlögl Márton.
(Lezárva: 2006. augusztus 1.)
AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu
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Kajakos eredmények
TAKARÉKSZÖVETKEZET KUPA,
JÚLIUS 1., TATA

2000 m
K-1
15 év

2. Döbrössy Gábor
5. Sárog Attila
6. Heininger Szabolcs
9. Perbíró András
K-1
14 év 2. Gyömbér László
Csapatversenyben 4. helyezést értünk el.
ESZKIMÓ-INDIÁN JÁTÉKOK,
JÚLIUS 1., TATA

A versenyzõknek 1000 m-t kellett futni, 2000 m-t evezni,
célba dobni és a végén 200 m-t szlalomozni.
A csapatverseny eredményei:
K-1
13 év 1. Szûcs Géza, Lovasi Bálint,
Gyömbér Péter, Hlaván Csaba
MK-1 11 év 1. Maurer M. Bence, Halápi Gergely,
Heffenträger Zoltán, Döbrössy Péter
Egyéni összetett eredmények:
K-1
13 év 3. Gyömbér Péter
5. Szûcs Géza
6. Hlaván Csaba
9. Lovasi Bálint
MK-1 13 év 9. Heininger Ádám
MK-1 12 év 9. Radics Márkó
MK-1 11 év 2. Döbrössy Péter

A vidékbajnokságon 4000 méteren K-2-ben a 15 éveseknél második lett Borkó Máté és Döbrössy Gábor

K-2

12 év

Váltóverseny:
3 X 200 m
K-1
14 év 3. Gyömbér László, Makáry Sebestyén,
Nieberl Olivér
K-1
13 év 4. Gyömbér Péter, Lovasi Bálint, Szûcs Géza
MK-1 13 év 3. Bozóki Gergõ, Heininger Ádám, Hlaván
Csaba

Országos Bajnokság,
július 28-30., Velence
500 m
K-2
16 év

1000m
Összetett csapatversenyben a kisfiúk is, mint a nagyok, 4. K-1
14 év
helyezést értek el.
K-2
15 év
K-4
14 év
VIDÉK BAJNOKSÁG,
JÚLIUS 7-9., VELENCE

1000 m
K-1
14 év
K-2
16 év
K-2
15 év

8. Gyömbér László
7. Heffenträger András, Scultéty Gergely
4. Borkó Máté, Döbrössy Gábor
7. Heininger Szabolcs, Sárog Attila
K-2
ifi
9. Baranyi Balázs, Döbrössy Gergely
K-4 13-14 év 5. Bachor Máté, Batki Martin,
Makáry Sebestyén, Nieberl Olivér
500 m
K-2
16 év
K-2
15 év

2. Heffenträger András, Scultéty Gergely
9. Heininger Szabolcs, Sárog Attila

4000 m
K-1
16 év
K-1
15 év

7. Heffenträger András
5. Sárog Attila
9. Heininger Szabolcs
K-2
15 év 2. Borkó Máté, Döbrössy Gábor
K-4 13-14 év 7. Bachor Máté, Batki Martin,
Marosvölgyi Gergely, Schindler László
K-2
14 év 6. Makáry Sebestyén, Nieberl Olivér
MK-1 13 év 2. Gyömbér Péter
K-1
13 év 8. Lovasi Bálint
K-2
13 év 3. Hlaván Csaba, Szûcs Géza
2000 m
K-4 11-12 év 2. Bozóki Marcell, Halápi Gergely,
Heffenträger Zoltán, Maurer M. Bence

6. Duhony Levente, Radics Márkó

7. Heffenträger András, Scultéty Gergely
8. Gyömbér László
8. Borkó Máté, Döbrössy Gábor
6. Bachor Máté, Batki Martin,
Nieberl Olivér, Makáry Sebestyén

4000m
K-4 15-16 év 5. Heffenträger András, Heininger Szabolcs,
Sárog Attila, Scultéty Gergely
K-2
15 év 5. Borkó Máté,Döbrössy Gábor
K-2
14 év 7. Nieberl Olivér, Makáry Sebestyén
K-1
14 év 6. Gyömbér László
MK-1 13 év 2. Gyömbér Péter
K-4
13 év 4. Borkó Bálint, Lovasi Bálint,
Bozóki Gergõ, Heininger Ádám
K-2
13 év 5. Hlaván Csaba, Szûcs Géza
2000m
K-4 11-12 év 5. Bozóki Marcell, Maurer M. Bence,
Heffenträger Zoltán, Halápi Gergely
K-2
12 év 5. Duchony Levente, Radics Márkó
MK-1 11 év 1. Döbrössy Péter
Váltóversenyek:
3 X 200 m
K-1
14 év 3. Gyömbér László, Makáry Sebestyén,
Nieberl Olivér
MK-1 13 év 4. Borkó Bálint, Bozóki Gergõ,
Hlaván Csaba
K-1
13 év 5. Gyömbér Péter, Lovasi Bálint, Szûcs Géza
4 X 300 m
MK-1 11 év

1. Maurer M. Bence, Halápi Gergely,
Heffenträger Zoltán, Döbrössy Péter
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Nagymaros
ünneplõket, hogy tûzijáték siak, hogy erre a nemes
rendezési szándékukat elõre célra adakozzanak! Gonközöljék kutyát tartó szom- dolják el, hogy minden
szédaikkal, hogy azoknak nagymarosi polgár csak
módjuk legyen kedvenceiket, 150 forintot ad! Csak egy
az derülne ki, hogy a gondo- a tûzijáték ideje alatt zárt tér- gombóc fagylalt áráról
zásba adott kutya – az okozott ben elhelyezni és ott tartani. kell lemondanunk, ugye
kényelmetlenség miatt - túl
milyen kevés? Ám összenagy teherré vált, kíméletesebb A Máté Állatvédelmi Köz- fogva jelentõs összeget
lenne egy új gazdát keresni hasznú Alapítvány tavaszi, képvisel. Kérjük, segítseneki, aki szívesen befogadná. támogatott akcióinak eredmé- nek az állatok érdekében,
VON-BENKO MARIAN nye: macska ivartalanítás: 19, hisz õk önmagukról nem
kutya ivartalanítás: 4, macs- tudnak gondoskodni, neTûzijátékokkal járó veszé- kák veszettség elleni oltása: 4. künk kell értük felelõssélyek. Szent István napján, vaAz akciók összköltsége: get vállalnunk és nem
lamint születésnapok és név- 81.300 forint.
csak saját állatainkért,
napok megünneplésekor egyVON-BENKO FERENC hanem minden állatért!
re gyakoribb a tûzijáték és a
Adományikat várjuk a
petárdák fellövése, ami nagy Az alapítvány nem részesül CBA bejáratánál elhelyevillanásokkal és zajjal jár. Ez rendszeres, hivatalos anya- zett, narancssárga pera kutyákban hatalmas félel- gi támogatásban, ezért az selybe, postai befizetõ
met kelthet, akár pánikot is állatszeretõ, jószívû egyé- csekkek pedig az állatorokozhat, minek következté- nek támogatására szorul rá vosi rendelõben, a Bethlen
ben mindenáron menekülni ahhoz, hogy állatvédelmi vendéglõben és a révpénzpróbálnak, áttörnek a keríté- céljait elérhesse. Tisztelettel tárnál találhatók.
sen és elrohannak, s félõ, kérjük Önöket, NagymaroHOLTSÁG ILDIKÓ
hogy többé nem találnak haza.
Végsõ esetben, a pánikba
“A kedvenc állat nem játékszer, tartása
esett kutyák, saját végzetünemcsak
egy pár szabadságos hétre szól,
ket is okozhatják!
hanem
az állat egész életére!”
Kérjük a felelõsségteljes

Szabadságra menetel
elõtt mindenképpen ajánlatos a kedvenc állatok gazdáinak egy felelõs és megbízható személyt találni,
akire, távollétük alatt, kedvencük gondozását nyugodt lélekkel rábízhatják.
Ugyancsak célszerû egy
második személyt (szomszédot, rokont, vagy barátot) is megkérni, arra az
esetre, ha a megbízott személy valamilyen akadályoztatás miatt nem tudja
ellátni a vállalt gondozást,
ami az állatnak szükségtelen szenvedést, a környezetben lakóknak pedig kellemetlenséget okoz.
Arra is gondolni kell, hogy
sok állatnak (fõleg kutyáknak) a mindennapos etetésitatáson kívül személyes törõdésre és mozgásra (sétára)
is szüksége van! Amennyiben
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Szemelvények Dr. Seregi György Nagymarosi naplójából

A tücsök és a hangya
La Fontaine állatmeséinek
egyik gyerekkorunkból közismert epizódja A tücsök és a
hangya tanulságos története. E
szerint a tücsök léha, sõt bohém, felelõtlen, individuális, a
mának élõ állat, aki egész nyáron hegedül ahelyett, hogy
gyûjtené a télire valót, míg a
hangya szorgalmas, gyûjtögetõ, közösségben élõ, feletteseit tisztelõ állat. A felsorolt jelzõkbõl következik, hogy a tücsök unszimpatikus, a hangya
pedig követendõ tulajdonságokkal rendelkezik, tehát szeretni, védeni kell.
A mi ez évi tapasztalataink
merõben mások voltak. Már
kora tavasszal, szinte egyik
napról a másikra apró hangyák
lepték el konyhaasztalunkat.
Ez még nem lepett meg bennünket, mert néha egy-egy eltévedt példány elõfordult máskor is a kövezeten, amint önmagánál háromszor nagyobb
morzsát cipelt a hátán. Amikor
azonban már hosszú, tömött
sorokban, katonásan vonultak
az ajtófélfán felfelé, kezdtük
megsokallni a váratlan vendégeket. Talán háborút indítottak
ellenünk, el akarják foglalni
elõször a konyhánkat, majd az
egész víkendházunkat? Feleségem, aki a családban közismerten „tisztaság mániás” fokozottabban kezdett mindent le- és
felmosni, törölgetni, fertõtleníteni a legkülönbözõbb csodaszerekkel. Õ egymaga felvette
a harcot a hangyák hadseregével. Egyelõre sikertelenül, mert
konyhaasztalunkon sûrûsödött
az invázió és behatolt a konyhaszekrénybe, a mosogató alá,
nem is beszélve a szemetesvödörrõl, ahol sötét pontocskák
szaladgáltak a dinnyehéjak között. Átmeneti javulást hozott
a szétszórt sütõpor, amelytõl a
hangyák állítólag undorodnak,
mert nem bírják azt a kellemes
illatot, amit mi, emberek annyira szeretünk. A sütõpor ilyen
irányú felhasználását feleségem nagymamájától tanulta, és
most alkotó módon alkalmazta. A sütõpor azonban csak ki-

sebb csatanyerésre volt alkalmas, a háborút – úgy nézett ki
– a hangyák nyerik. Ezután kipróbáltuk a nagymarosi CBA
összes hangyairtó szerét, mind
kevesebb sikerrel. És ekkor
már gyûlöltük is ezeket a szorgalmas, közösségben élõ, undorító szörnyetegeket, és ellenségeinknek tekintettük õket,
akik ellen minden eszközzel
harcolni kell. Már semmit sem
mertünk megenni, mert ellenségeink összemászkálták, már
mindent a hûtõszekrényben tartottunk. De azért a tányérokat,
a poharakat és az evõeszközöket mégsem lehet a zárt hûtõben tartani.
Ezek után nejem oldalán én
is beszálltam a hangyák elleni
háborúba. Fegyvertáram a
fándliból, a kõmûves kanálból
és a gipszbõl állt. Begipszeltem
minden kis lyukat, minden rést,
minden hézagot: „Majd elzárom én az útjukat, nem fognak
itt masírozni a falon keresztül.”
Bevetésem átmeneti sikereket
hozott, de a hangyák néhány
óra alatt megtalálták új útvonalaikat.
A kifogyhatatlan hangyákról az a különleges, háromszög
alapú, zöld pálinkásüveg jutott
az eszembe, amely az új albérlõink vonulási útjától mindössze egy méterre levõ polcon
várja a hívatlan, de kedves vendégeket. Ennek az üvegnek,
melynek oldalán kalligrafikus
betûkkel a „Hangya” felirat
olvasható, külön története van,
és nem csak a rajta levõ szöveg miatt kapcsolódik írásomhoz, hanem azáltal is, hogy a
benne levõ kisüsti csak félig
tölti meg, de mégis éppúgy kifogyhatatlan, mint a lakásunkba költözött hangyahad. Az
üvegnek ezt a jó tulajdonságát
Édesapám elvi és gyakorlati
álláspontja alapozta meg, mely
tükrözte egész életfelfogását,
társadalmi helyzetét, anyagi lehetõségét és erkölcsi álláspontját: a kedves vendég, a jó barát
az üvegben levõ ital magassági szintjébõl, valamint a szerény kínálásból rögtön megál-

lapíthatta, hogy egy-két kupicányinál többre nálunk nem
számíthatott. Ez nem az iszákosok mérhetetlen szomját, hanem csupán az anekdotázók
kedvének élénkítését szolgálja.
Ez az üveg egyik legkedvesebb örökségem, én is folytatom a családi hagyományt,
mert úgy látszik, nem sokat
változott az utóbbi évszázadban családunk polgári besorolása. Az üvegbõl én is szívesen
kínálom látogatóimat, gondosan figyelve az „utántöltésre”
és arra, hogy ennek magassága a kétharmadot ne haladja
meg. A fiatalok kedvéért azt is
elmondom, hogy a „Hangya”
feliratot a múlt század harmincas éveiben országos hálózattal rendelkezõ, és a kisembereket szolgáló fogyasztási szövetkezet választotta névadóul,
ezzel is jelezve üzleti ars poeticáját.
Mikor már úgy nézett ki,
hogy tartósan be kell rendezkednünk a hangyákkal való
együttélésre, szinte egyik óráról a másikra csoda történt. Eltûntek a hangyák! Elõször úgy
hittük csak taktikai visszavonulás történt részükrõl. De
nem, a nyár közepe óta a házban nem láttunk egy szemet
sem. Próbáltunk magyarázatot
találni, és az õsi megfigyelésekkel indokolni jelenlétüket,
illetve gyors eltûnésüket. E
szerint esõ elõtt gyülekeznek
a hangyák, szép idõben visszavonulnak. Nos, idén ez biztosan nem így volt, mert akkor
örökké csak ki-be vándorolhattak volna. Nyár elején, ha
szép idõ volt, ha csúnya, mindig nyüzsögte, nyár közepén
pedig eltûntek „Hangyás” lett
a világ, amibe õk is, mi is beletartoztunk.
Szeptember elején végre
ránk köszöntött egy kis szép
idõ. Ez még nem a „vénasszonyok nyara”, inkább csak
nyárutó. A szép csillagos estéket a teraszon töltjük, figyeljük
a szputnyikokat (mi már csak
így hívjuk a mesterséges holdakat függetlenül attól, hogy ki
lõtte fel), amelyekbõl van bõven. Könnyû megkülönböztetni a repülõgéptõl, mert ez utóbbi szárnyain pislogó fényeket
látni. Augusztus végén, szep-

tember elején gyakran látunk
hullócsillagokat, amint fénysávot húznak a visegrádi vár felett. Beszélgetésünket és a természet látványprodukcióit tücsökzene kíséri. Manapság, a
gépzene világában értékelni
kell az „élõ zenét”. Pláne, ha
sztereóban hangzik. Ez pedig
nem két hangfalból, hanem
százból, a világ négy égtája felõl érkezik. Természetesen,
kedvesen és ahogy a csillagok
sûrûsödnek az alkonyuló égen,
úgy sûrûsödnek a tücsökhangok a réten, a kertben. Sõt, egészen közelrõl is hallható, mintha a cigányprímás a fülünkbe
húzná. Nejem feláll kényelmes
kempingszékérõl és a zene elhallgat. Leül, ismét rázendít
egész közelrõl. De honnan?
Még egy méter sem lehet a távolság. És akkor jön a nagy
felfedezés: a gerendáról lógó
muskátli cserepében tanyázik
házimuzsikusunk. Felállok és
fülemet a cserép mellé dugom.
Semmi nesz. Ellépek, és az éjszakában felcsendül a jellegzetes tücsök hegedûhangja. Nem
bántó, nem kellemetlen, sõt
szívesen hallgatjuk, és úgy
vesszük, hogy a „mi” tücskünk
a száztagú kisújhegyi cigányzenekar prímása, aki nekünk
vezényli az egyik nótát a másik után.
Másnap reggel teraszunkon
egy tücsökhullát találtam. Óvatosan söpörtem össze, hátha él,
és félve gondoltam arra, hogy
talán a „mi” tücskünkkel történt valami baleset. Estig izgalomban voltam, de nyolc óra
után megnyugodtam, mert a
lelógó muskátliból elindult a
tücsökzene. Most már féltjük
is, és büszkék vagyunk, hogy
saját tücskünk van.
Úgy látszik tényleg felfordult a világ. La Fontaine új
mesét írhatna, ha felébredne
310 éves álmából, melyben a
tücsköt önzetlenül, érdek nélkül muzsikáló kedves lénynek,
a hangyákat viszont agresszív,
törtetõ, mindent felfaló állatokként jellemezhetné. Kiknek tetszenek ma már a kollektív gondolkodású hangyák?! Ma az
egyéni vállalkozók, a tücskök
korát éljük, akik a holnappal
törõdnek a legkevésbé.
(2005. szeptember 5.)
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A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!
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Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
E-mail: pmkabinet@nagymaros.hu
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Fischer Erzsébet (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Tel./fax: 27/316-100
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augusztus 5-tõl 31-ig
895,- Ft
299,- Ft
169,- Ft
1095,- Ft
285,- Ft
1175,- Ft
1325,- Ft

Bayerland Gauda tömbsajt 1 kg
Wiesenglück UHT Tej 1,5 % 1 l
Bolgár Sirene sajt 1 kg
Eidami sajt (SZ-L) 1 kg
Rottaler UHT Jegeskávé 1 l
Duó nemespenészes sajttorta 1 kg
Duó diós sajttorta 1 kg
Duó füstölt lazacos sajttorta 1 kg
Bayerland Cheddar sajt (50 %) 1 kg
Hochwald puding (5 íz) 450 g
Ehrmann Ballerina 0,1% (3 íz) 135 g
Gouda sajt 1 kg

1185,- Ft
119,- Ft
825,- Ft
945,- Ft
245,- Ft
2395,- Ft
2395,- Ft
2395,- Ft
1199,- Ft
179,- Ft
95,- Ft
895,- Ft

Hame libamájas pástétom 105 g
Hame ördögi májpástétom 105 g
Hame kolbászos pástétom 105 g
Hame sólet marhahússal 400 g
Classic szardellafilé szójaolajban üv. 230 g
Aletta májkrémek (3 íz) 63 g
Almás torma üv. 212 g
Taipai tonhal darabok olajban 185 g
Naturpont Azték - Alföldi mix (Univer) 400 g
Kunsági húsgombóc paradicsomos mártásban 380 g
Kunsági marhapörkölt 380 g
Kunsági pacalpörkölt 380 g

119,- Ft
145,- Ft
145,- Ft
219,- Ft
395,- Ft
29,- Ft
59,- Ft
125,- Ft
89,- Ft
195,- Ft
229,- Ft
229,- Ft

Di Martino spagetti 500 g
Juhász 8 tojásos házi tészták 200-250 g
Sós vegyes mix 400 g
CBA perec 500 g

145,- Ft
75,- Ft
199,- Ft
185,- Ft

Nescafé 3 in 1 classic 180 g
CBA õrölt vác. kávé 250 g
Paloma instant kávé bögrével 250 g
CBA instant kávé 100 g 225,- Ft
Bedeco instant kakaópor 800 g

339,- Ft
169,- Ft
929,- Ft

Sirenex gyümölcs öntetek (több íz) 1 kg
Csokis piskóta tallér (meggy) 200 g
Piskóta korong 120 g
Grafiti táblás csoki (4 íz) 100g

395,- Ft
119,- Ft
95,- Ft
59,- Ft

499,- Ft

Harmónia szelet XL 42 g
Mini szelet mix 25 g
Valdor baconnal-sajttal töltött pulykamell 800 g
Pani baromfivagdalt 1 kg
Orsi petrezselymes pulykafasírt 940 g
Orsi csirkemell nuggets 475 g
Trojka pizza 2+1 db 900 g
Fritár 5 részes zöldségkeverék 450 g
Frisch Fassl dob. sör 0,5 l
HB Lager dob. sör 0,5 l
Dreher Classic dob. sör 0,5 l
Dreher Classic üv. sör 0,5 l
Kanizsai dob. sör 0,5 l
Radegast dob. sör 0,5 l
Rocky Cellar dob. sör 0,5 l
Arany Ászok üv. sör 0,5 l

29,- Ft
19,- Ft
955,- Ft
465,- Ft
579,- Ft
555,- Ft
595,- Ft
165,- Ft
95,- Ft
135,- Ft
149,- Ft
145,- Ft + üv.
99,- Ft
99,- Ft
109,- Ft
109,- Ft + üv.

Primavera ásványvíz 1,5 l
Szobi dob. üdítõ (õszibar.-sárgabar.-paradicsom) 1 l

49,- Ft
109,- Ft

La Fiesta Zweigelt (félédes) 0,75 l
La Fiesta Rajnai Rizling (száraz) 0,75 l
Sangria Castaneda 1,5 l

175,- Ft
175,- Ft
439,- Ft

XL energiaital 250 ml
Hipp bébiitalok (alma-szõlõ-feketeribizli, körte)
2 íz 220 ml

99,- Ft
199,- Ft

Lilla WC papír 12 tek. 1 db
209,- Ft
Lilla WC papír 4 tek. 1 db
75,- Ft
Szindy citromos kéztörlõ 1 db
129,- Ft
Bref duó active WC-gél 60+60 ml
189,- Ft
Légfrissítõ zselé (2 illat) 150 g
195,- Ft
Zentó szemeteszsák 135 l 1 db
149,- Ft
Zentó szemeteszsák 110 l 1 db
119,- Ft
Forest kamilla 3 rétegû WC papír 8 tek. 1 db
499,- Ft
Forest Bellis 3 rétegû papírtörlõ 2 tek. 1 db
195,- Ft
Bianka 100db-os papírzsebkendõ (több illat) 1 db
155,- Ft
Calgon vízlágyító 800+200 g 1 kg
1279,- Ft
Calgon vízlágyító 500g
925,- Ft
Vanish folteltávolító 1 l + szappan 1 db
925,- Ft
Aroma fresh tusfürdõk (6 illat) 300 ml
179,- Ft
Aroma sampon, balzsam 300 ml
179,- Ft
(csalán samp. - zsíros hajra, tojás samp. - igénybevett hajra)
(zöldalma samp. - száraz hajra, körömvirág samp. - megviselt hajra)
(körömvirág balzsam - megviselt hajra)
Astera herbal microgranules fogkrém 75 ml
179,- Ft

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!
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CBA gépsonka 1 kg
Baromfi virsli 1 kg
Szeletelt Kapuvári sonka 135 g
Kapuvári táblás bacon vf. 1k g
Étkezési tepertõ mûa. csom. (Lipid) 200g
Darabolt Bacon 1 kg
Toldi csem.-papr. szalámi (Alföld-Hús) 1 kg

