Nagymaros
2005. augusztus 5. - a lap ingyenes!

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Közel negyven milliót
nyertünk pályázatokon
» részletek a 3. oldalon

A kapitány megígérte:
az elsõ új autót Nagymaros kapja
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje dr. Ignácz István dandártábornok, rendõrségi fõtanácsos
2005. június 15-ei hatállyal beosztásából felmentette Kendrovszki
József alezredest, a Váci Rendõrkapitányság vezetõjét és június 16ai hatállyal Magyari Sándor alez-

redest bízta meg a kapitányságvezetõi feladatok ellátásával.
Magyari Sándor 1997. május 1jétõl a váci kapitányság bûnügyi
osztályának osztályvezetõje, s ettõl az idõponttól látta el a kapitányságvezetõ-helyettesi feladatokat is.
» folytatás a 3. oldalon

Pályázat a vidékfejlesztési programra
Meg kell tanulnunk térségben gondolkodni
Négy település, Nagymaros, Kismaros, Verõce és Szokolya augusztus elején közösen adott be pályázatot a Leader+ vidékfejlesztési programra. A települések képviselõibõl létrejött akciócsoport vezetõ szervezete Nagymaros, s a pályázatot is városunk nyújtja be.
» folytatás a 4. oldalon

Adományokat gyûjtenek
és megalakult a baráti kör
Huszonkét hónap. Ennyi idõ múlva szeretnék megnyitni Nagymaroson a hajózástörténeti múzeumot – jelentette be Edöcsény András polgármester Zebegényben, a
múzeum fennállásának 21. évfordulóján, július 12-én tartott ünnepségen, melyen jelen volt néhány nagymarosi önkormányzati
képviselõ is. Az évfordulón résztvevõk ez alkalommal megismerkedhettek a múzeum új helyének
– mely városunkban a Váci út 32.
szám alatt lesz kialakítva – építési terveivel is.
Farkas Judit, a Hajózástörténe-

ti Múzeumot Segítõ Kht ügyvezetõje bejelentette, ahhoz, hogy a
tervbõl valóság legyen, pályázni
kell, ám a pályázathoz önrészre is
szükség van. Ennek az összegnek
a megszerzése érdekében július 12vel adománygyûjtõ akciót indítanak el, s megalakítják a múzeum
baráti körét. Farkas Judit arra kérte a jelenlévõket, ha konkrétan, személy szerint nem tudnak az induláshoz segítséget nyújtani, akkor ismerõsökön keresztül, vagy bármely
más módon álljanak az ügy mellé,
biztosan nem fognak csalódni.
» folytatás a 6. oldalon

Énekek Szent István királyhoz
Dicsõ István, nagy királyunk, téged ég s föld magasztal,
Téged tüntet ki országunk, elsõ szent urának vall.
Tõled vette fényességét, méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét, hitét – kincsét-, mindenét.

LLL

Magyar hazánk fénye, nemzetünk reménye,
Szent hitünk alapja, népünk édesatyja, Szent István király!
Ezer évet éltünk, te esdettél értünk,
Hogy még áll országunk, te voltál istápunk, Szent István király!
Koronád keresztje elhajolt fény vesztve,
Mert hûtlenek lettünk, téged elfeledtünk, Szent István király!
Nincs egység közöttünk, nincs áldás fölöttünk,
Sok rajtunk az ínség. Te légy a segítség, Szent István király!
Kinek felajánl’tad drága, szép hazánkat,
Kérd az Isten Anyját, tárja felénk karját, Szent István király!
Tekints ránk az égbõl, szentek seregébõl,
Bús ügyünket szánd meg, magyarjaid áldd meg, Szent István király!

(Magyar egyházi népének)

Meghívó
Mindenkit szeretettel várunk a
nagymarosi Szent István-napi
és az új kenyér ünnepe alkalmából rendezett városi rendezvényekre.
A hagyományokhoz híven augusztus 19-én 18.30 órakor a helyi, és városunkhoz kötõdõ képzõmûvészek kiállításának megnyitójával
veszi kezdetét a programsorozat,
majd este 20 órától a kõszínpadon
Operett-Musical Est lesz népszerû
mûvészek közremûködésével. Ezután a Duna közepén, nagyszabású
tûzijátékban, s a Nagymarosi Motorcsónak SE lampionos felvonulásában
gyönyörködhetünk, majd 22 órától
utcabál következik.
Augusztus 20-án 10 órától ünnepi szentmise lesz a római katolikus templomban, majd utána háromnegyed 11 körül ünnepélyes keretek
között koszorút helyeznek el az önkormányzat és a társadalmi szerve-

zetek nevében a Monsberger téren
álló Szent István és Boldog Gizella
szobránál. 11 órától a Fõ téren a
Fónay Márta Amatõr Színjátszó
Egyesület elõadása, majd 11.30-tól
új kenyér megáldása következik.
Ezen a napon délután még szórakoztató programokkal – sétahajózás, bábszínház, nagymarosi fiatalok
zenés-táncos bemutatója, koncertek
- várjuk az érdeklõdõket.
(A részletes programot lapunk
11. oldalán és a hirdetõtáblákra kihelyezett plakátokon olvashatják.)

“A hit s a haza szeretetét kell fölébresztenünk,
e kettõben kell a boldogulás reményét keresnünk”
(PROHÁSZKA OTTOKÁR)
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Könyvvizsgálói megbízás,
Fõ téri tenderkiírás
Beszámoló a képviselõ-testület rendkívüli ülésérõl
Több fontos kérdésben - könyvvizsgálói pályázat, Fõ tér ajánlattételi felhívás - döntöttek a városatyák a július 25-én tartott rendkívüli testületi ülésen.
A napirend elõtti kétperces felszólalásában Hadi Péter ismét a
Tavasz utca alján jogtalanul elhelyezett óriásplakát felõl érdeklõdött, megkérdezte, mikor tûnik
onnan el. Heincz Tamás arra volt
kíváncsi, miért hagyták ott az
Elsõvölgyben kátyúzásra elõkészített gödröket. Niedermüller Ervin
azt reklamálta, hogy a testület a
pénzügyi osztálytól kért egy kimutatást arról, hogy önkormányzat
koncepciókra és átvilágításra
mennyit költött, ezt az összesítést
még nem kapták meg. Hollósi
Géza a Babits Mihály utcai úgynevezett “MÉH-telep” megszüntetését sürgette, emellett kifogásolta a napközi konyha berendezési
és használati tárgyainak állapotát,
valamint elmondta: úgy hallotta,
megszüntetik az intézményt. A
képviselõ a nagymarosi hegyoldalban végzett hatalmas földmunkák
miatt is kifejezte aggodalmát,
ugyancsak kíváncsi volt arra, hogy
mi lesz a Koperniczky villa sorsa.
Edöcsény András polgármester tájékoztatta a testületet arról,
hogy az ülés napján átadtak használatra egy digitális fényképezõgépet a Nagymarosi Rendõrõrsnek, megkapta a város a termálkút fúrására az engedélyt, emellett a polgármester részletesen
beszélt a közelmúltban pályázaton elnyert pénzekrõl és a jegy-

zõvel választ adtak a képviselõi
kérdésekre.
A napirendek közül:
- a három könyvvizsgálói pályázatból a legtöbb szavazattal elfogadta a testület a Balogh és
Társa Kft ajánlatát, s a társaságot
2005. augusztus 1. napjától megbízták a 2005-ös évre a könyvvizsgálói feladatok ellátásával;
- módosították a Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát;
- hozzájárultak a Maros Kft telephelye területén szolgalmi jog
bejegyzéséhez Zoltai Mihály javára;
- határozott arról a testület,
hogy meghirdetik a Fõ tér környezetrendezésére, építési kivitelezésére vonatkozó tenderfelhívást.
Felkérték a polgármestert, hogy
a felhívás meghirdetésérõl és az
eljárás lebonyolításáról gondoskodjon;
- a képviselõ-testület a korábban az ingatlan-adatbázis felülvizsgálata céljából lefolytatott eljárást eredménytelennek nyilvánította, ezért megismételt eljárás
kiírásáról döntött;
- döntöttek a képviselõ-testület munkatervének módosításáról.
A közmeghallgatás idõpontját a
tervezett szeptember 26. helyett
szeptember 30-án, pénteken 18
órakor tartják;
- módosítással elfogadták a felvonulási lakótelepre, a Rizsvölgyre, valamint a sportpályára vonatkozó elõterjesztést, mely ingatlanok hasznosítását illetõen rendeletmódosítást kell végrehajtani.

Nagy a forgalom az Információs Pontnál
Egy hónapja, július 1-jétõl mûködik a hajóállomásnál az Információs Pont, ahol a
város lakói és az
ide látogató turisták tájékoztatást
kaphatnak a helyi,
valamint a környékbeli települések programjairól, nevezetességeirõl. Az Információs Pont bõven el van látva szóróanyagokkal és a város címerével ellátott ajándéktárgyakkal, pólókkal. Ottjártunkkor Trieb Gabriella és Csernõi
Ildikó foglalkozott az ügyfelekkel. Elmondták: sokan kérnek információt, segítséget tõlük, s nemcsak magyarok, hanem külföldiek is.
A legtöbben a hajójáratok és a helyi és környékbeli programok felõl
érdeklõdnek, de szépen fogynak a képeslapok és a térképek is.

Városfejlesztési és városüzemeltetési események
P A júliusi képviselõ-testületi döntésnek megfelelõen - az illetékes véleményezõk jóváhagyása után - várhatóan augusztus hónapban meghirdetésre kerül a Fõ tér környezetrendezésének elsõ tenderfelhívása, ami a kiviteli munkarészekre vonatkozik. A munka megkezdése, az eljárás lefolytatása után várhatóan ez év õsz végén indulhat.
P Augusztus hónapban az ELMÛ Rt beruházásában megkezdõdik a
Kisújhegy elektromos hálózatának átépítése. Az utcában lévõ ingatlanok
nagyrésze jelenleg az elsõvölgyi magáningatlanokon keresztül van betáplálva, ami a mai elõírásoknak nem felel meg, bõvítésük ezirányból nem
lehetséges. A további igények kielégítése végett az Elsõvölgy utcai “trafóállomástól” földkábel hálózat épül ki. A tervezett hálózatra egyelõre hat
ingatlan bekapcsolása készül el, a további bõvítések, szabványosítások a
tulajdonosi igények alapján várhatóak.
A földkábelfektetés oka kettõs, egyrészt az utca szûkössége miatt, másrészt a városkép érdekében hozott rendelet vonatkozó elõírásai miatt sem
lehetséges új oszlopsor állítása. Az ezzel járó munka idõlegesen nagyobb
fennakadást okoz az ott lakók életében, azonban hosszútávon a lakosság
szempontjából is elõnyösebb megoldást jelent.

Ezúton is kérjük az lakók megértését és türelmét.

EDÖCSÉNY ANDRÁS
MURÁNYI ZOLTÁN

POLGÁRMESTER,

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLYVEZETÕ

Tájékoztató az elhasználódott jármûvekrõl
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a közelmúltban módosításra kerültek a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/
2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezései. A módosítás célja az elhasználódott jármûvek bontásának az európai közösségi szabályozáshoz való
hazai igazítása volt.
A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény
felhatalmazása alapján – figyelemmel
a környezetvédelem általános szabályaira - még a múlt évben rendeletben szabályozta a hulladékká vált gépjármûvekkel kapcsolatos alapvetõ jogokat és
kötelezettségeket.
A 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a gépjármû tulajdonos köteles a forgalomból
végleges kivonásra szánt, továbbá
amennyiben nem kívánja megjavíttatni – a hulladékká vált gépjármûvet a
bontónak, a gyártónak vagy az átvevõnek átadni.
Hazánkban a regisztrált bontó-hulladékkezelõ tevékenységi engedéllyel
rendelkezõ szervezetek 2005. január 1je óta jogosultak a bontási igazolás kiadására.
A regisztrált hulladékkezelõk aktuális jegyzéke a Közlekedési Fõfelügyelet (http://www.kff.hu címén elérhetõ és

letölthetõ (a honlap fõoldalán: a közérdekû információk alatt a “Regisztrált bontók - excel file-ben találhatók,
melyben a begyûjtõhelyek egy külön
munkafüzetben vannak!! ).
A környezetvédelmi szempontok
megkövetelik a társadalom szereplõitõl
(egyén és gazdaság - gyártó, forgalmazó, hulladékkezelõ), hogy az e tárgyban
elfogadott jogi szabályozás következetes végrehajtása érdekében hozzájáruljanak a környezet megóvásához.
Erre figyelemmel közös érdekünk,
hogy
- a használhatatlanná vált gépjármûvek ahhoz a regisztrált (hivatalosan
elismert) átvevõhöz kerüljenek, aki e
tevékenységre engedéllyel rendelkezik
és nem kis anyagi ráfordítással arra
specializálódott;
- e körben illegálisan mûködõ helyi szereplõket – melyek némi anyagi
haszon reményében feketén végeznek
felvásárlást – ha kell, a hatósági ellenõrzés eszközével is felszámoljuk;
- a roncs gépjármûvek ne szennyezzék a környezetet;
- a gépjármû tulajdonosok egyedi
bontással ne kísérletezzenek, hanem a
használhatatlanná vált és üzemeltetni
nem kívánt gépjármûveket hivatalosan
elismert, átvevõnek vagy gyártónak
adják át.

FELHÍVÁS. Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2003-ban saját költségén rendbe hozta a Fehérhegyen lévõ kerekes kutat. Sajnos nem tudták véglegesen befejezni, mivel hiányzik a kút kõvályúja. A kisebbségi önkormányzat azzal a felhívással fordul a lakossághoz, hogy aki valamit tud a vályúról, jelezze a
CKÖ-nak. Akinek a birtokában van, kérjük, szolgáltassa vissza!
NAGYMAROS VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

HÍREK. Szeptembertõl indulhat
a tanítás. Jó ütemben haladnak a
Blaskovich Ernõ Szakképzõ Iskolának
átadott Váci út 21. szám alatti épület
felújítási munkái. Hübner Endre, az intézmény vezetõje kérdésünkre elmondta: szeptember 1-jén megkezdõdhet a
nagymarosi tagozaton a 2005-2006-os

tanév, s nincs semmi akadálya a nappali tagozatos európai üzleti asszisztens
szakképzés indításának.
Tanévnyitó. A Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskolában a tanévnyitó ünnepséget augusztus 31-én 17
órakor tartják a felsõ iskolában.
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A kapitány megígérte: az elsõ
új autót Nagymaros kapja
folytatás az 1. oldalról

Kapitányi kinevezése után
Magyari Sándor elsõ bemutatkozó útja Nagymarosra vezetett,
ahol július közepén megbeszélést folytatott a Nagymarosi
Rendõrõrs munkájáról Edöcsény
András polgármesterrel. A beszélgetés során kiderült, hogy a
rendõrõrs technikai felszereltsé-

*
Magyari Sándor nagymarosi
látogatásának tapasztalatait,
Edöcsény András polgármesterrel
folytatott megbeszéléseit a következõképpen összegezte:
- Azért érkeztem ide, hogy a
polgármester úrral átbeszéljük a
nagymarosi õrs eddigi tevékenységét, a tapasztalatokat – kezdte
Magyari Sándor. - Nagyon örül-

õrssel a városvezetésnek problémája nem merült fel, és ennek örülök. Azt a segítséget, amit várhatóan megkapunk Nagymarostól, az
újonnan kialakított õrsöt, azt hiszem nagyon kevesen kapták meg
az elmúlt idõszakban, akár országos szinten is. Olyan épületet, ami
biztosíthatja az õrs normális mûködését, hiszen mindenki láthatta,
láthatja az õrs mai elhelyezési körülményeit. S az új hely kialakításával a város hatalmas áldozatot
vállal. Ez hatalmas, nagyszerû dolog, és remélem, végig tudja vinni
a polgármester úr az elképzelését,
mint ahogy biztos vagyok benne,
hogy a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság is ugyanígy betartja ígéreteit, a technikai hátteret illetõen.
Azt is remélem, hogy a kormányzat, illetve a minisztérium által felajánlott ezer autót a rendõrség
megkapja. Ebbõl Vác is kap, én
most, itt ígéretet teszek a polgármester úr elõtt, hogy az elsõ autót

Nagymaros kapja meg, tekintettel
arra is, hogy ez az õrs rendelkezik
a legtöbbet futott gépkocsival, de
úgy is mondhatjuk a lehetõ legrosszabb állapotban lévõvel.
A megbeszélés során elhangzott, hogy az õrs jelenleg nem
rendelkezik olyan technikai háttérrel, ami biztosítaná a helyszíni tevékenység zavartalan lebonyolítását, ezért adta át a hivatalnak vásárolt digitális fényképezõgépet a probléma megoldásáig az õrsnek használatba, amelyet ezúttal is nagyon szeretnék
megköszönni és ígérem, hogy vigyázunk a készülékre. A polgármester úrral még számos dologról is beszéltünk, ezek között
volt a polgárõrség helyzete is.
Annak örülök, hogy a polgárõrség és a rendõrség viszonya is
meglehetõsen korrekt ebben a
városban és ebben a térségben –
mondta befejezésül Magyari
Sándor kapitányságvezetõ.

Védjék a maguk és
mások testi épségét!
Az utóbbi idõben elõfordult, hogy a
kerékpárutat (fõleg belterületen) az
erre feljogosított jármûveken kívül
mások (pl. kismotorok, sõt lovasok)
is használták. Felhívjuk a Tisztelt
lakosság figyelmét, hogy a vonatkozó közlekedési jogszabály szerint a
“Kerékpárút” tábla azt jelzi, hogy a
kétkerekû kerékpárok csak a kerékpárúton közlekedhetnek, illetve a segédmotoros rokkantkocsi, gépi meghajtási kerekes szék, illetõleg a két-

Füzi Géza rsparancsnok Magyari Sándor rend rkapitány jelenlétében átveszi Edöcsény András polgármestert l a digitális
fényképez gépet
ge szegényes, ezért Edöcsény
András felajánlotta a polgármesteri hivatal tulajdonában lévõ két
digitális fényképezõgép közül az
egyiket a rendõrõrsnek használatra. A fényképezõgépet Füzi
Géza õrsparancsnok Magyari
Sándor kapitányságvezetõ jelenlétében vette át Edöcsény Andrástól. Füzi Géza kérdésünkre elmondta: eddig sajnos nem volt
ilyen fényképezõgépük, nagyon
örülnek ennek, nagy hasznát veszik. A gép lényegesen megkönnyíti a munkájukat, mivel
azonnal elkészülnek a fotók,
ezért ezek egy nyomozás során
az eddiginél még jobban segíthetik a felderítést. Edöcsény
András az átadás után kiemelte:
tudják, hogy nehéz helyzetben
van az õrs, ezért amiben tudnak,
megpróbálnak az önkormányzat
részérõl segíteni.

tem annak, hogy a polgármester
úr a nagymarosi õrs tevékenységével alapvetõen meg van elégedve. Sajnos az õrs ugyanazon gondokkal küzd, mint minden más
õrs, illetve a kapitányság, vagyis
a létszámhelyzet nem olyan, hogy
minden adott helységbe, községbe annyi rendõr kerüljön, ami
megnyugtatóan hat az emberek
közbiztonság érzetére. Ennek számos oka van: az egyik, ha minden rendõr, aki itt van egyébként
állományban az õrsön, mindig itt
lenne, az is kevés lenne. Ám sajnos rengeteg olyan feladat van,
amikor el kell az embereket vezényelnünk nagyobb rendezvényekre, különbözõ, más irányú elfoglaltságok is vannak a rendõrségen belül, amelyekre minden
mozgatható erõt igénybe kell vennünk.
Tulajdonképpen a nagymarosi

kerekû segédmotoros kerékpár lakott
területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzõtábla nem tiltja. A kétkerekû segédmotoros kerékpár, segédmotoros rokkantkocsi a kerékpárúton legfeljebb 20 km/óra sebességgel közlekedhet. A kerékpárúton más jármû közlekedése tilos.
Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a hatályos elõírásokra, egyúttal
óvják, védjék a maguk és mások életét, testi épségét!

Közel negyven milliót
nyertünk pályázatokon
Nyugdíjas találkozó. Pest Megye
Önkormányzatának kulturális alapja által meghirdetett pályázaton az
önkormányzat az idei nyugdíjas találkozóra 80 ezer forintot nyert.
Még nem született döntés arról,
hogy az Önszervezõdõ Civil Szervezetek Alapjára beadott, szintén a
nyugdíjas klub számára kért pályázati pénzbõl részesül-e Nagymaros.
Könyvtári támogatás. A Városi Könyvtár érdekeltség növelõ támogatásra, könyvtárfejlesztésre
375 ezer forintot nyert a város.
Nyári étkeztetés. A szociálisan
rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére a város önkormányzata 459
ezer forintot kapott.

ÖNHIKI pályázat. Városunk
önkormányzata pályázatot nyújtott
be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatására, melyen városunknak 26 millió 524 ezer forint
támogatást ítéltek meg.
Nagymarosi Nyár 2005. A Pro
Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsától TRFC
pályázaton az idegenforgalmi rendezvényeket támogató alapból 1
millió forintot nyertünk a Nagymarosi Nyár 2005 megrendezésére.
Kompfelújítás. A NagymarosVisegrád révátkelõ európai uniós
szabvány szerinti felújítására 10,5
millió forintot nyert városunk.

Régi nagymarosi cserepet keresek. Telefonszám:
355-139, mobil: 06-30/347-7488.
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Pályázat a vidékfejlesztési programra
Meg kell tanulnunk térségben gondolkodni
folytatás az 1. oldalról

- Mi a Lieder+ program? Errõl
kérdeztük Gável Pétert, a polgármesteri hivatal stratégiai tervezéssel foglalkozó munkatársát.
- Az Agrár- és Vidékfejlesztési
Operatív Program alprogramjaként
mûködik a Leader program, melynek tavaly volt egy kísérleti fázisa,
ezen indultak a szobiak. A program
kifejezetten vidékfejlesztésre koncentrál. A pályázaton nem lehet
részt venni a térségen belül 10 ezer
fõ alatti lélekszámmal, és nem lehet 100 ezer fölöttivel indulni.
- Hogyan tudták összehangolni
a négy település érdekeit?
- Elõször a négy település vezetõi döntöttek a regisztrálásról. A
települések mindhárom szektorából – önkormányzat, civil szervezet, vállalkozói kör - egy-egy képviselõvel létrejött egy akciócsoport, amely majd a döntéseket hozza. Megjegyzem: ennek elvileg
alulról jövõ kezdeményezésnek
kellene lennie, s a most akciócsoporttá való szervezõdés nem kifejezetten alulról jövõ kezdeményezés, viszont errõl a lehetõségrõl az
önkormányzatok értesültek elõször. A pályázat feltétele, hogy
egyenlõ arányban legyen egy-egy
képviselet az akciócsoportban,
Nagymarosról eggyel több, négy
képviselõ vesz részt a munkában.
Az akciócsoport vezetõje
Edöcsény András polgármester,
vezetõ szervezete Nagymaros, vagyis városunk látja el a jogi képviseletet, hivatalosan nyilatkozik, s
a pályázatot is mi nyújtjuk be. A
pályázat benyújtójának van egy
gesztor szervezete. Ha nyerünk az
elsõ fordulóban, akkor a munkát
koordinálja és mûködteti a rendszert. Az akciócsoporton belül van
még egy belsõ bizottság.
- Ezek szerint, ha nyer a pályázaton a négy település, akkor második fordulóra is sor kerül?
- Ebben az elsõ fordulóban területre vonatkozó vidékfejlesztési
terv készült. A második fordulóban
– ha ezen a pályázaton nyerünk –
megkapjuk azt a jogot, hogy egy viszonylag nagyobb összeg felett
dönthet a helyi bíráló és monitoring bizottság. Ez a térségünkre 90
millió forint maximális támogatást
jelent. A bizottság a fejlesztési terv
alapján pályázati felhívásokat tesz
közzé, és a térségbõl bejövõ pályázatokra tudja a fejlesztési terv ará-

nyaiban és költségeinek megfelelõen visszaosztani a pénzt. Ami a lényeg: a döntés nem a minisztériumban születik, hanem egy alsóbb
szinten, helyben. A terv összeállítása több összejövetel után - az európai pályázatoknak megfelelõen
swot-analízissel - készült el, úgy,
mint a helyi városfejlesztési terv.
- Miért ez a négy település pályázik közösen?
- Azt lehet mondani, viszonylag
homogén ez a terület. Egyrészt a történelmét illetõen is, mivel a központi
régió egy egész sávot értelmez Dunakanyar alatt. A másik, hogy a túloldalon van egy viszonylag nagyobb
akciócsoport, amely az egész Pilist
magában foglalja és közvetlen szomszédságunkban ott vannak a szobiak, akik önállóan mûködnek.
- Mekkora az esély a pályázat
elnyerésére?
- Olyan tájékoztatást kaptam,
hogy országszerte körülbelül 300
akciócsoport létesült, közülük százat választanak ki, s ötvenen lesznek azok, akik elnyerik a támogatást. Ha bekerülünk a 33 százalékos kiválasztásba, az már jó eredménynek számít, hiszen ennek a
programnak lesz folytatása.
- Ha nyer ez a térség a pályázaton, milyen területeken lehet a
pénzt felhasználni?
- Három fõ célterületre irányul
a felhasználás: az egyik a társadalmi kohézió erõsítését célozza
(kommunikáció, térségi információs irodahálózat kialakítása, stb.),
a másik a gazdaságfejlesztés (turizmus, településtermékek regenerálása, kifejezetten figyelve az agrárszektor újraélesztésére), a harmadik a helyszínfejlesztés a zöldfelületek megtartásával (központi
helyek rekreációs helyek megjelölésével). Nagyon fontos, hogy a települések el tudják fogadni a térségben való gondolkodást, s nemcsak az egyenlõ elosztást tartják
jónak. Az igazságos elosztásnak
nincs értelme, annak viszont van,
hogy olyan fejlesztéseket valósítsunk meg, amelyek mind a négy települést egyszerre fejlesztik, vagy
olyanokat, amelyek úgymond
“akupunktúraszerûen” generálják
a fejlõdést. Ebben a munkában érdekes helyzet is kialakulhat, hiszen
egyrészt együtt kell gondolkodnunk, de egyben egymás versenytársai is vagyunk – mondta befejezésül Gável Péter.
FISCHER ERZSÉBET

FÚVÓSZENEKARI KONCERT A FÕ TÉREN. A magyarországi turnén tartózkodó Jong Eendracht Ifjúsági Fúvószenekar (Aalbeke - Belgium) közös koncertet ad a Dunakanyar
Fúvósegyüttessel augusztus 6-án, szombaton 16 órakor.

IV. Regejáró
Misztrál Fesztivál
Nagy érdeklõdés kísérte a július
15-16-án, a városunkban negyedik alkalommal megrendezett
Regejáró Misztrál Fesztivált. A

együttessel, a Szászcsávás Banddel, Kis Gergely Mártonnal, nem
feledkezve meg a fesztivál elindítójáról, az 1997-ben alakult

fesztivál színhelyei a tavalyi évhez – Duna-parti nagyszínpad,
mûvelõdési ház, gondolatok
háza (San Team klub) - képest
bõvültek, idén a római katolikus
templom kertjében is voltak
programok, többek között a Sebõ
együttes (képünkön) nagysikerû
mûsorát itt láthatta a közönség. Ám
sorolhatnám tovább a fellépõket
a Makámmal,
vagy a Kicsi Hang
együttessel,
Tolcsvay Bélával,
a
Holdudvar

Misztrál zenei együttesrõl sem,
melynek oszlopos tagja
Heinczinger Miklós, aki fantasztikus furulya, klarinét, gitár játékával és énekhangjával kivívta a közönség szeretetét.

Megalakult a borbarát kör
A közelmúltban alakult meg a
Nagymarosi Borbarátok Köre. Az
egyesületként bejegyzés alatt álló
kör elnöke Heininger Károly. A

szélik az aktuális tennivalókat. A
nagymarosi borbarátok összetartozásának egyik jelképe, az egyforma kötény, amelyet a rendez-

kör tagjai minden hónapban egyszer találkoznak más-más tagnál,
ahol a vendéglátó borász bemutatja a pincéjét, s ekkor megbe-

vényeken, ahol jelen vannak, hordanak. Legutóbb a túramotorcsónakok és veteránhajók versenyén
viselték.
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Megkérdeztük…
Edöcsény András polgármestert
P - Milyen szakaszban van a Fõ
tér rekonstrukciójának elõkészítése?
- A Fõ tér rekonstrukciójára
2003-ban pályázatot nyújtottunk be az európai uniós elõcsatlakozási alapok (Phare pályázat), azon belül az integrált helyi
fejlesztési akciók ösztönzése címû
programra. A pályázatot 2004-ben
bírálták el, s ezen nyert önkormányzatunk 83 ezer 311 eurót, ami körülbelül 225 millió forint. A szerzõdést a programbonyolító szervezet
vezetõivel április vége helyett 2004
augusztusában kötöttük meg. A következõ lépés a közbeszerzés kiírása volt a feladatra, ezt kollégáimmal
elkezdtük a közbeszerzési tanácsadó
cég igénybevételének segítségével.
Gyakorlatilag ez év január óta folyamatosan az irányító hatósággal
folynak a pontosítások és egyeztetések, mert mindig újabb és újabb
szempontok és észrevételek merülnek fel. Az eredeti tervekhez képest
nem a mi hibánkból csúszik a program – ez látszik -, úgyhogy kértünk
véghatáridõ módosítást, így a rekonstrukció befejezési határideje
2006. július 31., a pénzügyi elszámolás még további idõt, körülbelül
30 napot vesz igénybe.
A határidõ módosítást elfogadták, mert mint említettem, nem az
önkormányzat hibájából csúszik a
program, hanem más okokból. Végre sikerült eljutnunk odáig az elmúlt
félév alatt, hogy a július 25-iki képviselõ-testületi ülésre beterjeszthettük a közbeszerzési kiírást, amelyet
a testület jóvá is hagyott. Ettõl az
idõponttól az eljárás menete, hogy
a kiírást az irányító hatóságnak beküldjük az érvényes testületi döntéssel együtt. Ezután õk is - remélem , már végre elfogadják a kiírást,
amely több mint fél éves egyeztetés
eredményeképpen született meg. A
felhívás megjelenik a Közbeszerzési
Értesítõben, a megjelenést követõen 52 nap áll rendelkezésre az ajánlattételekre, melyek után következik
azok felbontása, elbírálása, s ha kell,
a hiánypótlási eljárások lefolytatása. Ha ez a munka eredményesen lezárult, akkor a bírálást, a döntéshozatalt – mely ismét a képviselõ-testület hatásköre -, követõen lehet

szerzõdést kötni a kivitelezõvel,
amely körülbelül október végén, november elején történhet meg. Ezután
indulhat az érdemi munka még ebben az évben, amennyit az idõjárás
lehetõvé tesz. A munkák nagy részét
tavasszal lehet végezni egy ütemben. Korábban két ütemben szerettük volna megvalósítani a rekonstrukciót, de ez már látszik, hogy nem
lehetséges.
A források a Fõ tér rekonstrukciójára rendelkezésre állnak, a költségvetési rendelet szerint az önrészünk elkülönítve van, az európai
pénzforrások szintén megvannak,
tehát részünkrõl nincs akadálya annak, hogy a projekt megvalósuljon.
P - Többször esett szó a termál kút
létesítésérõl Nagymaroson, sokan
azt hiszik, hogy fúrások is folynak.
A legutóbbi testületi ülésen már tájékoztatást adott a képviselõknek,
hogy megkapta Nagymaros a fúrási engedélyt. Mit jelent ez az engedély, s hol szeretnének termálvízfürdõt létesíteni?
- Fúrások még nem folynak, ezt
a tévhitet szeretném eloszlatni. A
termálkút létesítésének elõzménye,
hogy Nagymarosnak készült számos
fejlesztési terve, többek között
Gánti Tibor professzor úr és Heincz
Antal részérõl. Mindegyik számol a
termálvíz hasznosítással. Amikor átvettem a polgármesteri teendõket,
akkor a futó projektek címû anyagrészben ilyen nem volt, illetve a folyamatban lévõ ügyek között sem
volt ilyen jellegû dolog: gyakorlatilag dokumentáltan nem történt eredményre, vagy részeredményre vezetõ lépés, legalábbis, ha volt ilyen,
részemre ezt nem adták át.
A termálvízzel kapcsolatos munka 2002. év végén indult, ekkor
kezdtem utánajárni, hogy mi a menete egy ilyen engedélyezési eljárásnak, ki az engedélyezõ hatóság, milyen dokumentáció kell hozzá, milyen szakmai tudás kell ahhoz, hogy
ezek elkészülhessenek. Így született
arról döntés 2003. tavaszán, hogy az
önkormányzat indítsa el az engedélyezési eljárást. Szerzõdést kötöttünk külsõ szakértõkkel, elkészült a
dokumentáció, amit 2004 április 30án nyújtottunk be engedélyezésre.
Ez nem ment könnyen, mutatja ezt
az is, hogy több alkalommal különbözõ szakmai anyagokat kellett még

INDIAI SZAKRÁLIS TÁNCBEMUTATÓ. Dél-indiai szakrális táncbemutató lesz
augusztus 14-én, vasárnap 20.30 órakor a San-Team Szabadidõ és Sportegyesület udvarában. Az érdeklõdõknek lehetõségük nyílik indiai ételek
megkóstolására is. A belépõdíj: 300 Ft. Mindenkit szeretettel várnak!

csatolni ahhoz, hogy az engedélyezési eljárás folytatódhasson. Végül
2005. június 29-i dátummal adta ki
a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség, mint engedélyezõ hatóság a határozatát, mely szerint
Nagymaroson hévízkút létesítésére
a vízjogi létesítésítési engedélyt kiadták és ezt a Vízi-könyvbe bejegyezték.
Az engedély azt jelenti, hogy
meghatározott technológiával, meghatározott mélységig, megadott mûszaki paraméterek mellett létesíthetünk hévíz kutat, s nemcsak próbafúrást, hanem fúrást mélyíthetünk és
megadott vízmennyiséget ki is termelhetünk, melyek az engedélyben
részletesen szabályozva vannak. Az
engedély szerint nagyságrendileg a
Zalaegerszegen üzemelõ termál kúthoz hasonló teljesítményû kutat fúrhatunk. A szakvélemények alapján
van alattunk termálvíz és ez hasznosítható is. Számunkra eddig az
jelentette a kérdést, hogy megkapjuk-e az engedélyt, hiszen a térségben ezt a vízbázist több termálkút
használja egészen mélyen délre lenyúlóan.
Többen kérdezték: még miért
nem építünk termálkutat? Azért nem
építünk, mert a neheze igazából
most kezdõdik, hiszen errõl eddig
nem volt mirõl tárgyalni. Az engedéllyel a kezünkben lehet most azt
a tervezõmunkát megkezdeni,
amelynek során az egész létesítményt ki lehet találni, el lehet készíteni a megvalósíthatósági tanulmányokat. Például, hogyan lehet a
termálfürdõt az év nagy részében
üzemelõen több funkcióval – sportolási, egészségügyi, rekreációs – ellátni, milyen nagyságrend az, amit
ez a projekt elbír, hogy azután reális idõn belül a befektetés meg is térüljön, milyen konstrukcióban lehet
megvalósítani.
Gyakorlatilag az ötlet, s a szak-

mai, fizikai feltételek megvannak,
most lehet és kell is ebbõl projektet
készíteni. Megítélésem szerint ez
legalább jó egy, másfél éves feladat
lesz.
Egyébként a fúrás helye megvan,
ezt az engedély is tartalmazza. Nem
titok, a sportpálya fejlesztésében
gondolkodunk, hiszen jelenleg is itt
vannak kiépítve a sportlétesítmények és a terület is alkalmas.
P - Az a hír terjed Nagymaroson,
hogy bezárják a napközi konyhát.
Mi igaz ebbõl?
- Önkormányzati intézmény alapítása és megszüntetése képviselõtestületi hatáskör. Jelenleg a képviselõ-testületnek nincs ilyen döntése, sõt ilyen elõterjesztés sem született, legalábbis tudomásom szerint
nem. A konyhának mûködnie kell,
a nyári felújítási munkák folyamatban vannak, és úgy tudom, augusztustól ismét beüzemel.
Az kétségtelen, hogy a konyha
mûködésének felülvizsgálatáról van
érvényes, 2004. október 25-én született képviselõ-testületi határozat,
miután korábban sem vezettek eredményre ezek a kísérletek. A döntés
értelmében a képviselõ-testület felkéri a jegyzõt és a pénzügyi bizottságot, hogy a konyha mûködésének
gazdaságosságát vizsgálják meg és
tegyenek javaslatot. Eddig – bár a
határidõ már lejárt – ismereteim szerint egyik felelõs sem tette ezt meg.
Ez a határozat nem arról szól, hogy
a konyhát bezárjuk, hanem arról,
hogy a napközi konyha mûködtetése – beleértve az ingyenes étkeztetést is - 21 millió forint önkormányzati támogatást igényel, ami egy kicsit sok, fõleg az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében. A cél az
lenne, hogy ebbõl a 21 millió forintból faragjunk le és a konyha minél
inkább hatékonyan, az állami normatívákból, illetve a befizetésekbõl
tudjon mûködni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagymaros Város Önkormányzata
EGYFORDULÓS, TÁRGYALÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET
a tulajdonát képezõ be nem építhetõ nagymarosi maradvány-ingatlanok
(10578, 10798, 10959, 10965, 11303, 11698, 11828, 11829, 12099, 12178,
12556, 12611, 13039, 107/3, 387, 405, 534/2, 960/2 hrsz)
értékesítés útján történõ hasznosítására
1. Az ingatlanok listája átvehetõ: Polgármesteri Hivatal Titkárságán
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2005. augusztus 12. 1200
3. A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Titkársága
(2626 Nagymaros, Fõ tér 5.)
4. A pályázati tárgyalás helyérõl és idejérõl a pályázóknak értesítést
küldünk.
5. Az ingatlanok megtekintésérõl pályázónak önállóan kell gondoskodnia.
6. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely
szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

6

Nagymaros

Adományokat gyûjtenek
és megalakult a baráti kör
folytatás az 1. oldalról

A társaság vezetõje leszögezte: õ a legjobb tudása szerint mindent meg fog tenni azért, hogy

egy nagyon szép új múzeumot
tudjanak kialakítani.
Az ünnepségen Edöcsény
András polgármester beszélt a ha-

józástörténeti múzeum Nagymarosra költöztetésének elõzményeirõl, az önkormányzattal történt
megállapodásról és a jelenleg folyó munkákról. Megtudtuk: a tervek készítését a
Makovecz Építész Iroda Kft
vállalta
el.
Edöcsény András elmondta:
bízik benne,
hogy a jó szándékú támogatók
felajánlásait
igénybe véve a
szükséges pénzt
részben így,
részben pedig
más forrásokból tudják biztosítani. A következõ célkitûzés
– tudtuk meg - szeretnék huszonkét hónap múlva megnyitni az új
múzeumépületet.

Szent Imre kútjáról
ötödször
Nemes és áldozni kész emberek jóvoltából már
összegyûlt a kút megépítéséhez szükséges
összeg kilencven százaléka, de továbbra is
várjuk nagylelkû felajánlásaikat. Aki szeretné
saját, illetve családja nevét a város közepén
megörökítve az utókorra hagyni, annak azt a
lehetõséget nyújtjuk, hogy bevéssük azt a díszkút káváját képezõ 24 kváderkõ egyikébe. Elképzelhetõ, hogy több család fog össze, és örökíti meg nevét ily módon. Ez a lehetõség 95
000 forintba kerülne. Azok nevét, akik kisebb
adományokkal vennének részt a közös városszépítésben, réztáblán örökítenénk meg a kút
körüli parkban. Bármely csekély, vagy nagyobb összegnek örülnénk, amely gyorsítaná
a kivitelezést. A díszkút terveit Seregi György
kovácsmûvész és Lukács István szobrászmûvész készítették el. Ez megtekinthetõ és az
adományozás megtehetõ Zoller Csabánál a kerékpár üzletben. (Német u. 28.). Köszönettel:
ARS REGIA
A kút kiépítése folyamatban van, mind a kõ-, mind a vasmunkák
a befejezéshez közelednek. A díszkút átadását szeptemberre
tervezik.

Várják a nagymarosi szimpatizánsok,
pártolók, támogatók jelentkezését
Pest Megye 1. számú választókerületében Veresegyház székhellyel
megalakult a Centrum Párt Alapszervezete. Várjuk nagymarosi szimpatizánsaink, pártolóink, támogatóink szíves jelentkezését.
Elérhetõségeink: Telefon : 06/70-451-7558; Levélcím: Centrum
Párt 2112 Veresegyház Pf. 160.

Vadócba rózsát oltok,
Hogy szebb legyen a föld!”

Csinnadratta nélkül
A Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület hírei
A civil szervezetek vezetõinek összejövetelén fogalmazódott meg a gondolat, hogy tekintettel a civil szervezetek nyomorúságos anyagi helyzetére,
próbáljunk meg rózsajegyeket létrehozni, árulni, hogy a Duna-partot, amely
a turisták, vendégek által leglátogatottabb hely, tartósan szebbé tegyük. A
rózsajegyek eladása folytán sikerült 360 rózsatövet, megfelelõ mennyiségû
trágyát, termõföldet vásárolni és társadalmi munkában minden “csinnadratta” nélkül elültetni olyan csendes tömeggel, aki nemcsak csendesen figyeli a történteket, hanem “KÉT KEZÉVEL TESZ IS VALAMIT NAGYMAROSÉRT, pénz nélkül, jó szándékkal, ingyen és bérmentve, minden
egyéni, vagy családi kapcsolatok kiépítése, esetleg karrier hajkurászása nélkül. Csak úgy egyszerûen, mert jó segíteni. Öröm, ha látom, hogy ez a
három rózsatõ elültetése az én munkám. Ez rossz? Ez a csinnadratta?
A rózsajegyekkel kapcsolatban még annyit… A sorsolás, amit az árusításkor ígértünk, augusztus 20-án lesz. Ha van még eladatlan rózsajegy, kérem, hozzák vissza a Magyar utca 6. szám alá, minden szerdán 10-tõl 11-ig
a vezetõségi összejövetelekre, vagy jelezzék, hogy érte mehessek. Továbbá
kérem a kedves tagtársakat, hogy a tagdíjakat rendezzék!
Befejezésül… Kedves “szürke csendes tömeg”!
Nagyon kérem önöket, ne csak azt nézzék, hogy le van-e nyírva a Dunaparton a fû, hanem vegyék is észre, hogy kéthetenként tényleg le van nyírva, hogy kéthetenként meg van kapálva, hogy a rózsák és a fiatal fák meg
vannak permetezve, és hogy ebben a munkában az egyik “csinnadrattás”
egyesület lassan elvérzik.
S azt is vegyék észre, ha kutyák tömkelege rajcsúrozik a virágok között,
s végzi a dolgát. Uram bocsá’ talán éppen a “csendes szürke tömeg” egyik
kutyája, vagy robog 120-szal motoron a “szürke választók” reménydús csemetéje, vagy szotyiznak, a padon szeméthalmazt hagyva maguk után. Ismét
kérem önöket, ne legyenek “csendes tömeg”, ellentétben a vezérükkel, azt
kérem, szóljanak rá a szemetelõkre, figyelmeztessék a rózsák közt ugráló
gyerekeket, vagy szóljanak az ott dolgát végzõ kutya gazdájára. S már tettek is valamit a községért, az un. városért!
A Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület vezetõsége nevében:
BORNEMISZA ZOLTÁNNÉ

A JESZENKSZKY® PRODUKCIÓ

OPERETT-MUSICAL EST
címû mûsora
a Nagymarosi Szent István napok keretében
A mûsorban részletek csendülnek fel
Huszka Jenõ és Kálmán Imre
legnépszerûbb operettjeibõl,
valamint az István, a király címû rockoperából,
kiegészítve más népszerû musical-betétekkel.
Közremûködnek:
ÉNEK: Ocsovay János, a Magyar Állami Operaház magánénekese
Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház magánénekese
Az Év Operaénekesnõje 2002.
Magócs Ottó színmûvész, magánénekes
A 2003-ban Budapesten bemutatott Mozart címû musical címszereplõje
Debrei Zsuzsanna színmûvész, magánénekes
TÁNC: A Jeszenszky® Táncmûvészeti Központ Tánckara
Producer: Csermely György

2005. augusztus 19. péntek 20 óra
Nagymaros, Duna-parti Kõszínpad
A belépés díjtalan!!
A mûsorszámok és a fellépõ mûvészek személyének változtatási
jogát fenntartjuk!

Nagymaros

7

“Mert a haza nem eladó…”
Színvonalas koncerten vehettek részt a Nagymarosiak július 9-én szombaton este a katolikus templomban.
Az elõzõ héten a vendégül látott
kárpátaljai gyermekkórusok Nagymaroson nyaraltak. E hét strandolással kezdõdött, majd Esztergomba
utaztunk kirándulóhajóval, a MAHART PassNave támogatásával, Visegrádon az Atlantisz Kft jóvoltából
voltunk, megnéztük a palotát, fölmentünk a várba, amihez ingyenes
belépõt a Pilisi parkerdõ Rt-tõl kaptunk. A hét folyamán csónakáztunk
is Schäffer Gábor és Hamvas Péter
kenukölcsönzõjétõl kapott hajókkal
Kurzbacher Mihály halászcsónakjának biztosító kíséretében. A bicikli-

Makári Stúdió, GéSa autószerviz,
Bethlen
sörözõ,
MaroSpan
bútorlapszabászat, Szili Katalin virágüzlete, Palásti Ildikó virágüzlete
Grécs Ingatlanközvetítõ Iroda,
Drobilich János állatorvos, a Nagymaros csoport, Korbadits Roland
asztalos, Dákay Zoltán gyógyszerész
(Fõ téri patika), Baranyai Péter bútor-restaurátor és több magánszemély valamint az ANNA Klub pénzzel támogatta a gyermekek nyaralását. A város egyik negyedében a
reggelirevaló nagy részét kértük el és
kaptuk meg a kedves emberektõl. A
polgármesteri hivataltól Nagymaros
feliratú pólót kaptak a gyerekek.
A nagymarosiak hozzáállása szépen kifejezte a határon túli magya-

Dr. Seregi György – Kristóf Ákos: Kovácsmûvesség
A közelmúltban látott napvilágot az Építési
kézikönyvek sorozat 6. kiadásaként a Kovácsmûvesség címû könyv, dr. Seregi György és
Kristóf Ákos munkája az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft gondozásában, A színes
és fekete-fehér képekkel bõven illusztrált
könyv a bevezetõben a kovácsoltvas-mûvesség történetébe kalauzolja az olvasót, majd
anyagismereti rész következik. Megtudhatjuk
a kötetbõl, hogyan kell kialakítani és berendezni egy kovácsmûhelyt, s ha már ez készen
van, akkor milyen munkafolyamatokkal, technológiával lehet megmunkálni az anyagot.
A könyv utolsó elõtti része a történeti stílusok – nomanika és gótika, reneszánsz, barokk és rokokó, klasszicizmus, historizmus és eklektika, szecesszió - jellemzõit mutatja be. Végül az utolsó fejezet
napjaink kovácsmûvességébe enged bepillantást. Itt láthatjuk ifjabb
Seregi György egyik, 1993-ban készült alkotását, a Pannonhalmi
Fõapátság bencés tanulmányi házának személykapuját, mely Budapesten található.

Köszönet a nagymarosiaknak

zéshez Zoller Csaba szolgáltatta a
kerékpárokat. Budapestre a verõcei
polgármesteri hivatal támogatásával
látogattunk el, ahol a Mátyás templomban ingyenes idegenvezetést kaptunk, a Halászbástyáról megnéztük
a várost, majd a Parlamentbe látogattunk. Az esték is hangulatosan teltek, mindig más önként jelentkezõ
fõzött a gyerekeknek vacsorát, akik
utána fáradhatatlanul táncoltak, énekeltek. Kiemelkedõ volt a Misztrál
együttes külön a gyermekeknek adott
koncertje.
Egy ilyen kisvárosban, mint a
miénk, nem volt nehéz megszervezni a kárpátaljai gyermekeknek ingyenes tábort. A szállást a San-Team SE
biztosította, a Maros-Pék Kft sütötte a kenyeret, a Dunakanyar Vadásztársaság egy vaddisznót ajándékozott
nekünk konyhakészre feldolgozva, a
Nagygombóc fagyizó és az Édeske
cukrászda egy-egy fagyizásra hívta
meg a gyerekeket, Jakus Mihályné
(Éva) csirkés-boltjától tojást kaptunk, a Béci szódavizet Várnagy Béla
vállalkozásának köszönhettük, a vasútállomás és a CBA közötti zöldségestõl paprikát-paradicsomot,
dinnyét kaptunk. A többi vállalkozó:

rok iránt érzett szeretetünket: a fenti
hozzájárulások mellett naponta jelentek meg emberek a San-Team kapujában, üdítõt, málnát, dinnyét hozva
ajándékba. Egy hét alatt a gyerekek
megismerték, megszerették Nagymarost, Magyarország egy kis részét,
így a tábor némi kompenzációja is
lehetett a szégyenteljes december 5ei népszavazásnak, és egy egészen
másfajta példája volt a “felelõs hazafi” gondolkodásnak, melyet a Kossuth Rádió példaként állított az ország elé.
A záróhangversenyt a Nagymarosi Férfikórus kezdte, õt az Ungvári
Drugeth Gimnázium kórusa követte
majd fellépett a Kisgejõci Zeneiskola kórusa. A Credo zenekar két tagjának (Varga Katicának és Ivaskovics
Józsefnek) mûsora elõbb a kárpátaljai gyerekek énekével egészült ki,
majd az egész templom közösen énekelte:
“Mert a haza nem eladó,
ezüstpénzre nem váltható,
mert a haza lelked része,
határait beléd véste,
ezer éve, ezer éve a hit…”
SZALAI MIHÁLY - SZOMRÁKY PÁL

Sátoraljaújhelyrõl hozott a posta
a közelmúltban levelet a polgármesteri hivatalba. A levelet
Sztojalovszky Béla írta, melyben
kéri városunk polgármesterét: egy
nagymarosi emlékét ismertesse
meg a város fiataljaival, hogy
büszkék lehessenek szüleikre,
nagyszüleikre, akik annakidején a
Szovjetunióba tartó vagonokban
szállított magyar hadifoglyok iránt
emberséges magatartást tanúsítottak. Egyben kéri, hogy a 60 éven
keresztül érzett köszönetét (köszönetüket) tolmácsolja a város polgárai felé.
Így emlékezik vissza a Nagymaroson történtekre Sztojalovszky Béla:
“Ezelõtt 60 évvel, az általános
fegyverletétel után hadifogolyként az oroszok bevagonírozták a
m. kir. Honvédség néhány vezetõjének árulása következtében a
németeknek kiszolgáltatott alakulatok megmaradt személyi állományát a csehországi Brnó-ban

(Brünn) és a Szovjetunióba történõ szállítás egyik állomásaként
szerelvényünk Nagymaroson egy
idõre megállt. Nagymaros gyümölcstermelõi útban voltak a budapesti piacra. Mikor tudomásukra jutott, hogy magyar hadifoglyok szerelvénye áll az állomáson, a piacra szánt sárgabarackot a kosarakban az õrség engedélyével beadták a vagonunkban,
ahol azt az oda bezsúfolt magyar
hadifoglyok elosztották egymás
között. Emlékezetem szerint két és
fél barack jutott egy fõre a mi vagonunkban. Ritka csemege volt
számunkra ez a gyümölcs, mivel
akkor már hetek óta száraz kukoricából fõzött, avas halolajjal
undorítóvá tett levest kaptunk. A
gyümölcs élvezeténél is jobban
esett a nagymarosiak szolidaritása, akik a háború utáni, bizonyára nehéz anyagi helyzetükben, a
gyümölcs áráról lemondva, azt
bajbajutott honfitársaiknak ajándékozták.”

Ismét egy új szolgáltatás Nagymaroson
Értesítjük városunk minden kedves lakóját, hogy színház, koncert,
cirkusz, jégrevû és egyéb országos rendezvényekre jegyek
igényelhetõk (csoportoknak is).
A mûsorok programkínálata minden héten
a Szerencsejáték Rt Totó-Lottó üzletében (Pilmayer),
valamint a polgármesteri hivatalban Ivor Andrásné
rendezvényszervezõnél megtekinthetõ.
Jegyek azonnal beszerezhetõk a LOTTÓZÓBAN.
Kérjük, éljen a lehetõséggel! Szakítson idõt barátai, családtagjai
és saját szórakoztatására, érezze jól magát.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátnak, szomszédnak, ismerõsnek, akik szeretett férjemet LAUFER JÓZSEFET utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút és virágot helyeztek.
Laufer család
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ANNA mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy kis Duna-menti városka, annak egy Fõ tere, ahol állt egy
információs tábla. Azon volt egy

egyszer csak elérkeztek mindenhova, ami az igazi térképen is szerepel. Elsétáltak az iskola, a templom, a téglagyár, a Kaszinó mellett,

térkép és rajta egy írás, amely sok
mindent elárult a városkáról. Mindenki örömére, piros muskátlikkal
pompázatosan állt, állt a tábla, egészen öt hónapig. Júniustól-novemberig. Egyszer csak nagy vihar kerekedett, s úgy elvitte, de olyan
messzire, hogy azóta se híre, se
hamva. Biztosan a Vasorrú bába
közbenjárására történtek így a dolgok, mert mint tudjuk, a jó dolgok
a mesében a tündéreknek, a rossz
dolgok pedig a boszorkányoknak
köszönhetõek! Pedig jó szolgálatot tett a térkép és az írás, mert segített eligazodni az idetévedt vándornak. Amellett meg messze földrõl csodájára jártak ide az emberek, hiszen olyan szép volt, hogy a
Napra lehetett nézni, de rá nem!
Még az Információs Sátor is odaszegõdött melléje.
Hiába ment a szegénylegény a
királyhoz, a kamaráshoz, még az
istállómesterhez is, azok csak nagy
bölcsen bólogattak. Biztosan nem
értették meseország nyelvét.
Egyik nap követte a másikat, s
egy mosolygós meleg vasárnap
délután váratlanul megjelent a városban egy tündér. Igaz, a térképet
õ sem tudta visszahozni, de megtanult rajta mindent. S mivel éppen
azt álmodta, hogy idegenvezetõ
egy emberek-lakta városkában,
gondolta, mindjárt kipróbálja új
keletû varázslatát. Maga köré gyûjtött pár lelkes nagymarosi, meg turista embereket, intett a varázspálcájával, lábbuszra szálltak, s elvitte õket egy csodálatos utazásra.
Mentek mentek-mendegéltek, s

emlékeikben megelevenedtek az
egykori épületek lakói, a vendéglõsök kedvesen invitálták õket egy
finom falatra. Galli János házi süteményt, a friss gyümölcsöt csomagoló asszonyok pedig kóstolót kínáltak a nyárízû málnából, ribizkébõl, szõlõbõl, a világhírû szelídgesztenyébõl, amelybõl aztán Budapesten és Bécsben is szemezgettek az úri emberek. Jól megizzadtak a 167 lépcsõ megmászásába a

nagyon jó kedvük kerekedett. Az út
végén Kálmán bácsi integetett még
az ablakából, miután afrikai kalandjait elmesélve útra bocsátotta õket.
Csak azt a gõzölgõ vadpörköltet lett
volna idõ kivárni!
Közel három órát tartott a séta,
s közben a meseutazók visszaérkeztek a Fõ térre. A tündér intett a
varázspálcájával, szemüket kinyitották, s mit láttak? El sem tudják
képzelni! Minden úgy volt, mint
azelõtt! Aminek nem kellett volna
ott lennie, az ott volt, s aminek ott
kellett volna lennie, az nem volt ott.
És a tündér-vezette kis csapat ettõl
úgy megijedt, hogy szanaszét szaladt. Meg sem álltak, míg haza nem
értek. De talán nem is hazafutottak! Lehet, hogy azóta is keresik a
többi tündért Nagymaroson, akik
elvezetik õket a királyhoz, a kamaráshoz, no meg az istállómesterhez,
s akik talán megtalálják azt a közös nyelvet, amellyel megértik egy-

szépen, boldogan lehet élni, ahol
tiszta a levegõ, lehet sportolni, kirándulni” (idézet dr. Seregi
György). Szabad megmártóznunk
a Dunában és ráérõsen egy jó pofa
sört iszunk a homokos parton, ahol
a kényesebbek számára napernyõk
biztosítják az árnyékot. “És mindezt a kellemes légkört” a kutyák
tömege piszkaikkal és ugatásukkal
nem zavarja. Az Életfa megvilágítva díszeleg és csobog belõle éltetõ
erõként a víz. Gyönyörködhetünk
a tisztára sepert sétányban, az ápolt
és gondozott utcákban és parkokban, a Váci út 21. szám felõl a fúvósok örömzenét játszanak - hiszen
épp a Szent Imre kút felavatására
készül a nép.
S a fák újra az égig érnek.
De a csoda nem történt meg! S
ez így van, mióta világ a világ.
Köszönjük Bazsalya Líviának,
hogy az ANNA Klub programja
alapján elvitt bennünket a várost

mást az emberek kis közösségük érdekében, árkon innen és túl…..
Akarom mondani, az Óperenciás
tengeren innen és túl.
S ha így lesz egyszer, akkor elmondhatjuk: “Öröm a tájban!”
(még ha ebbõl nem is tudjuk, hogy
a Dunakanyar legszebb helye
Nagymaros). Itt vagyunk a “nyugodt, csendes kisvárosban, ahol

bemutató körsétára, s nagyszerû
idegenvezetésével kellemes élményben volt részünk.
ZOLLER REZSÕNÉ

Bethlen Gábor és Burgermeister László képviselõk
vállalták a tábla felújítását, így
az augusztusban a helyére kerül.

Köszönet a Virágos Nagymarosért
Társadalmi Egyesületnek
Kálvária kápolnához, de aztán képzeletben persze, amelybõl egyszer valóság is lehet-, felüdültek a
gondozott pincék mélyérõl elõvarázsolt boroktól, amit a gazdák talán túlságosan is jó szívvel töltögettek poharaikba. Merthogy hirtelen

Elõzõ számunkban köszönetet mondtunk több egyesületnek,
szervezetnek azért, hogy a Blaskovich Ernõ Szakképzõ Iskola által bérbevett Váci úti épület felújítása kapcsán segítséget nyújtottak, illetve az átköltözést megértõ türelemmel bonyolították le. Az újság kefelevonatában szerepelt a felsoroltak között a Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület
neve, ám a szöveg átszerkesztése következtében véletlenül
kimaradt. Ezért utólag elnézést kérünk és mondunk köszönetet az egyesületnek a megértõ együttmûködésért.
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Veterán hajók és
túramotorcsónakok versenye
Harmadik alkalommal rendezte
meg július 23-án, Nagymaroson,
a Nagymarosi Motorcsónak SE a
túramotorcsónak és veterán hajók
versenyét, a Grannini kupát. A túramotorcsónakok versenye délelõtt 3 futamban, 6 kategóriában

elsõként ért a célba 12 perces teljesítménnyel Vértes Ákos, második lett 20 perccel Mogyoródi
Zoltán, a harmadik helyen ért célba 21 perccel Kiss István. A verseny vándordíját, egy 40 centiméter magas ólomkristály vázát Vér-

Kajakosaink eredményei
Vidék Bajnokság - július 8-10., Velence
1000 m
K-2 VI.
K-2 V.
K-2 IV.
K-4 III-IV.
500 m
K-2 V.
4000 m
K-1 VI.
K-1 V.
K-4 III-IV.

zajlott, délután a veterán hajóknak szurkolt a közönség. A versenyen osztrák, holland és ÚjZéland-ról érkezett hajósok is
részt vettek. A gyorsasági motorcsónakok versenyébe összesen
31-en neveztek, a veterán hajók
kategóriába pedig 13-an.
Eredmények: a 350-750 köbcentis túramotorcsónak kategória:
1. Jódobronya Gyula, 2. Simon
Rozsnyai Szilárd, 3. Gerhard
Himer (Ausztria); 750-1500 köbcentis kategóra: 1. Takács Zsolt,
2. Farmadi Endre, 3. Mogyoródi Zoltán; 1500-2500 köbcentis
kategória: 1. Varsányi Balázs, 2,
Raáb Zoltán, 3. Györkönyi Tamás; 2500-5000 köbcentis kategória: 1. Flamich István, 2. Góra
József, 3. Gyarmati Károly;
5000-7000 köbcentis kategória:
1. Moravcsik Krisztina; 7000
köbcenti fölötti kategória: 1.
Levák Gábor.
A veterán hajók versenyében

tes Ákos vihette haza és õrzi egy
évig, a következõ versenyig. A
Grannini kupán a szponzorok jóvoltából több különdíj is gazdára
talált.
A Nagymarosi Motorcsónak
SE ezúton is köszönetét fejezi ki
a verseny támogatóinak, szponzorainak és a verseny lebonyolításában közremûködõ segítõknek.
Fõ támogatók: Grannini Sió
Eckes Kft, Sap Hungary Kft,
Motorcsónak és Szabadidõ Alapítvány Nagymaros, Summit
Autó Rt, Opel Lózs Nagymaros,
Magyar Közlekedési Kiadó Kft,
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt,
Lighttech Lámpatechnológiai
Kft, Magyar Külkereskedelmi
Bank Rt, MASPED Elsõ Magyar
Általános Szállítási Rt, MOL
Magyar Olaj- és Gázipari Rt,
Allianz Hungária Biztosító Rt,
MAHART PassNave Személyhajózási Kft, yachtlap.hu, Verõce
Hajóscentrum, Bodiprint Bt.

Köszönetnyilvánítás
A nagymarosi Idõsek Otthona nevében szeretnénk megköszönni a település lakosságának támogatását. Az elmúlt évben sok adományt kaptunk, többek közt videót, hûtõszekrényt, bútorokat, lemezjátszós magnót, mikrohullámú sütõt, ruhanemûket, ágynemût.
Az otthont rendszeresen látogató Ave Maria imakör tagjainak és
Hortoványi Jenõnek az idõsek támogatását köszönjük. Ezenkívül mindenkinek köszönjük, akik anyagi, vagy egyéb támogatásukkal segítették
idõseinket.
Adományaikat és segítségüket továbbra is szeretettel fogadjuk.
Köszönettel:
IDÕSEK OTTHONA (GONDOZÁSI KÖZPONT) LAKÓI ÉS DOLGOZÓI

8. Baranyi Balázs, Döbrössy Gergely
7. Heffenträger András, Scultéty Gergely
7. Döbrössy Gábor, Borkó Máté
4. Perbíró András, Batki Martin, Gratzál Bence,
Heininger Szabolcs
8. Heffenträger András, Scultéty Gergely

K-1 IV.
MK-1 III.

9. Baranyi Balázs
9. Scultéty Gergely
1. Gratzál Bence, Perbíró András, Batki Martin,
Heininger Szabolcs, 7. Marosvölgyi Gergely, Bachor Máté,
Petrovics Bendegúz, Schindler László
6. Döbrössy Gábor, 9. Sárog Attila
3. Gyömbér László, 9. Nieberl Olivér

2000 m
MK-2 II.
MK-1 II.
MK-2 I.
MK-1 I.

6. Lovasi Bálint, Borkó Bálint
2. Gyömbér Péter, 8. Szûcs Géza
9. Radics Márkó, Duhony Levente
5. Döbrössy Péter

3 X 200 m váltó
MK-1 III.
2. Gyömbér László, Nieberl Olivér, Bachor Máté
K-1 IV.
5. Heininger Szabolcs, Gratzál Bence, Sárog Attila
3 X 400 m váltó
MK-1 II.
1. Hlaván Csaba, Gyömbér Péter, Szûcs Géza
MK-1 I.
3. Duhony Levente, Döbrössy Péter, Radics Márkó

Körös Kupa - július 16-17., Szarvas
2000 m
MK-1 II.
MK-2 II.
MK-1 I.
4000 m
K-2 VII-VIII.
K-2 V.
K-1 VI.
K-2 IV.
K-1 IV.
MK-1 III.
K-1 III.
K-4 III.
1000 m
K-1 VI.
K-1 V.
K-1 IV.
K-2 VII-VIII.
K-2 VI.
K-2 V.
K-2 IV.
K-4

III-IV.

500 m
K-1 VI.
K-1 V.
K-2 VII-VIII
K-2 VI.

2. Gyömbér Péter, 3. Szûcs Géza,4. Hlaván Csaba
3. Lovasi Bálint, Borkó Bálint, 4. Szlávik Bence,
Halász Máté
2. Döbrössy Péter
1. Bosánszky István, Bényi Csaba
1. Heffenträger András, Scultéty Gergely
4. Baranyi Balázs, 8. Döbrössy Gergely
4. Borkó Máté, Döbrössy Gábor
9. Heininger Szabolcs
3. Nieberl Olivér
3. Gyömbér László
3. Marosvölgyi Gergely, Bachor Máté,
Petrovics Bendegúz, Schindler László
7. Arnold Gábor
6. Scultéty Gergely
4. Döbrössy Gábor
3. Bosánszky István, Bényi Csaba
3. Baranyi Balázs, Döbrössy Gergely
4. Heffenträger András, Scultéty Gergely
3. Borkó Máté, Döbrössy Gábor, 9. Sárog Attila,
Heininger Szabolcs
3. Batki Martin, Gratzál Bence, Perbíró András,
Nieberl Olivér
5. Arnold Gábor
8. Heffenträger András
2. Bosánszky István, Bényi Csaba
3. Baranyi Balázs, Döbrössy Gergely
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Városunk augusztus havi programajánlata

Szomszédolás – régiós programajánló

Augusztus 6., szombat 16 óra: a belga Jong Eendracht Ifjúsági Fúvósze- KISMAROS
nekar és a Dunakanyar Fúvósegyüttes közös koncertje, helyszín: Fõ tér, a Magyar Sziget a Csattogó völgyben
Augusztus 6., 20 óra: koncert - Kárpátia, Kormorán, TransylMania
gesztenyefák alatt
- 17 óra: Gulyás László festõmûvész kiállításának megnyitója a mûvelõ- Augusztus 7., 20 óra: koncert – Credo, R-Go, Waszlavik, Petõfi, Verolex, Ulmann
Mónika, Gazember, Sámán László és szabadcsapata, Cs. Í. T.
dési házban, a kiállítás megtekinthetõ augusztus 17-ig
Augusztus 14., vasárnap 20.30: Indiai szakrális táncbemutató, helyszín: a Augusztus 8., 14. óra: Erdélyi sajtóklub; 20 órától koncert - Tritonus, Ossian,
San-Team Szabadidõ és Sportegyesület udvara
Romeo Vérzik
Augusztus 19-21. - Szent István napi rendezvény-sorozat

Augusztus 9., 20 óra: koncert - Szökõs, Beatrice, Parázsló Hamvak, Tekintetes Úr

Augusztus 19.
- 18.30 óra: helyi és városunkhoz kötõdõ képzõmûvészek kiállításának
megnyitója, helyszin: mûvelõdési ház, a kiállítást megnyitja Garami
Mária, közremûködik a Nagymarosi Nõikar
- 20 óra: Operett-Musical Est Huszka Jenõ és Kálmán Imre legnépszerûbb operettjeibõl neves színmûvészek elõadásában. Közremûködik: a
Jeszenszky® Táncmûvészeti Központ tánckara
- 21.30: nagyszabású tûzijáték a Duna közepén, majd a Nagymarosi Motorcsónak SE lampionos felvonulása a Dunán
- 22 óra: utcabál, közremûködik: Retro-boys együttes .

VÁC
Városházi Esték 2005
Augusztus 6., 19 óra: Bartók Béla Zeneiskola - a Dortmundi Szimfonikus Zenekar koncertje. A belépés díjtalan! Ingyenes belépõjegyek igényelhetõk a mûvelõdési központ jegypénztárában.

Augusztus 20.
- 10 óra: Szent István-napi szentmise, helyszín: római katolikus templom
- 10.45 óra: Szent István és Boldog Gizella szobrának megkoszorúzása,
tiszteletadás, helyszín: Monsberger tér
- 11 óra: Fónay Márta Amatõr Színjátszó Egyesület elõadása, helyszín:
Fõ tér (gesztenyefák alatt)
- 11.30 óra: Új kenyér ünnepe. Az új kenyér megáldása.
Közremûködik: Dunakanyar Fúvósegyüttes Mayer József karnagy vezényletével, a Nagymarosi Nyugdíjas Klub, Postagalamb Sportegyesület
- 14-15 óra között: ebéd utáni kedvezményes sétahajózás: Nagymarostól Dömösig
Jegyárak: felnõtt: 435.- Ft, diák és nyugdíjas kedvezmény 25 %, 6-15
éves korig 50 % kedvezmény (gyermekeknek 6 éves korig, felnõtteknek
70 év felett ingyenes). A sétajáratot a MAHART
PassNave Személyhajózási Kft biztosítja.
- 15.30 óra: Nyakigláb, Csupahály, Málészáj - a FICAK bábszínház elõadása a Fitt-Futt alapítvány közremûködésével. Ezt követõen és folyamatosan gyermek és egyéb szórakoztató programok, kézmûves foglalkozások, sörsátor áll a vendégek rendelkezésére.
- 17 óra: ajándékok sorsolása a rózsajegyek vásárlói között
- 17 óra: nagymarosi fiatalok bemutatkozása a színpadon (zene-tánc,
diszkó, közösségi jókedv)
- 20 óra: Help együttes fellépése
- 21 óra: WRock együttes koncertje
- 22.30 óra: Bartók Krisztián Megasztáros énekes és a négy táncoslány
fellépése, helyszín: Duna-part, kõszínpad, információ: 27/595-100/123

Augusztus 13., 20 óra: Városháza udvara - Lajkó Félix hegedûmûvész koncertje.
Belépõjegy ára elõvételben 2000 Ft, az elõadás napján 2300 Ft.
Augusztus 18-tól augusztus 22-ig Komp Fesztivál 2005
Részletes program: cserkesz.hu/fesztival
VERÕCE
Duna-parti színpad
Augusztus 7. 20 óra: Német szimfonikus zenekar és Big band elõadása
Augusztus 13., 20 óra: Tárogatómûvészek koncertje. A belépõdíj 300 Ft
Augusztus 19., 21. óra: István a király címû rockopera a kaposvári Roxínház és a
kaposvári Fekete Hollók Rendje elõadásában
Augusztus 26., 18 óra: Az operettõl a rock-ig - a Tóth Aladár Operastúdió növendékeinek elõadása. Belépõdíj: 300 Ft
Augusztus 27., 18 óra: A Holdudvar együttes koncertje. Belépõdíj: 300 Ft
Augusztus 27., 20 óra: A Felfokozott Közbiztonság együttes koncertje. Belépõdíj: 300 Ft
VISEGRÁD
Zenés Nyári Esték programsorozat
Augusztus 6., 19 óra: római katolikus templom - Kónya István barokk-lant estje
Augusztus 13., 19 óra: római katolikus templom - A Dunakanyar (Zene-)Baráti
Kör koncertje. Elõadók: András Mihály (hegedû), Belej Márton (oboa), Huszár
Bence (cselló), ifj. Ott Rezsõ (orgona).
Augusztus 27. szombat, 19 óra: római katolikus templom - az Érdi Kamarazenekar mûsora

A Szent István-napok keretében
Augusztus 21.
10-tól 16 óráig - Dunakanyar Kajak Kupa verseny, helyszín: a Nagyma- Augusztus 19., 20 óra: Duna-part, Szigeti Antal kopjafájának környéke
- Duna Szimfonikus Zenekar gálakoncertje. A mûsorban népszerû operett-, operarosi Sportegyesület elõtti Duna-szakasz
és musicalrészletek csendülnek fel.

ÜGYELETEK
Orvosi ellátás: hétköznapi ügyelet este 6 órától reggel 8 óráig. Sürgõs esetben a készenléti ügyeletes a 27/354-180-as telefonszámon érhetõ el.
Hétvégi ügyelet: szombaton reggel 8 órától hétfõ reggel 8 óráig. Az ügyeletes orvos a 27/354-180-as telefonon érhetõ el.
Fogászat:
Szombat 8-tól 12 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig
- augusztus 6-7.: dr. Gedeon Tamás, Vác, Szent János u. 16., tel.: 27/302-633
- augusztus 13-14.: dr. Tomka Eleonóra, Vác, Deákvári fõtér 29., tel.: 27/307-093
- augusztus 20-21.: a fogorvosi ügyelet szünetel! Legközelebbi ingyenes ügyelet Budapesten a
VIII. kerületben a Szent Rókus Kórházban, vagy a Szentkirályi u. 40. szám alatt található.
- augusztus 27-28.: dr. Ullmann Klára, Vác, Földváry tér 15., tel.: 27/310-031
- szeptember 3-4.: dr. Bea Imre, Vác, Deákvári fõtér 29., tel.: 27/307-094
Minden beavatkozás térítésköteles!

Gyógyszertár:
Augusztus 1-tõl:
Augusztus 8-tól:
Augusztus 15-tõl:
Augusztus 22-tõl:
Augusztus 29-tõl:
Szeptember 5-tõl:

Fekete Kígyó Gyógyszertár, (Vác, Széchenyi u. 37. Tel.: 312-338)
Alsóvárosi Gyógyszertár, (Vác, Zöldfa u. 1. Tel.: 311-157)
Deákvári Gyógyszertár, (Vác, Deákvári fõtér 30. Tel.: 510-805)
Központi Gyógyszertár, (Vác, Március 15. tér 22. Tel.: 501-630)
Vácz Remete Gyógyszertár, (Vác, Magyar u. 3. Tel.: 305-997)
Gyöngyvirág Gyógyszertár, (Vác, Radnóti u. 2. Tel.: 301-178)

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Mészáros Balázs és Wagner Katrin lánya: Franka
Czipott Zoltán és Ferencz Margit lánya: Flóra
Radics Tibor és Horváth Gizella lánya: Ramóna
Antal Iván és Huszár Zsanett lánya: Virág Anna
Barta György és Villányi Adrienn fia: Zsombor
Radics Tamás és Szijjártó Éva lánya: Virág Anna
Dr. Bényi Béla és Neuburger Edit fia: Dániel
Oláh Zoltán és Farkas Mónika lánya: Amanda
Schwarcz Gábor és Honti Csilla fia: Dávid
Házasságot kötöttek:
Czoch András József és Maurer Bernadett
Mozga Péter István és Halápi Gabriella
Gergely Tamás Zoltán és Kanyó Csilla
Varga János és Valentin Katalin
Elhunytak:
Kemper Antalné Patrik Teréz
Zoller Ferencné Galszter Erzsébet
(Lezárva: 2005. július 27.)
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Szemelvények dr. Seregi György Nagymarosi Naplójából

Nagymaros ezer éves

Ezt a Nagymarosi Naplót unokám 1988-ban kezdte írni. Õ már az
elsõ oldalon megadta utasítását, hogy "Ebbe a könyvbe csak szépen lehet írni!" Én, a nagyapa, aki immár tizenöt éve folytatom az
általa megkezdett napló írását, ezt mindvégig igyekeztem betartani. Hogy mint sikerült, majd az olvasó eldönti azokból a szemelvényekbõl, amelyeket a Nagymaros címû lap hónapról-hónapra közöl, amelyben nagy segítségemre van a közben felcseperedett leány unokám, Panni, aki igen járatos a fájlok világában és írásaimat az elektronikus számítástechnika módszerével leírja, lektorálja, bírálja és küldi e-mail-en a szerkesztõségbe, vagy CD-re teszi a
mai korszerû igényeknek megfelelõen.
Miközben Pest megye Régészeti Topográfiáját lapozgattam, azon
gondolkodtam, hogy egy település
keletkezésének idõpontját hogy
határozzák meg az arra illetékesek.
Egyáltalán ki az illetékes, és az milyen adatokra támaszkodik? Szerencsés az a falu, város, vagy éppen apátság, aki fel tud mutatni egy
alapító oklevelet, amelyet valamelyik királyunktól, uralkodónktól
vagy egyszerûbb esetben egy fõúrtól, fõnemestõl, egyházi alapítás
esetén püspöktõl kapott és az fennmaradt az utókornak. Így például
senki sem vitatja a Tihanyi apátság
alapításának, vagy olyan úgynevezett “királyi” városaink keletkezésének idõpontját, mint Esztergom,
vagy Székesfehérvár. De Óbuda
vagy Pest is nyugodtan dicsekedhet 2000 éves múltjával, mert a feltárt római-kori létesítmények maguktól beszélnek az alapítás kezdetérõl, a középkori leletek pedig
a város életének folyamatosságát
igazolják.
Településeink zöme azonban
ilyen “igazoló” dokumentumokkal
nem rendelkezik, hanem jó esetben
olyan régi, esetleg levéltári iratokkal melyben az adott helységet elõször említik. Ez lehet királyi, vagy
más adományozás, birtokháborítás,
-vita, vámmentesség, uradalmi felmérés, panaszlevél, stb., stb. Ilyen
esetekben már meglévõ, a korábbiakban kialakult helységekrõl
szólnak a megsárgult okiratok. De
ezek a települések nyilván régebben jöttek létre, minden “alapítás”,
elõre megfontolt döntés nélkül “kialakultak” a történelmi, gazdasági
vagy éppen az egyszerû megélhetési okok következtében.
Véleményem szerint ilyen
Nagymaros is, a több ezer Kárpátmedencei településsel együtt. Mert
hiába említik az iratok elõször
1257-ben – amikor is Tesmag-i
Hudus özvegye a sági (ma a szlovákiai Sahy, magyarul Ipolyság)
prépostságra hagyta tesmagi,
kelenyei és marosi birtokrészét –

Marost, vagy játszhatunk az egykori Morus, Moros vagy Marus
megnevezésekkel, már jóval korábban létezhetett. Vagy az, amelyben
1297-ben az esztergomi érsek Maros királyi falu tizedét a székesegyház Szûz Mária oltárának adta. Ez
is azt jelenti, hogy a “királyi falu”
korábbi “alapítású”. Ha Nagymaros “keletkezését” kutatjuk egyetlen elfogadható tényre támaszkodhatunk: a régészeti feltárások leleteire. Ilyen feltárások szerencsére
a belterületen a XX. század második felében többször voltak, céltudatosan, vagy a véletlen folytán,
vízvezetékek árkainak ásásakor, az
egészségház építésekor vagy a gátépítéssel kapcsolatban. Sõt, még a
vasútvonal építésénél is a XIX. században. Ezeknek a lelõhelyeknek
a száma és az ott talált edények,
vasalatok, kulcsok, kerámiák gazdag választéka alapján megnyugtatóan ki lehet jelenteni, hogy a mai
város belterületén már a XI. században falu létezett, és attól kezdve folyamatosan lakták gazdálkodó családok, melyek száma kimerítette az akkori falusi, majd késõbb
városi lélekszámra vonatkozó ismereteinket.
Az igaz, hogy a Szilfa forrás
környékén Nagymaros északi határában a mai Csitár hegyek között
találtak a kvádoktól (a római korban elszórtan itt élõ germán törzsektõl) származó edényeket, fazekakat, a belterületen pedig újkõkori
és kvád töredékeket; ezek azonban
elszórt, a honfoglalás elõtt idõszakosan itt élt törzsek hagyatékai
voltak. Ezekre még nem lehet alapozni egy állandó település keletkezésének idõpontját. Azt azonban
meg kell említeni, hogy az Árpád
kori Csitár falu is a Szilfa forrás
környékén volt.
A XI. századi leleteket azonban
másként kell megítélni, mind a tárgyak számát, mind helyét illetõen.
1964-ben a belterületen végzett
vízvezeték fektetésekor XI-XII.
századi 17 centiméter magas fazék

került elõ a Kálvária utca 4. szám
elõtt. Az egészségháznál (Pálóczi
Horváth András, Nieberl Nándor
leletei) XII-XIII. századi fazekakat,
a Magyar utca Rákóczi Ferenc út
sarkán ugyanebbõl a korból származó fazékoldalakat találtak. A
belterületen feltártak egy földbemélyített kõkemencés házat, melyet a XI-XIII. században lakhattak,
ugyanitt egy XIII. századi fazék
töredékei kerültek elõ.
A középkori falu életérõl, majd
Károly Róbert XIV. századi adománylevelérõl, melyben Marost
városi rangra emelte és ezt utódai
többször megerõsítették számos
írásos dokumentum igazol.
Ugyanúgy a XIV. századra visszavezethetõ templomunk történetét,
a középkori pincék, kutak feltárását, a török idõk XVI. századi rombolásait, a német ajkúak betelepítését a XVIII. században gazdag
irodalom tárgyalja, melyet most
csak a folyamatosság igazolására
említek.
Gondolataim azonban visszakanyarodnak településünk alapítására. Miért nem mondjuk ki bátran,
hogy városunk ezer éves gyökerek-

kel rendelkezik, ha tetszik ezer éve
alapították! Ebben a tekintetben a
szerénység nem jó tanácsadó. Hiszen kézzelfogható, igazolható XI.
századi régészeti leletekkel rendelkezünk. A leletek nem szisztematikus feltárások eredményei, hanem
a várostörténet és -fejlõdés elszórt
velejárói (építkezések vonzatai).
Mennyi lelet lenne, ha tudományos
– az egész belterületre vonatkozó,
átfogó – igényességû (az alapításra orientált) kutatások folynának?
Ilyen sajnos nincs, de e nélkül is
igazolható ezeréves múltunk, melyet nem bánom, ha vitatják és, fõleg ha tárgyi bizonyítékokkal megcáfolják. De ki? A Magyar Tudományos Akadémia? Vagy a Belügyminisztérium, aki felügyeli az önkormányzatokat? Vagy Pest megye? A régészek ugyanis már évtizedekkel ezelõtt kimondták, hogy
Maros a XI. században létrejött település. Kíváncsi lennék, mi lenne
a visszhang, ha a város vezetése kimondaná: Nagymaros ezer éves.
Ugyanis már a XXI. században
vagyunk öt éve, hát mire várunk?
Ilyen messzeségben az évet még a
régészek sem tudják megmondani,
a századot megbecsülni viszont elég
pontosan lehetséges. Vannak városaink, akik nagy ünnepségek, nagy
csinnadratták kíséretében bejelentik, hogy 900, 800 vagy éppen 500
évesek. Ezeket aztán igyekeznek
aprópénzre (vagy nem is olyan apróra) váltani a mindennapi életben.
Kiállításokat tartanak, idegenforgalmi, turisztikai kiadványaikban elsõ
oldalon hirdetik gazdag múltjukat.
Vajon van mindegyiknek valamelyik Árpád házi királyunktól alapító oklevele? Gondolom nincs, de
lehet, hogy régészeti leletük sincs
az alapítás évének századából. Nekünk viszont van, legyen akaratunk
is, nem fogunk rosszul járni.
2005. május 28.

Búcsú az olvasótól
Tisztelt olvasóim! Kedves nagymarosiak!
Örömmel bocsátottam a Nagymaros címû önkormányzati lap
részére naplójegyzeteimet, melyeket a szerkesztõség 2003 óta
rendszeresen közöl. Elõször csak néhány szemelvényt szerettem
volna átadni, az érdeklõdõ visszajelzések miatt azonban újabb és
újabb részletek közlésére került sor.
Úgy gondoltam, érdemes ezeket a szemelvényeket egy csokorba kötni, amelyek így olyanok lesznek mint egy mezei virágcsokor, aminél a hatást a különféle szerény, egyszerû fajták (írásaim) sokszínûsége biztosítja.
Ezért szeretném eddig megjelent, mintegy 21 naplójegyzetemet újabb legalább ugyanennyivel kiegészítve könyv formájában
A mi Dunakanyarunk címmel megjelentetni. Jelenleg erre fordítom energiámat (írásaimat helyi fotó- és képzõmûvészek munkáival szeretném illusztrálni), ezért most búcsúzom olvasóimtól,
remélem csak átmenetileg, abban bízva, hogy könyvem oldalain
ismét találkozunk.
DR. SEREGI GYÖRGY
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Állatvédelmi

sorok

Állatorvosi tanácsok. Kullancsos problémák: kevesen vannak, akik ne találkoztak volna
még kedvencükben kisebb-nagyobb, több-kevesebb kullanccsal. Miért is károsak ezek
a vérszívó állatkák?
- Viszket, idegesíti az állatokat, nem tudnak nyugodtan pihenni
- Helyi gennyesedések, tályogok alakulhatnak ki a csípések helyén
- Több fertõzõ betegség ter-

jesztõi: Babéziósis, Lyme kór.
Külön felhívom a figyelmet az
egyre gyakrabban elõforduló
Babésiósisra, mely kezelés nélkül
biztosan halálos kimenetelû. Jellemzõ a magas láz, a rendkívüli
bágyadtság, gyengeség, a szem
fehérjéjének sárgás elszínezõdése, illetve a vizelet sötét, vöröses,
barnás elszínezõdése.
Mi a teendõ a kullanccsal, ha
már ott vámpírkodik kedvencünk
nyakán?
NEM szabad: olajjal keneget-

ni, ecetezni, csavargatni és egyéb
varázslatokat végezni felette,
mert ha még addig nem is köpte
tele fertõzõ nyálával az állatot, a
sanyargatások közben biztosan
meg fogja tenni.
Minél közelebb a nyakához
erõsen fogjuk meg a kullancsot
körömmel, vagy egy ügyes csipesszel, és egy határozott mozdulattal tépjük ki.
Akár sikerült, akár beszakadt,
a helyét a bõrben egy alkoholos
jódoldatba mártott fültamponnal
jó erõsen ecseteljük be.
A legfontosabb azonban a
megelõzés. Nagyon jó készítményeink vannak, melyeket a kutyák
nyakára cseppentve egy hónapig
tartó erõs védelmet tudunk elérni.
Kaphatók jó minõségû kullancsriasztó nyakörvek, de sajnos
sok a gyenge minõségû hatástalan nyakörv is.

A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány. Tûzijátékokkal
járó veszélyek. Szent István napjának, valamint születésnapok és
névnapok megünneplésekor
egyre gyakoribb a tüzijátékok és
petárdák fellövése, ami nagy
villanásokkal és zajjal jár. Ez a
kutyákban hatalmas félelmet
kelthet, akár pánikot is okozhat,
minek következtében mindenáron menekülni próbálnak, áttörnek a kerítésen és elrohannak,
s félõ, hogy többé nem találnak
haza. Végõ esetben, a pánikba
esett kutyák, saját végzetüket is
okozhatják!
Kérjük a felelõsségteljes ünneplõket, hogy tüzijáték rendezési szándékukat elõre közöljék kutyát tartó szomszédaikkal,
hogy azoknak módjuk legyen
kutyáikat, a tüzijáték tartamára,
zárt térbe elhelyezni és ott tartani.

DR. DROBILICH JÁNOS

VON-BENKO FERENC

KÉRJÜK, TÁMOGASSANAK, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!
Postai befizet

csekkek az állatorvosi rendel ben, a Bethlen vendégl ben, a könyvtárban, és a révpénztárban találhatók.

Versek A Dunakanyar költészete
címû antológiából
Mile Zsigmond
Vaskor

Weöres Sándornak
a szép tiszta Sirálypapírt
adjuk oda a gyerekeknek
nézzük a születõ mítoszt
ánégyesben az Édenkertet

Nyári ügyelet a
Nevelési Tanácsadónál
A Nevelési Tanácsadó nyáron ügyeletet tart. Munkatársaink elérhetõk szerda délelõttönként az általános iskola telefonszámán (594015), vagy az alábbi beosztás szerint, amennyiben személyes kérdésük, problémájuk van:
augusztus 10. Karnis Gáborné (06-20/468-7190),
augusztus 17. Staud Katalin,
augusztus 24. Karnis Gáborné.

ilyet mi már úgysem tudunk
hiába pattan el a Rotring
ahonnan egykor kifutott
papírhajónk régen nem ott ring
sietõs gõzös lett belõle
mesekönyvet zabál a kazán
fekete gõz viszi elõre
majomul beszél a kapitány

Varga Klára
Zárvány lettél
Zárvány lettél végül az idõben,
Fátyol alá gyûrt bíbor néma seb.
Látom már dermesztõ szereped:
Fájni tanítsz, titkos mester.
Nem némul el többé bennem
Az angyal sikolya.
Felhorzsolja a szívem.
Ujjbegyeimrõl diadalmasan
Csöppen
Duhaj szép kétségbeesésem.

T Kereskedõ boltvezetõ
T Vendéglátó üzletvezetõ
T ABC eladó
OKJ-s HÉTVÉGI
képzések
indulnak Nagymaroson,
SZEPTEMBERTÕL,
valamint könnyû- és
nehézgépkezelõi
ÚJ tanfolyamunk.

HARMÓNIUM ELADÓ. Érdeklõdni 20 óra után a 27/
356-248-as telefonon lehet.

AZ ÖNKORMÁNYZAT
MÉDIAPARTNERE:

Érdeklõdni lehet:
27/356-312
06-20/333-4008

www.yachtlap.hu
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Nagymaros,
Fõ tér 3.
Tel.:
06-20/5495-165
27/354-535

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

Harami László szervizmérnök
Nyitva tartás: H-P: 9-17 óráig,
Szombaton: 9-12 óráig

Ingatlan- és hiteltanácsok
Kedves Olvasók!
A hitelpiacon új a fészekrakó és az
otthonteremtõ program.
A februári Magyar Közlöny megjelenésével javításra került az állami kezességgel nyújtott fészekrakó lakáshitelekre vonatkozó kormányrendelet azon
hibája, hogy új lakások vásárlásánál, illetve építésénél a finanszírozásba nem
lehetett beleszámítani a telek árát. Az új
(32/2005 (II. 15.) Korm. rend.) javította
a szabályozást a következõk szerint:
A nyújtott kölcsön teljes összege
nem haladhatja meg a hitelcél szerinti
ingatlan vételárának, új lakás vásárlása vagy építése esetén pedig telekárral
együtt számított, általános forgalmi
adót is tartalmazó vételárának, vagy
építési költségének 90 százalékát. A
nyújtható kölcsön összege nem haladhatja meg a megállapított hitelbiztosítéki érték 100 százalékát azzal, hogy
ugyanakkor a kölcsön összege nem haladhatja meg a hitelcél szerinti ingatlan vételárának, új lakás vásárlása, vagy
építése esetén a telekárral együtt számított általános forgalmi adót tartalmazó vételárának vagy építési költségének 90 százalékát.
A fészekrakó programnál lényeges,
hogy a hitelfelvevõ 30 éves koráig veheti igénybe, már 10 százalékos önrésszel felvehetõ a hitel, és ez csak jövedelemalapon lehet.
Az otthonteremtõ hitelnek pedig az
a lényege, hogy használt lakásra is fel-

vehetõ az ún. fél szociálpolitikai kedvezmény, de itt nem 10 százalékos önrésznek kell lennie, hanem az ingatlan
vételárának kb. felével rendelkezni kell,
itt viszont 35 év a korhatár.
A bankok között a piaci versenyhelyzet alakult ki. Egyes bankok akciót
hirdettek, némely banknál nem kell a hitelkérelemnél az ingatlan értékbecslési
díját kifizetni, átvállalja a bank. Sok
banknál kamatcsökkenést lehet észrevenni, például az Euró alapú piaci lakáshitelek és szabadfelhasználású jelzáloghitelek esetében. Így a piacon a legalacsonyabb törlesztõ részletek mellett
vehetnek fel Euró alapú lakás- és
szabadfelhaszná-lású hiteleket, a törlesztõ részletek gyakorlatilag megegyeznek
a piacon elérhetõ CHF alapú törlesztõ
részletekkel. A piaci lakáshitelek esetében az ügyfeleknek nem kell megfelelniük a szigorított számlanyújtási kötelezettségnek, ami az állami kamattámogatott hiteleknél egységes bankpiaci elõírás. Valamint nincs elõfinanszírozási
idõszak, mint a jelzáloglevél kamattámogatott hiteleknél, illetve nincsenek
kötelezõ személyi feltételek, mint a kiegészítõ kamattámogatott hitelek esetében. Csökkentek az egy éves új és használt lakásokra nyújtott jelzáloglevél kamattámogatott lakáshitelek kamatai. Bõvebb információval személyesen tudom
önöket segíteni.
HARAMINÉ PAPP ILDIKÓ
INGATLAN- ÉS HITELSZAKÉRTÕ

ILDIKÓ Ingatlan, Értékbecslõ, Hiteliroda
06-20/46-43-429, 27/354-535, Nagymaros, Fõ tér 3.
Kedves Eladó Ingatlannal Rendelkezõ Tulajdonosok!
Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére
- Többgenerációs családi házakat 10-35 Mft, családi házakat központban 8-20 Mft, nyaralókat, telkeket, Duna-parti házakat,
- Házrészeket 5-13 Mft, albérletet, szobákat turizmusra.
- Értékbecslés 24 órán belül, adó-illeték-ingatlanjogi tanácsadás, gerenda- és egyéb házak építése, ingatlan-életbiztosítások, támogatott,
jelzálog és személyi hitelek ügyintézése.
- Duna-parton lakóparki lakások értékesítése - elõjegyzés az irodában.
NYÁRI NYITVA TARTÁS:
hétköznap 9-tõl 17-ig,
szombat-vasárnap 10-tõl 17 óráig.

Haraminé Papp Ildikó
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Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
E-mail: pmkabinet@nagymaros.hu
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 25.!
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Nagymaros,
Magyar utca 21.

AUGUSZTUS 5-tõl 31-ig

Losonci prágai sonka 1 kg
Losonci füstölt fõtt tarja 1 kg
Losonci füstölt fõtt császárszalonna 1 kg
Losonci zala felvágott 1 kg
Losonci párizsi 1 kg
Losonci krinolin-szafaládé 1 kg
Losonci májpástétom (több íz) 100 gr
Reinert szalámi (borsos-frikanti-parmezán) 1 kg
Brüsszeli húspástétom (4 féle) 150 gr
Trappista sajt 1 kg
Csízió speciál sajt (növényi) 1 kg
CBA tejszínhab 250 ml
Müller rizs 2+1db 3x200 gr
Bords Eve svéd margarin 250 gr
Berg Butter vaj 250 gr
Alpskó tartós tej 1 l 139,- Ft
Cambozola tortasajt (natúr-fokhagymás) 1 kg
Frankenland gyümölcs joghurt 500 gr
Delba német fekete kenyér (4 íz) 500 gr

1095,- Ft
995,- Ft
795,- Ft
629,- Ft
349,- Ft
415,- Ft
95,- Ft
2955,- Ft
189,- Ft
895,- Ft
685,- Ft
175,- Ft
199,- Ft
125,- Ft
295,- Ft
2595,- Ft
139,- Ft
199,- Ft

Finomliszt 1 kg
Rétesliszt 1 kg
Napraforgó étolaj (Éden) 5 l
Napraforgó étolaj (Éden) 1 l
Olívaolaj (Gleccser) 1 l
Görög szórófejes tengeri só (Kalas) 1 db
Extra Virgin olívaolaj (Carbonell) 250 ml
Extra Virgin olívaolaj (Carbonell) 500 ml
CBA pacalpörkölt dobozos 380 gr
CBA babfõzelék kolbászos dobozos 380 gr
CBA töltöttkáposzta dobozos 380 gr
Kakaspörkölt dobozos 320 gr 199,- Ft
Kunsági rakottkáposzta dobozos 380 gr
Kunsági sólet csípõs kolbásszal 380 gr
Dobozos húskonzerv 125 gr
CBA savanyú káposzta dobozos 800 gr
Zöldbab 540 gr
Jasmin szardínia (paradicsom-olaj-chili) 125 gr
Petti tetra sûrített paradicsom 500 gr
Vifon távolkeleti levesek (több íz) 60 gr

55,- Ft
69,- Ft
919,- Ft
185,- Ft
599,- Ft
119,- Ft
399,- Ft
585,- Ft
199,- Ft
169,- Ft
169,- Ft

Duvel majonéz 450 gr
Duvel ketchup 800 gr 145,- Ft
Figaro zacskós olívabogyó (paprikás-magozott) 180 gr
Kalifa popcorn (3 íz) 70 gr
Kalifa pisztácia 80 gr
Kalifa sós pörkölt mogyoró 80 gr

179,- Ft
89,- Ft
69,- Ft
175,- Ft
65,- Ft

Di Martino hosszú spagetti 500 gr

135,- Ft

179,- Ft
195,- Ft
79,- Ft
129,- Ft
99,- Ft
89,- Ft
79,- Ft
39,- Ft

Korona rövidmetélt-orsó-penne 500 gr

159,- Ft

Bravos õrölt kávé 1 kg
Kofa üveges mogyorókrém 400 gr
Gabonapehely (2 íz) 150 gr

599,- Ft
199,- Ft
189,- Ft

Õszibarack befõtt 820 gr
CBA sárgabarack lekvár 370 ml
Csipkebogyó lekvár 410 gr
Narancs lekvár (Bogica) 410 gr
Kajszibarack lekvár (Vitamor) 650 gr
Szilva lekvár (Bogica) 410 gr

155,- Ft
119,- Ft
159,- Ft
155,- Ft
169,- Ft
125,- Ft

Americana csokoládé (több íz) 100 gr
Piskótakorong (Jasta) 135 gr
Kovis swissroll torták 250 gr

79,- Ft
129,- Ft
149,- Ft

Sága selyemsonkával+sajttal töltött pulykamell 1 kg 1095,- Ft
Kacsafasírt (Hungerit) 900 gr
499,- Ft
Pani baromfivagdalt 1 kg
469,- Ft
Hamburgerhús 1 kg
855,- Ft
Dr. Oetker pizzák (több íz) 1 db
385,- Ft
Kotska jégkrémek 45 ml
49,- Ft
Eperízû jégkrém 30 ml
39,- Ft
Panírozott rák (Surimi) 170 gr
235,- Ft
Panírozott halrudak 250 gr
145,- Ft
Fritar hasábburgonya 1 kg
169,- Ft
Aquarius ásványvíz 1,5 l
Visegrádi ásványvíz 1,5 l
Fante-Verde ásványvíz 1,5 l
Hey-Ho alma-szõlõ-narancs (12%) 1 l
Hey-Ho õszibarack 1 l

55,- Ft
55,- Ft
49,- Ft
69,- Ft
85,- Ft

Lilla eü. papír 4 tekercses 1 db
Lilla eü. papír 8 tekercses 1 db
Szindy vegyes szalvéta 1 db
Szindy citromos kéztörlõ 1 db
CBA papírzsebkendõ 100 db-os 1 db
Domet légfrissítõ (3 illat) 150 gr
Fa tusfürdõ összes illat 250 ml
Domet happy mosogatószivacs 1 db
Nívea tusfürdõ (11 illat) 250 ml
Nívea sampon (10 illat) 250 ml
Nívea deo spray 150 ml
Nívea deo stift 40 ml

85,- Ft
159,- Ft
89,- Ft
115,- Ft
59,- Ft
229,- Ft
299,- Ft
139,- Ft
399,- Ft
499,- Ft
485,- Ft
485,- Ft

H-P: 6-tól 20 óráig, szombaton 7-tõl 18.30-ig és vasárnap 7-tõl 14 óráig

