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Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

2006. december 5. - a lap ingyenes!

polgárváros, királyi panorámával

“Az ember akkor is boldogságra vágyik, amikor úgy él,
hogy az lehetetlenné teszi a boldogságot.”

(Szent Ágoston)
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Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,

Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
I1yenkor decemberben.

... Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,

Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,

I1yenkor decemberben.
És valahol csak kétkedõ beszédet

Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

1902
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 Petrovics László polgármester és a képviselõ-testület tagjai

Október 2-án vette át hiva-
talát Petrovics László, azóta
számos dolgot megismert,
de - bevallja - van még ten-
nivaló, van még tanulni
való. Azt mondja, a hivatal
munkatársaitól rendkívül
sok segítséget kap, s úgy lát-
ja, mindenki tisztességesen
végzi a munkáját. A jegyzõ-
vel is kiegyensúlyozott
munkakapcsolata van, sze-
rinte ma nincs egyetlen
olyan poszt sem, amelyen
változtatni kellene. Kisebb
belsõ változások voltak,
ezek az adócsoportot érin-
tették, mert szeretnék rend-
be tenni az ügyeket és végre
tisztán látni, hogyan is áll-
nak az adóbevételek.

- Az önkormányzat évek
óta forráshiányos. A jövõ évi
költségvetést megelõzõ viták
is elsõsorban a több tízmilli-
ós hiány körül bontakoznak
ki. Mégis, van-e remény a
kedvezõ változásokra? - kér-
deztük a polgármestert.

folytatás a 3. oldalon

Elõtérben a pénzügyek
Interjú Petrovics László polgármesterrel
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Az önkormányzaton belül mûködõ bizottságok

Humánügyi Bizottság
Elnök: Szilágyi Erzsébet. Tagok: Bethlen Gábor, Burger-
meister László, Gyombolai Gyula, Heininger Ferenc. Külsõ
tagok: Ivor Andrásné, Nagy Katalin, dr. Rendessy Annamá-
ria, Szikriszt Éva.

Városfejlesztési Környezetvédelmi és
Városüzemeltetési Bizottság

Elnök: Grécs László. Tagok: Bethlen Gábor, Burgermeister
László, Edöcsény András, Heininger Ferenc, Kiss Péter. Külsõ
tagok: Békefi Andrásné, ifj. Mészáros András, Naményi Pé-
ter, Philipp Frigyes, Palotai György.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Elnök: Edöcsény András. Tagok: Grécs László, Gyombolai
Gyula, Kiss Péter, Perbíró József. Külsõ tagok: Büki
Miklós, Jórász Istvánné.

Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
 Szavazatszámláló Bizottság

Elnök: Gyombolai Gyula. Tagok: Perbíró József, Szilágyi
Erzsébet

Meghívó
Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata értesíti
Nagymaros lakosságát, hogy a mûvelõdési házban december 12-
én, kedden 18 órai kezdettel lakossági fórumot tart.

Kérem a tisztelt nagymarosi lakosságot, hogy jelenlétével tisz-
teljen meg bennünket.

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN

KOVÁCS ISTVÁN CKÖ KORELNÖK

Nagymaros Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testü-
lete november 20-án tartott
rendes ülést és december 4-én
rendkívüli ülésre is sor került,
mely egy bizottságokkal kiegé-
szített kerekasztal megbeszé-
léssel kezdõdött.

A november 20-i ülésen a
következõ döntések születtek:

- megválasztották a bizott-
sági külsõ tagokat, akik ezután
esküt tettek (a külsõ tagok név-
sora a bizottságok összetételé-
nél olvasható);

- sor került a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázat el-
bírálására. Módosításokkal el-
fogadták a képviselõk a humán-
ügyi bizottság javaslatát, felkér-
ték a jegyzõt, hogy az érintette-
ket a döntésrõl értesítse, továb-
bá intézkedjen az ösztöndíjak
ütemezett folyósításáról;

- Döntöttek arról, hogy be-
nyújtják a pályázatot a Hátrá-
nyos helyzetû diákok Arany
János Tehetséggondozó Prog-
ramjában való részvételre. Az
önkormányzat vállalta, hogy az
általa delegált diák számára a
programban való részvétele
idejére (maximum 5 tanévre,
tanévenként 10 hónapra) havi
5.000 forint ösztöndíjat nyújt.
A képviselõ-testület ennek fe-
dezetét a település költségve-
tésében biztosítja;

- a képviselõ-testület a pénz-
ügyi-gazdasági bizottság módo-
sító javaslataival korrigálva el-
fogadta a 2006. évi költségve-

tés III. negyedévi teljesítésérõl
beterjesztett tájékoztatót;

- a képviselõ-testület elfo-
gadta az elõterjesztés szerinti
módosító javaslatot, mely sze-
rint - a likviditás fenntartása ér-
dekében, azért hogy az önkor-
mányzat ne kerüljön fizetés-
képtelen helyzetbe likviditási
célú folyószámla-hitel meg-
emelését rendeli el 40 millió
forint összegben. Az összegha-
tár így összességében 105 mil-
lió forintra emelkedik. A hitel
kamatait és járulékait - a fel-
halmozási és tõke jellegû ki-
adásokat megelõzõen - a költ-
ségvetésbe betervezik és azt jó-
váhagyják;

- a testület elfogadta a
DURISZ kölcsönhitel szerzõdés
rendelkezésre tartási határidõ
2007. szeptember 16-ig történõ
meghosszabbítására, illetve a tõ-
ketörlesztési ütemezés módosí-
tásának a kezdeményezését az
OTP Bank Rt felé;

- a képviselõ-testület megis-
merte a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetség tag-
jainak jogait és kötelezettségeit
tartalmazó alapszabályt és  úgy
határozott, hogy a szövetségbe
nem kíván belépni;

- a képviselõ-testület meg-
hallgatva a Nevelési Tanácsadó
Alapító Okiratának módosításá-
ra vonatkozó tájékoztatást, azt a
szükséges változtatásokkal
együtt elfogadta;

- a testület tagjai megismer-
ve a Nevelési Tanácsadó Szer-

vezeti és Mûködési Szabályza-
tát, azt a szükséges változtatá-
sokkal együtt elfogadta;

- a szükséges  változtatások-
kal együtt jóváhagyta és elfogad-
ta a képviselõ-testület a Mosoly
Mikrotérségi Gyermekjóléti és
Családsegítõ Társulásra vonat-
kozó módosított megállapodást,
valamint az alapító okiratot;

- a képviselõ-testület úgy ha-
tározott, hogy a 2007. évre vo-
natkozó könyvvizsgálói felada-
tok ellátására a polgármester
folytasson tárgyalást a Balogh és
Társa Könyvvizsgáló Kft-vel. A
tárgyalások eredményérõl tájé-
koztassa a képviselõ-testületet.

December 4-én a kerekasztal
megbeszélésen, valamint a rendkí-
vüli képviselõ-testületi ülésen a kö-
vetkezõ napirendeket tárgyalták:

- a kerekasztal megbeszélé-
sen a képviselõk Petrovics
László kezdeményezésére a víz-
lépcsõ beruházás során felépí-
tett felvonulási lakótelep sorsá-
ról vitáztak. Az elmúlt években
mintegy harminc különbözõ ha-

A képviselõ-testületi ülések döntései
tározat született, ám ezek nem
vezettek el a megoldáshoz. A
mostani mérlegelés lényege,
hogy értékesítsék-e az ingatlant
- esetleg úgy, hogy több darab-
ra bontják -, vagy inkább a hasz-
nosítás kerüljön elõtérbe. Az
ülésre meghívtak három olyan
céget, amely befektetõként ven-
ne részt a hasznosításban, ezek
közül kettõ jelent meg: mind-
ketten színvonalas wellness-
szállóként képzelik el a terület
jövõjét egy, az önkormányzat-
tal közösen létrehozott gazda-
sági társaságban. Meghallgatá-
suk után a testület felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy hozzon
létre grémiumot, amely a jelent-
kezõkkel lefolytatott tárgyalá-
sok után - figyelembe véve a
város költségvetésének helyze-
tét - döntésre kész anyagot ter-
jeszt  elõ;

- a rendkívüli ülésen döntöt-
tek arról, hogy felülvizsgálják a
fiatalok lakástámogatásának
rendszerét és a jövõ évi költség-
vetés tárgyalásánál mérlegelik,
tudják-e pénzzel segíteni a fia-
talokat;

- elfogadták a belsõellenõr-
zés munkatervét.

Kérem ne!Kérem ne!Kérem ne!Kérem ne!Kérem ne!
Kedves Nagymarosiak!

A napokban ismét közkézen forog egy “alkotás”, egy
vers, amelynek témája és hangvétele igen távol áll az
építõ és közösségformáló jellegtõl. Nagymarosnak a leg-
kevésbé sincs szüksége arra, hogy belsõ csatározások-
ban, és a lakosság megosztásában õrölje fel erejét. Ké-
rem az alkotót, hogy ne folytassa az ilyen hangvételû,
tájékozatlanságáról tanúskodó irományok készítését. A
magam részérõl elítélem az ilyen megnyilvánulásokat,
és elhatárolódom tõlük, valamint etikátlan dolognak tar-
tom, hogy a “költõ” mindezt anélkül teszi, hogy felfed-
né valódi kilétét!

Ne ártsunk egymásnak, és magunknak, ha nem szük-
séges.

PETROVICS LÁSZLÓ
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Köszönjük hogy szebbek vagyunk!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a lel-
kes kismamáknak, civil szervezeteknek, magánszemélyek-
nek, Nagymaros lakosainak, akik idõt és fáradtságot nem
kímélve tették és teszik még szebbé Duna partunkat és ját-
szótereinket, valamint a lakóházak környékén fekvõ közte-
rületeket.

Sajnos nem tudjuk külön-külön felsorolni odaadó és
dolgos polgárainkat, s csak így az újság hasábjain keresz-
tül tudjuk megköszönni Nekik, Önöknek, Nektek, azt, hogy
ilyen önzetlenül dolgoznak, dolgoztok városunk szebbé té-
telében.

Köszönet az áldásos tevékenységért!

PETROVICS LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

folytatás az 1. oldalról
- Igen, van remény. Az új-

ságban folyamatosan nyilvá-
nosságra hozzuk a város
pénzügyi mérlegét bemutató
adatokat, hogy az emberek
lássák, milyen helyzetben va-
gyunk. Polgármesterként sze-
retném programomat megva-
lósítani, ezekhez az anyagi
lehetõségeket gazdasági tár-
sulásban, kistérségi társulá-
sokban, de elsõsorban pályá-
zatok útján tudjuk megtalál-
ni. Igaz, már az önrész elõte-
remtése is nagyon nehéz lesz,
ezért hozzáláttunk a kiadások
csökkentéséhez. Az egyik le-
hetséges út az energiára szánt
összegek lefaragása olymó-
don, hogy néhány intézmé-
nyünkben kicserélnénk a pa-
zarló kazánokat, szigetelnénk
a nyílászárókat, ezzel jelen-
tõs, a számítások szerint akár
30 százalékos megtakarítást is
elérhetünk. Kautz István al-
polgármester úr javasolta,
hogy a közvilágítást is vizs-
gáljuk át, mert szerinte sok
esetben feleslegesen világíta-
nak egész éjjel a díszkivilá-
gítás izzói. Ebben igaza van,
ám sajnos a szolgáltató az
egész hálózatot egy egészként
kezeli, minden változás ezért
meglehetõsen nehezen vihe-
tõ át. A dolgon azonban ér-
demes gondolkodni, mert vi-
szonylag magas a város vil-
lanyszámlája. Van ajánlatunk
például más szolgáltatótól, s
nemrég megkerestek minket
egy kisebb biomassza-erõmû
létesítésének tervével is, ami
gyakorlatilag megtermelné a
település teljes
villamosenergia-szükségletét.
Vannak más ötletek is, de
nem sorolom fel mindet.
  - Nemrég nyilvánosságra
kerültek a kormány megszo-
rító intézkedései és ma már
tudható, hogy például az ok-
tatásban is kevesebb pénz
lesz, mint korábban. Szükség
lesz-e intézmények összevo-
nására, megszüntetésére,
vagy esetleg elbocsátásokra?

  - Erre térjünk vissza késõbb,
hiszen még nem rendelke-
zünk pontos adatokkal. Min-
den intézményvezetõvel
megbeszéljük majd a dolgo-
kat, nélkülük nem születhet
döntés.
  - Ön nehéz helyzetben van a
testületben, hiszen meglehetõ-

sen sok a vita, bár igaz, már
az alakuló ülésen minden kép-
viselõ kijelentette, hogy Nagy-
marosért kíván tevékenyked-
ni. Nincs más választása: fo-
lyamatosan keresni kell a
kompromisszumokat.

  - Ez nem baj. Most egy
nagyon erõs testülettel dolgo-
zom, hiszen sokan vannak
olyanok, akik korábbi polgár-
mesterként vagy képviselõ-
ként komoly tapasztalatot és
tudást szereztek, és hoztak
magukkal. Kompromisszu-
mot csak olyan emberek tud-
nak kötni, akik egy-egy kér-
désben határozott elképzelé-
sekkel rendelkeznek, viszont
hajlandóak engedni.

  - Két alpolgármestert vá-
lasztott az önkormányzat.
Közöttük hogyan oszlik meg
a munka?

  - Még nem alakult ki a
feladatmegosztás, egyelõre
alkalmanként engem helyet-
tesítenek egy-egy rendezvé-
nyen, ezenkívül idõnként ta-
nácsaikkal, ötleteikkel segíte-
nek. Remélem, hogy a jövõ év
elején már konkrétabb formá-
ban tudjuk szétosztani a mun-
kát.

  - A testületi ülések elõké-
szítésében kulcsszerepe van a
bizottságoknak. Mennyire
számít a jövõben a bizottsá-
gok határozottabb munkájá-
ra?

  - A bizottságoknak na-
gyon fontos szerepük van a
döntés-elõkészítésben, s re-
mélem, ennek súlyát minden-
ki érzi. Javasolni fogom a
képviselõknek és alpolgár-
mestereknek, hogy például a
jövõ évi költségvetést meg-
elõzõ vitákon mindenki ve-
gyen részt, üljön ott a bizott-
sági üléseken, s ha ott ütköz-
nek a vélemények és sikerül
kialakítani egy mindenkinek
elfogadható, közös álláspon-

tot, akkor maga a testület már
gyorsan tud dönteni a végsõ
szavazásnál. Ráadásul a bi-
zottságokban a külsõs tagok
révén többféle ötlet és állás-
pont jelenhet meg, ami szin-
tén nem egy elhanyagolható
szempont.

- Korábban viták voltak
arról, hogy kell-e politikai
tanácsadó, vagy sem, s ha
igen, miért éppen Zoltai Mi-
hályra esett a választása.

  - Nem titok, leírtuk a vá-
lasztások elõtt több ízben is,
hogy Zoltai Mihály és köztem
volt egy megállapodás a vá-
lasztások elõtt. A lényege az,
hogy bármelyikünk nyer, szá-
mít a másik munkájára is. Az
eredményekbõl látszik, hogy

nagyon erõs támogatással
rendelkezünk, Zoltai Mihály
utánam a második legtöbb sza-
vazatot kapta. Ennek ellenére,
hogy személye ne legyen
konfliktusok forrása az újon-
nan felálló testületben, vala-
mint a két tisztség (tanács-
adói – képviselõi) jogi szem-
pontból összeférhetetlen, le-
mondott képviselõségérõl és
jelezte, hogy tanácsadóként
szívesen segítené munkámat.
Önkormányzati tapasztalata-
ira szükségem van, ezért kér-
tem fel politikai tanácsadó-
nak. Zoltai Mihály ezért a te-
vékenységéért nem vesz fel
egyetlen fillért sem, munká-
ját társadalmi alapon vállal-
ta.

- Milyen feladatokkal bíz-
za meg Zoltai Mihályt?

  - Egyrészt a városban sok
civil szervezet mûködik, s
mivel számunkra fontos a ve-
lük való kapcsolattartás, ezért
ennek nagy részét Zoltai Mi-
hályra bíztam. A választáso-
kon kiderült, hogy nagyon
sokan szeretik õt, szerintem
ez jól fog mûködni. Ezenkí-
vül számos olyan kapcsolat
van, határon innen és túl is,
amelyek nem mûködnek iga-
zán jól, ezeket felfrissíti, ápol-
ja. Az üdülõterületeken élõk-
kel is szeretném erõsíteni a
kap-csolattartást,számunkra
õk is nagyon fontosak, Zoltai
Mihálynak  ebben is fontos
szerepe lesz - mondta befeje-
zésül Petrovics László pol-
gármester.

FURUCZ ZOLTÁN

Elõtérben a pénzügyek
Interjú Petrovics László polgármesterrel

Most egy nagyon erõs testülettel dolgozom,
hiszen sokan vannak olyanok, akik korábbi

polgármesterként vagy képviselõként komoly
tapasztalatot és tudást szereztek.

és hoztak magukkal.
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete
A nagymarosi polgárok széleskörû tájékoztatása érdekében adjuk közre az önkormányzat gaz-
dasági helyzetére vonatkozó adatokat. Célunk az, hogy a lakosságot tisztán és érthetõen tájé-
koztassuk az aktuális helyzetrõl. Az alábbiakban a novemberi adatokat olvashatják.

PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER
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Szent Gellért püspök, adj ne-
künk Szent Imréket! - olvasha-
tó a 950-es Szent Gellért Püs-
pök Cser-
készcsa-
pat új
z á s z l ó -
ján, me-
lyet no-
v e m b e r
2 6 - á n ,
Krisztus
király va-
sárnapján
szente l t
fel a 10
órás ünnepi szentmisén
Zimonyi János plébános atya.

A zászlószentelés után ifj.
Horváth Antal beszélt a koráb-
bi zászló sorsáról, amelyet
1956. november 4-ike után
Heinczinger János a lakásá-
ban rejtett el, veszélyeztetve
ezzel családját és a saját ma-
gát is. János bácsi halála után
felesége a zászlót a fiatal cser-
készeknek ajándékozta, akik
nagy becsben tartják és õrzik.
Az új zászlóban olvasható két
évszám, 1929 a cserkészet

megalapításának éve Nagy-
maroson és 2000, a cserkészet
újraalapításának éve. Az új

zászlóval
szeretné-
nek em-
léket állí-
t a n i
azoknak
a cserké-
szeknek,
akik a ré-
gi zász-
l ó n a k
szolgál-
tak sok

éven át és már nem lehetnek
közöttünk. Ez a zászló Nagy-
maros jelképeként méltó része
legyen az egyházi és városi
rendezvényeknek - mondta ifj.
Horváth Antal végül a cser-
készcsapat nevében köszöne-
tet mondott mindazoknak,
akik munkájukkal, támogatá-
sukkal segítséget nyújtottak az
új zászló elkészítéséhez, köz-
tük megköszönte Edöcsény
András volt polgármesternek
az anyagi támogatást.

H. E.

Cserkészzászló szentelésCserkészzászló szentelésCserkészzászló szentelésCserkészzászló szentelésCserkészzászló szentelés

Tisztelt Elõfizetõnk!
A MarosNet Kft ezúton

szeretné tájékoztatni elõfize-
tõit, hogy 2006. december
hónaptól a Duna II (Auto-
nómia), 3SAT, ZDF (VOX
helyett), Hallmark, MGM
és a TV Paprika tévéadá-
sokkal, gazdagítja csatorna
kínálatát!

A programcsomagok
tartalmának, díjának vál-
tozása miatt módosul az ér-
vényben lévõ Általános
Szerzõdési Feltételeink 1.
számú melléklete is. A mó-
dosított Általános Szerzõdé-

si Feltételeinket megtekint-
heti Ügyfélszolgálati iro-
dánkban (2626 Nagymaros,
Fõ tér 5. tel.: 06-27/595-100/
125-ös mellék), vagy
internetes honlapunkon, a
www.maros-net.hu címen.

Kérjük jelezze, ha a de-
cemberi tájékoztató leve-
lünket nem kapta meg!

A 2007. évre is kellemes
televíziózást, a közelgõ ün-
nepre való tekintettel Kel-
lemes Karácsonyt, Boldog
Új Évet és jó pihenést kí-
vánunk!

KÁBELTÉVÉSEK CSAPATA

Tájékoztató

2007. évi kábeltelevíziós elõfizetési díjak:

MAROS 1 (991 Ft+ 199 Ft ÁFA) 1.190 Ft

MAROS 2 (2.325 Ft + 465 Ft ÁFA) 2.790 Ft

MAROS 3 (3.325 Ft + 665 Ft ÁFA) 3.990 Ft

HBO 1,2 (2.242 Ft + 448 Ft ÁFA) 2.690 Ft

A korábban Nagymaroson elin-
dított, majd leállított helyi busz-
közlekedéssel kapcsolatban sok
kérdés érkezett, ezért szükséges-
nek látom a lakosság megfelelõ
tájékoztatását.

2001. szeptemberében a helyi
igényeknek megfelelõen elindult
a buszközlekedés, melyet állami
források felhasználásával oldott
meg a vállalkozó és az önkor-
mányzat. Az állami támogatási
rendszer megszûnését követõen,
2006. májusában a busz akkori
üzemeltetõje a szerzõdést fel-
mondta. A hivatal ekkor elõzetes
felmérést készített a lakosság
igénybevételi és jegy-, vagy bér-
letár fizetési hajlandóságáról,
melynek eredménye azt mutatta,
hogy az autóbuszt járatonként át-
lagosan 44 fõ venné igénybe. A
megkérdezettek vonaljegyre 150
forintot, heti jegyre 500 forintot,
felnõtt bérletre 2.000 forintot,
diák- és nyugdíjas bérletre pedig
1.000 forintot  tudnának  fizetni.

A felmérés bizonyította, hogy
a lakosság részérõl komoly igény
volt a buszközlekedés elindításá-
ra, bár az igények számának nö-
vekednie kellene ahhoz, hogy a
hivatalnak ne okozzon túl sok
többletkiadást. A képviselõ-testü-
let 2006. augusztus 29. napján ho-
zott döntése értelmében a legked-
vezõbb ajánlatot tevõ vállalkozó-
val kötött 5 hetes (határozott ide-
jû) szerzõdés alapján a buszjárat
2006. szeptember 4-én elindult.
Az elõzetes felmérésekhez képest
jóval kevesebben (39 diák, 1 fel-
nõtt, 44 vonaljegy) vásároltak
bérletet, vagy jegyet. A vállalko-
zó havi szinten 420.000 forint dí-
jazásban részesült, ugyanakkor a
jegyek és bérletek eladásából az

A buszközlekedés helyzeteA buszközlekedés helyzeteA buszközlekedés helyzeteA buszközlekedés helyzeteA buszközlekedés helyzete
önkormányzatnak egy hónap alatt
összesen 47.600 forint bevétele
keletkezett, amely csupán a szer-
zõdés szerinti díj 11 százaléka.

Az önkormányzat jelenlegi
anyagi helyzete sajnos nem teszi
lehetõvé, hogy a fennmaradó 89
százalékot fedezze, és a lakossá-
got sem lehet terhelni a jelenlegi
jegy- és bérletárak sokszorosával.
A 2006. évi költségvetésben erre
a célra tervezett összeg havi vi-
szonylatban körülbelül a kiadás 1/
3-át tudná fedezni, egyéb forrás
pedig nem áll rendelkezésre.
Mindezek miatt a buszközlekedés
szünetel. A képviselõ-testület fog-
lalkozik alternatíva kidolgozásá-
val, de egyelõre nem talált ked-
vezõ megoldást.

A mai világban gyermekeink
sajnos nagyon sok idõt töltenek a
szobában a TV és a számítógépek
elõtt, így a reggeli és a délutáni
séta az iskolába menet és hazafe-
lé még jótékony hatású is lehet.

A nyugdíjasok és mozgásuk-
ban akadályoztatottak idõnkénti
közlekedését (temetõbe való ki- és
visszajutását) a hivatal rendelkezé-
sére álló 5 személyes busszal sze-
retnénk segíteni. Heti egyszeri al-
kalommal, két óra idõtartamra,
elõre láthatólag szerdai napon, a
délelõtt folyamán 10 órától vin-
nénk ki mindazokat térítésmente-
sen, akik erre igényt tartanának.
Egyszerre 5 fõ szállítására van le-
hetõség, ezért a rendelkezésre álló
idõben többször is fordulhat az
autó. Kérjük mindazokat, akik sze-
retnének ezzel a lehetõséggel élni,
igényüket jelezzék a hivatal ügy-
félszolgálatán (tel.: 27/595-100).

Megértésükben bízva, üdvöz-
lettel:

PETROVICS LÁSZLÓ

Nagy izgalommal készült  a
Kittenberger Kálmán Általános
Iskola va-
l a m e n n y i
tanulója a
november
10-iki Már-
t o n - n a p i
lampionos
felvonulás-
ra, amelyet
m á s o d i k
a l k a l o m -
mal rendeztek meg városunkban
Heinczné Cserni Katalin tanár-
nõ szervezésében. A gyerekek
által készített lampionok kicsiny
fénye és éneke kísérte a kora esti
sötétségben a Fõ téren elöl lo-
vagló, Szent Mártont jelképezõ

lovast, aki ezúttal Horváth De-
zsõ 6. osztályos tanuló volt. A

felvonulás
után jóízû-
en falatoz-
ták a diá-
kok a mû-
v e l õ d é s i
ház elõtt
az iskolá-
sok által
m e g k e n t
h a g y m á s

zsíros kenyeret,  valamint a
Nagymarosi Dunai Svábok Kö-
zösségének néhány tagja - Ivor
Andrásné, Papp Béláné (Margó)
és Furucz Angelika - által készí-
tett süteményt, ami után forró
teát lehetett inni.

Márton-napi felvonulás - másodszor

Fotó: Jaicsné Ivor Krisztina
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Az a személy, az a család, az a
közösség, amely nem ismeri
múltját, annak jövõje sincs.

Ennek az alapelvnek elfo-
gadásában kezdtem hozzá a
ZOLLER csa-
ládnév kutatá-
sához. A Ma-
gyar Országos
Levéltárban el-
jutottam 1824
március 1-ig,
amikor is
F r a c i s c u s
ZOLLER õsöm
született. A
m i k r o f i l m e k
rossz minõsége,
illetve a marosi
pap kézírásának olvashatatlan-
sága miatt kutatásom megre-
kedt. Az Interneten az ulmi
székesegyház és a sváb múze-
um információi útján felhívtam
a Stuttgart melletti
Sindelfingenben mûködõ csa-
ládfakutató munkaközösséget.
Az elsõ meglepetésem itt ért.
Amikor elmondtam mi járat-
ban vagyok és Nagymaroson
születtem a kedves tárgyaló-
partner magyarul közölte, hogy
a napokban járt Nagymaroson,
õ pedig vecsési szülõk gyerme-
ke. Hát ilyet!

Mielõtt kiutaznék hozzá,
keressem fel a Németországi-
magyarok Kulturális és Infor-
mációs Központját a fõváros-
ban. Ha netalán õk nem tudná-
nak segíteni, akkor õk ingyen
elvégzik a kutatást. De
tudtak.És itt ért a második
meglepetés. Ugyanis a kapott
könyvekbõl és a rendszeres
folyóiratokból megtudtam,
hogy intenzív családnév-kuta-
tással foglalkozik a kismarosi
Wiesner Viktoria és a Fellegi
Mihály páros. Az utóbbi név
ismerõsnek tûnt azonnal. Igen,
õ is nagymarosi. Az édesapját
Flamich Misit jól ismertem.
Nos a fia hatalmas archív do-
kumentummal rendelkezik és
nemcsak a családneveket ille-
tõen. Végül is megállapíthat-
tuk, hogy az õsöm 1717-ben
született Tirolban, Simon nevû
gyermekével 1740-43 között
érkezhetett Marosra Ursula
nevû feleségével, akitõl 4 le-
ány és 3 fiú született. Ezektõl
az ifjaktól származik az összes
ZOLLER. Az én egyenes ági

õsöm neve JOANNES, aki
1753 február 22-én született,
házasságot kötött 1772 novem-
ber 25-én Gertrud Mundival és
szintén 4 leányt és 3 fiút ne-

v e l t e k .
J O A N N E S
csak 40 évet élt,
1793 december
26-án hunyt el .

G e r t r u d
Mundi 1824 ja-
nuár 24-én, 72
évesen halt
meg. És most
minden gyen-
gébb idegzetû
kapaszkodjon
meg. A temetõ-

ben Hein Mária és ZOLLER
JÓZSEF édesapám sírjától
jobbra fekvõ sírban a MUNDI
család sarjai nyugszanak. Va-
lahogy úgy rendezte a sors,
hogy az életben és a túlvilágon
is egymás mellett maradtak.

A Tirolból jött ZOLLER
családok teljes körû kutatása a
Wiesner-Fellegi párossal foly-
tatódik.

Nosztalgiámból eredõen az
új tulajdonos, Szabó Zsolt be-
leegyezésével elhelyezhetek a
Mátyás király vendéglõ falán
egy olyan ZOLLER VEN-
DÉGLÕ feliratú táblát, ami-
lyent 100 évvel ezelõtt már lát-
hatott az arra járó kedves hely-
béli és turista.

Ebben a vendéglõben ren-
dezem meg 2007-ben a nagy-
marosi és késõbb az országos
ZOLLER találkozókat.

Felhívom elsõsorban a ked-
ves helybéli rokonaim, baráta-
im figyelmét arra, hogy saját
nevükre vonatkozó megkeresé-
sükkel segítsék a Wiesner-Fel-
legi páros kutatómunkáját.

Hasonló tárgyú levelet fo-
gok küldeni az új polgármes-
ternek és csapatának, hogy a
városunkra vonatkozóan támo-
gassák a múlt érdekes részle-
teinek pontosabb feltárását, an-
nál is inkább, mert vélemé-
nyem szerint az eddig megje-
lentetett dokumentumok
(könyvek) hiányosak.

DR. ZOLLER JÓZSEF

(A fenti fotón a cikk szerzõje
látható, aki Nagymaroson a
Szív utca 9-11. szám alatti ház-
ban született.)

Tirolból MarosraTirolból MarosraTirolból MarosraTirolból MarosraTirolból Marosra
Bácskai Antalné Szösz Jolán-
nak, a nagymarosi iskola haj-
dani rajztanárának alkotásai-
ból nyílt kiállítás november
26-án délután a mûvelõdési
házban. Az
ANNA Klub
szervezésé-
ben rende-
zett kiállítást
Szikriszt Éva
n y i t o t t a
meg. A kiál-
lított mûvek
alkotóját kü-
lön nagy
szeretet tel
köszöntötte,
s mondott
köszönetet a
pedagógusi
tevékenységéért az egykori
tanítvány, Petrovics László
polgármester. A megnyitón
közremûködött a Nagymaro-
si Nõi Énekkar. Joli nénit az
ANNA Klub nevében Zoller
Rezsõné virággal köszöntötte.

“Egy asszonyt és az õ kin-
cseit szeretnénk bemutatni
önöknek. Joli néni, Bácskai
Antalné Szösz Jolán több
mint fél évszázada él ebben a
városban, a várost szolgálta
iskolája tanáraként 30 éven át.
Évente 40-50 kisgyerek került
a keze alá, hogy tehetségével,
tudásával megérintse.

Tíz évig kollégája voltam,
amire emlékszem, hogy a ké-
peknél maradjunk, a gyönyö-
rû írása, amit mindig megcso-
dáltam. Volt egy szabad kéz-
zel írt szépséges dokumentu-
ma - amit tanmenetnek hív-
nak -, bélyegnagyságú képek-
kel illusztrálva a négy évfo-
lyam valamennyi órájára ter-
vezett rajzokkal, festmények-
kel. (Sajnos e dokumentum a
kiállításon nem volt látható,
mert Joli néni nem találta meg
- a szerk.)

Harminc éve nyugdíjba
ment, de városunkban napon-
ta találkozunk vele, és ahogy

a 80. születésnapján készült
riportban Hujbert István írta:
“rekedtes, mély hangján min-
denkihez van egy kedves sza-
va”. Így ismerjük, de ezeket

a kincseket,
a m i k e t
most önök-
nek bemu-
tatunk, nem
sokan lát-
ták.

N e g y -
ven éve fes-
tette õket
mûvészeti
t á b o r o k
szerény kö-
rülményei
k ö z t ,
S z a d á n ,

Szentendrén, Vácott, Keszt-
helyen és Veszprémben. Saj-
nálhatjuk, hogy késõbb ez a
pálya nem folytatódott, az élet
terhei miatt.

A régi kínaiak azt tanítot-
ták, hogy amikor egy festõ
festeni kezd, harmóniát te-
remt az ég és föld között. Pon-
tosabban, akkor tud festeni,
ha ez a harmónia õbenne is
megszületik a valóság és az õ
lelke közt, és az életkorral ez
a harmónia egyre jobban re-
zonál az élet és a természet
törvényeivel.

Amikor Joli néni képeit
nézzük, ez a harmónia érint
meg, személyiségének derû-
je fénylik át a képein. Nézzék
meg, még a ceruzával, tussal
rajzolt képei is hogyan fény-
lenek!

Mándli Kati mondta - ami-
kor a képeket rendeztük -, a
legjobb szó ezekre a képekre,
hogy nagyon kedvesek. Igen,
ez azért van így, mert aki Joli
nénit ismeri, tudja, hogy õ egy
végtelenül kedves ember. Ez
azt hiszem kevés emberrõl
mondható el, hogy ez a leg-
fontosabb tulajdonsága” - hal-
lottuk Szikriszt Évától.

F.E.

Személyiségének derûjeSzemélyiségének derûjeSzemélyiségének derûjeSzemélyiségének derûjeSzemélyiségének derûje
fénylik át a képeinfénylik át a képeinfénylik át a képeinfénylik át a képeinfénylik át a képein
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Az ANNA Klub szeretettel hívja Önöket decemberi
rendezvényeire:

- December 10. 16.30 órakor (vasárnap) a mûvelõdési
házban:  Richard Attenborough: GANDHI filmvetítés

- December 16. 16. órakor (szombat) a katolikus temp-
lomban  MINDENKI KARÁCSONYA - karácsonyi hangver-
seny. Fellépnek: Serenus kórus - karvezetõ Brusznyai Mar-
git. Nagymarosi Férfikar - karvezetõ Brusznyai Margit.
Nagymarosi Nõikar - karvezetõ Tóth Edit.

A hangverseny után idén 5. alkalommal várjuk Önö-
ket a feldíszített Monsberger téren, sült gesztenyével,
forralt borral, teával, süteménnyel és egyéb karácsonyi
finomságokkal.

Így szeretnénk mindenkinek Áldott Karácsonyt és
Boldog Új Évet kívánni!

AZ ANNA KLUB NEVÉBEN

ZOLLER REZSÕNÉ

*

Kedves Filmbarátok!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt következõ ve-
títésünkre, amelyen Richard Attenborough angol ren-
dezõ Gandhi címû filmjét láthatják. A sok rangos díjjal
jutalmazott alkotás 56 évet ölel fel a jeles indiai politi-
kus életébõl. Olyan ember sorsát láthatjuk megeleve-
nedni, aki a tevékeny szeretet, az alázat és a hûség leg-
hitelesebb példája volt a XX. század folyamán. Gandhi
életének lényegét ragadja meg tökéletesen ez a mû,
amely minden korosztály számára tartalmas, igényes
idõtöltést kínál.

A vetítés helyszíne a mûvelõdési ház, idõpontja de-
cember 10. vasárnap délután fél öt.

EDÖCSÉNY ZITA

ANNA KLUB

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓÉrtesítjük Kedves Olvasóin-
kat, hogy a Városi Könyvtár
2006. december 21-tõl (csü-
törtök) 2007. január 2-ig
(kedd)  ZÁRVA lesz.

Utolsó kölcsönzési nap:
december 21-én  13 - 16 órá-
ig. Nyitás: január 2-án 9
órakor.

Lehetõség van több kötet
könyv kölcsönzésére is!

Kérjük azokat a Kedves
egykori (és jelenlegi) Olvasó-
inkat, akik már régóta nem
hozták vissza a kikölcsönzött
könyveket, vagy véletlenül
könyvtári könyv került hoz-
zájuk (könyvkartonnal
együtt), hogy hozzák vissza a
könyvtárba! Bármilyen régen
is járt könyvtárunkban, bár-
milyen régen is kölcsönözte
ki a könyveket, szeretettel és
szívesen látjuk! Késedelmi
díjra sem kell számítaniuk!

Könyvtárunk könyvállo-
mánya 31.000 kötet, melybõl

Könyvtári hírek
mindenki, aki beiratkozott
olvasó, válogathat, kölcsö-
nözhet.

A könyvtár címe: Nagy-
maros, Váci út 11.
Kölcsönzési idõ:
Hétfõ:      nincs kölcsönzés
Kedd:      9-12 és 13-18 óra
Szerda:       9-12 és 13-18 óra
Csütörtök: 13-16 óra
Péntek:       9-12 és 13-18 óra
Szombat:   8-12  óra

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani mindazoknak,
akik saját könyvgyûjtemé-
nyük fölös példányaival segí-
tették könyvtárunk mûködé-
sét. A felajánlott könyvekkel
lehetõvé tették, hogy a régi,
esztétikailag már nem megfe-
lelõ köteteket cserélni tudtuk,
illetve a könyvtár gyûjtemé-
nyében eddig nem található,
- de beleillõ - könyveket ál-
lományba vehettük.

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG, BÉKÉS
 ÜNNEPEKET ÉS ERÕBEN, EGÉSZSÉGBEN,

EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!

Hazai utazók Erdélyben. Erdély tájait, városait, falvait és lakóit -
nemeseket és a földmûvelõket, a magyarokat és a nemzetiségeket
- mutatja be ez a gyûjtemény. A XIX. század jeles személyiségei -
köztük Csokonai, Kazinczy, Széchenyi, Déryné, Petõfi, Jókai és
Orbán Balázs - az utazás testközelségébõl számolnak be élménye-
ikrõl, tapasztalataikról, melyeket lovon. Hintón, postakocsin utaz-
va vagy gyalogosan szereztek. A XXI. századi olvasók a kincses
Erdélyrõl szóló gyönyörû leírásokkal, a múlt megismerésének szel-
lemi kalandjával és máig érvényes tanulságokkal gazdagodhatnak.

Amy Tan: A Mennyei Örömök Klubja. Négy anya, négy lány, négy
család története bontakozik ki e különlegesen megírt, misztikus-
varázslatos regényben. 1949-ben négy kínai emigráns fiatalasszony
találkozgat San Franciscóban, hogy dim sumot egyen, madzsongot
játsszon, de fõleg azért, hogy meséléssel szórakoztassák egymást.
Kibeszéletlen bánat és remény hívta életre a Mennyei Örömök
Klubját, ahogy társaságukat nevezik, de ami összetartja, az a fenn-
maradás és a felemelkedés hihetetlenül erõs vágya. Negyven év
múlva lányaik folytatják a történetet, ki-ki a magáét...

Christine Nöstlinger: Villa Henriett. Két fiú ül a nappaliban, egy-
más mellett a kanapén, mint két kõszobor. Egyikük a bal szélére
húzódva, másikuk a jobb szélre. Együtt jöttek, de azóta egy árva
kukkot sem szólnak egymáshoz. Végsõkig elszánt az arckifejezé-
sük, mintha legalábbis az életükért kellene megküzdeniük. Köny-
vünk hõsnõjét, Mariechent várják: döntsön végre, melyiküket vá-
lasztja. Stefan vagy Konrad? Konrad vagy Stefan? Azt hinnénk,
Mariechen irigylésre méltó helyzetben van, nem egy fiatal olvasó
szívesen cserélne vele. Pedig neki sem könnyû. Hóbortos nagy-
mamája ezúttal komoly veszélybe sodorta közös otthonukat, a
Henriett villát......Ifjú olvasóinknak ajánljuk.

KönyvajánlóKönyvajánlóKönyvajánlóKönyvajánlóKönyvajánló

Autós demonstrációAutós demonstrációAutós demonstrációAutós demonstrációAutós demonstráció
Több alkalommal szerveztek autós demonstrációt a 12-es út
Nagymaros és Kismaros közötti útszakaszán novemberben azok
a nagymarosi lakosok, illetve vállalkozók, akik ezzel fejezték ki
tiltakozásukat a Gyurcsány-kormány politikája ellen. A félút-
pályás lezárás ideje (8-16 óra) alatt a biztonságos közlekedésre
a Nagymarosi Rendõrõrs munkatársai és a Nagymarosi Polgár-
õr Egyesület tagjai vigyáztak.

Fotó: Gál György
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Megkopott harangszó
1456 és 1956

A közelmúltban jelent meg
a Misztrál együttes negyedik
albuma, Megkopott harang-
szó 1456 és 1956 CD + egy
könyv. Együtt áll a két kerek
évforduló a 2006-os eszten-
dõben; a világraszóló nán-
dorfehérvári diadal és az ’56-
os forradalom és szabadság-
harc emléke. Hõsök és áldo-
zatok, a már ködbe veszõ
régmúlt és a még köztünk élõ
jelen.

A közös évforduló ihlette
a Misztrál együttes 2006. ok-
tóber elején megjelenõ negye-
dik, Megkopott harangszó
címû CD-jét, melyen zenész-

barátaikkal - Tolcsvay Bélá-
val, Kobzos Kiss Tamással,
Kis Gergely Mártonnal és
Pusztai Gáborral - együtt
tisztelegnek a két jelentõs tör-
ténelmi esemény elõtt. Nagy
László, Buda Ferenc és má-
sok megzenésített versei mel-
lett helyet kapott a lemezen
egy históriás ének Hunyadi
Jánosról és a Jövel, légy ve-
lünk Úr Isten kezdetû nép-
ének is.

A hangzóanyag mellé ez-
úttal könyvet is megjelentett
a Misztrál együttes a Mikes
Kiadóval közösen, melyben
neves személyiségek - töb-
bek között Makovecz Imre,
Jankovics Marcell, Rak-
sányi Gellért, Bõzsöny Fe-
renc - mondják el 1956-tal
kapcsolatos gondolataikat. A
lemez és a CD borítóját - a
kötetben írásával is szereplõ
- Orosz István grafikusmû-
vész készítette.

A Megkopott harangszó
1456 és 1956 CD + a könyv
ára 3956,- forint.
A Megkopott harangszó
1456 és 1956 CD 3000 he-

Megjelent a Misztrál együttes új CD-je és DVD-jeMegjelent a Misztrál együttes új CD-je és DVD-jeMegjelent a Misztrál együttes új CD-je és DVD-jeMegjelent a Misztrál együttes új CD-je és DVD-jeMegjelent a Misztrál együttes új CD-je és DVD-je
A Váci Fegyház és Börtön Köz-
társaság úti falánál október 23-
án emlékmûvet avattak az 1956-
os szabadulások emlékére rende-
zett ünnepségen. A kovácsoltvas
emlékmû egy életfát ábrázol,

amely összefonódik egy kor-
pusszal. Ez a szenvedést és meg-
aláztatást fejezi ki, a fából kinõtt
friss hajtás pedig az életet jelké-
pezi. Az alkotást a városunkban
élõ ifj. Seregi György kovács
iparmûvész készítette.

Az emlékmûvet dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök szen-
telte fel és Csuka Tamás nyugal-
mazott református tábori püspök
áldotta meg. Ünnepi beszédet
Vatai Gyula alezredes, intézet-
parancsnok mondott, az 1956
október 23-án estétõl a börtön-
ben történt eseményekre és a
szabadulásra Stáhner György
politikai elítélt emlékezett.

Életfa börtönÉletfa börtönÉletfa börtönÉletfa börtönÉletfa börtön
falánálfalánálfalánálfalánálfalánál

A Nevelési Tanácsadó munkatársai
a Segítõ Szakemberek Szakmai Mû-
helyének vendégei voltak Szentend-
rén, november 28-án. Elõadásukban
a tanácsadóban folyó munkáról szá-
moltak be, különös tekintettel az
óvoda-iskola átmenet problémáira.

A beszélgetés során kiderült,
hogy a kollégák példaértékûnek
tartják azt a modellt, amely néhány
éve Nagymaroson mûködik. Ennek
segítségével a szakemberek éveken
keresztül figyelemmel tudják kísér-
ni az eltérõ fejlõdésmenetû gyer-
mekeket, és segítséget tudnak nyúj-
tani a minél zökkenõmentesebb is-
kolakezdéshez. A Szentendrei Kis-
térség segítõ szakemberei további
kapcsolattartást és tapasztalatcserét
is igényelnek. A tanácsadó munka-
társai is konstruktív együttmûkö-
désre számítanak a továbbiakban.

Példaértékû aPéldaértékû aPéldaértékû aPéldaértékû aPéldaértékû a
nagymarosi modellnagymarosi modellnagymarosi modellnagymarosi modellnagymarosi modell

lyett karácsony elõtt 2700 fo-
rintért kapható.

A Várakozás Zsoltára

December elején jelenik a
Misztrál együttestõl egy
DVD A várakozás zsoltára
címmel. A DVD-n látható
adventi elõadást az együttes
elõször tavaly adta elõ - nagy
sikerrel. A felvétel az egyik
élõ koncerten készült, ezt le-
het most megvásárolni erede-
ti kiadásban. A mûsor az ad-
venti várakozás idõszakát
dolgozza fel versekkel és
prózával (Sudár Annamária)
és természetesen zenével
(Misztrál).

A Várakozás Zsoltára
címû adventi mûsor élõ elõ-
adásának eredeti felvétele
DVD-n most karácsony elõtt
3000 helyett 2000 forintba
kerül.

A CD és a DVD megvásá-
rolható Heinczinger Balázs-
nál. Cím: Nagymaros, Arany
János utca 3. Telefonszám:
06-20/9191-005, e-mail:
bazsa@evisit.hu.

... mert nálam nélkül semmit
sem cselekedhettek. (János
15,5.)

Kedves Nagymarosi Polgá-
rok!

Mindenekelõtt szeretnénk
megköszönni Edö-csény And-
rásnak úrnak, a tisztelt kép-
viselõ uraknak, valamint a
polgármesteri hivatal dolgo-
zóinak az elmúlt években
nyújtott nagylelkû segítségét,
amellyel hozzájárultak város-
építõ tevékenységünk fenntar-
tásához. Köszönjük tisztánlá-
tásukat, gyors és rugalmas
döntéseiket és nem utolsósor-
ban nagylelkû anyagi felaján-
lásaikat.

Hálásak vagyunk mind-
azon nagymarosi polgárok-
nak, akik fáradtságot nem is-
merve fenntartják, gondozzák
az általunk létrehozott közté-
ri alkotásokat, illetve a hoz-
zájuk tartozó területeket.

Az Ars Regia szellemi mûhely tervei
Tisztelettel üdvözöljük

Petrovics László polgármester
urat és képviselõtársait. Isten
áldása legyen rajtuk. Remél-
jük együttmûködésünk ered-
ményeként sok-sok új elkép-
zelésünk valósulhat meg a jö-
võben.

Ami elképzeléseinket illeti,
azt mindenkivel szívesen meg-
osztjuk kéthetenként tartott
összejöveteleinken.

Röviden vázoljuk néhány
jövõ évi tervünket. Húsvét kö-
zeledtével szeretnénk váro-
sunkban átadni a Dézsma utca
és Rákóczi út találkozásánál
egy, a sváb borászok által
használt szõlõprést. További
terveink közé tartozik a Német
utca és Vasút utca sarkán álló
kõkereszt teljes felújítása,
Zebegénnyel közösen terve-
zünk a Szent Mihály hegy csú-
csára egy emlékhelyet melyet
a két település mesterei készí-
tenének el és együtt állítanánk
és avatnánk fel. Elgondolása-

ink között szerepel a Remete
barlang részleges rekonstruk-
ciója is. Ezeknek az ötleteknek
a teljes kidolgozása már folya-
matban van, de szívesen vá-
runk építõ gondolatokat, ame-
lyeket megbeszélésre bocsáta-
nának.

Szeretnénk megnyugtatni
mindenkit, hogy az általunk
ígért réztábla a kút támoga-
tók neveivel karácsonyig ki-
helyezésre kerül. A késede-
lem oka a névsor folyamatos
bõvülése. Több család kéré-
sére újabb helyeket biztosí-
tunk a kutat körbevevõ falon
családnevük megörökítésére.
Ennek összege továbbra is
95.000 forint. Szeretettel vár-
juk az érdeklõdõk jelentke-
zését és minden nagymarosi
embernek áldott és boldog
karácsonyt kívánunk.

Információ: Nagymaros,
Zoller Csaba, telefon: 06-30/
450-9336.
ARS REGIA SZELLEMI MÛHELY
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Gyermek, család, nevelés (4)
Mottó: “... minden gyermekben,
akit ember hozott a világra...

a nagyság csírája lappang.”
(H. G. WELLS)

Városunkban néhány éve
mûködik Nevelési Tanácsadó.
Intézményünk összekötõ kapocs
az iskola és a család között. Fel-
adata igen sokrétû. Kisgyerek-
kortól a serdülõkor végéig segít-
séget nyújt a családnak a prob-
lémák korai felismerésében, a
harmonikus érzelmi, értelmi fej-
lõdés alakításában, a tanulási ké-
pességek fejlesztésében, a ka-
maszkor lelki problémáinak le-
küzdésében, a családi krízisek
kezelésében.

Cikksorozatunkban szeret-
nénk bemutatni, hogy a gyermek
fejlõdésének egyes szakaszaiban
milyen problémák adódhatnak,
mire érdemes a szülõknek oda-
figyelni, mi az, ami természetes
és mi az, ami a késõbbi bajok
elõjele is lehet.

A csecsemõ és a kisgyermek
mozgásfejlõdése kiemelkedõ
fontosságú, és a késõbbi fejlõdé-
sét is alapvetõen meghatározza.
Minden szülõ izgatottan figyeli,
mikor emeli fel a baba a fejét,
mikor fordul meg, mikor ül vagy
áll fel elõször, mikor teszi meg

az elsõ lépéseit.
Fejlõdéslélektani szempont-

ból azonban sokkal többrõl van
szó. Neuropszichológiai kutatá-
sok és megfigyelések bebizonyí-
tották, hogy a látszólag céltala-
nul kapálódzó újszülött már ren-
delkezik olyan mozgásmintákkal
és reflexekkel, amelyek a moz-
gásfejlõdést elindítják. A csecse-
mõt érdekelni kezdik a külvilág
ingerei és történései, és ezekre
elõször mozgással válaszol, oda-
fordul. Minden, ami történik vele,
a mozgással kapcsolatos. Ölbe
veszik, ringatják, felemelik, be-
szélnek hozzá - eközben érzékeli
egész testével az érintést, a simo-
gatást, a hely- vagy helyzetvál-
toztatást, a látható vagy hallható
ingerek pedig õt magát késztetik
mozgásra. Mindez egy nagyon
hosszú tanulási és tapasztalási fo-
lyamat kezdete, amely az alapját
adja a kisgyerek harmonikus fej-
lõdésének.

A csecsemõt már születése
elõtt is számtalan inger éri az
anyaméhen belül. A különbözõ
érzékletek (egyensúly, bõrérzé-
kelés, hangingerek) reakciókat
váltanak ki. Születése után a kör-
nyezet ingereire (fény-, hang-,
tapintási ingerek) a saját testé-
bõl érkezõ “válaszok” (pl.: hang

felé fordul, felemeli a fejét) ele-
inte csak mintegy véletlenszerû-
en jelennek meg. A többszöri is-
métlés hatására azonban ezek a
mozgások egyre tudatosabbá
válnak. Az újszülöttkori reflexek
fokozatosan átalakulnak harmo-
nikus és irányított mozgásokká,
amelyek mindig valamilyen
megismerõ és tapasztalatszerzõ
folyamat részeivé válnak.

Így szerez a kisgyermek kör-
nyezetérõl egyre több informá-
ciót. A lépésrõl lépésre történõ
mozgásfejlõdés - fejemelés, gu-
rulás, fordulás, kúszás, mászás -
mind azt szolgálják, hogy újabb
és újabb ismeretekkel gazdagod-
jon a kisgyermek. E közben
agyában az ismétlések hatására
a megszerzett ismeretek birtoká-
ban olyan idegi kapcsolatok jön-
nek létre, amelyek a fejlõdés kö-
vetkezõ lépcsõfokához elenged-
hetetlenek. A mozgás által szer-
zett tudás a különbözõ észlelési
csatornákon keresztül az agyba
kerül, ami elraktározza, rendsze-
rezi és - megfelelõ mûködés ese-
tén - válaszol. Pl.: elgurul a lab-
da, a gyermek elõzetes tapasz-
talatok birtokában tudja, hogy
csak akkor éri el, ha utána má-
szik. Ehhez a látszólag egysze-
rû folyamathoz szükséges, hogy

a kisgyerek már tudja szemével
követni a mozgó tárgyat, legyen
annyi elõzetes ismerete, hogy ér-
zékelje a létrejött távolságot,
meg tudja tervezni a cselekvést
és azt végre is tudja hajtani.

A kisgyerek egyrészt a moz-
gások által kiváltott öröm
(funkcióöröm ) kedvéért cselek-
szik, másrészt a külvilág meg-
ismerésére való késztetés hajt-
ja. Fokozatosan rájön tevékeny-
ségei közben, hogy puha és ke-
mény, kicsi és nagy tárgyak,
hangok, színek, élõ és élettelen
dolgok veszik õt körül. A kör-
nyezetrõl szerzett rengeteg in-
formáció integrálódik az agy-
ban és a késõbbi tanulási folya-
matok alapját adja. Mindezek
elsajátításához azonban elen-
gedhetetlenül szükséges a har-
monikus mozgásfejlõdés, amely
szabad teret enged a gyerek
mozgásigényének.

STAUD KATALIN

PEGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

(NEVELÉSI TANÁCSADÓ)

Akinek bármilyen kérdése,
észrevétele van ezzel a témá-
val, vagy bármelyik elõzõ cik-
künkkel kapcsolatban, szemé-
lyesen, vagy telefonon (354-
643) várjuk jelentkezését.

Szomorú esemény történt egy
nagymarosi család, és egy
“nagyobb csa-
lád”, a Nagyma-
rosi Polgárõr
Egyesület életé-
ben. A közelmúlt-
ban elhunyt So-
mogy-vári Lász-
ló, aki korábban
a Nagymarosi
Víziren-dészeti
Õrs parancsnoka
volt, s már nyug-
díjasként alapító
tagja a 2001-ben alakult pol-
gárõr egyesületnek. Búcsúz-
tatására november 23-án ke-
rült sor a nagymarosi temp-
lomban, hamvai - az elhunyt
kívánságára - kedves folyójá-
ban, a Dunába leltek örök
nyugodalmat.

Somogyvári László egész éle-
tében a közösségért, a közbizton-
ságért, a közrendért dolgozott.

1940-ben született, sorkatonai
szolgálatát követõen a BRFK ál-

lományába került
rendõrként, ott el-
végezte a Rendõr-
tiszti Foiskolát.
1973-ban került a
N a g y m a r o s i
Vízirendészeti Ors
élére. Mint rendõr
õrsparancsnok, s
mint vízirendõr
annakidején is na-
gyon sokat tett a
közbiztonságért,

azért, hogy Nagymaros lakossá-
ga nyugodtan, békésen tudjon
élni.

Ezért a munkájáért már ko-
rábban is részesült elismerés-
ben. A 2005. október 23-i
nagymarosi városi ünnepségen
a polgárõrségben végzett kivá-
ló munkájáért Nagymaros Vá-
ros Önkormányzatának elis-
merõ oklevelét vette át.

Búcsú Somogyvári LászlótólBúcsú Somogyvári LászlótólBúcsú Somogyvári LászlótólBúcsú Somogyvári LászlótólBúcsú Somogyvári Lászlótól
Isten Veled Laci bácsi!

Öt éve, mióta a polgárõrség megalakult, a legaktívabb
tagunk volt. Nem tudtunk olyan dolgot kérni Tõle, amit
meg ne tett volna, de azonnal! Ha valaki kiesett a szol-
gálatból, pl. megbetegedett, Õrá biztosan számíthat-
tunk, hogy beugrik a hiányzó helyett. A legutolsó em-
lékem Laci bácsiról a következõ: szerda reggelre hõ-
emelkedéssel, fájós torokkal ébredtem. 9 órára szol-
gálatba kellett volna mennem, de úgy éreztem, hogy
nem tudok. Egy telefon, és Laci bácsi már öltözött is,
és indult helyettem. Az utolsó kép, ahogy az autóból
kiinteget: szia Ágica! Gyógyulj meg! És mosolyogva
eltûnik az autóval... Másnap délelõtt halott volt.

Soha nem tudom már visszaadni Neki az átvállalt
szolgálatot.

Nagyon szerettük Õt, és õrületesen hiányzik! De
amíg mi élünk, Õ itt lesz velünk, mert soha el nem
felejtjük!

Isten Veled Laci bácsi!

A POLGÁRÕRÖK NEVÉBEN SZIMON ÁGI ÉS ATTILA
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Kedves Gyerekek és Szülõk!
Örülünk, hogy ilyen so-

kan eljöttetek és részt vette-
tek a szombaton rendezett
Állati jó buli programunkon.
Reméljük, hogy sok hasznos
információval lettetek gaz-
dagabbak az állatok gondo-
zása és az állatvédelem té-
mában. Láthatóak voltak a
nagyszerû és jópofa fotók,
melyet a gyermekek maguk
készítettek saját kedvenc ál-
lataikról, megtekinthettük az
ötletes plakátterveket, olvas-

hattunk humoros és kedves
történeteket. Külön kitünte-
tés jár Bodza kutyusnak, aki
példamutató türelemmel vi-
selte a több, mint három órás
fésülés-bundaigazítás prog-
ramot Battyáni Kata kutya-
kozmetikus bemutatóján.
Hallgathattuk Sárog Tibor
(madárember) szakszerû
elõadását a madarakról,

Ocsenásné Csiri arcfestõ jó-
voltából sok kutya, cica, pók
állatka képe mosolygott
vissza ránk a gyerekek arcá-

ról, sokan részt vettek a
kvízjátékban, a legtöbb he-
lyes választ adók nyere-
ményt vehettek át, míg má-
sok egy külön szobában vi-
deó filmet néztek. Volt álla-
ti társasjáték és kutyakeksz-
saccoló verseny.

A program kiemelt része
az ötletes és tartalmas színi-
elõadás volt, amelyben De-
meter Enikõ és Ambrus Ju-
dit tanárnõk vezetésével 3.
osztályos tanulók: Dobó
Máté, Ferbert Fanni, Gábri

Júlianna, Gáspár Tamás,
Gláz Dorottya, Gyombolai
Kristóf, Hajósi Gergely,
Halász János, Hankó Betti-
na, Heier Péter, Lovasi Ba-
lázs, Lukács Péter, Maurer
Fruzsina, Mucs Máté,
Müller Dominika, Rudolf
Dániel, Rudolf Lilla, Szán-
tói-Szabó Márk, Weidlich
Bence, Wozner Lilla, Zoller

Anna és Kárpáti József egy
állatmenhely megható és ta-
nulságos történetét adták
elõ.

A tombolából befolyt
34,700.- forintot Heincz Kati

tanárnõnek átadtuk, mely
összeg az iskola alapítványa
számlájára kerül. Köszönet
azoknak is, akik a Máté Ala-
pítvány részére adakoztak, az
összegyûlt összeg 4,933.- fo-
rintot tett ki.

Köszönet mindenkinek,
aki segítette, hogy egy kel-
lemes és hasznos délelõttöt
tölthessünk el együtt és szó-
rakozva tanulhassunk:

Szalay Andrásnak a fo-
tózásért, Néder Andrásnak
a videó készítéséért, Beth-
len Vendéglõnek az üdítõ-

kért, Szalontay Aliznak a
pogácsáért, Babics Lívi né-
ninek, Szilágyi Nórának és
Jele Krisztinának a segítsé-
gért, Ocsenásné Csirinek az
arcfestésért, Sárog Tibor-
nak a madárbemutatóért,
Battyáni Katának a kutya-
kozmetikáért, Heinczné
Cserni Kati, Kiss-Demeter
Enikõ és Ambrus Judit ta-
nárnõknek a szervezésben
való részvételükért,

Von-Benko Mariannak
és Ferencnek a program

Állati jó buli volt!Állati jó buli volt!Állati jó buli volt!Állati jó buli volt!Állati jó buli volt!
szakszerû összeállításáért, a
szervezés koordinálásáért,
az ismeretterjesztõ anyagok
és a nyeremények beszerzé-
séért, és mindazoknak, akik
a sok kedves díjat és nyere-

ményt rendelkezésre bocsá-
tották, melyeket - rendkívü-
li érdeklõdés közepette -
tombolán a szerencsések
megnyerhettek.

Gyertek el jövõre is!

*

Közeleg a karácsony,
gondoljunk azokra a szere-
tõ otthon nélküli, sorsukra
hagyott állatokra, akik jobb
híján egy menhelyen várják
sorsuk jobbra fordulását és
kérünk  mindenkit aki bár-

miféle csekélységgel tud se-
gíteni, hogy járuljon hozzá
a váci Zöld Menedék Állat-
menhely lakói részére szer-
vezett állateledel gyûjté-
sünkhöz. A felajánlásokat,
mármint az elõrecsomagolt
száraz- és konzerv eledelt
kérjük a könyvárba eljuttat-
ni.

Mindenkinek boldog és
békés karácsonyt kíván a
Máté Állatvédelmi Alapít-
vány.

HOLTSÁG ILDIKÓ
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Nagymaros város december
havi programjai

December 8.,  16 óra: Cukorbeteg Klub - MIKULÁS
délután
Helyszín: mûvelõdési ház
December 9., 8 óra: Karitász-vásár
Helyszín: mûvelõdési ház
December 10., 16.30 óra: Filmklub - Richard Atten-
borough: Gandhi címû film vetítése
Helyszín: mûvelõdési ház
December 12., 18 óra: Nagymaros Város Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzatának lakossági fóruma
Helyszín: mûvelõdési ház
December 15., 10 óra: Gyermekszínházi elõadás: Bet-
lehemi történet - MASZK Bábszínház
Helyszín: mûvelõdési ház
December 15., 18 óra: Karácsony elõtti koncert (fú-
vósok, ütõsök)
Helyszín: mûvelõdési ház
December 16., 16. óra: Mindenki karácsonya - kará-
csonyi hangverseny
Helyszín: római katolikus templom
December 20.: Csillagváró az általános iskola szer-
vezésében
Helyszín: mûvelõdési ház
December 21., 12-18 óráig: Véradás
Helyszín: mûvelõdési ház

Kedves Támogatóink!
Köszönjük, hogy munkájával, részvételével,

adományával segítette
 jótékonysági kezdeményezésünket!

Örömmel tudatjuk, hogy a rendezvény
eredményeként

 312 000 Ft gyûlt össze, így az
Erzsébet napi gyûjtéssel

kiegészítve 352 000 Ft-ot tudunk
Dévára továbbítani.

Legyen áldás az adományozókon!

Az egyházközségi karitászcsoport

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik id.
Kmetty Lászlóné templomi búcsúztatásában részt vet-
tek és gyászunkban osztoztak.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

VéradásVéradásVéradásVéradásVéradás
Önkéntes véradás lesz Nagymaroson decem-
ber 21-én 12-tõl 18 óráig a mûvelõdési ház-
ban, melyre szeretettel várnak minden régi
és új véradót.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Vincze Zsolt és Mészáros Erzsébet lánya: Hanna, Töl-
gyes Tibor és Szabó Erika fia: Dávid, Kis Balázs és
Horváth Anna lánya: Hanna, Ábrám Csaba és
Burgermeister Mónika lánya: Sára
Házasságot kötöttek:
Gyimesi Levente és Szabó Szilvia, Ritzl Ferenc és Tóth
Veronika, Psenák Tibor és Katona Ágnes
Elhunytak:
Hervai Ferenc, Juhász Lajos János, Somogyvári Lász-
ló, Zeller Károlyné sz. Kurucz Borbála.

Nagymaros külterületén nagyméretû (1000 m2 felett)
telket, víz, villany lehetõséggel, valamint jó megközelí-

téssel, építménnyel vagy anélkül,
üdülés céljára megvásárolnánk.

December 15-ig az alábbi telefonszámon várjuk
hívásukat: 30/44-68-422
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Állatvédelmi sorok

A Máté Állatvédelmi Köz-
hasznú Alapítvány  2006
november 28-ra hirdette
meg ez évi második köz-
gyûlését.

A mûvelõdési házban,
november 25-én, tartott
Állati jó buliról szóló be-
számoló a NAGYMAROS
egy másik oldalán olvasha-
tó.

Tûzijátékokkal járó ve-
szélyek. Mikulás napjának,
valamint születésnapok és
névnapok megünneplése-
kor egyre gyakoribb a tûzi-
játékok és petárdák fellövé-
se, ami  nagy villanásokkal
és zajjal jár. Ez a kutyák-
ban hatalmas félelmet kelt-
het, akár pánikot is okoz-
hat, minek következtében
mindenáron menekülni
próbálnak, áttörnek a kerí-
tésen és elrohannak, s félõ,
hogy többé nem találnak
haza. Végsõ esetben, a pá-
nikba esett kutyák, saját
végzetüket is okozhatják!

Kérjük a felelõsség tel-
jes ünneplõket, hogy tûzi-
játék rendezési szándéku-
kat, elõre közöljék kutyát
tartó szomszédaikkal,
hogy azoknak módjuk le-
gyen házi kedvenceiket a
tûzijáték tartamára, zárt
térbe elhelyezni és ott tar-
tani.

Az alapítvány kuratóriu-
mi elnökének tisztségét no-
vemberben Holtság Ildikó
veszi át, címe:

Kossuth sor 9., tel: 06/
30-427-7834, e-mail:
matefund@dunaweb.hu

Adó 1%-a. Azoknak,
akik úgy érzik, hogy mun-
kásságunkat támogatni sze-
retnék, és élni kívánnak ez-
zel a lehetõséggel:

- a kedvezményezett
adószáma: 18700767-1-13

- a kedvezményezett
neve: Máté Állatvédelmi
Közhasznú Alapítvány

- a kedvezményezett
címe:  2626 Nagymaros,
Kossuth sor 9

Az ön segítsége önnek
semmibe nem kerül, de az
alapítvány egyre szélesebb
körû munkájának végzését
teszi lehetõvé.

Kóborló vagy elhullott
állatokkal kapcsolatos beje-
lentéseket a polgármesteri
hivatal  27/595-118 telefon-
számán, vagy Bessenbacher
Géza 06/70-374-73-82  mo-
bilszámán lehet megtenni.

VON-BENKO FERENC

A kedvenc állat nem já-
tékszer, tartása nemcsak
egy pár szabadságos hétre
szól, hanem az állat egész
életére!

Mindenkit érint aMindenkit érint aMindenkit érint aMindenkit érint aMindenkit érint a
gázár-emelésgázár-emelésgázár-emelésgázár-emelésgázár-emelés

Ne hagyja elszökni a meleget! Szigetelje nyílászáróit a
legmegfelelõbb, tartós szigetelési módszerrel! Éves szin-
ten tízezreket takaríthat meg jó állapotú, szigetelt nyílás-
zárókkal!

Energia-megtakarítási megoldás: amely kis befektetés-
sel otthonát melegebbé, kényelmesebbé teszi! Lakásunk
energiakiadásai közül a fûtésre költjük a legtöbbet. Saj-
nálatos, hogy azért az energiáért is fizetünk, amellyel akar-
va - akaratlanul az utcát is fûtjük. Az ajtóknál, ablakok-
nál, a tok és a szárny közötti hézagokon keresztül távozik
a meleg jelentõs része. Ugyanakkor ezeken a hézagokon
nem csak a meleg távozik, de a szél is beáramlik, hozva
magával az utca porát, zaját is. A rések elzárása, tömítése
az elszökõ energiához képest minimális befektetés!

Lássuk általánosan az épületek
 hõveszteségeinek megoszlását:

Nyílászárók:
Felületi átbocsájtás: 21%
Légrésen keresztül: 19%

Összesen: 40%
Külsõ függõleges falfelületek: 31%

Padlásfödémek: 17%
Pincefödémek: 12%

Megoldás a hõveszteségek csökkentésére: a nyílászá-
rókba utólag beépített szigetelés! Olyan egyszerû techno-
lógia alkalmazása, amely nem drága, tartós, és megszün-
teti a légmozgást a nyílászárók résein keresztül.

Hol érdemes a megoldást alkalmazni? Mindenütt, ahol
a nyílászárók olyan mértékben vetemedettek, hogy a cse-
re még nem szükséges, a tömítõ profil beépítésével a lég-
rések jól kitölthetõek. Az eredmény megdöbbentõ, meg-
tudhatjuk, milyen érzés huzat nélkül aludni. A szigetelés-
sel védett helyiség huzatmentessé válik, a belsõ terek hõ-
mérséklete 2 - 4 oC fokkal emelkedik vagy 15 - 25 %
költségmegtakarítást eredményez, csökken a por, zaj és
egyéb környezeti szennyezõdések mennyiségének beha-
tolása, hosszú távú eredményesség.

A módszer lényege: egy megfelelõ, speciális profilú
szigetelõanyagot egy speciális szerszámmal készített ho-
ronyba építünk be. A szigetelést közvetlenül a tokba vagy
a szárnyba helyezzük el, speciális kézi behengerlõvel a
megfelelõ méretû szigetelõprofilt a horonyba behenge-
reljük a nyílászáró teljes kerületén úgy, hogy annak két
vége záródjon. Záródásnál az így elhelyezett profil össze-
préselõdik, felveszi a rés formáját, és biztosítja a tömítés
hatékonyságát. Ennek a technológiának az alkalmazásá-
val otthona melegebb, tisztább, csendesebb lesz! Figye-
lem: a munka tisztaságát a speciális gép porelszívója biz-
tosítja! Egy egyszerû, esztétikus megoldás, mely megszün-
teti a légmozgást, por - és zajvédelmet biztosít!

Ha felkeltettük érdeklõdését, információért hívjon
a 06-20/886-1318-as telefonszámon.

Disznóöléshez szükséges felszerelés eladó.
Telefon: 06-27/354-056.

Közlemény
Tisztelt Támogatók!

A Nagymarosi Férfikórus Alapítvány köszönetét fe-
jezi ki mindazoknak, akik a 2005. évi személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át részünkre felajánlották! A felajánlás
összege 217.860 forint volt. Ezt az összeget a kórus kassai
vendégszereplésének fedezetére használtuk fel. Ezúton is
kérjük a Nagymarosi Férfikórus Alapítvány jövõbeli tá-
mogatását és személyi jövedelemadójuk 1 %-nak felaján-
lását. Adószámunk: 18688698-1-13. Számlavezetõnk:
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet Nagyma-
rosi Fiókja. Számlaszámunk: 66000114-10106860.

ROTHBAUER ANTAL

ELNÖK
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Szilveszterezzen a
FEKETESASBAN!

Kétféle menü
Zene

Tánc hajnalig
Tombola
Tûzijáték

Éjfél után svédasztalos vacsora
és tüzes krampampuli

Érdeklõdni lehet:
06-27/594-270 és 06-20/916-1280

 telefonszámon,
vagy személyesen:

Nagymaros, Váci út 27.

AZ ÉV TELEPÜLÉSE!
Kedves Nagymarosiak!

     A Magyar Televízió “Fõtér” címû mûsora ebben az évben
bemutatta Nagymaros települését is. A 2006. esztendõ végé-
hez közeledve szerkesztõségük egy játékra hívja a mûsor né-
zõit: szavazzák meg, hogy a Fõtér ez évi adásaiban bemuta-
tott települések közül melyik legyen AZ ÉV TELEPÜLÉSE!

A szavazatokat 2006 december 20-ig várják a Magyar Te-
levízió címére, és a legtöbb voksot elnyerõ település vezetõ-
jének az MTV ZRt. elnöke, dr. Rudi Zoltán adja majd át  2006.
december 27-én  a Herendi Porcelánmanufaktúra dísztárgyát.
Az MTV jutalma ezen felül: a gyõztes település újabb bemu-
tatkozási lehetõséget kap az M1 mûsorában, hiszen a díját-
adás kapcsán ismét levetítjük róluk  készített mûsorunkat.

Különdíjat ajánlott fel a Magyar Turizmus ZRt. vezérigaz-
gatója : a verseny nyertese a ZRt. kiemelt promóciós támo-
gatását kapja a 2007. évben; vagyis a településen zajló ese-
ményeket, programokat a Turizmus ZRt. a maga csatornáin,
kiadványaiban, kiállításain kiemelt népszerûsítésben részesí-
ti, és bekapcsolja a települést az Rt. által szervezett belföldi és
külföldi médiumok tanulmányútjaiba.

Ez csak egy játék, amelyben az MTV mûsorkészítõinek
válogatása – és a tévénézõk voksai alapján készül egy rang-
sor. De vitathatatlanul tisztességes szándékú játék, és min-
denképpen alkalmas arra, hogy újra felhívja a figyelmet Ma-
gyarország településeinek az ismert – és kevésbé feltárt kin-
cseire, szépségeire, ritkaságaira, értékeire. Egy újabb lehetõ-
ség tehát arra, hogy Nagymarost is jobban megismerjék a bel-
földi turisták, kirándulók, utazók.

Kérjük, segítsenek abban, hogy minél több szavazatot kap-
jon városunk!

PETROVICS LÁSZLÓ
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KARÁCSONYI HITELAKCIÓ
2006. NOVEMBER 13-TÓL 2006. DECEMBER 31-IG

LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL
MAXIMUM  1 500 000.- FT-IG

Akár ingatlanfedezet nélkül

AKÁR 120 HÓNAPRA
HAVI maximum 28 300 Ft.- törlesztõrészlettel
(500 000 Ft összeg alatt maximum 72 hónapra)

2% helyett csak 1% díjat kell fizetni, ezzel csökken a felvett hitelösszeg.
(1 500 000 Ft-nál ez 30 000 Ft helyett 15 000 Ft)

Elõzetesen semmilyen díjat nem kell fizetni!

Akinek munkabére, nyugdíja legalább 3 hónapja TKSZ folyószámlára érkezik,
 azok 2% kamatkedvezményben részesülnek.

További információért keresse fel kirendeltségeinket.

THM:  18,80 % - 21,17 %

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Veresegyház, Fõ út  53., Fót, Móricz Zs. u. 16.

Õrbottyán, Rákóczi út  115., Erdõkertes, Nemes u. 2.
Mogyoród, Gödöllõi út 18/a. Váchartyán, Fõ út 23.

Vácrátót, Petõfi tér 4.,Dunakeszi, Fõ út 66.
Nagymaros, Király u. 1/a., Szokolya, Fõ út 63.

Letkés, Diófa u. 33.,Verõce, Árpád u 27.
Kosd, Eõszy L. tér 1.,Vác, Zichy H. u. 23.

MINDEN ÜGYFELÜNKNEK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

“Karácsony ünnepén
az a kívánságom.

Legyen boldog mindenki
ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.”

Animációsfilm-rajzoló tanfolyam
Animációs-film-rajzoló OKJ-s tanfolyamot indít

aPannónia Filmstúdió. Várják a mûfaj iránt érdeklõdõ-
ket, akik a rajzfilmes szakmát szeretnék megtanulni

(államilag elismert bizonyítvány). Telefonos egyeztetés után
betekinthetnek a most folyó képzésbe. Megszerzett tudásukat

nemcsak rajzfilmkészítésnél, hanem számítógépes
munkáknál is (játékok, web-site szerkesztés, grafikai

tervezés) hasznosíthatják.
A jelentkezõ választhat, hogy a 8 hónapos tanfolyam

délelõtti, vagy délutáni csoportjában tanulja a szakmát
heti 2 alkalommal.

Jelentkezés: 06-1/250-1355, 250-0432.

Otthon hajvágást vállalok.
Heincz Balázs

 telefon: 06-70-590-5620
vagy 06-70-316-3067

Otthon végezhetõ kozmetikai
munkát vállalok.

Heincz Lilla
telefon: 06-70-368-5482
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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 (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.

Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!

KAMATADÓMENTES MEGTAKARÍTÁS

2006. szeptember 1. után is
rendszeres havi befizetéssel,

 állami garanciával

Éves hozam: 8-14 %

további információ:
Nágay Márta

telefon:
06-1- 357-4225, 06-30-269-0946

Ajándékozzon valódi értéket!
Indítson lakáscélú megtakarítást gyermekének,

unokájának, vagy saját magának.

Felhasználható: vásárlásra, építkezésre,
bõvítésre, járda-kerítés kialakításra, közmûvesítésre,

bármilyen felújításra, beépített bútorokra.
A megtakarításhoz állami támogatás és kamat jár.
Kedvezményes (3,9 %-os fix kamatozású forint )

hitellehetõséget is biztosít.
Már havi 3.000 Ft-tól indítható.

Érdeklõdni a 316-087-es telefonszámon lehet.

Az ÉPKOR Építõipari
Szolgáltató és  Kereskedelmi Bt

 a Szob-Nagybörzsöny közötti kisvasút turisztikai
célú helyreállításának alépítményi munkái
végzéséhez keres földmunkagép kezelõ és

gépszerelõ munkaerõket.

A munkavégzés helyén kapcsolattartó:

Cseh Ferenc építésvezetõ, tel.: 06-70/610-
0459 és Csorvási József gépészeti vezetõ,

tel.: 06-70/381-9525.
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december 5-tõl 31-igdecember 5-tõl 31-igdecember 5-tõl 31-igdecember 5-tõl 31-igdecember 5-tõl 31-ig

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

Csirke comb /egész, felsõ, alsó/ (Dec.5-24-ig) 1kg 525.-Ft
Grill csirke (Dec.5-24-ig) 1kg 525.-Ft
Csirke farhát (Dec.5-24-ig) 1kg  89.- Ft
Csirke mell filé (Dec.5-24-ig) 1kg             1095.- Ft

Viking halfilé /Hering Trade/ 1kg 899.- Ft
Classic ponty filé /Hering Trade/ 1kg 925.- Ft
Panírozott tintahal karikák 400gr 789.- Ft
Halászlé (40dkg halból) /Nowaco/ 1kg              1255.- Ft
Halászlé sûrítmény /Nowaco/ 210gr 259.- Ft
Ponty belsõség /Hal Restorant/ 200gr 719.- Ft
Kocsonya hús /Nowaco/ 2 kg 775.- Ft
Burgonya krokett /Hering Trade/ 1kg 315.- Ft
Elõsütött hasábburgonya /Nowaco/ 1kg 349.- Ft

Leó somlói jégkrém 750ml 399.- Ft
Leó puncs-sztracsatella jégkrém 750ml 399.- Ft
La Cremeria duópack jégkrém 2*900ml 995.- Ft

Thallo kaszinó tojás 2db-os 1db 229.- Ft
Thallo dobozos francia saláta 200gr 119.- Ft
Thallo dobozos burgonya saláta 200gr 109.- Ft
Thallo dobozos 1 sonkatekercs
+ 1 kaszinó tojás 1db 229.- Ft

Love Is rágógumi /több íz/ 1db   19.- Ft
Cornexi mûzliszelet /több íz/ 20gr   35.- Ft
Nestle Kit-Kat finger csokoládé 33gr   69.- Ft
Gyõri negró cukorkák /több íz/ 100gr 109.- Ft
Merci desszert /több íz/ 250gr 775.- Ft
Toffifee 125gr 365.- Ft
Exelence csokoládé /több íz/ 100gr   75.- Ft

Detki darált keksz 500gr 195.- Ft
Chio stickletti sajtos 85gr 105.- Ft
Chio crackings originals 125gr 145.- Ft
Chio crackings mix 180gr 235.- Ft
Chio maxi mix x 125gr 199.- Ft
Swiss roll /ízesített piskóta tekercs/ 250gr 145.- Ft

Tellér középszemû lencse 500gr 105.- Ft
Tellér nagy magvú lencse 500gr 125.- Ft
Tellér sárga-zöld borsó 500gr   75.- Ft
Tellér tarkabab 500gr 145.- Ft

Meggybefõtt /CBA/ 720ml 219.- Ft

Lecsó üveges /CBA/ 720ml 149.- Ft

Maggi levesek
   - dörgicsei csibeleves 67gr 155.- Ft
   - májgombóc, falusi csiga 67 gr 155.- Ft
   - húsgombóc leves 67gr 155.- Ft

Maggi tyúkhúsleves kocka 132gr 199.- Ft
Maggi tyúkhúsleves kocka 176gr 245.- Ft
Univer salátaöntet /több íz/ 240ml 195.- Ft
Univer szószok /chili, barbecue, taco/ 240ml 195.- Ft
Videca eper befõtt 820gr 179.- Ft
Meiko csemege uborka 360gr 159.- Ft

Gyümölcs öntet /Sirenex/ 1l 355.- Ft
Nesquik kakaó 800gr 615.- Ft
Karaván õrölt-pörkölt kávé 3in1 3*250gr 739.- Ft
Tchibo Family õrölt-pörkölt kávé 250gr 329.- Ft
Lattima kávéfehérítõ 200gr   89.- Ft
Impra teák /25 filteres/ 1dob. 275.- Ft

Vegyes vágott zacskós savanyúság 500gr 119.- Ft
Céklasaláta zacskós savanyúság 500gr 119.- Ft
Csemege uborka zacskós savanyúság 500gr 149.- Ft
Almapaprika zacskós savanyúság 500gr 149.- Ft
Savanyú káposzta zacskós 1000gr 149.- Ft

Juhász házi tészták /10 féle/ 200gr   79.- Ft
Cornexi finomliszt 1kg   65.- Ft

Dr.Juice üdítõk alma, narancs /Pölöskei/ 1l   99.- Ft
Watt energia ital 250ml 109.- Ft
Cba tetra üdítõ 100% alma 1l 135.- Ft
Cba tetra üdítõ 100% narancs 1l 155.- Ft

Adambrau dobozos sör 0,5l 115.- Ft
Rocky dobozos sör 0,5l 109.- Ft
Radegast dobozos sör 0,5l   99.- Ft
Kanizsai dobozos sör 0,5l 105.- Ft
Jagerbrau dobozos sör 0,5l 105.- Ft

Glória-sanxiao fogkefe 1db   89.- Ft
Elektromos fogkefe 1db 595.- Ft
Elektromos fogkefe pótfej /2db-os/ 1db 249.- Ft
Wc fressh 60ml 329.- Ft
Gél lakásillat 100gr 229.- Ft
Happy öblítõ konc. /több illat/ 1,5l 289.- Ft
Lorin sampon /több illat/ 300ml 169.- Ft
Lorin habfürdõ /4 illat/ 1l 219.- Ft
Verde általános tisztítószer 500ml 355.- Ft
Verde fertõtlenítõszer 750ml 319.- Ft
Verde mosogatószer 1l 295.- Ft
Domet spirál dörzsi 2db 245.- Ft
Domet extra felmosófej 1db 349.- Ft
Domet mikroszálas törlõkendõ 1db 435.- Ft
Mr.Mattes cipõkrém /fekete, barna, natur/ 40gr   95.- Ft
Mr.Mattes folyékony cipõápoló
 /fekete, barna, natur/ 75ml 145.- Ft
Mr.Mattes kosaras Wc-blokk /több illat/ 40gr   99.- Ft
Mr.Mattes Wc-blokk utántöltõ /több illat/ 1db   75.- Ft


