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Olimpiai bajnok
Jubileumi ünnepség
lett Wohner Farkas a tíz éves évfordulón
Alig múlt húsz éves Wohner
Farkas Olivér, aki Vácott született, de már évek óta Nagymaroson él, Budapesten tanul, s máris híres ember lett. A magyar válogatott vízipóló csapat tagjaként
vasárnap aranyérmet nyertek a
siketek Taipei-ben zajló olimpi-

érettségi vizsgát tenni.
- A fiam nyolc éves kora óta
tudatosan készült arra, hogy õ
olimpiai bajnok lehessen. Soha
nem kellett figyelmeztetni, hogy
edzésre kell mennie. Sokszor
késõ estébe nyúló edzések a kimerültségig, majd másnap isko-

Wohner Farkas (képünkön balra) a gyõzelem után csapattársaival
áján, vagy ahogy írják:
siketlimpián. A csoportgyõzelmet jelentõ, Írország elleni mérkõzésen Farkas gólt is dobott, a
döntõben pedig az olaszokat verték nagy fölénnyel.
Zsófia nõvérével együtt
édesanyja egyedül nevelte fel
mindkét gyermekét. Farkas születése óta hallássérült. Kisgyermek korában még Nagymaroson, egészséges halló környezetben járt bölcsödébe, óvodába. Ellenben már hét éves kora
óta a budapesti Török Béla Általános Iskola és Diákotthon
bentlakásos tanulója. Jelenleg
az Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola 12/I/1 osztályos hallgatója. Informatikát
tanul, ebben a tanévben fog

la. Szívvel-lélekkel, teljes odaadással készült erre a megmérettetésre - mondta a Váci Naplónak
közvetlen a csapat gyõzelme után
édesanyja, Valentin Mária.
Nagyon sok lemondással és
szülõi odafigyeléssel, valamint a
vízipólós szülõk önzetlen segítségével és odaadó munkájának
köszönhetõen valósulhatott meg
a nagy álom.
A vízipólósok a szülõk által
befizetett és a szülõk által szerzett szponzori támogatásokból érték el, hogy a csapat utazhasson.
- Sajnos ma Magyarországon
szívesebben foglalkozunk jelentéktelen dolgokkal, kreálunk
médiasztárokat, gügyögünk értelmetlen dolgokról.

folytatás a 3. oldalon

A nagymarosi mûvészeti iskola fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte
október 1-jén, délután a Zene Világnapján a mûvelõdési házban. A jubileumi ünnepségen felléptek a mûvészeti
iskola zenészei, táncosai, tanárai. A
képzõmûvészeti tagozat munkáját kiállításon láthatják az
érdeklõdõk.
Az ünnepség elején Végvári Györgyi,
volt iskolaigazgató,
a mûvészeti iskola
megálmodója és
megvalósítója mondott beszédet, viszszatekintve a 10 évvel ezelõtt
történtekre. Megtudtuk 10 évvel ezelõtt márciusban határozták el az önálló mûvészeti
iskolát indítását és azt szûk
fél év után szeptemberi munkakezdésig megvalósították.
Mai szemmel ez egyenesen
csodaszámba megy - hallottuk Végvári Györgyitõl, aki
köszönetet mondott mindazoknak, akik a lehetetlen
helyzet ellenére bíztak a márciusi elhatározása megvalósításában. Köszönetet mondott
az akkori képviselõ-testületnek, a kollégáinak - különösen a zenetanároknak - és a
szülõi közösségnek, valamint
két kiváló szakembernek Ember Csabának és Kovács
Kálmánnénak, akik segítették
a szervezõmunkát és szakszerû útmutatásuk nélkül elvesz-

tek volna a bürokrácia útvesztõiben.
“A tíz év úgy röppent el,
mint egy pillanat. De az azóta eltelt idõ bõségesen igazol bennünket. Elég az ünnepségekre gondolnunk, legyen
szó akár nemzeti ünneprõl,
karácsonyról, mûvészeti találkozókról, Nagymaros
büszke lehet fiaira, lányaira
és tanítóira. Ha a város a
megszorítások ellenére megtartja mûvészeti iskoláját,
sokkal többet tesz a jövõért,
mint sok, hangzatos szavakkal meghirdetett prevenciós
program. Mert így kevesebb
a csellengõ gyerek, több a
mûvészetpártoló család, erõsebb a közösség, s mert minden ellenkezõ híreszteléssel
ellentétben ez a jövõ” - hallottuk Végvári Györgyitõl.
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Tûzoltó Egyesület alakul Szelektív hulladékgyûjtés Ebben a hónapban két testületi ülés volt a városházán. A
szeptember 9-iki teljesen zárt
volt, így a nyilvánosság kizárásával zajlott le az ülés. Ezen
tárgyaltak az önkormányzat
vagyonáról szóló rendeletmódosításról, a szálloda és termál projekt elõkészítésérõl,
pályázat kiírásáról, a jegyzõi
kinevezés határidejének meghosszabbításáról és a SzobNagymaros mezõõri és közterület-felügyeleti hatósági
igazgatási társulás létrehozásáról.
A szeptember 28-án tartott
ülés azonban már nyílt volt.
Sürgõsségi indítványként tárgyalták az elõirányzat módosítást, amelynek nem minden részét fogadta el a testület. Így
nem támogatta az önkormányzat vezetõ beosztású dolgozóinak telefonvásárlását. Elfogadták, hogy az Áfa növekedése
miatt megemelik az eredeti költségvetést. A stratégiai referens
bérnövekménye következtében
megnõttek a személyi juttatásai
is. Ezt most a testület jóváhagyta. Támogatták azt is, hogy kifizetik a jegyzõ által elrendelt
túlórákat, illetve az adócsoport
túlmunkáit is. Ennek mértéke
2,4 millió forint. Ez a napirend
már nem újkeletû, hiszen korábban már a testület elé került.
Akkor leszavazták, mert a hatályos törvény kimondja, hogy
a köztisztviselõknek nem jár
túlóra kifizetés, hanem szabadságban válthatják azt meg. Ivor
Andrásné alpolgármester a napirenddel kapcsolatban felhívta a testület figyelmét, hogy a
célfeladatra elrendelt túlmunka
kifizetés a bevétel arányában
legyen teljesítve. Egyúttal jelezte, hogy az elõterjesztés alapján
meglátása szerint több a kifizetésre jelölt összeg, mint ami
eddig a felderítésbõl befolyt.

Egyet nem értését kifejezve a
szavazáskor tartózkodott.
A sürgõsségi napirendek
között szerepelt az OTP által
nyújtott likviditási hitel,
amely október 20-án jár le.
Ezt szeretné meghosszabbítani a város. A bankkal folytatott tárgyalások során azt az
ígéretet kapta az önkormányzat, hogy az új finanszírozási
konstrukció nem lesz drágább
a jelenleginél. Azonban ahhoz, hogy a város éljen a hitellel, jelzálogként egy ingatlant kell felajánlania. A képviselõknek egy kikötésük
volt, hogy egyeztessen velük
is az önkormányzat arról,
hogy melyik ingatlan lesz a
jelzálog.
Elfogadta a testület többek
között azt, hogy jövõre is
csatlakozzon a város a Bursa
Hungarica felsõoktatási ösztöndíj pályázathoz, és az I.
féléves költségvetési beszámolót és a költségvetési rendelet módosítását is.
Nem fogadták el a helyi
adórendelet, a talajterhelési
díjról szóló módosítását, amelyet egy helyi lakos levele
kapcsán kezdeményezett a
polgármester. Kuster Tibor azt
nehezményezte, hogy az adórendelet alapján egy évben
csak 0,6 liter vizet öntözhet el
adómentesen és õ ennek a tízszeresét használja fel. Kérte,
hogy a kedvezménynél vegyék figyelembe a kert nagyságát is. A képviselõk azonban nem fogadták el a módosítást.
Az egyebekben tárgyalták
az alakuló tûzoltó egyesület
kérését, hogy hivatalos levelezési címnek a városháza címét adhassák meg. Ezzel a
testület nem értett egyet.
Várhatóan hétfõn ülésezik
a testület ismét.

Köszönet
Köszönjük a Fehérhegy lakóinak, hogy áldozatos társadalmi munkájukkal kijavították az úthibákat, amelyek már szinte járhatatlanná tették az út egyes szakaszait.
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

játékosan

ÖKO-fa, rend(m)ezõ, hasznosító torony, tudás kereke –
ezek a játékok mind segítettek abban szeptember 15-én a
nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola tanulóinak, hogyan kell szelektíven gyûjteni az újrahasznosítható hulladékot. Az alsó iskola udvarán

mester beszélt arról is, hogy
Nagymaroson évek óta szelektív hulladékgyûjtést valósít meg az önkormányzat,
nyolc hulladékgyûjtõ sziget
található a városban, ahol a
papírt, a fémet, a mûanyagot
és üveget gyûjtik külön-külön.
Ezen a napon a gyerekek a

egész nap az ÖKO-Pannon
Nonprofit Kft által rendezett
road show-n a legkisebbek, az
óvodások és az alsó tagozatosok ismerkedtek a szelektív
hulladékgyûjtéssel és -hasznosítással.
A road show elõtt Petrovics László polgármester köszöntötte a gyerekeket és nevelõiket. Beszélt arról, hogy
miért van szükség szelektív
hulladékgyûjtésre. A fõ ok –
mondta - a világ jobbá tétele,
annak a megtanulásával, hogyan tudjuk azt a nagy világméretû szemétdombot megelõzni, ami vár ránk, ha nem
szelektíven gyûjtjük a hulladékot, és nem vigyázunk a
környezetünkre. A polgár-

társaság munkatársaitól tippeket kaptak arra is, hogy egy
kis odafigyeléssel milyen
könnyen és kényelmesen beilleszthetõ a mindennapokba
a különbözõ hulladékok válogatása.
“A játékok kialakításánál
törekedtünk arra, hogy olyan
eszközöket alkossunk, ami leköti a gyerekek figyelmét, így
játszva sajátíthatják el a környezettudatos szemléletet” mondta Pribelszki Edina, az
ÖKO-Pannon Nonprofit Kft
kommunikációs csoportvezetõje. “Bízunk abban, hogy a
kicsik még a nagyokat is meg
tudják gyõzni a szelektív hulladékgyûjtés és a környezetvédelem fontosságáról.”

Mûszaki vizsgáztatás helyben
(személy-, tehergépkocsi, motorkerékpár, utánfutók, lassú jármû, rakodógépek)
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Helyi termények árusítási
lehetõsége õstermelõink részére
Kedves Nagymarosiak!
Nagymaros Város Képviselõ-testülete egyetért azzal az
igénnyel, hogy településünkön
a kistermelõk, õstermelõk részére lehetõséget kell biztosítani terményeik értékesítésére és
a kitelepülõk összképének megvalósítására. Jelenlegi gyakorlat szerint a Magyar utca különbözõ helyein történik az árusítás, mely többek között balesetveszélyt jelent és a területen
rendezetlenséget mutat.
Az árusítási lehetõség kialakítására ideiglenesen és a késõbbi piac megvalósítását megelõzõen megoldásként a Mátyás étterem és a vasútállomás közötti
rész (Millennium sor) alkalmas
erre a célra. A behajtani tilos tábla itt is már a helyére került, így
ezen a területen nincs akadálya

a kitelepülésnek, amit szombat,
és az esetleges kereslet szerint
vasárnapra is tervezünk.
A jelenleg érvényben lévõ
2004. Kt rendelet a közterület
használatáról szóló 12/1992.
(XI. 30.) Kt számú helyi rendelet módosítása alapján, annak 1.
§-a szerint:
(1) Nem kell közterületi
használati engedély a helyi õstermelõk részére a kijelölt területen zöldség-gyümölcs árusítására legfeljebb 2 négyzetméter
terület erejéig.
Kérjük tehát mindazok jelentkezését, akik a lehetõséggel
élni kívánnak. Szombaton, október 11-én 8 órától 10 óráig árusítsuk együtt terményeinket. Én
ott leszek!
IVOR ANDRÁSNÉ
ALPOLGÁRMESTER

06-20/414-0712

Jótékonysági Erzsébet bál
a dévai árvaház javára
A Nagymarosi Mûvelõdési Házban november 21-én, szombaton 19.30 órától.
Mûsor: Gyémánt Musical Stúdió Vác (mûvészeti vezetõ: Brenner Judit). Zene: Doman Gábor. Árverés, tombola, táncverseny, büfé .
Belépõ és támogató jegyek kaphatók november 1-jétõl a
könyvtárban. Tombolatárgyakat köszönettel elfogadunk!

Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat
Nagymaros önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttmûködve kiírta a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2009/2010-es tanév
második és a 2010/2011es tanév elsõ félévére. A
pályázatok benyújtási határideje: 2009. október 30.
A pályázati kiírás és a
pályázati ûrlap a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál átvehetõ,
illetve a nagymaros.hu
oldalról letölthetõ. Bõvebb információ az 595107-es telefonszámon
kérhetõ.

Olimpiai bajnok
lett Wohner Farkas
folytatás az 1. oldalról
Pedig az igazán nagy dolgok
most születtek, a tajvani XXI. siket-limpián. Az állami költségvetésbõl sem jutott a fiúknak egy fillér sem! Talán azért, mert õk még
mindig kirekesztettek a XXI. század Európájában, ezek a fiúk pedig történelmet írtak azzal, hogy
Magyarország vízipólós tradícióihoz híven õk is aranyéremmel
jöttek haza. Ugyan nem várja
õket a szülõkön, barátokon kívül

senki, mert a média éppen mással van elfoglalva. Egyszerûen
felháborító maga a tény, hogy
sem a televízióban, sem az
interne-ten nem lehetett kellõ információhoz jutni. Más országok
delegációinak honlapján keresztül tudtuk figyelemmel kísérni a
napi eseményeket, pedig egyéb
más sportágban is értek el dobogós helyezéseket ezek a fiatalok
- mondta a Váci Naplónak Farkas édesanyja.

Rendelési idõk
“Pax Corporis” Háziorvosi szolgálat:
dr. Rendessy Annamária belgyógyász
hétfõ, szerda, péntek: 8-12 óráig
kedd, csütörtök 14-18 óráig
dr. Erdõs Gábor (dr. Zombory Klára helyett)
hétfõ: 14-18 óráig
kedd, csütörtök: 8-12 óráig
szerda: 14-17 óráig
péntek: 13-16 óráig
Orvosi ügyelet: szombaton 8 órától hétfõn 8 óráig, ünnepnap 8
órától elsõ munkanap 8 óráig.
Vérvétel: hétfõ, csütörtök 6.30-7.45 óráig. Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi vérvétel szigorúan háziorvosi beutalóval és korlátozott számban vehetõ igénybe!
Gyermekorvosi rendelõ: átmeneti helyettesítés miatt október
hónapban változás van a rendelési idõben. Helyettesít: dr. Kõvári
Zita. Telefon: 06-30/211-8695. Október 12.: 13-14 óráig, október
13.: 9-10 óráig, október 14-15-16.: 13-14 óráig.
Fogorvosi rendelõ - dr. Branyiczky László fogszakorvos: hétfõ,
csütörtök 13-19 óráig, szerda, péntek 7-13 óráig, kedd iskolafogászat.
Sürgõs és fekvõbeteghez hívás az ügyeleten keresztül: 27/354-180.
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Emléktábla avatás a Szív utcában
Szeptember 19-én, szombaton 11 órakor szép napsütésben mintegy 40 rokon, régi
gyerekkori barát, ismerõs jelenlétében felavattam a Szív
utca 9-11-ben, az egykori
szülõi házam falán a Tirolból bevándorolt Joannes
õsöm és a 100 éve született
apám emlékére készített
márványtáblát, amelynek elhelyezéséhez Von Benko Ferenc úr, az új háztulajdonos
örömmel hozzájárult.
A hangulatos megemlékezésen megjelent Petrovics
László polgármester úr és
Ivor Andrásné Osváth Anikó
alpolgármester asszony.
Ez a ház mintegy 200
éves. Amikor egyenes ági
õsöm, Joannes 1740-42 között
Maroschra érkezett, a ház
és a Szív utca még nem, de a
környékbeli összes pince
már létezett. Nagy András
marosi pap 1740-ben készített egy utcák szerinti családösszeírást. Ebben se a Zoller
név, se a Szív utca nem szerepelt.
Amíg a bevándorolt családok zöme német területrõl,
addig többek között a
Zissler, a Flamich, a Schlapsi, és a Zoller család Tirolból jött. Erre a bizonyíték
nem csak Fellegi Mihály A

Lakossági
fórum
Szeretettel
várunk minden
nagymarosi
polgárt és
hétvégiház
tulajdonost

október 16-án
18 órára,
a mûvelõdési
házban
rendezendõ
lakossági
fórumra.

A fotón balról jobbra: dr. Zoller Vilmos, Zoller Sándor (90
éves), Zoller Teréz, dr. Zoller József, dr Füredyné Zoller Magdolna (húgom), Románné Zoller Gabi, Zoller Nelli (unokahúgom), Nelli fia Tamás, ifj. Zoller László, dr. Zoller Józsefné
német bevándorlás címû
könyvében, hanem a Maroschi anyakönyvben is megtalálható. Ugyanis Joannes leánya Mária már itt,1743.
November 30-án született.
Az anyakönyv „szülõk rovatában„ szó szerint így vagyon írva: Joannes tiroli
arculárius, azaz tirolból jött
butorkészítõ, asztalos.
A ZOLLEREK címû szeptemberben megjelent könyvemben részletesen beszámolok a családkutatás ered-

ményeirõl. Itt és most csak
annyit, hogy minden marosi
Zoller Joannestõl eredeztethetõ, tulajdonképen az itt
élõ Zollerek egymás rokonai.
Ebben a házban éltek az
1800-as évektõl kezdve
egyenesági Zoller õseim.
Nevezetesen Zoller Magdolna nagyanyám 1856. január
1-jén született József nevû
apja, aki a házat 1884-ben
született lányának adta. A
könyvemben is említettem,

hogy a Zollerek egymásközti
házassága gyakori volt. Ezt a
gyakoriságot növelve az
1881-es születésû József
nagyapám 1905-ben feleségül vette Magdolnát. Édesapám Zoller József (becenevén Kossuth) 100 éve, 1909.
szeptember 18-án e ház falai
között látta meg a napvilágot.
Az EMLÉKTÁBLA nemcsak a 100 évnek szól, hanem emberségének, egyenes
jellemének, sváb szorgalmának, az igazi apának, és mesébe illõ bátorságának is. Ez
utóbbiról az egy lágerben raboskodó malenkij robotos
társai mesélték, hogy 2000
kilométert gyalogolva háromszor haza próbált szökni.
A harmadik sikertelen szökést fogva tartói golyó általi
halállal honorálták. A puskacsövek elõtt széttépte rongyait és odakiáltott: „sztrilaj
ti”, azaz lõjjetek. Az oroszok
tisztelték a bátrakat. Nem
lõtték le, így 1947. augusztusban 38 kilóra lefogyva
hazajött. Életét, mint akkor
sokan mások, újra kezdte. Én
különösen azért vagyok hálás neki, mert pihenõideje
terhére embert próbáló többlet munkájával biztosította
tovább tanulásom költségeit.
Köszönet érte.
Õrizze emberi nagyságát
e tábla.
NAGYMAROS, 2009.
SZEPTEMBER 19-ÉN
DR. ZOLLER JÓZSEF
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Köszöntések az idõsek világnapja alkalmából
Az idõsek világnapja alkalmából a hagyományokhoz híven idén is köszöntötték a Nyugdíjas Klub szervezésében Nagymaros szépkorú
polgárait és azokat, akik ötven éve fogadtak örök hûséget egymásnak. A mûvelõdési házban október 4-én délután rendezett bensõséges
hangulatú ünnepség résztvevõit Petrovics László polgármester és Mihály János, a Nyugdíjasklubok „Életet az éveknek” Országos
Szövegségének elnökhelyettese köszöntötte. Zenével és verssel kedveskedtek a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola
harmadik osztályos tanulói, felkészítõ tanáruk Scultétyné Jung Erzsébet és Kiss Gáborné. Mûsort adott a Wildenrosen táncegyüttes,
verset mondott Nógrády László és Hamvasné Bohák Mária.
Idén hét házaspár ünnepeli 50. házassági évfordulóját, õket külön köszöntötte Makrai Ferencné, a Nyugdíjas Klub vezetõje. Köszöntötték a 90 éves és ennél idõsebb nagymarosi polgárokat is. Õk: Maurer Józsefné (94), Cseznyi Józsefné (92), Hoffmann Jánosné
(91), Bõsz Istvánné (90), Kálmán Ilona (90), Andresz Józsefné (90), Marosfalvi Antal (96), Nógrády László (95), Kmetty László (94),
Zoller Ignác (94), Szilágyi Árpás (91), Salló Elemér (90), Erdei János (91).
50 éves házasok: Dubniczki József és Lám Éva, Eöry Gábor és Zoller Margit, Gergely Sándor és Bene Katalin, Heffenträger János
és Krichembaum Julianna, Honecker Ferenc és Bócz Anna, Klima Zoltán és Burgermeister Rozália, Tóth Árpád és Balla Margit.

Dubniczki József és Lám Éva

Heffenträger János és Kirchembaum Julianna

Honecker Ferenc és Bócz Anna

Eõry Gábor és Zoller Margit

Klima Zoltán és Burgermeister Rozália

Gergely Sándor és Bene Katalin

Csoportkép ma

Tóth Árpád és Balla Margit
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Mécseseket gyújtottak
Önértékelés
egy rendezvényrõl a vértanúkra emlékezve
Örömmel tájékoztatom azokat, akik
nem értesültek
róla, hogy szeptember 19-én ötödik alkalommal a
Nagymarosi Dunai Svábok Közössége megrendezte nemzetiségi
programját
a
Schwabenfest-et.
Ennek fedezete
pályázati pénz,
aminek megteremtése szintén
nem kevés munkát jelentett, a rendezvény fizikális összeállítása
mellett. A hajóállomás körül a
Duna-parti sétányon szervezett
rendezvény igen látványosan és jó
programokkal megtöltve lezajlott.
A programunkban fejet hajtottunk a kitelepítettek emlékére, és
elénekeltük a magyarországi németek himnuszát. Ezt követõen
a rendezvényt Petrovics László
polgármester megnyitotta, ahol
volt kézmûves foglalkozás, sramli zenekar, fúvósok, körhinta,
népi játékok, zene, tánc, finom
sváb ételek, helyben préselt must,
igen sok látogató más településekrõl, és sokkal kevesebb nagymarosi, mint az elõzõ évben.
A beharangozó felvonulás is
megtörtént néhány lelkes fiatallal, viszont akik felvállalták,
hogy részt vesznek, az indulásra már nem értek oda.
Bár örülök, hogy sok száz embernek megint sikerült egy szép
napot , és programot szervezni,
ugyanakkor elszomorít, hogy
mindezt nagyobb részt nem a helyi érdekeltségû nagymarosi lakosokkal tehettük.
A mi rendezvényünkre Visegrádról érkeztek a kisiskolások, majd nagy örömünkre, és
most elsõ alkalommal a nagymarosi óvodások nagyon kedves
német nyelvû mûsora melengette szívünket. Köszönet Harangozóné Julinak és a szabadidejüket feláldozó óvónõknek a
közremûködésért.

A német nemzetiségi kultúra
vitathatatlanul honos Nagymaroson, de láthatóan nem kívánjuk
gyakorolni. Közösségünk már öt
éve próbálkozik a kultúra felelevenítésével, és továbbvitelével,
de a lakosság nagyobb része,
akiknek gyökerei svábok, nem
vevõk lelkesedésünkre. A környéken minden település ápolja
nemzetiségi kultúráját, gyökereinek emlékét, Nagymaroson viszont sokkal több az élesen véleményezõ, mint az ez ügyben tenni akaró. Fúvószenekarunk részérõl szintén elindult a hagyományteremtés, de a fogadtatás a lakosság részérõl még várat magára.
Éppen ezért tiszteletet és köszönetet érdemelnek mindazok,
akik együttmûködtek közösségünkkel és ezzel emelték a rendezvény színvonalát: Horváth család
(Dávid, Toni), Molnár Imre és felesége Molnár Marika, Faludyné
Kmetty Éva Zebegény, Kiss Gyurka, Varagya Lajos, Harangozó
Károly, Skoda József és Eta, Zeller Jani, Heininger Károly, Konrád Laci, Manyika a Fõ téri boltból, Lendvainé Pesti Emese, Ocsenás család, Pinczingerné Saci,
Kellnerné Györgyi, Emmer Józsi
(Csembi), Papp Béláné Margó,
Mester Kitty, Rasmann Miklós,
Fekete Zsolt, Polgárõrség, Krakkóné Katika és mindazon képviselõk, akik megtisztelték családjukkal a programot.
IVOR ANDRÁSNÉ
SZERVEZÕ

Szeretettel várjuk városunk polgárait október 22-én, csütörtökön 18 órakor a mûvelõdési házba, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére taratndó ünnepségre.
Elõtte 16.30 órakor a temetõben koszorúzást tartunk.

Az aradi vértanúkra emlékezett a
város október 6-án, kedden 18
órakor a mûvelõdési házban. A
tizenhárom aradi vértanú halálának 160. évfordulója alkalmából
az önkormányzat nevében Német
Imre képviselõ szervezte meg a
megemlékezést. A színvonalas
mûsorban a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola 7.
osztályos tanulói mûködtek közre. Felkészítõ tanáruk Erdélyi Balázs volt.
Az egybegyûlteket Mándliné
Szabó Katalin, a Nagymarosi
Könyvtár és Mûvelõdési Ház
igazgatója köszöntötte, majd átadta a szót Petrovics László polgármesternek, aki elmondta: ez az
ünnep a hõsök ünnepe.
- Azért gyûltünk össze, hogy
megemlékezzünk a vértanúkról.
Akik úgy váltak hõssé, hogy tették a dolgukat, végsõkig dolgoztak, harcoltak hazájukért. Ami rajtuk állt megtették. Fel kell emelnünk tekintetünket rájuk, hogy
újra lelkesedni tudjunk példájukon
– mondta a polgármester emlékezésében.

Az ünnepségen Kopeczky Lajos, Nagymaros Pro Urbe díjazottja, Erdõkertes alpolgármestere
mondott beszédet. Elmondta: sajnos kevesen tudják, hogy mi történt október 6-án. Ezért egy részletet olvasott fel dr. Jókai Mór,
Bródy Sándor, Rákosi Viktor:
Ezernyolczszáz negyvennyolcz A magyar szabadságharcz 184849-ben címû könyvébõl. Így hitelesen elevenedtek meg a történtek
a jelenlévõk elõtt. Az idézet végén Kopeczky Lajos emlékeztetett arra, hogy nemcsak 13-an haltak meg akkor, hanem még 123
vértanút követelt a szabadságharc.
Lelki üdvükért egy imát mondtak
el a jelenlévõk.
A megemlékezést követõen a
Fõ téri országzászlónál mécsesek
gyújtásával adóztak a város vezetõi, a képviselõk és a jelenlévõk a
vértanúk emlékének. A gyertyagyújtásnál a Szent Gellért cserkészcsapat tagjai álltak sorfalat.
Közremûködött még Nábelek Anita, a Váci Fónay Márta – HUMÁNIA - Drámai Mûhely mûvésze
és Toldi Tamás énekes.

Tényszerû tájékoztatás
egy szolgáltatásról!
Van egy ház az Ipolysági utcában,
ami az utóbbi idõben sok szomorúságot, és leépülést megélve
szüleim, testvérem elhalálozása
után a tulajdonomba, kezelésembe került.
Szüleim utolsó kérését megfogadva, hogy a kemény, keserves vasutas keresetbõl összekuporgatott otthont ne herdáljuk el,
próbáljuk továbbvinni a családban, tiszteletben tartottam. Ezért
döntöttünk úgy, hogy nem értékesítjük, hanem megpróbáljuk
oly módon hasznosítani, hogy az
a köznek is esetleg szolgálatot
tehessen.
Az épületet belsõleg rendbetettük és az események váratlan
fordulata úgy hozta, hogy találkoztunk egy kedves fiatalasszonnyal, akinek a gondolata
egyezett a mienkkel.
Tudvalevõ, hogy jövõre megszûnik a GYES, így sok anyuka
rászorul, hogy bölcsödébe, óvodába helyezze el gyermekét.
Széphalminé Hamvas Beáta felvállalta minden nehézségét annak, hogy létrehozzon egy családi napközit az épületben, miután
maga is megtapasztalta három

gyermekével a munka melletti
gyermek elhelyezési nehézségeket.
Bérleti szerzõdést kötöttünk,
és beindult a családi napközi
megszervezése.
Mûködésében szerepel szerdán fél 10 órától zenebölcsi, szakképzett zenepedagógussal, de
igény szerint tervbe van véve
úszásoktatás is. Ezeket a szolgáltatásokat „külsõsök„ is igénybe
vehetik Hamvas Beának jelezve.
Az eseti gyermekfelügyeletre is
lehetõséget ad a napközi annak
minden komfortjával, étkezéssel,
ott alvással.
Tájékoztatásnak szántam ezt a
kis leiratot, mert minden tévhitet
el szeretnék kerülni. A családi házamat bérbe adtam a szolgáltatást
pedig a bérbevevõ Széphalminé
Hamvas Beáta látja el. Ami valóban szolgáltatás a városnak, miután tudvalevõ, hogy szûkös az
óvodai férõhely, továbbá a bölcsõdei férõhely kialakítására önrész biztosításával pályázni kell,
- ami az önkormányzat részérõl
folyamatban van.
IVOR ANDRÁSNÉ
ALPOLGÁRMESTER
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Kor-határtalanul
ötvenen túliaknak
Endrei Judit kedves, közvetlen
egyéniségével belibbent a
nagymarosi mûvelõdési ház
nagytermébe, s még idõt sem
hagyott arra, hogy hivatalosan
köszöntsék, máris rendezkedett. Kérte a hölgyeket és a jelenlévõ két urat, húzzák közelebb hozzá székeiket, hogy
közvetlenebb lehessen a beszélgetés. A középkorúan, harmonikusan címmel, az ANNA
Klub által október 2-ára szer-

vezett beszélgetõ esten nagyrészt arról a mozgalomról volt
szó, amelyet Endrei Judit húgával, Erikával indított el tavaly márciusban a Szentendrei
Nõi Szalon Egyesület keretében az aktív középkorúak és
azon túliak érdekében.
A „Kor-határtalanul” program keretében vállalják, hogy
segítik, támogatják, információkat és szolgáltatást nyújtanak
elsõsorban e korosztály tagjai
számára az egész ország területén. A májusi konferencia és
az országszerte megrendezett
kerekasztal-beszélgetések
rendkívüli sikeresek, s arra
ösztönözik õket, hogy folytassák a munkát.
Endrei Judit hangsúlyozta:

õk senki szociális helyzetét
nem tudják megoldani - nem is
dolga a pici egyesületnek, s
nincs erre kapacitásuk, lehetõségük -, azt vállalták, hogy segítenek az emberek gondolkodása, a környezethez, saját
magukhoz való viszonyulásának megváltoztatásában. „Kétirányú a tevékenységünk, egyrészt azért harcolunk, hogy a
társadalom - ami körülvesz
minket -, elismerjen, elfogad-

jon, és nem egyszerûen elismerjen, elfogadjon, hanem felismerje azt, hogy ez a korosztály egy hihetetlen kincsesbánya. A másik oldala a dolognak,
hogy mi magunk elhiggyük azt
magunkról, hogy igen, én még
fontos vagyok, bár már elmúltam ötven, igen rám valahol
szükség van, igen, én hasznos
tudok lenni, igen én tudom a
szakmámat, és büszke vagyok
arra, amit a sok év alatt összeszedtem, összegyûjtöttem” –
fejtette ki a mozgalom lényegét
Endrei Judit, aki az est végén
dedikálta könyveit.
Novemberben 25-én Endrei
Judit Vácra látogat, ahol Korhatártalanul klubtalálkozót tartanak.

Egy vérbõl valók vagyunk...
Az Ismerõs Arcok zenekar
idei, Lélekvesztõ 2009 címû
turnéját megelõzõen, október
harmadikán szombaton este
Nagymaroson, a Duna-parti
nagyszínpadon adott koncertet. A városból és a környezõ
településekrõl több mint
négyszázan jöttek el, rajon-

és egyéb elképzeléseiket. Ma
már a magyar rock zene Wass
Albertjeként tartják számon
õket, költõi, ám áttetszõen világos, közérthetõ szövegeik
miatt, melyek legfõbb témája
Trianon drámája, a világ magyarságának összetartozása,
az aggodalom riasztó jelenünk

gók, érdeklõdõk, és olyanok
is, akik most hallották elõször
élõben az olyan dalokat, mint
a Nélküled, az Egy vérbõl valók vagyunk, a Fellegajtó-nyitogató-feldolgozása, és sok
más népzenei, nemzeti ihletésû kedvenc rock-nóta.
Az Ismerõs Arcok együttes
egyébként ebben a hónapban,
az 56-os forradalom kitörésének napján, október huszonharmadikán ünnepli tizedik
születésnapját. 1999-ben ezen
a napon olvadt össze ugyanis
két korábbi együttes: az Udvari Bolondok és a Stexas. Az
új formáció kezdetben
rhytm’n’ blues dalokat játszott, egy erdélyi utazás azonban örökre átalakította zenei

és nehezen körvonalazódó,
nehéz küzdelmeket sejtetõ jövõnk miatt. Nyerges Attiláék
szombati koncertjükön - éppúgy, mint Ferenczi Györgyék
még augusztusban - megállapíthatták, hogy a nagymarosi
közönség nagyon is fogékony
zenéjükre, gondolataikra. (Ki
tudja, egyszer még talán azt is
meghallják a dalokból, hogy
milyen fontosak a tettek, ha
összefogásról, összetartozásról van szó.) A zenészek mellett a három támogatót (CBA,
Szent István Fogadó, Vadkerti
József) is köszönet illeti a
nagyszerû nagymarosi koncertért.
B. T. Ö.
FOTÓ: FÜLÖP ZSOLT

Kedves(?) plakáttépõ!

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956os Forradalom és Szabadságharc emlékére tartandó megemlékezésünkre 2009. október 24-én, szombaton 16 órakor a nagymarosi temetõ 56-os emlékhelyéhez.

Legyen szíves a kultúrált együttélés szabályait betartani, és tartsa tiszteletben a mi ügyeinket is. Legyen szíves, és NE tépje le a jobbikos plakátokat! Ajánlanám
inkább a leszbikus show-t, vagy az alkohol party-t reklámozó hirdetményeket, ha lehet ezeket tüntesse el azonnal Marosról.
A plakáttépés helyett ajánlom, hogy olvassa el a JOBBIK Bethlen Gábor programját, és rögtön meglátja, hogy
nem is ördögtõl való dolgokat hirdetünk.
Tehát: maradjon a plakátunk!
A JOBBIK Magyarországért Mozgalom Nagymarosi
Szervezete nevében:

JOBBIK NAGYMAROSI SZERVEZETE

SZIMON ATTILÁNÉ ELNÖK

Meghívó
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Szemelvények dr. Seregi György naplójából

Nagymarosi emberek 2.
A férfi ember az más kategória. Õt
nem lehet ilyen “egysíkúan” leírni. Sajnos a marosi férfiak egy részének fõhadiszállása a kocsma,
ahol fröccsözés közben meglehet
váltani a világot. Lehet kiselõadásokat tartani a háborús élményekrõl, a nagy– és helyi politikáról.
Szemem láttára életerõs harmincéves emberek mentek tönkre a
rendszeres alkoholizálástól úgy,
hogy ötven-ötvenöt éves korukra
már használhatatlan, dülöngõ
szesztestvérekké váltak. Hogy
miért van ez így? Nehéz lenne
megmondani mélyebb elemzés
nélkül. Egyik oka biztos az, hogy
az otthon melege, barátságos légköre sok helyen hiánycikk. Ebben
viszont az asszonyoknak is van mit
tenni. Lekötik mindig urukat, testileg, lelkileg, szellemileg? Vagy
magukra hagyják gondjaikban, bajaikban, és õk az italhoz menekülnek?
Szerencsére az igazi férfiakra
nem ez a jellemzõ. A marosi iparos jó szakember, nem csak szereti, de kiválóan mûveli is szakmáját. A sváb kõmûves, ács,
vízvezetékszerelõ, burkoló, esztergályos, stb. pontos, precíz munkát
végez, messze földön, így Budapesten is híres, ismert. Valentin
Józsi bátyámnál értelmesebb kõmûvest ritkán láttam, mert nem
csak a szorosan vett szakmáját,
hanem a társszakmát is ismerte,
mûvelte. Ha kellett falazott, ha
kellett vakolt, vagy burkolt, de a
beton zsaluzását sem engedte másnak. Az alapozást is.
Vajon hová lettek nagyapáink
svábjai, akikrõl Herczeg Ferenc
(akinek õsei Sziléziából települtek
a Bánságba és csak egy betûvel
“magyarosította” meg a nevét
Herczogról Herczegre) azt írta,
hogy “miként a méhek és a hangyák nemzete, õk is a munkában
találták meg az élet egyetlen tartalmát. Nem is élnek csak dolgoznak”? Ma már ennek nyoma csupán a régi portákon látszik Nagymaroson. Oly szépek, nagystílûek,
mint a polgári házak.
A 87 éves Zoller Sándorral
többször beszélgettünk a Dám
padján az alkonyati órában. Innen
belátni az igazi Duna-szorosba
egész Dömösig, ahol áttöri a folyó a Pilis és a Börzsöny-hegységeit. Õ mesélte, hogy nyugati útjaira Londonba, Madridba, Párizsba mindig magával vitte a vízszereléshez szükséges szerszámait:
hátha akad valami alkalmi mun-

ka. Akadt is többször. Õ is egy tipikus marosi férfiember, tökéletesen beszél németül, megjárta a
Szovjetunió lágereit a II. világháború után, majd az építõiparba
kerülve végig dolgozta az egész
országot, fõleg Budapestet.
Az iparosok nagy része ingázik a vonaton Budapest és Nagymaros között. Ez a megállapítás
fõleg az ánti világra, a szocializmusra igaz. De õk sem maradtak
le az asszonyok mögött, mert délután alkonyatig még a darabjaikon
dolgoztak. Ástak, metszették a fákat, kapáltak, gyomláltak. Hazafelé aztán jól esett az a kis fröccs,
amit a Dézsma utcai pincékben
megittak és leöblítették az utca
porát. Ez azonban más, ez nem részegeskedés, hanem folyadékpótlás, ami minden férfiembernek kijár munka után.
Ezeknek a régi présházaknak
meg volt a hangulata, borászati
nyelven szólva a “bukéja”. Itt a
gazda a saját termelõi borát mérte, mégha kissé savanyú is volt, de
tõkét látott, nem úgy, mint manapság, amikor a bornak csak a neve
hasonlít az igazira, õ maga csak
puszta lõre, talán kukoricából, talán ki tudja mibõl készítve.
Ma már, miután a János hegyig
terjedõ határban elvitte a filoxéra
még a múlt század elsõ felében a
szõlõültetvényeket, saját bort készít, saját hordóban, saját pincéjében a marosi férfiember, csak egy
nem saját: a szõlõ. Azt megveszi
és épp oly büszke az általa készített borra, mint egykor, amikor az
alapanyag is sajátja volt. Kedves
ismerõsöm Heinczinger Dezsõ,
akinek a Váci út és a Tégla utca
sarkán volt a háza, sokszor levitt
a pincéjébe egy kis kóstolóra és
szakszerûen taglalta legalább három fajta “saját” borának jellegzetességeit: Ez tisztán finom, ez
fröccsnek való, ezt az édeskést
pedig a nõk szeretik. Úgy vizsgáltuk színét, szagát, úgy öblögettünk
egy-egy pohárkával, mintha zsûritagok lettünk volna egy országos
borversenyen.
Ne felejtkezzünk el a szerszámos kamráról, kisebb mûhelyrõl
sem, mert milyen szégyen volna,
ha egy férfiember nem tudná saját
maga a vízcsap tömítését kicserélni, a leszakadt csatornát megjavítani, vagy az eltört cserepet kicserélni. Legtöbbjük tud még hegeszteni is, hogy a kerítés vagy a kapu,
a korlát rendben legyen, vagy a
kisebb-nagyobb asztalosmunkát is

el tudja végezni, mert van hozzá
mindenféle szerszáma. A tipli betételéhez van fúrógépe, a vágáshoz, csiszoláshoz “fleck”-je.
A fáskamra épp oly tartozéka
a marosi háznak, mint a garázs,
amit az egykori istállóból lehetett
legolcsóbban átalakítani.
A napokban beszélgettem
Gratzál Nándorral, amint tolta hazafelé biciklijét a dunaparti sétányon. Ez önmagában is szokásos
és jellegzetes ezen a vidéken: alkonyatkor a bicikli viszi tulajdonosát a dunaparti büfé felé, este
viszont a tulajdonos viszi (tolja)
haza biciklijét. Így biztonságosabb
mindkettõjük részére a hazaérkezés. Õ is büszke svábságára és folyamatosan csapkod fantáziája a
régi idõk Marosának emlékei között. Órákig képes mesélni, hogy
a nagygazdáknak (volt akinek több
mint húsz örököse is volt és mindenki örökölt egy darabot) hol, milyen, mekkora darabjuk volt a
Hatlópataknál, a Csuka völgyben,
a Király forrásnál, a Kisújhegyen,
a Szamarason, a Sváb hegyen...
stb. A régi marosiak csak egymásnak adtak el földet, idegennek
soha. Ember legyen a talpán és Hatóság (Telekkönyv), Földhivatal,
aki számon tudta tartani azokat a
kézbecsapásokat, amelyek megpecsételték és szentesítették a tulajdonváltozásokat. A helyiek, a rokonok, az ismerõsök tudták, hogy
melyik darab kié, a hatóság azonban nem. ”Bezzeg a Maurer bíró,
az rendet tartott ” - tért más témára Nándi bátyánk.
- Na Szepi, miért ilyen magas
a gaz a házad elõtt, ha holnap erre
járok már ne ezt lássam. – mondotta Maurer bíró személyre szabott ítéletét.
- El is tûnt másnapra, mert féltek tõle, de tisztelték is – kommentálta Gratzál Nándor.
A következõ mondatában arról
beszélt, hogy õ most csak azért van
itt, mert Édesanyja állapotos volt
a kitelepítéskor és orvosi papírja
alapján nem vitték õket Németországba. Úgy vettem ki, hogy büszke arra, hogy szülõföldjén ma-

radhatott, még akkor is, ha most
jobb módban élne nyugaton. Ilyenek a mi svábjaink. Õ egy élõ lexikon, egymás után veszi a Dám
feletti házakat és sorolja tulajdonosaikat. Minden háznak saját története van. Tõle tudom, hogy a
Mûegyetem egykori nyaralója a
háború elõtt Szinyei Merse Pál
festõmûvész bátyjáé volt.
Ez tehát az idõsebb generációban a sváb hagyomány, ami nem
teljesen azonos a mai német identitással. Sem nyelvében, sem felfogásában, életmódjában. A sváb
nyelv nem mondható német tájszólásnak, mert említett barátaim rengeteg szó összehasonlítást említenek, ami ezt a különbözetet igazolja. A hasonlóságot persze senki sem vitatja.
A fiatalabb, 40-50 éves generáció már alig hasonlít az elmondottakra. Õk sok mindent elfelejtettek megtanulni szüleiktõl, nagyszüleiktõl. A marosi vállalkozó
célratörõ, csak a szûken vett szakmájához ért és abban hajlandó dolgozni. Sokszor a pénzre megy,
amit minél gyorsabban meg szeret szerezni. Különbséget tesz földije és a pesti víkendes között. Az
iparos hagyományokat fõleg az
elõbbiekkel, a modern kisvállalkozói magatartást az utóbbiakkal
gyakorolja. Itt átveszi az országos
szellemet, mert ezt látja, hallja a
rádióban, a TV-ben, a napi politikában. Sajnos kevesen beszélik
anyanyelvüket, a németet, pedig
összekötõkapocs lehetne mûködésük a német-magyar gazdasági
kapcsolatokban. Van, aki ezt kihasználja, nyugaton is dolgozik, de
az ritka, mint a fehér holló.
Szerencsére, amit a szakmával
kapcsolatban említettem, ez nem
jellemzõ a társadalmi kapcsolatokra. Sok köztük a lokálpatrióta, aki
hajlandó áldozatot is hozni fiatal
városáért. Ilyen volt például az Ars
Regia munkássága. Csodálatra
méltó volt az a következetesség,
szakértelem és lelkesedés, amit
Zoller Csaba a szükséges anyagi
források megteremtése terén, Gyuri fiam pedig az alkotó munkában
végeztek, amikor a több száz éves
Nagymaros kútját újjá varázsolták
a Szent Imre herceg téren.
Sok marosi az utóbbi évtizedekben telepedett le ezen a vidéken. Ezek sokfélesége színesíti,
élénkíti a várost. Vannak közöttük
értelmiségiek, mûvészek, pedagógusok, orvosok. Érdekes megfigyelni, hogy milyen gyorsan beilleszkedtek az itteni környezetbe,
lokálpatriotizmusuk nem egyszer
túlszárnyalja az õslakosokét. Igyekeznek feltárni a város történelmi
múltját, gazdagítani a kulturális
hagyományokat.
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Szenegál, Gambia, Mali 2009
A Cassamance folyó, azaz
Szenegál déli része felõl léptünk Gambiába. Könnyû felismerni a határt, mert elfogy
az aszfalt, és mintegy 30-40
centimétert zuhan a bozóttaxi
az út gambiai folytatásába, - a
porba. No problem, nevetnek
az utasok és ez a mondat az
ország szlogenje.

Huszonnyolcan préselõdünk az ötszemélyes, de platóssá alakított Renaulton, a
háromfõs „személyzet” a sofõr
felett a tetõn ül, idõnként onnan egy spárgával felemelik a
motorháztetõt, így megállás
nélkül lehet a hûtõvizet (kb.5
percenként) pótolni. A jobb
elsõ gumi és az abroncs között
Nagymaros feliratú olajba áztatott trikóm a szigetelés. De
megyünk és ez a fontos.
Nyugat-Afrikában az emberek koromfeketék, gyönyörûek

de legfõképpen ráérõsek. Nektek órátok van, nekünk idõnk
– mondják, (a wolof és mandinka nyelv ismerete elõnyt jelent!) elõfordult, hogy10-12
órát vártunk bozóttaxiba préselve, tûzõ napon az indulásig.
Gambia: már a név is a dobok hangját idézi, s az ország
területének 12 százalékát kite-

võ folyót, vízilovakat, pálmafákat, a tamtam ritmusát.
Afrika legkisebb államában,
a falvakban még lámpagyújtogató jár és a sárból tapasztott
kunyhónkból csodáltuk a naplementét, mikor hírtelen kiabáló feketék rohantak felénk,
mögöttük õrült füst és ropogás…
…a többit a diavetítésen
2009. október 24-én, szombaton, a Nagymarosi Kertészetben, 18 órától.
SZERETETTEL: BIGGYPISTI

Lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
- október 12-én azon utcákban, ahol hétfõn van a szemétszállítás,
- október 13-én azon utcákban, ahol kedden van a szemétszállítás,
- október 14-én azon utcákban, ahol szerdán van a szemétszállítás,
lomtalanítást végzünk.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
- a fém hulladékot,
- a nem szennyezett, kötegelt papírt, valamint
- az italos- és befõttes üvegeket (mûanyag zsákban/dobozban)
újrahasznosítás céljából külön gyûjtjük.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki.
Köszönjük, hogy ezzel is elõsegítik szelektív hulladékgyûjtési törekvéseinket!
POLGÁRMESTERI HIVATAL
MAROS KFT

Maroson járt Kósza,
a Kék-kör túrázó
Nagymágocsról indult
szeptember 10-én reggel 7 órakor és a tervek szerint október
29-én ér ismét ebbe a
helységbe Kinyó Zsolt,
becenevén Kósza, aki
az országos Kék-kör
túra útvonalát járja végig. Kinyó Zsolt október 1-jén este érkezett
Nógrádból Nagymarosra, itt a Korona vendéglõben köszöntötte õt
Petrovics László polgármester. Vacsora
közben beszélgettem a
vállalkozó kedvû, 38
esztendõs Kinyó Zsolttal, aki elmondta a túrával tiszteleg azok elõtt az
emberek elõtt, akik 30 évvel
ezelõtt jártak ezen az úton. Ezt
a túrát körbefutották egyszer –
mondja Zsolt -, õ azonban teljesen egyedül járja végig. A
mintegy 2500 kilométert 50
nap alatt teszi meg, naponta
50-60 kilométert megy hegyre
fel, völgybe le, de éjszaka mindig az elõre megrendelt szálláson piheni ki fáradalmait.
- Szinte hónapra pontosan
30 éve forgatták a „Másfélmillió lépés Magyarországon„ címû nagysikerû filmet
– mondja Kinyó Zsolt. - Azt
gondolom, sokakban elevenen él még az „indulj el egy
úton” zenével összefonódott
film, Sinkó László narrátori
hangja és a sok csoda, amit
megláthattam gyerekfejjel.
Így szeretném tiszteletemet
kifejezni az ezen az úton elõttem jártak elõtt. Másrészt szeretnék a saját példámon keresztül egy másfajta életszemléletet közvetíteni a
gyermekek felé. Lássák be,
van más világ is számukra,
mint a drog, az ital, a dohányzás, a természet pusztítása. A
Föld, amit az unokáinktól
kaptunk kölcsön nagy figyelmet, és tisztelet kíván! A víz
a legdrágább kincsünk és vigyáznunk kell rá!
Szeretném, ha az utam során, a 300 településen, amin
keresztül haladok minél több
diák kísérne el rövidebbhosszabb szakaszokon. Ezzel

is demonstrálnánk az egységet a jövõnk felé.
E kalandnak elõzményei is
vannak. Kinyó Zsolt 2006
májusában indult neki El
Camino-nak, ahol 800 kilométert tett meg 31 nap alatt.
A tapasztalatokat leírta a Kósza címû könyvében. „Más az
utat tudni, és más rajta járni,
és ha még egy ösvényen is járunk, mindenkinek mást nyújt.
Kevesen járjuk az utat, de remélhetõleg egyre többen leszünk, kik hasonló élményekrõl számolhatnak be” – vallja Kinyó Zsolt.
A következõ év sem telt
tétlenül Zsolt számára. Szeptemberben 24 órás íjászatban
Mezõhegyesen Guinnes-rekordot ért el. Ugyanebben az
esztendõben teljesítette a Kinizsi 100 távot, a 24 órás 100
kilométerese túrát 22 óra alatt
teljesítette. A Kilimanjaro
5895 méteres csúcsára 2007
szeptemberében jutott fel. A
következõ cél 2008-ban ismét El Camino - kicsit másként, Mezõhegyesrõl Finisterre, a spanyol óceánpartra
ment 4000 kilométeres utat
megtéve.
Köszönet. Nagymaros Város Önkormányzata hálásan
köszöni Ormándy Vendelnek
(Korona vendéglõ) hogy
Kinyo Zsoltot vendégül látta
vacsorára és Jakab Mártának
(Panoráma élelmiszer bolt) a
felajánlott reggelit.
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III. Futapest – Nagymaros
Crossfutás legjobbjai
Harmadik alkalommal rendezték
meg szeptember 12-én a Futapest-Nagymaros Crossfutást,
melyre Nagymarosról mintegy
80-100 versenyzõ (köztük 20
óvodás) nevezett be. A rajt-cél a
Fõ téren volt, ahonnan Lászay
Dénes, a Futapest Klub vezetõje
indította útjára a különbözõ kor-

55) legjobb nagymarosi, 3. Szántói-Szabó Márk Nagymaros (2500). Nõk: 1. Keresztesi Erika
Verõce (28-17), 2. Szántói-Szabó Horváth Krisztina Nagymaros (28-34) legjobb nagymarosi, 3. Farkasné Fejes Beáta Budapest (30-44); Férfiak: 1. Dani
Áron Budapest (19-41) 2. Hege-

Kispályás öregfiúk
labdarúgó mérkõzés
Városunk sportpályáján szeptember 5-én került megrendezésre a
Nagymaros–Budapest kispályás
öregfiúk labdarúgó mérkõzés. A
nagy érdeklõdéssel várt találkozóra változékony, kissé szeles idõben került sor, a szépszámú nézõsereg igen jó hangulatot teremtett.
A jó iramú, hatalmas küzdelmet
hozó összecsapáson, majd a rögtön megtartott visszavágón is – ha-

Nagymaros–Budapest 3:4.
Szombat, nagymarosi labdarúgó
pálya, 18 nézõ.
Nagymaros: Schült –
Vandrus L., Zeller, Kiss Gy.,
Kiss B., Harangozó, Vandrus A.,
Varagya.
Budapest: Rada – Smaraglay, Kyra, Kiss G., Fekete, Sváb,
Papp, Hegedûs.
Gólszerzõ: Vandrus A. (2),

A gyõztes ovisok
osztályban és távon versenyezõket és õ fogadta õket a célban. A
verseny eredményhirdetésére
kora délután került sor. A díjakat, ajándékokat Grécs László, az
önkormányzat városfejlesztési,
környezetvédelmi és turisztikai
bizottságának elnöke adta át.
Eredménye. 4 kilométeren:
14 éves korig - lányok: 1. Rajszki
Lili Futapest Klub (27-22), 2.
Müller Bettina Nagymaros (2726) legnagyobb nagymarosi, 3.
Jeszenszki Petra Nagymaros
(30-31); fiúk:1. Rajszki Péter
Futapest Klub (23-08) 2.
Scheirich Máté Nagymaros (24-

dûs Ádám Kosd (19-42), 3. Hegedûs Gergõ Kosd (20-40),
Heincz Sándor legjobb nagymarosi (23-19).
12 kilométeren: Nõk: 1. Csere Sára Budapest (1-16-41), 2.
Bogyó Éva Futapest Klub (1-3401), 3. Morvai Ágnes Nagymaros (2-07-59) legjobb nagymarosi; Férfiak: 1. Csere Gáspár
Futapest Klub (54-29), 2. Beda
Szabolcs Futapest Klub (55-58),
3. Szkolnikovics Tamás Verõce
(57-32), Schindler László legjobb nagymarosi (1-12-31).
Gratulálunk futóinknak a
szép eredményekhez!

Köszönet a polgárõröknek
Ezúton szeretnénk megköszönni a polgárõrség segítségét az
iskolakezdés balesetmentes lebonyolításában.
AZ ISKOLA VEZETÕSÉGE ÉS A SZÜLÕK

Köszönet!
Horváth Rudolf, azaz mindenki Rudijának és csapatának,
hogy nem járunk bokáig szemétben. Erõt, egészséget kívánunk, hogy munkájukat folytatni tudják. Külön köszönet a Magyar utca CBA-val szembeni parkrészlet megújításáért! Most már csak az ott lakókon és ott pihenõkön
múlik, hogy úgy is maradjon.
S ha már a Magyar utcában vagyunk, feltétlen meg
kell említeni, azaz megköszönni Oláh Andikának, aki önzetlenül, társadalmi munkában gondozza, öntözi, gyomlálja az ottani virágokat.
VIRÁGOS NAGYMAROSÉRT TÁRSADALMI EGYESÜLET

bár mindkétszer csak igen kis kü- Kiss B., illetve Smaraglay,
lönbséggel – Budapest csapata di- Vandrus A. (öngól), Fekete, Hegedûs.
adalmaskodott.
A visszavágó mérkõzés jegyA Varagya–pincészetben zõkönyve: Nagymaros–Budamegrendezett banketten (mely- pest 0:2. Gólszerzõi: Sváb, Here az idõjárási körülmények mi- gedûs.
A nagyszerû sportesemény
att ezúttal a mérkõzés elõtt került sor) a csapatkapitányok emlékére Budapest csapata egy
megállapodtak arról, hogy a ta- futball–labdával ajándékozta
lálkozót ezentúl minden évben meg Nagymaros csapatát, a labdát mindkét csapat tagjai dediNagymaroson rendezik meg.
A mérkõzés jegyzõkönyve: kálták.

Nagymaroson
garzonlakások kiadók!
Érdeklõdni: 06-20/800-8090
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
édesanyánkat

Vadkerti Józsefnét
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk a PAX Corporis háziorvosi
szolgálat munkatársainak, segítségnyújtásukért.
KÖSZÖNETTEL:
MÁRTI, ZSUZSANNA, JÓZSEF ÉS CSALÁDJAIK
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Kajakosaink eredményei
Szeptember 5-6. Oroszlány: a
VÉRT II. Kupa nagymarosi eredményei:
Mk-1 kölyök III. évfolyam
4000 méter 2 futószakasszal “A”
futam - 5. Guzsik Dániel, 6.
Bergmann Dániel,
Mk-1 kölyök III. évfolyam
4000 méter 2 futószakasszal “B”
futam - 3. Tar Bálint,
K-1 kölyök III. évfolyam 4000
méter 2 futószakasszal - 2.
Maricza Katalin,
K-1 serdülõ V. évfolyam 6000
méter 3 futószakasszal - 1. Döbrössy Péter, 7. Maurer M. Bence,
K-1 kölyök III. évfolyam 4000
méter 2 futószakasszal - 7. Tar Bálint,
Mk-1 kölyök III. évf. 4000
méter 2 futószakasszal - 3.
Maricza Katalin,
K-1 ifjúsági VII. évf. 10000
méter 5 futószakasszal - 1. Makáry
Sebestyén, 3. Szûcs Géza, 5.
Gyömbér László, 6. Schindler
László,
K-1 kölyök IV. évfolyam 4000
méter 2 futószakasszal - 1. Maurer
M. Bence, 3. Döbrössy Péter, 5.
Halápi Gergely.
K-1 kölyök IV. évfolyam 4000
méter 2 futószakasszal - 3. Lovasi
Eszter
K-1 serdülõ VI. évfolyam 8000
méter 4 futószakasszal - 2. Szûcs
Géza,
Mk-1 gyermek I. évfolyam
2000 méter futószakasz nélkül
“A” futam - 3. Polgár Dániel, 5.
Tar Bence, 9. Maurer M. Botond,
Mk-1 gyermek I. évfolyam
2000 méter futószakasz nélkül
“B” futam - 1. Szlávik Tamás, 2.
Polgár Péter, 3. Szántói Sz. Márk,
Mk-1 picur és fiatalabb évfolyam 2000 méter futószakasz nélkül - 1. Szántói Sz. Tamás,
Mk-1 gyermek II. évfolyam
2000 méter 1 futószakasszal “A”
futam - 4. Lovasi Balázs,
Mk-1 gyermek II. évfolyam
2000 méter 1 futószakasszal “B”
futam - 8. Maurer M. Botond,
Mk-1 gyermek I. évf. 2000
méter futószakasz nélkül - 1. Jeszenszky Petra, 6. Müller Bettina,
Mk-1 gyermek 0. évfolyam
2000 méter futószakasz nélkül “A”
futam - 1. Szlávik Tamás, 3. Polgár Dániel,
Mk-1 gyermek 0. évfolyam
2000 méter futószakasz nélkül “B”
futam - 1. Polgár Péter,
Mk-1 gyermek II. évfolyam
2000 méter 1 futószakasszal - 4. Jeszenszky Petra, 7. Müller Bettina.
Szeptember 26. UTE Vízitelep: az Évadzáró Maraton Kupa
nagymarosi eredményei:
Mk-1 gyermek I. évfolyam (1

kör) - 1. Szlávik Tamás,
Mk-1 gyermek I. évfolyam (1
kör) - 1. Jeszenszky Petra, 3.
Müller Bettina,
K-1 serdülõ V-VI. évfolyam (1
kör) - 1. Szûcs Géza,
K-1 kölyök IV. évfolyam (1
kör) - 1. Maurer M. Bence, 2. Döbrössy Péter,
Mk-1 gyermek II. évfolyam (1
kör) - 1. Maricza Katalin,
K-1 kölyök III. évfolyam (1
kör) - 6. Tar Bálint,
Mk-1 kölyök III. évfolyam (1
kör) - 3. Guzsik Dániel,
K-1 ifjúsági (2 kör) - 10.
Schindler László.

Köszönet
Nagy sikerû, telt házas nosztalgia koncertet adott a
Polarys együttes szeptember
26-án a mûvelõdési házban.
A szervezésben résztvevõ kajakosok a rendezvény alatt
adományokat gyûjtöttek mûködésükhöz. Nagyon szépen
köszönjük a nagylelkû adományokat.
Nagymarosi SE
elnöksége

Nagymaros FC hírei
Eredmények: Felnõtt: Szõd
- Nagymaros FC 0:0, Nagymaros FC - Visegrád 3:1.
Góllövõk: Horváth B. 2.,
Zeller D. Szokolya - Nagymaros FC 2:2. Góllövõk:
Horváth B., Verebes. Nagymaros FC - Vácduka 2:5.
Góllövõk: Boros, Szekeres.
Ifjúsági: Szõd - Nagymaros FC 0:1. Góllövõk: Nagy
Cs. Nagymaros FC - Visegrád 8:1. Góllövõk: Heininger
2., Bõgér 2., Gubacsi, Kiss
Cs., Nagy Cs., öngól.
Szokolya - Nagymaros FC
0:2. Góllövõk: Gubacsi 2.
Nagymaros FC - Vácduka
8:1. Góllövõk: Bõgér 3.,
Heininger 2., Csatári, Gubacsi, Himmer.
Következõ mérkõzések:
október 11. Nagymaros FC Tahitótfalu I. 13 óra, F:15
óra. Október 17. Nagykovácsi - Nagymaros FC I: 12.30
óra, F: 14.30 óra. Október

24. Szigetgyöngye - Nagymaros FC I:11.30 óra, F: 13.30
óra. November 1. Nagymaros
FC - Kismaros I: 11.30 óra,
F: 13.30 óra. November 7.
Vác-Deákvár - Nagymaros
Fc I: 11.30 óra, F: 13.30 óra.
November 15. Nagymaros
FC - Rád I: 11.30 óra, F:
13.30 óra.
Mindenkit várunk a mérkõzésekre! Hajrá Maros!

Emlékezünk
Emlékezünk Nagymarosi
Mihályra, az Újpest FC
többszörös válogatott labdarúgójára, aki 1919.
október 6-án született és
most töltené be 90. életévét.
Hajrá UTE! Hajrá
Nagymaros!
MAJOR LÁSZLÓ
NAGYMAROS FC ELNÖKE

Fotózásokra, divatbemutatókra,
reklámokba keresünk amatõr
és haladó modell jelentkezõket
2-tõl 30 éves korig.
A munka iskola és fõállás mellett végezhetõ. A meghallgatást 2009. október
19-én Nagymaroson tartjuk.

Info: www.bridgetb.hu,
Pál Márta 06-20/238-78-33

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”
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Anyakönyvi hírek
Születtek: dr. Vas Lehel és dr. Zombori Klára fia Kende, Pálmai Richárd és Gubacsi
Gabriella lánya Anna.

Minus a sztár?

Á
L L A TVÉ DÕ
D Õ S O ROK
ÁL
Minus a sztár?
“- Jó reggelt kívánok az
RTL Klub kora reggeli
minden kedves nézõjének, és Önöknek is, a
mûsor vezetõinek is.
Molnár Éva vagyok,
Minus kutya személyes
tulajdona.
Így folytatódott a
kezdet. Hajnal 4-kor indultunk az RTL Klub
meghívására, az élõ
adásba. Az apropó, hogy
Minus feltehetõen a világ, de legalábbis Magyarország ismerhetõ
legöregebb kutyája.
A mûsor keretet adó
mottója az 1989. év volt.
- Az én tudomásom
szerint Minus 1989-ben
született. (kezdõdött beszámolóm, miközben
Minus már nélkülem
bent csücsült a kamerák
elõtt, a stúdióban álmosan bóbiskolva, a mûsorvezetõ hölgy kék
kesztyût viselõ kezétõl
folytatódó póráz végén.)
A Kárpát medence
számunkra leggyönyörûbb helyén lévõ településrõl, Nagymarosról
jöttünk, ahol Minus életének 20 esztendejébõl
az utóbbi, több mint 10
évet töltötte.
Ifjúkorát a Franczstadtban és a Kopaszi gáton, a Lágymányosi menekülõ öbölben élte.
1990-ben hozta fel a
tacskó keverék kutyust
Czimre Péter forgatókönyvíró barátunk élettársa (a Nagyvásárcsarnok franczstadti zöldséges kofája) Lónyay utcai
4. emeleti lakásunkba
arra számítván, hogy én
biztosan befogadom az
utcán talált kiskutyát.
Tudta, hogy Baltazár,
Sárika, Nanzika és Villám nevû csacsik egyik
gazdája vagyok, akik a

Kopaszi-gát területén laknak Gróf úr, Angelitos
Negrotosz és Szuszika
nevû kutyák társaságában.
Azt is tudta, hogy filmeket készítünk Mihók Barna operatõrrel, és a nyarakat a Lágymányosi öbölben lévõ lakóhajón töltjük,
közel a Lónyay utcai lakásomhoz. Ebben az utcában
lakott Lázár Ervin híres
meseíró is, aki barátságos
társalgást folytatott Minussal, találkozásaik alkalmával.”
- Hallottuk, hogy filmekben is szerepelt Minus.
- Igen, a „Kifosztott Királysír (1992-1994)” címû
filmben többek között,
amikor a Budapest „gyomraként” számon tartott
Nagyvásárcsarnok bezárásának körülményeirõl és a
felújításának folyamatáról
készítettünk filmet Mihók
Barnával, Osskó Judit felkérésére az „Unokáink is
látni fogják” címû építészeti televíziós adás számára. Abban az évben volt a
Duna egyik legmagasabb
vízállása a zöldár okán és
ily módon a folyó vizén
csónakból tudtuk filmezni
a Petz Samu alkotta impozáns épületet. A partot csak
az itt veszteglõ nagy hajón
keresztül lehetett megközelíteni. Történetesen Jacques Cousteau kapitány
hajóján átsétálva igyekeztünk a partra Minussal
együtt, amikor személyesen a kapitány úr üdvözölt
bennünket. Minus buksiját
meg is simogatta. A hajók
a magas vízállás miatt nem
fértek át a hidak alatt. Õ akkor készítette filmjét a
Duna szennyezettségérõl.
- Kíván-e Minus a tiszteletre méltó korára való tekintettel valamilyen különös törõdést?
- Igen. Annál is inkább,
mert Õ most gyászol. Gyászolja legjobb barátját,

Balaskó Jenõt, akivel
2009. február 18-áig
rendkívül szoros kapcsolatban volt. Balaskó
Jenõ házában él Minus
több, mint 10 éve. Párom verseit, beszélgetéseit, a „Szóló” címû rövid prózáit, egyéb írásait, melyeket magnókazettára rögzített, nem tudom hallgatni, mert
Minus kutyánk „sír”.”
Ezen a szomorúságon túlmenõen, 20 év
alatt annyira egymáshoz
nõttünk, hogy nem tud
nélkülözni. A lehetõ
legnagyobb mértékû velem való közelségben
érzi jól magát.
Miután a Nagymaros
Fõ terén lévõ Antik bazár nevû régiségboltomban, az õ számára fenntartott fotel elkerült a helyiségbõl, és átvarázsolódott Antik kávézóvá,
most a kávézó elõtt parkoló kisautómban csücsül és várja alkalmazotti minõségben ugyanott
dolgozó gazdiját, engem.
- Köszönjük szépen,
viszontlátásra!
- Mi is köszönjük, viszontlátásra!”
MOLNÁR ÉVA
A MÁTÉ ALAPÍTVÁNY ÕSZI AKCIÓT
RENDEZ MACSKÁK/
KUTYÁK IVARTALANÍTÁSÁRA ÉS MACSKÁK VESZETTSÉG
ELLENI OLTÁSÁRA.
Jelentkezni lehet október 16–ig a Bethlen
Sörözõben, a horgászboltban, a könyvtárban
és a polgármesteri hivatalnál.

A MÁTÉ Alapítvány szeptember 24-én
tartotta évi közgyûlését a Bethlen Sörözõben.

Házasságot kötöttek: Zoltai Veronika Mária és Vas Máté György, Kármán Zsuzsanna és Pálinkás László.
Elhunytak: Füle János, Zoller Józsefné sz.
Bergman Anna, Emmer Antalné sz. Néder
Gizella, Vadkerti Józsefné sz. Balázs Magdolna, Schlögl Tamás, Ritzl Ottóné sz. Varga Erzsébet, Oláh Vilmos, Hess Kornélia.

A mûvelõdési ház
programjai
Október 10. 17 óra: Zoller Andrea és Lövész Kornélia kamara kiállítása
Október 16. 18 óra: közmeghallgatás
Október 13. délelõtt: vásár
Október 15. délelõtt: vásár
Október 17. 17 óra: Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület Õszi tárlata – kiállítás megnyitó
Október 20. délelõtt: vásár – használt ruha
Október 21. 11 óra: komolyzenei koncert –
Ifjúsági Filharmónia bérlet
Október 22. 18 óra: Ünnepi megemlékezés
az 1956-os forradalomra és szabadságharcra
Október 27. délelõtt: vásár
November 3. délelõtt: vásár
November 5. délelõtt: vásár
November 7.: III. Nagymarosi Férfikórus
Találkozó
November 8. 16 óra: Filmklub

ANNA klub programjai
- November 8-án 16 órakor Filmklub lesz a
mûvelõdési házban. A következõ filmet mutatjuk be: Tisztítótûz tetején álltunk Tóth Ilona
drámája. Az 1956-os forradalom utáni kádári
megtorlás koncepciós perei közül az egyik legbotrányosabb perben ítélték halálra Tóth Ilonát, aki ártatlan volt. A vetítés után a rendezõvel Jeleneczki Istvánnal találkozhatnak és beszélgethetnek az érdeklõdõk.
- November 27-én Hoppál Bori lesz a vendégünk, és december 20-án rendezzük a hagyománynak számító Mindenki Karácsonya rendezvényünket.
Mindenkit szeretettel várunk, figyeljék plakátjainkat.

Nagymaros
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Fõ tér 16
“Október a látás hónapja”
Orvosi látásvizsgálat
október 3-án és október lO-én 9-12 óráig.
Október 31-én 2O-30 %-os kedvezmények a keretekbõl!
A legolcsóbb szemüvek 7000 forint +6 dioptriáig
mûanyag keretben, mûanyag lencsével!
Elõjegyzés: 06-30/916-0889

Lendvainé Pesti Emese látszerész mester

FÕ TÉR 9. szám alatt
igényesen felújított
ÜZLET KIADÓ
Érdeklõdni: 354-406,
vagy személyesen.
Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5. Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák: Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64. Tel./fax: 27/316-100
HIRDETÉSEK ÉS KÉZIRATOK LEADÁSA
A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.
06-30/343-88-67
Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!
Külsõ mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterû kisbusz)

Belsõ takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterû kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Flavantic® Egészségvédõ Klub
Októberi ajánló: Vendégünk a sütõtök
A 2009. október 28-án, szerdán 16 órakor kezdõdõ ingyenes
rendezvényünkön mindennapi ételeink egészségvédõ és betegség
megelõzõ szerepérõl tart elõadást Mihalikné Krémer Erzsébet,
a Flavantic® Egészségvédõ Klub vezetõje, külön figyelmet szentelve egyik szezonális zöldségünknek, a sütõtöknek. Az elõadás
ideje alatt kézmûves foglalkozással várja a gyerekeket Varga
Andrásné foltvarró, akitõl a tökpárna készítését sajátíthatják
el az érdeklõdõk.
A program személyes tanácsadással, beszélgetéssel és természetesen tökbõl készült ételek kóstolójával zárul.
Helyszín: Nagymaros, Nyár u. 2. (San-Team)
Mindenkit szeretettel várunk, aki felelõsséget érez önmaga
és családtagjai egészségéért.
Üdvözlettel: Illésné Zoller Rita és Varga Erika szervezõk

Eladó. Két jó állapotban lévõ kályhaajtó eladó (fafûtéses cserépkályhához). Érdeklõdni: 06-27/354-369.

Szemüveg keresi gazdáját. Egy nõi szemüveget találtunk a Pince
Tárlat mellett. Érdeklõdni: 06-20/917-6016.

Angol
nyelvoktatás
Nyelvvizsgára való
felkészítés, korrepetálás, beszédcentrikus órák igény szerint gyakorlott magántanártól.
Érdeklõdni:
06-20/562-0420
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Üzleteink

október 5-tõl 20-ig
Füstölt-fõtt darabolt lapocka /Ász/
Sült császárszalonna vf. /Ász/
Diákcsemege /Ász/
Pizza blokk felvágott /Ász/
Palatin Bécsi felvágott
Palatin füstölt kolbász /csem.-csípõs/

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

995.1195.995.695.895.1095.-

(995Ft/kg)
(1195Ft/kg)
(995Ft/kg)
(695Ft/kg)
(895Ft/kg)
(1095Ft/kg)

Ragazza sütõmargarin

250g

79.-

(316Ft/kg)

Karaván õrölt kávé
Paloma õrölt kávé

250g
250g

449.385.-

(1796Ft/kg)
(1540Ft/kg)

Ragazza babapiskóta
Babják 4 tojásos tészták /több féle/
Kelemen tészták /több féle/
Szebeni babfõzelék kolbásszal
Szebeni töltöttkáposzta
Szebeni sertéspörkölt
Szebeni babfõzelék csülökkel
Szebeni zöldborsófõzelék csirkével
Szatmári csemege uborka 6-9cm

180g
500g
200-250g
450g
450g
450g
450g
450g
680g

195.165.99.279.279.279.279.279.199.-

(1083Ft/kg)
(330Ft/kg)
(495Ft/kg)
(620Ft/kg)
(620Ft/kg)
(620Ft/kg)
(620Ft/kg)
(620Ft/kg)
(293Ft/kg)

Ledo tonhal steak
Carte D’or jégkrém /több íz/
+ 1 l Krémkönnyû vanília jégkrém
Carte D’or jégkrém /több íz/
+ 1 l Krémkönnyû vanília jégkrém
Mirelit Svéd húsgolyó
Mirelit Lazacfilé ropogós panírban
Mirelit Fokhagymás zsenge parajpüré
Mirelit Tõkehalfilé ropogós panírban

500g
900ml

375.1359.-

(750Ft/kg)
(1510Ft/l)

1l

1255.-

(1255Ft/l)

200g
220g
325g
250g

175.425.169.425.-

(875Ft/kg)
(1932Ft/kg)
(520Ft/kg)
(1700Ft/kg)

Tiger energiaital
Fonte Verde ásványvíz /dús, mentes/
Family Star üdítõ /cola, narancs/
Rauch Eis Tea /õszibarack, citrom/

0,5l
1,5l
2l
0,5l

119.49.69.159.-

(238Ft/l)
(33Ft/l)
(35Ft/l)
(318Ft/l)

Ragazza tarkabab
Rizzon B rizs
Dymosept fertõtlenítõk
Dymol légfrissítõ /több illat/
Well habfürdõ /több illat/
Zum általános tisztító /több illat/

500g
1kg
750ml
300ml
1l
750ml

195.209.169.159.159.155.-

(390Ft/kg)
(209Ft/kg)
(225Ft/l)
(530Ft/l)
(159Ft/l)
(207Ft/l)

2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

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