
A tartalomból

- Kedves Polgármester Úr,
az emberek sokasága nem
eszmei, hanem kézzel fogha-
tó, látható dolgokon méri az
eredményeket. Ezért most mi
sem a szellemi, hanem a fizi-
kai dolgok számbavételével
kezdjük e ciklust összegzõ be-
szélgetést. Hogyan kezdõ-
dött? Mit vett át 2002-ben?

- Elõdömtõl egy használt
mobiltelefont, aminek a memó-

Milyen partnerek voltunk?

riáját gondosan kitörölték, egy
dohányfüstös, sötét szobát,
benne egy használhatatlan iro-
dai székkel, egy kiürített íróasz-
talt, amihez mérete miatt nem
fértem oda, egy kényelmetlen
bõr ülõgarnitúrát, amibõl alig
lehetett felkelni, egy régi ruhás-
szekrényt, és néhány képet a
falon. Pár nap múlva még né-
hány névjegykártyát…

» folytatás a 6-7. oldalon

Közmeghallgatás
Tájékoztatjuk városunk lakóit, hogy szeptember 22-én,
18 órától a mûvelõdési házban közmeghallgatást tartunk,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nagymaros várossá nyilvání-
tásának 10. évfordulóját ünne-
peltük augusztus 19-én. Az
ünnepséget a Fõ téri kõszín-
padnál a Dunakanyar
Fúvósegyüttes térzenéje elõz-
te meg. Az ünnepség narráto-
ra, dr. Bõzsöny Ferenc, a Ma-
gyar Rádió fõbemondója kö-
szöntötte a megjelenteket,
majd Harrach Péter ország-
gyûlési képviselõnk, az or-
szággyûlés alelnöke és
Edöcsény András polgármes-
ter mondott köszöntõt. Az ün-

nepi beszédet prof. Dr.
Gyaraki F. Frigyes (képün-
kön) mondta. Ezután adta át
Edöcsény András polgármes-
ter az árvízvédelemben nyúj-
tott helytállásért a Pro Urbe ki-
tüntetéseket és az elismerõ ok-
leveleket.

A képviselõ-testület dönté-
se alapján Pro Urbe emlékér-

Tíz éve város Nagymaros
met kapott: Agócs Zoltán,
Bachor László, a Nagymarosi
Polgárõr Egyesület és a pol-
gármesteri hivatal árvízi véde-
kezésben résztvett köztisztvi-
selõi.

Elismerõ oklevelet vett át:
Hutter Jánosné jegyzõ, Murá-
nyi Zoltán és Bedõ Klára köz-
tisztviselõ. Elismerõ oklevél-
ben részesültek: a Nagymaro-
si Nyugdíjas Klub vezetõje és
tagjai, a Napköziotthonos
Konyha vezetõje és dolgozói,
a Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár vezetõje és dolgozói, a
Gondozási Központ vezetõje
és dolgozói, a Maros Kft ve-
zetõje és dolgozói, a Katolikus
Karitász vezetõje és munkatár-
sai, a Nagymarosi Rendõrõrs
parancsnoka és állománya, a
márianosztrai Büntetésvég-
rehajtási Intézet parancsnoka
és állománya, az MH I. Mû-
szaki és Hadihajós Ezredének
parancsnoka és állománya, az
MH 64. Boconádi Szabó Jó-
zsef Logisztikai Ezredének pa-
rancsnoka és állománya, a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem parancsnoka, oktatói
és hallgatói, a Ceglédi Tûzol-
tóság parancsnoksága és állo-
mánya, Dániel Tibor, Gaál
Róbert, Harkay Máté, Polgár
László, a Magyar Közút Kht
területi igazgatója és munka-
társai.

folytatás a 3. oldalon

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

2006. szeptember 5. - a lap ingyenes!

polgárváros, királyi panorámával

„A hatalom csak annak jelent örömet, aki visszaél vele, mert aki csupán
él a ráruházott hatalommal, annak elsõsorban munka, gond, felelõsség.”

(Mikszáth Kálmán)

NagymarosNagymarosNagymarosNagymarosNagymaros

„Zebraszolgálat” az iskola elõtt
Az iskolakezdés elsõ hónapjában – a gyermekek biztonságos
közlekedése érdekében -, szeptemberben a korábbi évekhez
hasonlóan idén is a Nagymarosi Rendõrõrs munkatársai a
Nagymarosi Polgárõr Egyesülettel együttmûködve úgyneve-
zett „zebraszolgálatot” tartanak a fõút mentén, az alsó isko-
lánál és a felsõ iskolánál délelõtt 7 órától 7.45-ig és délután
13-14 óra között – tudtuk meg Kiss Sándor századostól, õrs-
parancsnok-helyettestõl.

 Önöknek jogában áll tudniuk » 5. oldal
 Emléktáblát avattunk a Mainzi utcában! » 8. oldal
 Gondolatok és kérdések városunk orvosi ellátásáról? » 11. oldal
 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat » 12. oldal

Beszélgetés Edöcsény András polgármester úrral az elmúlt
négy esztendõrõl: elvégzett munkáról, hivatali mûködésrõl,
elkészült, futó és kivitelezésre váró projektekrõl, és arról,
hogy milyen várost vett át és milyet ad át.
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Önkormányzati választások – 2006
Az ajánlószelvényeket a polgármesteri hivatalban (2626
Nagymaros Fõ tér 5.) lehet leadni. A leadás végsõ határideje:
2006. szeptember 8-án 16 óra.

Igazolás: aki a választás kitûzését megelõzõen bejelentett
tartózkodási helyén kíván szavazni, annak az igazolást sze-
mélyesen vagy  meghatalmazott útján 2006.szeptember 29-
én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy kell megkérni, hogy
az 2006.szeptember 26-ig megérkezzen a választási irodába.

A Helyi Választási Bizottság döntése alapján nyilvántar-
tásba vett képviselõ- és polgármester-jelöltek névsora folya-
matos aktualizálás mellett megtekinthetõ az ügyfélszolgálati
irodában minden nap 8-16 óráig., valamint a
www.valasztas.hu honlapon.
Helyi szabályozások a rendezvényekrol, plakátokról
A 25/2004. (IX. 13.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a
szerint: Plakátot, falragaszt kizárólag az önkormányzat által
kihelyezett hirdetõtáblákon lehet kihelyezni, így tilos a köz-
mûvek oszlopain, berendezésein, az utcabútorokon, az épü-
letek homlokzatain, kerítésein és az élõ fákon. Az aktualitá-
sát vesztett hirdetést a tulajdonosa 72 órán belül köteles ma-
radéktalanul eltávolítani.
A helyi választási bizottság tagjai
Nagymaros Város Képviselõ-testülete a választási eljárásról
szóló 1997. C.tv 23.§ (1) bekezdése alapján a jegyzõ (helyi
választási iroda vezetõje indítványára a 2006. évi helyható-
sági választásokon közremûködõ nagymarosi helyi választá-
si bizottság tagjait július 24-i rendes ülésén megválasztotta.
Tagok: Csizmadia Ferencné, Bergmann Vilmosné, Veres Lász-
ló. Póttag: Döbrössy Mihályné.

A szavazatszámláló bizottság tagjai az 5. szavazókörben.
5. szavazókör. Tagok: Kerestély Anna, Legény Péterné,

Horváth Rudolf. Póttag: Burgermeister János.
HUTTER JÁNOSNÉ JEGYZÕ

PÁLYÁZATOK. - Megkezdõdhet a komp és a parti
létesítmények biztonságtechnikai eszközeinek beszerzése,
cseréje, mivel a támogató utalta a 7,2 millió Ft támogatást.

- Nyomdába került és elõre láthatóan szeptember közepén
jelenik meg két új nagymarosi kiadvány is, melyre pályáza-
tot nyert településünk. A látványos Nagymarosi barangolót
és Nagymarosi kalauzt a régióban található Tourinform Iro-
dák is terjesztik majd.

GÁVEL PÉTER, STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE

Augusztus hónapban három-
szor ülésezett Nagymaros Vá-
ros Képviselõ-testülete. Au-
gusztus 2-án zárt ülés volt, au-
gusztus 14-én és 29-én pedig
rendkívüli összejövetelt tartot-
tak.

Az augusztus 2-i zárt ülésen:
- határoztak arról, hogy váro-
sunk polgárai közül kiket ter-
jeszt fel a testület Pest megyei
kitüntetésre. Emlékeztetõül: ta-
valy december elején Pest Me-
gye Tudományos Díját Gánti
Tibor professzor, a biológiai tu-
dományok doktora kapta, a kép-
zõmûvészet kategóriában a Pest
Megye Mûvészetéért Díjat Se-
regi György kovács iparmû-
vésznek ítélték oda.

Az augusztus 14-i rendkívüli
ülés döntései:

- A felvonulási lakótelep
közbeszerzési eljárásával kap-
csolatos témában a képviselõ-
testület felkérte a jegyzõt, hogy
a város számára várható elõ-
nyök értékelési szempontjait és
a vita során elhangzottakat fi-
gyelembe véve részletesen ké-
szíttesse el az ajánlattételi fel-
hívást a Nagymaros 2602 hrsz.
alatti ingatlan értékesítésére és
terjessze azt a képviselõ-testü-
let elé; - A városi buszközleke-
dés ellátása érdekében kiírt
nyilvános pályázatot a képvi-

Képviselõ-testületi ülések
selõ-testület érvényesnek, de
eredménytelennek nyilvánítot-
ta. Felkérte a polgármestert,
hogy a szolgáltatás csökkentett
tartalmával kedvezõbb megol-
dás találása érdekében folytas-
son tárgyalást az ajánlattevõvel
és az eredményt terjessze a
képviselõ-testület elé.

Az augusztus 29-i rendkívüli
testületi ülésen: - a városi busz-
közlekedés napirend tárgyalá-
sa során két határozat született.
Az elsõ döntés értelmében a
képviselõ-testület a városi
buszközlekedés pályázatot ér-
vényesnek, de eredménytelen-
nek nyilvánította;

- A buszközlekedéssel kap-
csolatos ajánlattétel az augusz-
tus 29-i ülésre rendelkezésre
állt. A három ajánlattevõ közül
Rosman József vállalkozóé
volt a legkedvezõbb, így a kép-
viselõ-testület felkérte a pol-
gármestert, hogy kössön szer-
zõdést Rosman József vállalko-
zóval 5 hét próbaidõre. A pró-
baidõ lejárta után értékelje a
valós igényeket a buszközleke-
dés iránt és ennek ismeretében
az eredményt terjessze a kép-
viselõ-testület elé; - Határozott
a testület a Mainzi utcai ingat-
lan értékesítésérõl; - Zárt ülé-
sen személyi ügyet tárgyaltak.
(FE)

Nyilatkozat
Alulírott Edöcsény András Nagymaros város polgármestere
ezúton nyilatkozom, alábbiak szerint.

1. A Fõ tér Kecskés Tibor és tervezõtársai által készített
környezetrendezési tervének megváltoztatására nem adtam
utasítást.

2. A Fõ tér környezetrendezési munkálatai ismereteim sze-
rint az Integrált Helyi Fejlesztési Akciók Ösztönzése Phare
pályázat (kódja: 2008/000-315-01-06, 2003/004-347-05-05)
megvalósítására kötött szerzõdések és azok mellékleteiben
foglaltak szerint zajlanak. A kivitelezést a Phare ellenõre, a
szerzõdõ hatóság (VÁTI) ellenõre és az önkormányzat által
felkért mûszaki ellenõr egymástól függetlenül is ellenõrzik.
Nincs tudomásom arról, hogy a munkálatokkal kapcsolatban
bármelyikük kifogást emelt volna.

3. A projekt érintettjei és résztvevõi közötti esetleges szak-
mai, jogi vagy etikai viták elbírálására nem vagyok hivatott.
Igyekszem és törekszem az esetleges problémák békés és min-
den érintett számára elfogadható megoldását megtalálni.

4. Ha a tervezõket, vagy a projekt bármely résztvevõjét
szándékom ellenére, akaratomon kívül megbántottam volna,
vagy számára hátrányos kijelentést tettem volna, ezúton és
ismételten bocsánatot kérek.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

Felhívás
A korábbi helyhatósági választások hagyományaként, vala-
mint a testület egyöntetû állásfoglalása alapján szeptember-
ben választási ismertetõt jelentetünk meg. Ebben lehetõsé-
get biztosítunk a polgármester- és képviselõjelöltek számá-
ra, hogy alábbi terjedelemben bemutatkozhassanak: polgár-
mesterjelöltek esetében: 2000 karakter szóközzel (kb: 1db
A/4 –es oldal 12-es Times New Roman betûtípussal) + fény-
kép (JPEG, vagy TIFF formátumú). Képviselõjelöltek ese-
tében: 1000 karakter szóközzel (kb: ½, A/4 –es oldal 12-es
Times New Roman betûtípussal) + fénykép (JPEG, vagy
TIFF formátumú)

Kérjük, hogy bemutatkozó anyagaikat elektronikus for-
mában juttassák el a dunapress@invitel.hu e-mail címre,
2006. szeptember 8-ig.

EDÖCSÉNY ANDRÁS, POLGÁRMESTER
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Tíz éve város Nagymaros
folytatás az 1. oldalról

Kedves színfoltja volt az
ünnepségnek, amikor
Edöcsény András polgármes-
ter jelképesen átadta a Széche-
nyi sétányon nemrég elkészült
játszóteret tíz esztendõs Kiss
Donatellának, aki Nagymaros
várossá avatásának évében
született.

Az ünnepség közremûkö-
dõi voltak Bálint Zádor és Kiss
Károly - aki erre az alkalomra
írt, Nagymaros címû versét
szavalta el – és az általános
iskola “Székvirág” tánccso-
portja.

Az ünneplõ közönség ez-
után a mûvelõdési házba ment,
ahol a nagymarosi és Nagyma-
roshoz kötõdõ mûvészek, vá-
rosunk tehetségei és a tudo-
mány területén kiemelkedõ
teljesítményt nyújtott polgárai
kiállításának megnyitójára ke-
rült sor.

A nap folyamán zenés-tán-
cos rendezvények, koncertek
gyermekmûsorok, tûzijáték, a
motorcsónakosok hagyomá-
nyos lampionos felvonulása és
tûzijáték szórakoztatta az ér-
deklõdõket.

A jubiláló Nagymaros
Részletek Prof. dr. Gyaraki F.
Frigyes ünnepi beszédébõl

 “Nagymaros Polgárai! Város
lett a falunk! De a város, ahol
élünk, csak akkor lesz ottho-
nunk, ha elfér a szívünkben.
Nem féljetek! Hazánk sorsát
nem irányíthatja az izmusok
változó konstellációja, mert
megjelölte azt már Szent István
felemelt jobbja, mikor magas-
ba emelte a keresztet. Hiszem
és vallom annak megváltó ere-
jét, mert >Megbûnhõdte már e
nép a múltat s jövendõt<”

Heinczinger János néhai
képviselõ úrnak a várossá
nyilvánításkor mondott szó-
noklatából való ez az idézet.
Ezzel kapcsolta a jelent a
múlttal egybe dr. Gyaraki F.
Frigyes professzor úr, az au-
gusztus 19-i ünnepély szóno-

ka. Ünnepi beszédébõl közzé-
teszünk néhány fontos gondo-
latot.

A középkori és az új Nagy-
maros

Három tenger mosta part-
jait Nagy Lajos magyar biro-
dalmának, melyet apja, Kár-
oly Róbert a városok erejére
épített. Kiemelt szerepet szánt
Károly Róbert Visegrádnak, a
“Négyek” szövetsége városá-
nak: királyi székhely, azaz az
ország fõvárosa volt 1323-tól.
1324-ben pedig Nagymarost,
az ikervárost is ezzel a címmel
ruházta fel a király. Mivel ér-
demeltük ki e megtiszteltetést?
Nemcsak a geopolitikai adott-
ságainkkal, hanem települé-
sünk mezõgazdaságának, a
gyümölcstermesztésnek és a
halászatnak fejlettségével, ke-
reskedelmünk élénkségével.
Mindez az itt élõ német tele-
pesek, a hospesek szorgalma
révén virágzott fel. Nyolc ma-
gyar király erõsítette meg e
rangot késõbb: I. Lajos, Zsig-
mond, I. Mátyás, II. Ulászló,
I. Ferdinánd, Miksa, II. Má-
tyás I. Lipót. Öt királyi dinasz-
tia regnálása alatt viselhettük
e rangot (Anjou, Luxemburgi,
Hunyadi, Jagelló, Habsburg)

Nagymaros 324 évig élvez-
te kiváltságos jogait. Legna-
gyobb kiterjedését 1595-ben
érte el. Bárki megtekintheti az
e korból származó vörös már-
vány metszeten városunk ké-
pét a templom fõbejáratánál.
230 családot tartottak számon
itt a török hódoltság kezdete-
kor (Vácott 259-et) A török
idõk, majd az 1709-es pestis-
járvány után azonban alig ma-
radt néhány család. Történel-
münk e mélypontján az elnép-
telenedett városba Mária Te-
rézia telepített újból családo-
kat a mai Rheinland, Pfalz,
Baden-Württenberg és Bajor-
ország térségeibõl. 1740-ben
már 113 családot jegyeztek a
nagymarosi krónikák.

AZ ÚJJÁÉLEDT POL-
GÁRVÁROS 18. századi
szorgos lakói hajókon vitték
Bécs és Pest piacaira az itt ter-
mesztett gyümölcsöt. A jöve-

delembõl külhonban tanult
mestereket, prédikátorokat fo-
gadtak. Egyre több országos
hírû személyiség költözött ide
nyaranta, így pezsgõ szellemi
élet alakult ki.

Ezt a fejlõdést törte meg a
II. világháború, majd az azt
követõ atrocitások: a kitelepí-
tések és a “málenykij robot”-
nak nevezett több éves kény-
szermunka, mely során - em-
bertelen körülmények között -
a volt Szovjetunióba hurcoltak
majd ezernyi 16-50 éves nagy-
marosi lakost (elsõsorban sváb
származásúakat). A pártállam
haladásellenes, drasztikus in-
tézkedései, az 1956-os forra-
dalom vérbefojtása, a megtor-
lások légköre sem kedvezett a
polgári értékekre épülõ újraé-
ledésnek.

A RENDSZERVÁLTÁS
1990-ben  azonban új út nyi-
tott elõttünk. Ezen indult el az
elsõ szabadon választott ön-
kormányzat Ormándy József
polgármester vezetésével. (A
11 képviselõ zömében a Ma-
ros Társaság jelöltje volt.) A
munka polgári, európai és ke-
resztény értékek mentén kez-
dõdött – hatalmas lendülettel.
Polgármester úr éjt nappallá
téve dolgozott, de sajnos meg-
viselte egészségét az a 10 év,
amit a Kádár-rendszer börtö-
neiben kellett eltöltenie. Be-
tegsége miatt a két alpolgár-
mester: személyem és Zoltai
Mihály került a település élé-
re. Újra tervbe vettük a városi
rang megszerzését. A nemze-
tiségi iskola révén felvettük a
kapcsolatot Németországgal.
Szakiskolát alapítottunk. Hi-
dat terveztünk a Dunára, elke-
rülõ utat az itt lakók és a  nya-
ralók nyugalmáért. Létrehoz-
tuk a 9. nyelvi osztályt, mely-
ben a  tanulók egyötöde sike-
res nyelvvizsgát tett. A mûvé-
szeti iskolában több éve nép-
tánc, zenei, képzõmûvészeti
képzés folyik. A híd és az út –
országos támogatottság nélkül
– várat magára.

A várossá emelkedés feltét-
elei sorra teljesültek: egy város-
központba rendezõdtek a köz-
igazgatási, kulturális intézmé-
nyek, körzeti oktatási és kultu-
rális centrumszerepet vállalt

Nagymaros. Szervátiusz Tibor
Nagymarosi piétája, a millen-
niumi obeliszk, a kõkeresztek
ittléte, kisugárzása, megérdem-
li, hogy a  Fõtér mára korhû,
nyugat-európai stílusban épül-
jön újjá. Az igényes élelmiszer-
áruház is a centrum közelében
áll. Ennek a központnak a fej-
lesztése építése, szépítése, az
iskolákban itt tanulók testi-lel-
ki fejlõdése, a városlakók kul-
turálódása: a városként megélt
tíz év legjelentõsebb
eredménye.(Nagy elõny, hogy
a komfort-infrastruktúra (gáz-
és telefonhálózat) kiépítése már
tíz éve, a városi rang újra el-
nyerésének deklarálásával el-
készült.) Létrehoztuk a Habs-
burg Ottó Díszpolgári Önkor-
mányzati baráti kört. Fejlõdött
a város szellemisége – a von-
záskörzet is növekedett azáltal,
hogy az élethosszig tartó tanu-
lás lehetõsége a szak -, az esti
és a Blaskovich Endre Szak-
képzõ Iskolával bõvült. Kitûnõ
könyvtár és színházi, zenei elõ-
adások segítik a mûvelõdést.

NAPJAINK EREDMÉ-
NYEI közt elsõ a mára kor-
szerûsödött a közvilágítás, ki-
épült a tévé kábelhálózat,
mely bekapcsol a világháló-
ba minket. Honlapunk is van.
32 civil szervezet jött létre a
közös gondolkodást erõsítve.
Õk segítenek a város bizton-
sága, hitélete, egészsége, if-
júságának nevelése, a sport-
élet, az idõsekkel való törõ-
dés szerteágazó dolgaiban.
Nemzetközi hírû a Nagyma-
rosi Férfikórus, a Dunakanyar
Fúvósegyüttes, a San-Team
kajak-kenu, a Nagymarosi
Képzõmûvész Egyesület, a
cserkészcsapat, az ifjúsági ta-
lálkozó, a Kittenberger és a
Misztrál rendezvény. Köny-
vek, kitüntetések fémjelzik a
szellemi élet újra meginduló
pezsgését.

A díszpolgárok, a Pro
Urbe-emlékérmesek, a Nagy-
maros Ifjúságáért díjban része-
sültek nevének felsorolásával,
az élõk soraiból távozott kép-
viselõk elõtti fõhajtással majd
a fent olvasható – a tízeszten-
dõs városnak is üzenõ - idé-
zettel zárta megemlékezését a
professzor úr.
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete
A demokrácia alapfeltétele, hogy a választópolgárok a valós
tények ismeretében alkothassanak véleményt. Ehhez szük-
séges a rendszeres és hiteles tájékoztatás. Nyugati demok-
ráciáktól tanulva a teljesebb tájékoztatás érdekében, tavasz-
tól havonta megjelentetjük az önkormányzat lapjában tele-
pülésünk gazdasági helyzetének állását. Az alábbi tábláza-
tunk az elõzõ havi nyitó- és záróegyenlegeket mutatja.

Felhívás. Értesítem az igen tisztelt választópolgárokat,
hogy 2006. szeptember 19-én, 18 órakor a nagymarosi mû-
velõdési házban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat lakos-
sági fórumot tart, amelyre minden nagymarosi lakost szere-
tettel meghívunk.

A fórum témája:
1. Kisebbségi önkormányzati választás – elõadó: Kovács

István, CKÖ korelnök
2. Zárszámadási tájékoztató – elõadó: Radics Károly és

Farkas János CKÖ elnök és elnökhelyettes
3. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat négy éves mun-

kájáról – elõadó: Radics Károly és a CKÖ tagjai
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében

RADICS KÁROLY, CKÖ ELNÖK

Árvízkárok enyhítése
Tájékoztatjuk az árvízkárokat elszenvedett lakosokat, hogy élet-
be lépett a rendkívüli árvíz miatt keletkezett károk enyhítésérõl
szóló 155/2006. (VII. 26.) kormányrendelet. A központi költ-
ségvetés által nyújtott támogatás célja az árvíz által károsodott
(2006. június 14-ig felmért) lakóingatlanokban a káresemény
idõpontjában életvitelszerûen lakó, arra rászoruló károsult tu-
lajdonos vagy haszonélvezõ lakhatási feltételeinek biztosítása.

A lakosok támogatásához szükséges keretösszeget önkor-
mányzatunk megigényelte, arról az önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszter 2006. szeptember 15-ig dönt, a támogatás
folyósítása ezután várható. További felvilágosítást kaphatnak a
polgármesteri hivatal városfejlesztési és városüzemeltetési cso-
portjánál (tel.: 27/595-109).

Városfejlesztési és városüzemeltetési
események augusztus hónapban

- A Fõ tér projekt részeként készül a következõ ütem, a Magyar
utca komplex környezetrendezési tervezése. Az elkészült ter-
vek az érintett lakók, vállalkozók és intézményvezetõk részére
történõ bemutatása és az észrevételek megvitatása augusztus 17-
én a mûvelõdési házban megtörtént. A meghívottak jelentõs szá-
mú részvétele mellett a tervezõk bemutatták a tervek koncepció-
ját, a tervezés határait, valamint a terület egészén végighaladva
ismertették a tervezett változásokat.

Legtöbb vitát az utca parkolási rendje és a zöldfelületek ará-
nya, elhelyezkedése váltotta ki. Példaként érdemes megemlíteni,
hogy lakossági oldalról elhangzott a parkolás teljes kizárása, amit
az intézményi, kereskedelmi körben tevékenykedõk kifogásol-
tak, sõt fordítva gondoltak. Szintén figyelemreméltó észrevéte-
lek hangzottak el a csatlakozó Fehérhegy utca vízelvezetésének
megoldásával kapcsolatban (tervezõi részrõl már kidolgozása
folyamatban van); a meglévõ zöldfelületi értékek, sövények, fák
megtartásáról; a nyilvános illemhely kialakításáról; és a veszé-
lyes közlekedési csomópontok felszámolásáról (fehérhegyi ke-
resztezõdés forgalomlassítása).

Összességében elmondható, hogy lakossági és tervezõi vissza-
jelzések alapján értékes és érdekes vita zajlott, reméljük az érin-
tett ingatlantulajdonosok és a város egészének elõnyére. Az en-
gedélyezési tervek szeptember végére készülnek el.

- A Széchényi sétányon elkészült játszótér minõsítése augusz-
tusban megindult azonban a vonatkozó szabványok és a valós
igények miatti különbözetek miatt várhatóan szeptember 5-én
zárul le. Kivitelezésben elkészült a belsõ kõ szegély és a homo-
kozók feltöltése, illetve a terület egy részének fenyõkéreg teríté-
se. Lakossági kérésnek megfelelõen sor került a rugós játékok
fogódzóinak felszerelésére, valamint folyamatban van a játszó-
vár korlátjának megkettõzése is. Itt kell megemlíteni, hogy a Ka-
csaligeti játszótéren a két megrongált lengõhinta cseréje meg-
történt, illetve a szülõk kérésének eleget téve a dunaparti játszó-
térre is hamarosan elkészül a közterületi pad.

- Az utak kátyúzása a Fehérhegy és a Magyar utca javításával
és az elmaradt apróbb úthibák burkolati pótlásával szeptember-
ben befejezõdik. Az árvíz során több nagy méretû veszélyes ká-
tyú keletkezett (Tégla utca, Kossuth sor, Radnóti M. u.), ezek
javítása az árvízi vis-maior keretbõl várt támogatás esetén ké-
szülhet el, aminek kiosztásáról egyelõre nincs információnk.

- A Dózsa György úti óvoda tetõfelújítása befejezõdött, így
elkészült a cserépfedés és a lécezés, valamint az ereszcsatorna
cseréje, és a kémények külsõ felújítása. Párhuzamosan az elhasz-
nálódott belsõ járda és a folyóka újjáépítésére és az utcai járda
újraburkolására, a vízelvezetés rendezése is sor került.
EDÖCSÉNY ANDRÁSPOLGÁRMESTER, MURÁNYI ZOLTÁN VVO OSZTÁLYVEZETÕ

Nagymarosiak alkotásai, tudományos munkái. A
nagymarosi és Nagymaroshoz kötõdõ képzõ- és iparmûvészek, va-
lamint városunk tehetségeinek, tudományos szintû eredményeirõl
szóló kiállítás augusztus 19-én délelõtt nyílt a mûvelõdési házban. A
megnyitó hangulatát emelte a Nagymarosi Férfikórus elõadása.

A kiállítást megnyitó beszédet dr. Seregi György mondta, aki
egyebek mellett kiemelte: ez a mostani megnyitó azért különle-
ges alkalom, mert egyrészt 10 éves városunk, másrészt pedig nem-
csak képzõmûvészekrõl, iparmûvészekrõl, hanem az itt élõk tu-
dományos szintû eredményeirõl is szól. “Egy város megítélésé-
nél nagyon fontos tudni, számon tartani, hogy mi van az emberek
fejében. Széchenyi szavaival szólva, mennyi a ’kimûvelt ember-
fõk’ száma, akiktõl a város fejlõdése mind javaslataik, mind a
végrehajtásban történõ részvételük alapján elvárható” – mondta
dr. Seregi György. (Szívesen felsoroltuk volna a kiállítók nevét is,
ám helyhiány miatt ezt most nem tudjuk megtenni – a szerk.)

* augusztus 30-i állapot
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Önöknek jogában áll tudniuk
Tudják-e Önök, hogy kik és miért terjesztenek valótlanságokat?

Önöknek jogában áll tudniuk a névtelen plakátokon, rossz-
indulatú pletykákban és egyes sajtóban megjelent hamis és félre-
vezetõ állításokkal szemben a valós tényeket, melyeknek bárki
utánajárhat.

A Fõ tér pályázat menete:
A tisztánlátás érdekében a Fõ

tér környezetrendezés kivitelezé-
se projekt mérföldkövei az aláb-
biak:

- 2003. 08. 13.: Az „Integrált
helyi fejlesztési akciók ösztönzé-
se” pályázati felhívás megjelené-
se. Kód: 2008/000-315-01-06,
2003/004-347-05-05. A pályáza-
ti anyag összeállításának kezdete

- 2003. 10. 20.: A képviselõ-
testület a 249/2003 (X. 20.) szá-
mú határozatával döntött a pályá-
zat benyújtásáról és az önrész
vállalásáról a Fõ tér környezetren-
dezése projekt tárgyában

- 2003. 11. 07.: A pályázat
beadási határideje, határidõre be-
nyújtottuk a város pályázatát

- 2003. 11. 18.: A pályáztató
hatóság hiánypótlásra szólított fel

- 2003. 11. 19.: A kért hiány-
pótlás benyújtása

- 2004. 04. 01.: Faxüzenetet
kaptunk a pályázatunk sikerérõl

- 2004.06.16.: Megkaptuk a
hivatalos értesítést az eredményes
pályázásról és a szerzõdéskötés
idõpontjáról

- 2004. 07. 07.: Ünnepélyes
szerzõdéskötés, a kivitelezései
közbeszerzés elõkészítésének
kezdete. Egy évbe telt a szerzõdõ
hatósággal, és a kötelezõen igény-
beveendõ tanácsadókkal való
egyeztetés.

- 2005. 07. 25.: Képviselõ-tes-
tület 184/2005 (VII. 25) határoza-
tával döntött a kivitelezésre vonat-
kozó közbeszerzési felhívásról

- 2005. 08. 25.: A VÁTI (a
szerzõdõ hatóság) jóváhagyta a
kivitelezési közbeszerzési felhí-
vás közzétételét

- 2005. 09. 12.: Megjelent a
kivitelezési közbeszerzési felhí-
vásunk

- 2005. 11. 14.: Közbeszerzé-
si ajánlat-tételi határidõ, ajánla-
tok bontása

- 2005. 11. 25.: A képviselõ-
testület 268/2005 (XI. 21.) szá-
mú határozatával döntött az aján-
latok elbírálásáról, megjelölte a
nyertes ajánlattevõt és felhatal-
mazta a polgármestert a szerzõ-
déskötésre

- 2005. 12. 02.:  A kivitelezõi
szerzõdés aláírása

- 2006. 01. 08.:  A kivitelezési
munkák kezdete. A kivitelezés a
rendkívüli mértékû tavaszi árvíz
és több elõre nem látható kisebb
akadály miatt összesen mintegy
két hónap csúszást szenved

- 2006. 09. 23.: Az ünnepélyes
átadás tervezett idõpontja

2005. 10. 26-án pályázatot
nyújtottunk be a Belügyminiszté-
rium EU önerõ alaphoz. A  sike-
res pályázatot követõen 2006. 04.
07-én kötöttünk szerzõdést az el-
nyert 7.490.000,- Ft támogatás-
ra. A szükséges önrész biztosítá-
sa érdekében 2005. 10. 28,
hiteligérvényt, 2006. 06. 06-án
szerzõdést kötöttünk a számlave-
zetõ bankunkkal.

Fentiekbõl láthatják, nem kevés
idõ és munka szükséges egy ilyen
EU által támogatott projekt elõké-
szítéséhez és lebonyolításához.

*
A Fõ tér környezetrendezés
kivitelezése:

Részlet Kecskés Tibor által a
VÁTI-hoz (projektszerzõdõ ha-
tóság) benyújtott bejelentés tár-
gyában összehívott, 2006. 08.
10-i egyeztetésrõl, hangfelvétel
alapján. Jelen van a projekt EU
Phare ellenõre; a VÁTI képvise-
lõi; a tervezõk: Kecskés Tibor és
neje, valamint Szálka Miklós; a
kivitelezõ képviselõje; a mûsza-
ki ellenõr és a polgármesteri hi-
vatal illetékes munkatársai.

A polgármester köszönti
résztvevõket, elmondja, hogy
hangfelvétel készül. Felkéri
Kecskés Tibor tervezõt, hogy
röviden ismertesse a projekttel
kapcsolatos bejelentése lényegét.
Kecskés Tibor tervezõ fõ prob-
lémája, hogy a tér középsõ ré-
szén a kút körüli részen kiskoc-
kakõ került beépítésre a sze-
rinte tervezett süttõi mészkõ
helyett, illetve õ a tér közepén
szökõkutat szeretne.

Az EU Phare ellenõr kérdésé-
re válaszolva Kecskés úr elmond-
ja: „a leszállított és jóváhagyott
engedélyezési terv és a módosított
kiviteli terv között nincs eltérés”.

A VÁTI képviselõje elmond-
ja, hogy a pályázatban a kifogá-
solt rész esetében kiskockakõ, a
tér közepén képzõmûvészeti al-
kotás szerepel, erre nyert támo-
gatást a város és ezt kell megépí-
teni, ezt fogják kifizetni az átvé-
tel után az EU támogatásból.

Murányi Zoltán elmondja,
hogy az engedélyes tervekben és
a pályázatban a kõ színére nincs
elõírás, errõl három hete több na-
pon át egyeztettek Kecskés Tibor-
ral, aminek az eredményét  az
építési naplóban is rögzítettek.

A kivitelezõ elmondja, hogy
a beépített gránit jobb minõségû
anyag ezért drágább és tartósabb
burkolat, mint a Kecskés úr által
javasolt mészkõ. A többletkölt-
séget kénytelenek õk állni.

A polgármester kérdésére,
miszerint jól érti-e, hogy a beépí-
tett anyagok jobb minõségûek és
tartósabbak, mint a Kecskés úr ál-
tal javasoltak, a résztvevõk egy-
behangzóan igennel válaszoltak.

A polgármester kérdésére,
hogy e szerint nemhogy kár nem
éri a várost, hanem még jobb hely-
zetbe is került-e, a jobb minõségû
anyagok használata miatt, szinten
igennel válaszoltak. Kecskés úr el-
mondja, hogy a beépített kõ na-
gyon jó minõségû, azonban fris-
sen hasított kõ, aminek a felülete
még nem kopott le. A kiskockakõ
osztócsíknak is kiváló megoldás.
Nehezményezi, hogy õ kutat ter-
vezett a tér közepére nem szobrot.

Varga Csaba fõépítész szerint
a tervezett egybefüggõ
betontérkõ burkolat osztócsík-
kal való kivitelezése elõnyére
válik a térnek, szintúgy mint
ahol az eredetileg tervezett be-
tonburkolat helyett a szebb és
tartósabb gránit és bazalt ke-
rült beépítésre.

A polgármester megkérdezi,
jól emlékszik-e, hogy a szobor-
pályázat bíráló bizottságában és
a döntéshozatalban részt vett-e
Kecskés úr, illetve tett-e javas-
latot a szobor és a vízkapcsolat
megoldására.

Murányi Zoltán elmondja,
hogy igen, a szoborpályázatról
emlékeztetõ is készült, Kecskés
úr nem a nyertes mûvet, hanem
egy másik szobrot támogatta.

Varga Csaba fõépítész szerint
tehát a Kecskés úr által kifogásol-
tak nem csorbítják, hanem erõsí-
tik a tervezõi elképzeléseket.

A polgármester megállapítja,
hogy a várost nem érte hát-

rány, sõt jobban jár, mivel jobb
minõségû anyag került a gyen-
gébb árán beépítésre.  A részt-
vevõk ezzel egyetértettek.

A polgármester elmondja, hogy
minden érintett számára a tanulsá-
got le kell vonni, a jövõben min-
den egyeztetést alaposabban és
részletesebben kell dokumentálni
a hasonló viták és félreértések el-
kerülése érdekében. Kéri, hogy a
Magyar utca tervezési munkáinak
folytatásához szükséges döntések
meghozatala érdekében mielõbb
kerüljön sor a lakossági egyezte-
tésre és a döntés-elõkészítõ anya-
gok elkészítésére. Kér továbbá
mindenkit, hogy azt mérlegeljék,
hogy van-e a város polgárainak
zsebében fölösleges 230 millió
forint, amit az önkormányzat a
projekt esetleges elbuktatása ese-
tén be tud szedni, hiszen az elké-
szült munkát ki kell fizetni.

Kecskés Tibor ezzel egyetért-
ve kijelenti, az a célja, hogy a
projekt befejezõdjön, a tér elké-
szüljön. Sajnálja, hogy politikai
csatározások eszköze lett, ebben
nem akar részt venni.  Ismételten
elmondja, nem fogja megtámad-
ni a használatbavételi engedélyt.

A polgármester megköszöni
mindenkinek a részvételt.

*
A város új jelképeinek és az
útfelújítások költségeirõl:

Szakértõi díj, domborított cí-
mer a városházára és a nem el-
használódás miatt cserélt zászlók
összesen: 265 ezer Ft. Tekintet-
tel arra, hogy a hivatal bélyeg-
zõin vagy a nemzeti címer sze-
repel, vagy csak szöveg ezek cse-
réje nem volt szükséges. A levél-
papírok elektronikusan készül-
nek, ennek sincs költsége.

Kátyúzás és útfelújítás
2006. évbeni eddigi költségei:

Útfelújítás: 6.797.016 Ft.
Kátyúzás: 3.440.000 Ft.
Összesen: 10.237.016 Ft.

*
A likviditási hitelrõl:

A városnak összesen több,
mint 60 millió forinttal tartoznak
marosi polgárok és vállalkozók,
illetve üdülõtulajdonosok. Ha
határidõre befizetnék tartozása-
ikat nem kellene likviditási hitelt
igénybe vennünk a város mûkö-
dõképességének fenntartásához.
A mûködésre eddig nem kellett
felvennünk folyószámlahitelt.

Önök tudják, hogy kik és mi-
ért terjesztenek valótlanságokat.
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER



6                                                                                                              Nagymaros

Milyen partnerek voltunk?
» folytatás az 1. oldalról

A jegyzõtõl egy hatalmas,
kétszínû polgármesteri pecsé-
tet. Sem folyamatban levõ ál-
talános ügy, sem titkos ügy,
sem munkáltatói ügy, sem a
már említetten kívüli eszköz
(pl. számítógép, stb.) nem volt
a polgármesteri szobában.

Átvettem 14,1 millió forin-
tot a pénztárban és a város
számláján, 33 millió forintnyi
lekötött betétet és 4,6 millió
Ft értékben értékpapírokat,
melyekrõl késõbb kiderült,
hogy összesen pár százezer
forintot érnek csupán. Ez
összesen bõ 47 millió forint.

Az önkormányzatnak je-
lentõs, 37,7 millió forint hi-
teltartozása volt, melyet 25,8
millió tartozás is súlyosbított.
Ez összesen 63,5 millió forint
fizetnivaló volt. Az önkor-
mányzat nem rendelkezett
gazdasági programmal, nem
volt elfogadott likviditási terv
sem. Ez utóbbi annak a pon-
tos terve, mikor milyen bevé-
telek várhatóak és milyen ki-
fizetéseket kell teljesíteni.

Ennek bárki utánanézhet
az elõdöm által is aláírt át-
adás-átvételi jegyzõkönyv-
ben.

Ez volt a kiindulási hely-
zet. Idõközben a központi kor-
mányzat folyamatosan továb-
bi terheket ró az önkormány-
zatokra.

- Azt látjuk, hogy nem volt
könnyû a kezdet. Ön szerint
sikeres volt a ciklus?

- Amit a 2002-es választá-
sok elõtt ígértem, azt betartot-
tam.  Nem ígértem csodákat,
nem ígértem tükörsima új asz-
faltot mindenhová és torony-
órát lánccal – bár tudom, so-
kan szeretik a csábító ígére-
teket. Igyekszem a realitások
talaján maradni.

A város lapjában meg-
szüntettük az állandó hadiál-
lapotot. A fõszerkesztõ pá-
lyáztatás útján nyerte el a
tisztségét.

Az ügyfeleknek jobb ki-
szolgálást, korszerû hivatali
munkát ígértem.  Megépítet-
tük és beindítottuk az ügyfél-
szolgálatot. Tisztességes
munkakörülményeket terem-
tettünk. Nagy elõrelépésnek
tartom, hogy korszerû számí-
tástechnikai rendszeren dol-
gozunk, ami jelentõsen meg-
könnyíti és meggyorsítja az
ügyintézést. Számos kollégát
támogattunk, hogy felsõfokú
végzettséget szereznek. Jelen-
leg is hárman tanulnak ta-
nulmányi szerzõdéssel és to-
vábbi négyen õsztõl kezdik
tanulmányaikat.

Tervszerû munkát ígér-
tem. Az átvett helyzet feltér-
képezésével kezdtük a mun-
kát. A korábbi állapotokat jól
jellemzi, hogy minden erõfe-
szítésünk ellenére ez a mun-
ka közel négy évet vett igény-
be. Az olykor elképesztõ hiá-
nyosságokat megszüntettük, a
törvényes mûködést helyreál-
lítottuk. Ez évben – több sze-
mélyi változás után - végre
sikerült rendet tennünk az
adócsoportban és a pénzügy
vezetésében is. Megkezdtük a
kintlévõségek behajtását,
több esetben megindítottuk a
jogi lépéseket.

A hivatal vezetõivel azo-
nos elveket vallunk, közösek
a törekvéseink. A szervezet-
fejlesztés nem egyik napról a
másikra hozza meg az ered-
ményt. Remélem két-három
év múlva már nyilvánvalóak
lesznek ennek gyümölcsei.

Azt ígértem, hogy nagy-
marosi vállalkozóknak
adunk munkát az önkor-

mányzati megrendelésekkel.
Ezt is betartottuk. Amikor
nem kellett - a törvények mi-
att - közbeszerzéssel kiválasz-
tani a szállítót, ott marosi vál-
lalkozókkal szerzõdtünk.

Egyetlen – erõsen „lela-
kott”-  játszóterünk korsze-
rûsítést ígértem. Ennek fel-
újítása mellett két újat is épí-
tettünk, egyet a DDC-vel
együtt mûködve.

Partnerséget ígértem, s
ezért igyekeztem a város la-
kóit bevonni a tervezésbe és
a megvalósításba is. Ezért tar-
tottunk számos lakossági fó-
rumot, legutóbb a múlt héten
a Magyar utca felújításáról. A
város lakóinak széleskörû be-
vonásával elkészült 16 szak-
mai koncepció és a város
2006-13 közötti középtávú
fejlesztési terve. Ezt a napok-
ban kézhez is kapták a maro-
siak.

- Igen, alapos munka, de
kicsit nehéz olvasmány… mit
remélnek, honnét lesz mind-
ehhez pénz?

- A fejlesztések nagy részét
eddig is pályázatokból tudtuk
fedezni. A város fejlesztése és
a 2007-tõl beígért EU-s támo-
gatások elnyerése érdekében
14 nagy projekt vázát állítot-
tuk össze az utak teljes felújí-
tásától, az iskolarekonstruk-
ción át a Visegrádra és a He-
gyes-tetõre vezetõ kötélvas-
útig bezárólag. Ha 2013-ig
ezek közül legalább kettõt si-
kerül megvalósítani, akkor
utódaimmal elmondhatjuk,
hogy mindannyian jól dolgoz-
tunk.

- A nyugodtnak tûnõ indu-
lást követõen viharossá vált a
folytatás, lemondott az egyik
alpolgármester, és több kép-
viselõ is. Mi történt?

- A korábbi ciklusokra
visszatekintve semmi megle-
põ nem történt, régebben is
több képviselõ cserélõdött. A
politikához – még a helyi po-
litikához is – ez hozzátartozik.
Mivel nem érdekek, hanem
értékek mentén vezetem a vá-
rost, természetes, hogy van-
nak konfliktusaim. Ha valaki
úgy érzi, hogy nem tudja to-
vább képviselni azt, amit vál-
lalt, köszönjön el. Ez így tisz-

tességes. A közügyek elõre
eltervezett szabotálása vi-
szont – a hat egymás utáni tes-
tületi ülés szándékos határo-
zatképtelenné tételére gondo-
lok – számomra erkölcsileg
nem elfogadható. Ott vártak
a meghívott elõadók, partne-
rek, civilszervezetek vezetõi,
a hivatali munkatársak és hat
képviselõ – hiába…

- Visszatérve a választók-
hoz, jobb feltételek között él-
nek a nagymarosiak mint
négy éve?Mit tettek önök en-
nek érdekében?

- Ennek megítélését inkább
rájuk bízom. Ehelyett felso-
rolnék néhány dolgot, ame-
lyek valóban jobb feltételeket
teremtettek.

Megkezdtük az óvodák
tervszerû felújítását, a leg-
szükségesebb munkákat vet-
tük elõre. Elkezdtük a bõví-
tések tervezését is, a Magyar
utcai épületé kész. Még e hó-
napban a testület elé kerül egy
telek megvételének kérdése,
hogy a Vasút utcai ovinak is
legyen kertje. Folyamatosan
fejlesztjük a játékokat és esz-
közöket. Építettünk két új ját-
szóteret.

Az iskola tantermeinek
felújítását és újrabútorozá-
sát is elkezdtük, megújultak
a folyosók, a lépcsõház és a
vizesblokk nyílászárói. Folya-
matos az eszközfejlesztés.
Emellett lehetõséget adunk
két idegen nyelv tanulására és
informatikai alapképzésre.
Fenntartjuk és fejlesztjük a
mûvészeti oktatást, miközben
országszerte tavaly több, mint
400 iskolát zártak be.

Létrehoztuk a Nevelési
Tanácsadó Szolgálatot és
fejlesztjük a Gyermekjóléti
Szolgálatot.

A fiataloknak ifjúsági in-
formációs pontot hoztunk
létre.

Kiépíttettük a kábel
TV-t, amellyel nem csak tv
adások, hanem az internet is
házhoz jött.

Törvényessé tettük az
esti gimnázium mûködését
és az érettségizetteknek szak-
képzést hoztunk Nagymaros-
ra. Fontosnak tartjuk, hogy
korszerû tudást szerezhesse-
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nek a fiatalok és a felnõttek,
hiszen ma már keveseknek
adatik meg, hogy 30 évig
ugyanazon a munkahelyen az
eredeti, olykor egyetlen vég-
zettségükkel dolgozhassanak.
Ezért fontosak ezek.

Az idõsek számára komoly
áldozatok árán mûködtetjük
a Gondozási Központot.

Megkezdtük az orvosi
rendelõ felújítását. Az ellá-
tás hosszútávú biztosítása ér-
dekében két fiatal orvos há-
zaspárt telepítettünk le Nagy-
maroson.

- Lendületes tempó, négy
év alatt valóban sok és szép
eredménnyel. Az említettek
hatása  inkább intézményeken
belül érezhetõ, de kelleme-
sebb lett-e a környezetünk, él-
hetõbb lett-e a város?

- Nagymaros maga gyö-
nyörû környezetben fekszik.
A háború elõtt ki-ki rend-
ben tartotta portáját és kör-
nyékét. Ez a faluközösség er-
kölcsi elvárása is volt. Ma ezt
a hivataltól várják. Én to-
vábbra is számítok a polgárok
együttmûködésére, melynek
nyomán egyre több utcánk
mutat ápolt, rendezett képet.
Köszönet érte az ott lakók-
nak! Ám ahogy a pályázato-
kon is csak önrész felmutatá-
sával lehet indulni. Mi is vár-
juk a civilek vagy szerveze-
tek jelentkezését. Néhány si-
keres akcióról be is számol-
hatunk.

Az úthálózat kátyúzását
minden évben elvégeztük.
Új burkolatot kapott a Mainzi
utca és folyik a Fõ tér teljes
rekonstrukciója is, a hónap
végére készen kell lennie.

Fontos dolog a szelektív
hulladékgyûjtés bevezetése
is. Köszönöm, hogy a maro-
siak fegyelmezetten élnek ez-
zel a lehetõséggel.

A következõ ciklusban a
mindennapi, apró és bosszan-
tó problémák megoldására
kell jobban figyelnünk. Pél-
dául a Duna parti padok két
éve kicserélt ülõrészének fes-
tésére, a szemeteskukák gya-
koribb ürítésére, a megrongált
játszótéri eszközök gyorsabb
kijavítására.

- Sokunk számára nagy

örömet jelent, hogy egyre
több és folyamatosan emelke-
dõ színvonalú rendezvénye
van a városnak. Hogyan to-
vább?

- A versenyek, fesztivá-
lok, találkozók jelentõsen
növelik Nagymaros hírét a
térségben, sõt országos vagy
akár nemzetközi vonatkozás-
ban is (Misztrál Fesztivál, a
Nemzetközi Fúvósfesztivál,
Nyugdíjas Találkozó,
Kittenberger Napok, stb). Tu-
datosan hívunk értékes embe-
reket.  A rendezvények továb-
bi fejlesztését folytatnunk
kell: némelyek színvonalát,
mások hírverését, megint má-
sok széles körû ismertségét, a
résztvevõk, látogatók létszá-
mát lehetne még fokozni.
Másrészt a megfelelõ szemé-
lyi hátteret is biztosítani kell.
Sokan talán nem is tudják,
hogy rendezvényeink sikere
alig néhány lelkes ember és
családtagjai áldozatos háttér-
munkájának köszönhetõ. Ez-
úton is köszönöm nekik!

- Mi az, amit másképpen
csinálna?

- Egyrészt a nagy fejlesz-
tések elõkészítése és megkez-
dése mellett a már említett
apróbb ügyekre kell jobban
figyelnünk.

Másrészt a kommunikáció
nem erõs oldalam. Sok pozi-
tív jó hír és üzenet csak las-
san, vagy egyáltalán nem ju-
tott el az emberekhez, miköz-
ben a „rémhírek” futótûzként
terjednek…

- Önt számos nemtelen tá-
madás érte az elmúlt idõben
és ez feltehetõen fokozódni
fog a kampány hátralevõ ide-
je alatt. Hogyan bírja, mi ad
erõt ehhez?

- Erõs vár a mi Istenünk –
olvashatják sok református
templom felett. Ezt én is így
gondolom és tapasztalom.
Emellett a biztos családi hát-
tér, a feleségemtõl és a fiaim-
tól kapott szeretet, a tágabb
család és a barátok támogatá-
sa, az hogy sokan értik mit
miért teszek és ebben bátorí-
tanak, bíztatnak. Köszönöm
mindannyiuknak!

- Többen is felvetik, én is
megkérdezem: ha úgy alakul-

na, mit adhat át 2006-ban a
következõ ciklus  polgármes-
terének?

- Egy törvényesen mûkö-
dõ intézményrendszerû vá-
rost, átlátható gazdálkodás-
sal, futó projektekkel és ki-
vitelezésre váró tervekkel.  A
négy év alatt több, mint 400
millió forintot nyertünk pá-
lyázatokon. Ez az összeg is
városunkat gyarapította. In-
dulhat a helytörténeti múze-
um, a papkerti bérlakások és
a Duna-parti öltözõ-zuhanyo-
zó építése. Ha sikeres lesz a
Hajózási múzeum épületére
a hónap végén beadandó pá-
lyázatunk, akkor ennek épí-
tése is megkezdõdhet. Pályá-
zatokhoz rendelkezésre áll a
Dám fölötti Duna-part és a
Magyar utca teljes rekonst-
rukciójának, az iskola és a
Magyar utcai óvoda bõvíté-
sének terve. Elõrehaladott
tárgyalásaink vannak a felvo-
nulási lakótelep hasznosítá-
sára. Vízjogi létesítési enge-
délyünk van a termálkút fú-

rására.  Megkezdett tárgya-
lásaink vannak a termál-lehe-
tõséget is kihasználó, több-
funkciós rekreációs központ
megvalósítására, hogy csak a
fontosabbakat említsem.

- Mire a legbüszkébb ez
után a négy év után?

- Arra, hogy Magyarország
legszebb fekvésû településén
élhetek, érte dolgozhatom.
Arra, hogy a nagymarosi em-
berek számára sikerült a békés
élet lehetõségét – bár mosta-
nában nem kis erõk dolgoznak
ez ellen - és a városi vagyont
megóvnom. Az összefogással
elért eredményeinkre.

Arra, hogy az itt élõ tiszta
lelkû emberek még megélik a
haza, hit és család erõt adó
biztonságát. A marosi ünne-
pekre. Természetesen büszke
vagyok kis családomra, fele-
ségemre és a két fiamra. És
arra, hogy úgy érzem: befo-
gadtak és elfogadott a maro-
siak nagy része, akiket meg-
szerettem.

GY. M. M.

FIGYELEM. Várjuk azon kedves párok jelentkezését,
akik 50 éves házassági évfordulójukat ünneplik, mivel sze-
retnénk méltóképpen közös ünnepségen is gratulálni NEKIK
az október 29-i idõsek napja rendezvényen, melynek hely-
színe a mûvelõdési ház.

Kérjük, jelentkezési lapjukat a mûvelõdési ház postaládá-
jában elhelyezni szíveskedjenek! Köszönjük:

A NYUGDÍJAS KLUB VEZETÕSÉGE

Ismét indul a buszjárat
Tájékoztatjuk a nagymarosi polgárokat, hogy néhány hónapos
szünet után, szeptember 4-tõl ismét indulnak helyi buszjáratok
a városban. Indulási idõk a Fõ térrõl: 6.40; 7.10; 7.40;  14.45;
15.40 és 16.10 óra. Menetdíjak: felnõtt bérlet 2000 Ft/hó, diák-
bérlet 1000 Ft/hó, menetjegy: 150 Ft/út. A busz csak hétfõtõl
péntekig és munkanapokon közlekedik. A jegyet a buszon a so-
fõrnél lehet megvásárolni, a bérletvásárlási lehetõségekrõl az
általános iskolában, a város honlapján, a buszmegállók tábláin
és plakátokon lehet tájékozódni.

NAGYMAROSI IFJÚSÁGI INFOR-
MÁCIÓS PONT. Az info. pont várja
mindazokat, akiknek információkra, út-
baigazításra van szükségük; akik igény-
be vennék ingyenes, név nélküli tanács-
adásainkat (jogi, mentálhigiénés, egészséges életmód, pá-
lyaválasztás…); akik ingyenesen szeretnének internetezni;
akik kíváncsiak az aktuális programokra, szórakozási le-
hetõségekre… Nyitva: h-cs. 16-19 óráig, p. 16-18 óráig.
Nagymaros, Fõ tér 5. (önkormányzat épülete),
ifiinfo@nagymaros.hu, 06-70/374-0466.



8                                                                                                              Nagymaros

Emléktáblát avattunk
a Mainzi utcában!

Kedves Nagymarosiak! Bizo-
nyára már ismert Önök elõtt,
hogy 2006. május 26-án 22
személlyel megalakult váro-
sunkban a “Nagymarosi Du-
nai Svábok Közössége” elne-

vezésû önszervezõdésû cso-
port, melynek létszáma azóta is
növekedett. Igen nagy örö-
münkre a továbbiakban fiata-
lok is jelentkeztek, hogy részt
kívánnak venni közösségi éle-
tünkben.

Nem szabad elfelejtenünk,
hogy városunk lakosságának
származása, szüleik, nagyszüle-
ik révén megközelítõleg 50 szá-
zalékban sváb. Az is köztudott,
az 1946-47-ben történt kitelepí-
tések sok család életét kettétör-
ték, örök nyomot hagyva az em-
berek lelkében, életvitelében.

Ennek tudatában döntött
úgy közösségünk, hogy emlék-
táblát állítunk a kitelepítettek
emlékére, a méltó megemléke-
zés jegyében Nagymaroson az
önkormányzat egyetértésével
és támogatásával.

Dr. Breznay Jenõ, a Mainzi
utca 4. számú ház tulajdonosa
írásos nyilatkozatában engedé-
lyezte, hogy házuk falára az
emléktáblát elhelyezzük, mely
2006. augusztus 27-én - a ki-
telepítés dátumának napján -,
ünnepélyes keretek között meg
is történt.

A megemlékezésen mintegy
hatvanan vettek részt, akik a
nagymarosi svábok betelepíté-
sének történetének összefogla-
lóját hallhatták prof. dr.

Gyaraki F. Frigyestõl. Az em-
lékezés a magyarországi néme-
tek himnuszával (Volkshymne
der Deutschen in Ungarn) kez-
dõdött, mely alatt a helyi cser-
készcsapat tagjai tiszteletadás-

sal sorfalat álltak. A márvány-
tábla kõbevésett sorait Jung Já-
nos és Mester István leplezte
le.

A város önkormányzata ne-
vében Edöcsény András polgár-
mester, a sváb közösség nevében
Legényné Andrész Gréti helyez-
te el a megemlékezés koszorú-
ját. Az emléktábla avatás végén
felemelõ hangulatban köszönt-
hettük a jelenlévõ Flamich
Ferencné szül.: Szikriszt Margit
nénit aki mintegy 50 év után,
mint kitelepített, véglegesen ha-
zatelepült szülõfalujába, Nagy-
marosra. Edöcsény András pol-
gármester virágcsokorral üdvö-
zölte a könnyekig meghatódott
Margit nénit.

Köszönjük minden résztvevõ-
nek és közremûködõnek, hogy
méltó keretek között emlékezhet-
tünk erre a fájó napra, és némi
kárpótlást nyújthattunk azoknak,
akiket mélyen érint, vagy érintett
az akkori igazságtalan megaláz-
tatás, és meghurcoltatás.

Kérem, ha arra jár, álljon
meg egy pillanatra a Mainzi
utca sarkán, olvassa el a tábla
kõbevésett sorait: Zum
Andenken.

Köszönjük a Nagymarosi
Dunai Svábok Közössége ne-
vében:

IVOR ANDRÁSNÉ SZERVEZÕ

A Szent István-napi ünnepség
idén is a római katolikus temp-
lomban tartott ünnepi szentmi-
sével kezdõ-
dött, majd a
Monsberger
téren, Szent
István és Bol-
dog Gizella
s z o b r á n á l
folytatódott,
ahol Edö-
csény András
polgármester
elhelyezte a
tisztelet ko-
szorúját. A je-
lenlévõk ez-
után a plébániakertbe vonul-
tak, ahol Edöcsény András tar-
tott ünnepi köszöntõt. Beszé-
dét Márai Sándor idézettel
kezdte, majd Szent István ki-
rály életének méltatásával
folytatta. “Szent István király
élete a haza életének csupán
egyetlen, rövid, röpke pilla-
nata. De mégis milyen pilla-
nat ez? Az egész nemzet éle-
tét és sorsát meghatározta
négy évtizedes uralkodása.
Mit is tett õ? Mi volt István
király mûve, és miért éppen a
mai napon emlékezünk rá?
Tudjuk István király annak-
idején Nagybol-dogasszony
ünnepén halt meg, augusztus
15-én. Kezdetben az õ tiszte-
lete is e naphoz kötõdött. Az-
tán késõbb Szent László volt

Szent István Nagyboldogasszonynak
ajánlotta országát

az, aki István sírját a fehér-
vári bazilikában felnyittatta
és földi maradványait oltár-

ra emeltette
ezen a napon,
augusztus 20-
án. Azóta ün-
nepeljük õt a
mai napon.
Tudjuk azt is,
hogy István
király, Nagy-
b o l d o g -
asszony és a
Szent Korona
különös kap-
csolatban áll-
tak egymás-

sal. Szent István fia halálát
követõen - egyenes ági leszár-
mazottja nem lévén - a koro-
nát és az országot Nagybol-
dogasszonynak ajánlotta fel.
Azóta vagyunk Regnum
Marianum, Mária országa” –
hallottuk a szónoktól, aki ez-
után részletesen beszélt a
Szent Korona felépítésérõl,
jelentõségérõl, üzenetérõl, s
arról Szent István miért
Nagyboldogasszonynak aján-
lotta fel országát.

Az ünnepi gondolatok után
Lengyel Zsolt káplán atya
megáldotta az új kenyeret és
az új nagymarosi zászlót,
majd a Madách Színház mû-
vészei “Elindultam szép ha-
zámból címmel” adtak elõ-
adást. (FE)

Emléktábla dr. Schönfeld Rózsinak
Az augusztus
20-i Szent
István napi
ü n n e p s é g
után avatták
fel az ANNA
Klub szerve-
zésében a
Szív utca 6.
számú ház
falán dr.
S c h ö n f e l d
Rózsi körzeti
orvos emléktábláját. A hosszú idõn át körzeti orvosként vá-
rosunkban élõ és dolgozó dr. Schönfeld Rózsi házánál - ahol
az emléktáblát elhelyezték - emlékezõ beszédet mondott az
egykori jó barát, prof. dr. Gyaraki Frigyes. (F)
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Kiss Károly: Nagymaros
Ahol a vén Duna kanyarog
Ott fekszik városom, Nagymaros.
Körülötte a szép börzsönyi táj,
Amit minden ember megcsodál.
A Dunakanyar gyöngyszeme e hely,
Amit a sok hegy körülölel.
Ez az én szülõvárosom.
Jó az öreg templom harangját hallanom.
Szebb hely számomra nincsen e tájon,
És sehol máshol Magyarországon.
Tíz éve, hogy város lettünk,
Város-rangra emelkedtünk.
Azóta sok mindennel tanúsítottuk,
Címünket akkor mi jogosan kaptuk.
A városban történtek jó dolgok és rosszak,
Nagy öröm, hogy az itt élõk ilyenkor mindig összefogtak.
Az egyik legjobb bizonyíték erre,
Amikor a Duna a várost fenyegette.
Akkor az ellenségek barátokká váltak,
És együtt a Dunával bátran szembeszálltak.
A bajban senki sem gondolt magára,
A város megmentése járt csak az agyába.
Gyõzött az összefogás a folyó felett,
Így igazán nagy kár nem keletkezett.
Én bízom benne, hogy még sokáig így fog maradni,
Mert Nagymarost nem szeretném soha elhagyni.
De ha majd el kell mennem, s már nem leszek,
Tudom, puha földjében örök békét lelek.

Egyetemes Testvériség Napja
Az Egyetemes Testvériség Napja címmel szeptember 16-án nem-
zetközi rendezvény tart Budapesten a Fokoláre Mozgalom. A
rendezvényre várják mindazokat a magyarországi és külföldi
érdeklõdõket, akik felelõsnek érzik magukat szûkebb és tágabb
környezetükért, és szívesen osztoznak mozgalom tapasztalata-
iban. A nyílt napon 9000, a világ minden országából érkezõ
külföldi és 2000 magyar résztvevõre számítanak a szervezõk.

Az Egyetemes Testvériség Napjának programjában rövid elõ-
adások, beszámolók, tapasztalatok hangzanak el a gazdaság, a
jog, a környezetvédelem és a média területén olyan kezdemé-
nyezésekrõl, melyek az egyetemes testvériség megvalósítására
irányulnak. A programot mûvészi elõadások teszik színesebbé.
Az egész napos program mûholdas közvetítésen keresztül is
fogható lesz.

Az Egyetemes Testvériség Napja egy egész hetes rendez-
vénysorozat záróeseménye, amelyet a Fokoláre Mozgalom fe-
lelõseinek háromnapos konferenciája és önkénteseinek kétna-
pos nemzetközi kongresszusa elõz meg. A rendezvényt a moz-
galom római központja szervezi a magyarországi közösséggel
együtt. Az Egyetemes Testvériség Napjára készülve Magyaror-
szágon mindenki számára nyitott fórumokat, kerekasztal-beszél-
getéseket szerveztek, amelyen a résztvevõk közösen gondol-
kodtak korunk kihívásairól, az egyetemes testvériség építésé-
rõl, és megosztották ezzel kapcsolatos tapasztalataikat. A be-
szélgetések az alábbi témákat érintették kiemelten: az adás kul-
túrája, az élet tisztelete, a közösségért vállalt felelõsség, a har-
mónia megteremtésének fontossága, a kommunikációs eszkö-
zök felelõsségteljes használata.

Családi vasárnap a
Börzsöny Múzeumban

Csatlakozva a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület felhí-
vásához, 2006. szeptember 24-én és október 8-án szeretettel
várjuk a családokat (szülõ(k)+gyermek(ek) a szobi Börzsöny
Múzeumba. Ezen a két napon a látogatás számukra ingye-
nes. Mindkét napon 9 és 11 órakor ingyenes tárlatvezetés lesz.

Hogy mit kell ezért tenni? Csak el kell jönni, és a helyszí-
nen kapott feladatlap alapján végig kell járni a múzeumot.

Jöjjenek minél többen. Mindenkit szeretettel várunk.
Börzsöny Múzeum Szob, Szent László u. 14. (a templom

melletti utca), Lakatos József múzeumvezetõ 06-30/409-1547.

Fokozott tisztasági
vizsgálatok tanévnyitó után
Jogszabályi elõírások alapján a tanévkezdést követõ na-
pokban fejtetvesség-vizsgálatot végeznek az iskolai védõ-
nõk az oktatási intézményekben. A nyári szünidõt követõ-
en a gyermekközösségekben fokozottabban fenyeget a vér-
szívók halmozott elõfordulása, ezért a tisztiorvosi szolgá-
lat városi intézeteinek irányításával a védõnõk megkezdik
a szûréseket. Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézetének adatai
szerint a megyében tavaly az óvodákban 151 ezer, az álta-
lános iskolákban 363 ezer, a középiskolákban és szakmun-
kásképzõkben 27 ezer tetvességi vizsgálatot végeztek. Bár
az összlétszámhoz képest nem nagy a százalékos arány, de
az óvodákban még így is csaknem 500, az általános isko-
lákban több mint 1700, a középiskolákban és szakképzõk-
ben pedig 35 fejtetves esettel találkoztak.

A fejtetû emberrõl emberre nem vándorol, elsõsorban
közvetlen érintkezés útján, vagy fésû, hajkefe, sapka köz-
vetítésével terjed. Minden oktatási, egészségügyi és szo-
ciális dolgozó, ha fejtetvességet észlel, köteles annak meg-
szüntetésérõl haladéktalanul gondoskodni. A fejtetves gye-
rek kezelése elsõsorban a szülõ feladata, de az állampol-
gári jogok biztosának állásfoglalása alapján nem elegen-
dõ az írásos szülõi nyilatkozat a kezelés elvégzésérõl, an-
nak hatékonyságát a védõnõnek, a járványügyi felügyelõ-
nek és a gyermekorvosnak ellenõriznie kell. Az ismétel-
ten, vagy nagymértékben fejtetves gyerekeket – családtag-
jaikkal együtt – az ÁNTSZ helyi intézetének kell kezel-
nie. A vizsgálatot és a kezelést mindenki köteles eltûrni,
bár a tapasztalatok szerint számos szülõ kikéri magának
még a feltételezést is, és elzárkózik az együttmûködéstõl.
A tetvesség azonban nemcsak a piszkos, elhanyagolt csa-
ládokban fordul elõ, nincs tekintettel rangra, vagyonra,
beosztásra.

A gyógyszertárakban ma már számos tetûirtószer kap-
ható, magukat a vérszívókat és a hajszálakra tapadt serké-
ket nagy biztonsággal elpusztítják. Mivel a szerek viszony-
lag gyorsan hatnak, nem indokolt a gyerek iskolai hiány-
zása, a kezelést követõen nyomban visszatérhet a közös-
ségbe. Fejtetvesség miatt iskolából kitiltani senkit sem le-
het!

Az iskola-egészségügyi szolgálat, elsõsorban a védõ-
nõk a szeptemberi elsõ szûrést követõen negyedévenként
megismétlik a vizsgálatokat – kaptuk a tájékoztatást az
ÁNTSZ Pest Megyei Intézetének Sajtószolgálatától.



10                                                                                                              Nagymaros

A címadó könyv egy példá-
nyának 2005-ben – egy ked-
ves rokonom jóvoltából – bol-
dog tulajdonosa lehettem.
Hála neki, de fõleg a mû al-
kotójának, Döbrössy
Mihálynénak.

A könyv jóvoltából csalá-
di „titkokról” is leplek hullot-
tak le: egy, az 1920-as évek
elejei visegrádi bérmálást be-
mutató fényképen felismer-
tem szeretett keresztapámat,
Niedermüller Bélát (az egy-
kori „Béla vendéglõ” tulajdo-
nosát) és ugyanezen a képen
felismerni vélem süldõ le-
gényként édesapámat, Scheili
Róbertet is, aki történetesen
Nagymaroson járta ki a Pol-
gári Fiú Iskolát. (A mellékelt
fénymásolat a bizonyíték rá:
apám a hátsó sorban balról a
harmadik).

A bérmálást végzõk egyi-
ke Hell Ferenc plébános volt,
akihez sok-sok emlék fûz: kis-
korúként sokszor ministrál-
tam neki Visegrádon töltött
nyaralásaim során. De egy
szomorú eset emléke is hoz-
záfûz: 1943. június 25-én 10
éves Róbert bátyámat Viseg-
rádon súlyos közlekedési bal-
eset érte, az esperes-plébános
úr hozta be kocsiján Pestre.
(Nem rajta múlt, hogy sze-
gény bátyámat elvesztettük,
nem sikerült az életét meg-
menteni.)

A könyvbõl tudtam meg
azt is, hogy azt az ingaórát,
melyet Pesten gyermekko-
romban (is) annyiszor meg-
csodáltam a Múzeum kör-
úton, az ELTE falánál, Valen-
tin József „ezermester” készí-
tette osztálytársaival együtt.

A könyvet szerzõje,
Döbrössyné Valentin Kriszti-
na abban a reményben zárta,

Örökségünk Nagymaros
hogy a leírtak és a fotók az
idõsekben szép emléket éb-
resztenek. Nos, ez nálam oly-
annyira sikerült, hogy az em-
lékek mellett erõs kíváncsisá-
got is kiváltott; ugyanis a Né-
met utca elsõ telepesei közt
1740-ben szerepelt egy
Leonardi Scheili, nevû is (32.
old.). Tudni akartam, lehetsé-
ges-e, hogy õ apai ágon egyik
õsöm. Szüleim és nagyszüle-
im ugyanis visegrádiak vol-
tak. Az Országos Levéltárban
végzett kutatásaim és Fellegi
(Flamich) Mihály kedves is-
merõsöm segítségével fény
derült arra, hogy dédapámtól
(Scheili Sebestyén: Maros,
1838-Visegrád, 1917) vissza-
felé a nevezett Scheili
Leonardig (1713-Maros
1793.) valamennyi apai õsöm
Marosról származott: Scheili
Simon, Maros, 1754-…;
Scheili Mihály, Maros, 1778-
1839; Scheili János, Maros,
1809-1875.

Én ezúton is köszönetemet
szeretném kifejezni a sok szép
élményért a könyv szerzõjé-
nek. Boldogok és büszkék le-
hetnek Nagymaros lakói,
hogy városukról és õseikrõl
annyi érdekes és hiteles isme-
retre tehettek és tehetnek
szert. Élményeiket csak to-
vább színesítheti a szerzõ
2005-ben napvilágot látott
Száz év száz kép Nagymaros
egykor és ma címû gyûjtemé-
nye. Az is nagyon tetszik.

Így lett – majdnem 70 éves
koromra, de még jó idõben –
az imádott Visegrád mellett
immár Nagymaros is szeretett
örökségem.

Köszönet érte.
Tisztelettel:

ID. SCHEILI BÉLA

BUDAPEST

Fájdalmas örökségünk
címmel jelent meg
Döbrössyné Valentin
Kriszta új könyve, me-
lyet augusztus 27-én,
vasárnap 17 órakor
mutattak be a mûvelõ-
dési házban. A könyv
az elsõ és a második
világháború, a málen-
kij robotra elhurcoltak,
az 1956-os forradalom
és szabadságharc
nagymarosi résztvevõ-
inek, áldozatainak állít
emléket.

Könyvbemutató

„A kamara házhoz jön”
A Pest Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2006. szeptembe-
rében Pest megyében a „Ka-
mara házhoz jön” címmel ren-
dezvénysorozatot szervez a he-
lyi vállalkozóknak. A kamara
célja, hogy a kis- és középvál-
lalkozásokat informálja a tevé-
kenységüket érintõ legfonto-
sabb jogi, adóügyi, társada-

lombiztosítási szabályokról, tá-
mogatási lehetõségekrõl, meg-
ismertesse a kamara által nyúj-
tott szolgáltatásokat munkatár-
sai, illetve a kamarával együtt-
mûködõ szakértõk közremûkö-
désével. Nagymaroson 2006.
szeptember 12-én (kedden) 9-
17,30 óra között várjuk az ér-
deklõdõket a szabadtéren a
nagymarosi hajóállomás kö-
zelében a Duna-parton.

PARLAGFÛ IRTÁSA. Felhívjuk a Lakosok és Üdülõtu-
lajdonosok figyelmét, hogy a növényvédelemrõl szóló módosított
2000. évi XXXV. törvény értelmében a földhasználó köteles 2005.
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágzását megakadá-
lyozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan fenntartani. Aki ezirányú kötelezettségének nem tesz
eleget, fenti törvény alapján kétmillió forintig terjedõ földvédelmi
bírsággal sújtható. Kérjük, hogy mindannyiunk egészsége és kör-
nyezetünk védelmében gondoskodjanak az ingatlanok rendsze-
res karbantartásáról.
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Ismét elment egy ismerõs arc
a nagymarosiak közül – Édes-
apánk – Kmetty Jenõ.

Dolgos, szorgalmas életé-
nek javát a pult mögött állva
töltötte. Fehér, ropogós kö-
tényben várta nap, mint nap
vásárlóit. Mindenkihez volt
egy kedves szava. Az idõ csak
lassan tudta kikezdeni erõs

Apánk emlékére
szervezetét. A hosszú élet so-
rán testét és lelkét ért repe-
dések azonban egyszer csak
összeroppantották. Kilenc-
venöt éves volt 2006. márci-
us 10-én. Közel egy évszázad
munkáját vitte elszámolásra a
Teremtõ elé.

Mosolygós arcát, kérem,
õrizzék meg jó emlékezetükben.

KÖSZÖNET. Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Hilda nénit elkísérték utolsó útjára,
gyászunkban osztoztak, és sírjára virágot hoztak.

Jakus család

Tisztelt Szerkesztõség! Mindig
végig olvasom lapjukat külö-
nös tekintettel az utóbbi két-
három hónapban.

Sajnálattal tapasztalom,
hogy információ hiányban
szenvednek.(Az egyoldalúsá-
got nem feltételezve). Felhív-
nám szíves figyelmüket arra a
tényre, hogy a nagymarosi is-
kolában (balassagyarmati se-
gédlettel!!!) júniusban négy
évtized után 37 felnõtt tanuló
tett sikeres érettségi vizsgát.
Úgy gondolom, ez a tény egy-
két sort megérdemelt, volna az
újságban. Bezzeg a Blaskovich
iskola ablakai fényképes cikket
is érdemelnek.

Tisztelettel:
SÜMEGI SÁNDOR

Ui.: Az, hogy a gimnáziumot
2003-ban a Bérczy Károly Kö-
zépiskola mentette meg a be-
zárástól, biztos nem tartozik
nagymaros dicsõ tetteihez, így
talán cikket sem érdemel!?

Azért a tantermek haszná-
latát köszönjük.

Tisztelt Sümegi Sándor!
Örömünkre szolgál, hogy az

utóbbi idõben rendszeresen
végigolvassa a Nagymaros
címû önkormányzati lapot.
Nem értem, mit ért azon, hogy
információhiányban szenved a
lap, hiszen egy-egy újságban
több, mint harminc féle témát
dolgozunk fel. Természetesen
az újságban – mivel az önkor-
mányzat lapja - azok a cikkek

Sikeres érettségi vizsga
kapnak elsõbbséget, amelyek
az önkormányzat munkájáról,
a lakosságot érintõ témákról
szólnak. Emellett a rendezvé-
nyekrõl is tudósítunk, s idõn-
ként egy-egy színes írás is be-
kerül a lapba. Szívesen beszá-
moltunk volna a Bérczy Kár-
oly Középiskola ballagó, illet-
ve érettségi elõtt álló osztályá-
ról is, de sajnos az eseményre
nem hívtak meg bennünket.
Ami pedig a Blaskovich isko-
lát illeti, ott sem voltunk még
tanévnyitón és tanévzárón. Vi-
szont az iskola az épületet –
amely átvételkor igen romos
állapotban volt - az önkor-
mányzattól kapta bérbe. A tel-
jes belsõ felújítás után meg-
kezdte az iskolát mûködtetõ
alapítvány a külsõ homlokzat
rendbe tételét is – amirõl hírt
adtunk. Ez pedig azért hírérté-
kû, mert a felújítással az önkor-
mányzat vagyona növekszik.

Külön - utólag is - gratulálunk
azoknak, akik felnõtt fejjel júni-
usban Nagymaroson sikeresen
letették az érettségi vizsgát. Re-
méljük, hogy közülük sokan
folytatják a tanulmányaikat, hi-
szen a mai világban a tanulás egy
életre szól. Aki dolgozni akar,
annak fel kell készülnie arra,
hogy a munkaerõpiaci igények-
hez alkalmazkodva folyamato-
san képezze magát, s ehhez hoz-
zátartozik az érettségi, vagy az
érettségi utáni szakképzés is.

Üdvözlettel:
FISCHER ERZSÉBET

SZERKESZTÕ

A Wildenrosen táncegyüttes
nevében Csányi Adrienn és
Csányi Noémi ezúton is kö-
szönti Zsombori Miklóst és a
Die Blumen táncegyüttest.

Általános iskolás éveink
alatt kezdtünk ismerkedni a
sváb nemzetiség táncaival Mik-
lós bácsi szárnyai alatt. Kerin-
gõzni, polkázni tanultunk. Mi-
után a lépeseket elsajátítottuk,
jöhettek a koreográfiák. Isko-
lai rendezvények keretében
léptünk színpadra. Miklós bá-
csi vezetésével fejlõdtünk arra
a szintre, hogy még gyerekként
a Die Blumen táncegyüttessel
közösen szerepelhettünk.

Köszönetünket szeretnénk
kifejezni tánctanárunknak, Mik-
lós bácsinak, hogy fáradságos
munkával megtanított minket
ilyen színvonalasan táncolni.

A Die Blumen táncegyüttest
sok fellépésre elkísértük. Sze-
retnénk megköszönni, hogy át-
adták a sváb nemzetiség hagyo-

Zsombori Miklós köszöntése
mányait, hogy többször közö-
sen próbálhattunk, felléphet-
tünk az együttessel. Azt is az
együttesnek köszönhetjük,
hogy elsõ igazi nagy sikerün-
ket Tiszafüreden, a Tiszatavi
Fesztiválon érhettük el, ahol  a
Die Blumen táncegyüttessel el-
nyertük a második helyezést.
Az egyik táncunkat, mégpedig
a Kígyósat az együttessel tanul-
tuk meg.

Az átadott hagyományokat
az egy éve megalakult
Wildenrosen táncegyüttes tag-
jaiként visszük tovább.

Köszönetként a Wildenrosen
táncegyüttes szerette volna el-
táncolni  ezt a táncot a 10 éves
jubileumon, de az áramszünet
sajnálatos módon közbeszólt.

Zsombori Miklósnak és a 10
éves Die Blumen táncegyüttes-
nek további sikereket, erõt,
egészséget és kitartást kívá-
nunk.

WILDENROSEN TÁNCEGYÜTTES

Nagymaroson láttam, hogy
halnak meg a gesztenyefák,
hogy vívják haláltusájukat a
még élõ málnaültetvények, a
gyümölcsösök-szõlõsök, stb.

Anno azokon a tutajokon
nem csak e nemes oltványokat
hozták magukkal a betelepítet-
tek. Hoztak magukkal még va-
lamit, a legnemesebbet, ami nem
a puttonyukban volt bebugyolál-
va, hanem a szívükben, a lelkük-
ben. A csodálatos kultúrájukat,
ünnepeiket, szokásaikat stb.

Itt a Dunakanyar bal part-
ján Nagymaroson úgy érzem,
hogy az utolsó elõtti percben
sikerült megmentenem, életben
tartanom e nemes csodás kul-
túrát (a gesztenyések stb. kihal-
tak). Ennek az anyanyelvnek
élnie kell, hiszen országunk is
ettõl csak gazdagabb lehet.

Köszönetet mondok a nagy-
marosi 10 éves Die Blumen, a
nagymarosi – zebegényi
Wildenrosen, a kismarosi 10
éves Marus, és a verõcei Õszi-
kék táncegyütteseknek, akik
ezt az ügyet felvállalták, és

„A TÁNC olyan szerelem szövet, melyet
a természet szõ, és a képzelet hímez”

Köszönet a Pro-Urbe díjért
magukénak érzik.

Nem utolsó sorban Nagy-
maros polgárainak, akik lelke-
sítenek tapsaikkal.

Énnekem az a sors jutott,
hogy a dolgozó népet szóra-
koztassam.

Köszönöm szépen az elis-
merést és mindenki elõtt meg-
hajtom fejemet.

Maradok õszinte híve
Nagymarosnak.

Tisztelettel:
ZSOMBORI MIKLÓS

Ui.: Elnézést kérek Zsombori
Miklóstól, hogy a kitüntetés
átvételénél hátulról fotóztam,
de olyan gyorsan zajlottak az
események és akkora hõség
volt, hogy egyszerûen kikap-
csolt a fényképezõ gépem, ami-
kor még egy fotót akartam ké-
szíteni róla. Szándékomban
volt külön még lefotózni Mik-
lóst, de ezt megakadályozta az
áramszünet is, azután meg ha-
marosan jött a lapzárta. Ezt a
mulasztást külön pótolom.

FISCHER ERZSÉBET
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Nagymaros város szeptember havi programja Szomszédolás – régiós programajánló

Anyakönyvi hírek

(Lezárva: 2006. augusztus 31.) www.yachtlap.hu
AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉDIAPARTNERE:

Vác - Õszi Mûvészeti Hetek
Szeptember 23., 19 óra: Szlovák folklór est a mûvelõdési köz-
pontban
Szeptember 29.,  19 óra: Ünnepi Gála I. rész. Díjtalan belépõje-
gyek igényelhetõk a mûvelõdési központ jegypénztárában!
Október 2., 19 óra: Orgonaavató a Bartók Béla Zeneiskolában. A
belépõjegy ára elõvételben: 600 Ft, az elõadás napján: 900 Ft
Október 4., 18 óra: Dankó Pista - daljáték 3 felvonásban a Kassai
Thália Színház elõadásában. A belépõjegy ára elõvételben: 1500
Ft, az elõadás napján: 1800 Ft

Visegrád
Szeptember 9., 10 óra: III. Visegrádi Gyerek Íjászverseny; 15 óra:
családi program a palotakertben.

A Dunakanyar Magyarság
Népiskola elõadásai

A nyári szünet után folytatja elõadás-sorozatát a Dunakanyar
Magyarság Népiskola. A mostani elõadások az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 50. évfordulójának jegyében zaj-
lanak.

Program: - szeptember 15., péntek, 18 óra: dr. Varga Ti-
bor – a Szent Korona elrablása 1440. Helyszín: Szob, Fekete
István Általános Iskola könyvtára.

- október 6., péntek, 18 óra: Pap Gábor – a veleméri temp-
lom falképei. Helyszín: Zebegény, Szõnyi István Általános
Iskola.

A népiskola szabadegyetemi rendszerben mûködik. Az elõ-
adások nyitottak, minden érdeklõdõ szabadon látogathatja
kortól, iskolai végzettségtõl függetlenül.

A rendezõk mindenkit szeretettel várnak!

- szeptember 12., 9-17,30 óra között: „A kamara házhoz
jön”. Várják a vállalkozókat. Helyszín: a nagymarosi hajóál-
lomás közelében, a Duna-parton.

- szeptember 17.: Szent kereszt felmagasztalása. Római ka-
tolikus templomunk búcsúnapja

- szeptember 22., 18 óra: közmeghallgatás. Helyszín: mû-
velõdési ház

- szeptember 23.: Fõ tér átadása; Schwäbischer Festtag –
sváb piknik. Helyszín: Fõ tér

- szeptember 23.: IX. NAHÁT (Nagymarosi Hátizsákosok
Társasága) teljesítménytúra. Rajt, cél: Nagymaros, plébánia

- szeptember 28., 12-tõl 13 óráig és október 5-én 12-tõl 13
óráig nõgyógyászati rákszûrés. Helyszín: védõnõi tanácsadó.

IX. NAHÁT (Nagymarosi
Hátizsákosok Társasága)

teljesítménytúra
Idõpont: 2006. szeptember 23.: rajt, cél: Nagymaros, plé-
bánia, nevezés: 07:00 - 09:00 óráig. 4 féle táv: 14, 21, 32,
48 km. Útvonal (48 km): Nagymaros - Szent Mihály-hegy
nyerge - Hegyes-tetõ - Zebegény, kálvária - Törökmezõi
halastó - Kis-Hanta-patak - Kóspallag - Érsek-tisztás - Nagy-
Sas-hegy alatti nyereg - Só-hegy - Kopasz-hegy -
Márianosztra - Kóspallag - Törökmezõi halastó - Köves-
mezõ - Nagymaros. Nevezési díj: - 14, 21 km: 400 Ft/fõ, 18
éven aluliaknak és 50 év felettieknek 250 Ft/fõ, 60 év felett
ingyenes - 32, 48 km: 500 Ft/fõ, 18 éven aluliaknak és 50
év felettieknek 300 Ft/fõ, 60 év felett ingyenes. A teljesítõk
emléklapot és kitûzõt kapnak. Információ: - Baranyay Pé-
ter (70) 605- 2592, - Bazsalya Kornél (70) 600-3545, - Zoller
Zoltán: (27) 356 374. Részletek olvashatók a Teljesítmény-
túrázók Társasága honlapján: http://ttt.tr.hu/naptar/
tura.php?id=950.

Születtek:
Kapitány Gábor és Lambek Bernadett Ditta lánya Petra
Anna, Guger Gyula és Marik Marianna fia Gyula, Dániel
Kolos és Baji Éva fia Damján, Patakfalvi Miklós és Bán-
szegi Tímea lánya Bíborka, Lám István és Baum Andrea
lánya Hanna, Lengyel Zoltán és Ambrus Krisztina fia
Marcell, Sahraoui Doukkali Hicham és Martin Nikoletta
fia Ali Donovan.
Házasságot kötöttek:
Sümegi László és Heinczinger Ildikó, Fehér Ferenc és
Stadler Beatrix.
Elhunytak:
Técsõy Henrik István, Barta Ferenc, Gräff Bernát, Müller
József, Jung István, Bauer Rudolf Ferenc, Hutter József ifj.

Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat

Nagymaros Város Önkormányzata az Oktatási Mi-
nisztériummal együttmûködve a 2007. évre kiírja a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a
2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére
vonatkozóan („A” típusú pályázat), valamint a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára („B” típusú pályázat). A pá-
lyázatok benyújtásának határideje 2006. november 2.
A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat
bírálja el.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról szóló pályázati kiírást helyhiány miatt
nem tudjuk közölni, azonban a részletekrõl bõvebb
felvilágosítás olvasható a www.bursa.hu Internet
címen, vagy tájékoztatást adnak polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodáján.
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Igaz–e, hogy nincsen Nagymaros
város körzeti orvosi rendelõjében,
a kis fogászati röntgenen kívül
semmilyen képalkotó diagnoszti-
kai eljárás alkalmazására lehetõ-
ség, azaz az egész városban
egyetlen ultrahang készülék sin-
csen, például amivel adott eset-
ben sürgõsségi vizsgálat és/vagy
a várandós édesanyák magzatai-
nak szokásos ellenõrzõ vizsgála-
ta megoldható lenne? Ebbõl  adó-
dóan  minden kismamának, aki-
nél az ultrahang vizsgálat esedé-
kes, a váci kórházba, vagy Buda-
pestre kell beutaznia. Ha pedig
valakinek vesegörcse van a város-
ban, legközelebb a váci kórház-
ban lehet csak ultrahang vizsgá-
lattal megállapítani azt, hogy eset-
leg van–e az uréterben - a vesétõl
a húgyhólyaghoz vezetõ húgyve-
zetékben - oda beékelõdött kõ,
ami elzárja a vizelet vesébõl való
elfolyásának útját.

Többen is tapasztaltuk már,
hogy a mentõautó ide érkezésé-
ig - néha sürgõs esetben is - kö-
zel egy teljes óra telik el. Ha jól
hallottam, nemrégiben egy 50
körüli „víkendes” férfi halt meg,
ha pontosak a szájról szájra ter-
jedõ hírek a Sváb-hegyen, várat-
lanul a szerettei körében bekö-
vetkezõ szívinfarktus következ-
tében, úgy, hogy az itteni doktor-
nõ ért elõször a helyszínre, és
további egy óra volt, mire az
ilyen súlyos beteg helyszíni el-
látására felszerelt mentõautó, ro-
hamkocsi Budapestrõl megérke-
zett.

Mindezeket figyelembe véve
felmerül bennem, hogy mibe ke-
rülne és vajon a szükséges pénz-
fedezetet elõ tudnánk-e teremte-
ni - akár ha adományok gyûjté-
sével is - arra, hogy városunknak
legalább egy saját és jól felsze-
relt mentõautója legyen. Ez le-
hetõséget adhatna arra, hogy a
közelben lévõ belgyógyász szak-
orvos a hívástól számított néhány
percen belül a helyszínre érve,
már a rohamkocsi felszereltségé-
nek megfelelõ eszközös háttér-
rel kezdhesse meg a súlyos be-
teg ellátását. Így nem egy óra,
hanem néhány perc kellene csak
ahhoz, hogy rendelkezésre áll-
hassanak a helyszínen a beteg el-
látáshoz legfontosabb azon mû-
szerek, amelyek általában ren-
delkezésre állnak egy nyugat-
európai országban, a súlyos sür-

Gondolatok és kérdések
városunk orvosi ellátásáról?

gõsségi ellátást igénylõ betegek
számára. Ez  fél-, sõt egyórás, te-
hát igen jelentõs idõnyereség len-
ne, aminek életmentõ jelentõsé-
ge  lehetne. Ez még  önmagában

A fenti olvasói levél aláírás nélkül jött az
erdei judit (erdei55@freemail.hu) e-mail
címrõl. Mivel közérdekû és érdeklõdés-
re számot tartó témát feszeget a levél-
író, ezért megkértük dr. Rendessy Anna-
mária háziorvost, a Pax Corporis Alapít-
vány vezetõjét, adjon részletes választ a
felmerült kérdésekre.

Tisztelt Levélíró!
Levelére, melyben a város egészségügyi ellátá-

sával kapcsolatban tesz fel kérdéseket, az alábbiak-
ban válaszolok:

1. Az alapellátás - háziorvosok, fogorvosok ren-
delõjének szükséges felszerelését törvény szabályoz-
za. Rendelõink az ebben elõírt felszerelésekkel ren-
delkeznek - ellenkezõ esetben mûködési engedélyt
sem kapnának a Tisztiorvosi Szolgálattól.

A defibrillátor a kötelezõ eszközök között van, be-
szerzésére határidõt szab meg a törvény.

Városunk tavasszal nyert kistérségi pályázati
összegébõl (melybõl az egyik rendelõ felújítása is tör-
tént) kerül erre sor, mely már folyamatban van, az ára
2 millió forint. Szeptemberben érkezik meg a gép.

Ne felejtsük azonban, hogy az újraélesztés nem-
csak az eszköztõl függ! Gyakorlott csapatot igényel!

2. A Országos Mentõszolgálat rohamkocsija 15
perc alatt ér Nagymarosra a váci állomásról.

Utána kérdeztem, két eset volt a nyár folyamán.
Június végén, július elején rendkívül sok eset volt,
ezért újpesti rohamkocsi kb. 40 perc múlva ért a ne-
hezen megközelíthetõ kültelki helyszínre. A beteg sor-
sa azonban már korábban eldõlt: a nagymarosi ügye-
leti csapat kiérkezésekor a beteg már halott volt. Au-

nem feltétlenül lenne az OMSZ
által üzemeltetett  szabályos
mentõegység, hiszen az ismert fi-
nanciális problémák miatt az
OMSZ ezt - a jelek szerint - egy-
elõre még nem tudja minden kis-
városban és településen, így vá-
rosunkban sem biztosítani, de
mégis sok esetben nagyon jelen-

tõs segítséget jelenthetne. (Nem
tudom , hogy vajon jelenleg a
rendelõben, vagy a helyi Caritas
autójában van–e     defibrillátor,
ami - ha van - nagyon sokszor
életmentõ eszköz lehet szívin-
farktust szenvedett betegek és
más szívbetegségben szenvedõk
esetében is.)

gusztusban volt egy hirtelen haláleset a Sváb hegyen,
de amikor kolléganõmet kihívták, már régen (órák óta)
halott volt az illetõ, így esetkocsit nem is hívtak hoz-
zá.

A helyi rohamkocsi ötlete azonban aligha idõsze-
rû, s nem is tudnánk fenntartani. Egy ilyen kocsi árát
becsülni sem tudom: több 10 milliós nagyságrendû
összeg lehet, melynek üzemeltetése 3 fõs, speciáli-
san képzett személyzettel, két mûszakban havonta
2 millió forint körül van. Az esetkocsi egyébként ha-
vonta átlagosan 10, vagy ennél kevesebb alkalom-
mal vonul ki városunkba (ebben balesettõl a vese-
görcsig minden benne van). Szeretném kihangsúlyoz-
ni, az is nagy teljesítmény, hogy az ügyelet helyben
mûködni tud! Ugyanis sehol a környéken nincs ez így,
és igen nagy erõfeszítésünkbe telik, hogy ezt meg-
õrizzük, hiszen nagyon nagy a nyomás a körzetesí-
tés irányában!

Összehasonlításul:
Az egész hónap sürgõsségi ellátására a város a

központi költségvetésbõl 350.000 forint körüli össze-
get kap, melyet saját költségvetésébõl egészít ki
400.000 forintra. Ezt az ügyeletes orvosok bérére,
gyógyszerre, üzemanyagra, fogyóeszközökre, rezsi-
költségre fordítjuk…

3. Az ultrahangvizsgálat helyben való végzése
nem hiányzik, mert az erre sürgõsséggel rászoruló
betegek úgyis kórházi ellátást igényelnek.

Rendelõnkben mûködik dr. Kondér Béla szülész-
nõgyógyász, gyermeknõgyógyász szakorvos magán-
rendelése heti rendszerességgel , ahol korszerû ult-
rahang készülék mûködik.

További jó egészséget kívánva tisztelettel:
DR. RENDESSY ANNAMÁRIA

A 2006/2007-es tanévnyitón, augusztus 31-én ünnepélyes keretek
között adta át Edöcsény András polgármester a Kittenberger Kál-
mán Általános és Mûvészeti Iskolának az önkormányzat által aján-
dékozott iskolazászlót.

Zászlót kapott az iskola Nõgyó-
gyászati

rákszûrés
A védõnõi

tanácsadóban
2006.

szeptember
28-án

12-tõl 13 óráig
és

október 5-én
12-tõl 13 óráig
nõgyógyászati

rákszûrést
tartanak.
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Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk hagyo-
mányõrzõ rendezvényünkre
2006. szeptember 23-án,
szombaton.

Örömmel vennénk, ha erre
az alkalomra elõkerülnének a
hagyományos viseletek, sváb
sütemények, ízes étkek és a jó
hangulat. Várjuk mindazok
jelentkezését, akik részt kí-
vánnak venni tevõlegesen is
a rendezvény sikeres lebonyo-
lításában, hagyományõrzõ
elõadással, és egyéb ötletek-
kel. Kiállítás keretében be
szeretnénk mutatni a sváb vi-

Schwäbischer Festtag - Baráti összejövetel
seletet, elõdeink értékeit,
ezért kérjük szíves közremû-
ködésüket a kiállítás megszer-
vezésében is.

A rendezvényen közremû-
ködnek: Dunakanyar Fúvóse-
gyüttes, Lovasklub, Borbará-
tok Köre, a Nagymarosi
Nyugdíjas Klub, több helyi és
vendég táncegyüttes, és sváb
nemzetiségi közösség.

Szeretettel vár minden ked-
ves vendéget a Nagymarosi
Dunai Svábok Közössége.

Jelentkezés és információ:
Ivor Andrásné 06/20 414-
0712.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2006. évi szemétszállítási díjak befizetésének módjáról
A szemétszállítási díj befizethetõ:

a Maros Kft telephelyén (Nagymaros, Rákóczi út 37.)
munkanapokon 8-14 óráig.

a mûvelõdési házban:
szeptember 09-én (szombaton)   8-12 óráig,
szeptember 11-én (hétfõn) 14-18 óráig.

A szemétszállítási díj ÉVES összegei:
110 l-es kuka esetében   9.400,-Ft,
120 l-es kuka esetében 10.200,-Ft,
  50 l-es kuka esetében   4.700,-Ft.

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

GENZELMANN JÓZSEF, ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ, MAROS KFT

Tájékoztatjuk kedves Olvasóin-
kat, hogy a polgármesteri hiva-
tal és a Máté Állatvédelmi Köz-
hasznú Alapítvány összefogásá-
val a hét végén kóborló kutyák
és a hét végén elhullott állati
tetemek elhelyezésére a Váci út
32. szám alatt (rendõrõrs épü-
lete) az udvarban egy kennelt
létesített. A kennelben rendel-
kezésre állnak mindazok az esz-
közök, melyek alkalmasak a kó-
borló kutyák hét végi tartására
és a tetemek hét végi elhelye-
zésére.

Erre azért volt szükség, mert
a Zöld Menedék Állatvédõ Ala-
pítvány csak munkanapokon
érhetõ el a kóbor állatok befo-
gására, valamint a dögkút meg-

Kóbor kutyák és állati tetemek
elhelyezése hét végén

szûnésével a hét végén fellelt
tetemek átmenetileg így helyez-
hetõk el.

Munkanapokon a polgár-
mesteri hivatalban is rendelke-
zésre áll egy mobil kennel,
szükség esetére. Munkanap-
okon a bejelentéseket a hivatali
27/595-118 telefonszámon le-
het megtenni, hétvégi elhelye-
zésre a Váci út 32. szám alatti
kennel igénybevételét hivata-
lunk munkatársa Bessenbacher
Géza - telefon 06-70/374-7382,
illetve a Máté Állatvédelmi
Közhasznú Alapítványtól Holt-
ság Ildikó - telefon 06-30/4277-
834, lakcíme: Kossuth sor 9. -
tudja biztosítani.

HUTTER JÁNOSNÉ JEGYZÕ

Köszönet a közremûködõknek, segítõknek
Kedves Nagymarosiak, Kedves Vendégeink!

Mindenki találkozott az augusztusi rendezvényünk programjai-
val, hiszen a média, az önkormányzat havilapja, plakátok és szóró-
lapok biztosították a programok széleskörû megismerését.

Augusztus 19-én, várossá nyilvánításunk 10. évfordulóját ün-
nepeltük méltóképpen, a délelõtti programban megadva annak ün-
nepi, méltó keretét. A mûvelõdési házban egyidejûleg megnyitott
kiállítás elsõdleges témája Nagymaros, illetve Nagymaroson élõ,
tevékenykedõ, tudományos és mûvészeti tehetségek bemutatása volt.
A megnyitóünnepség részeként a Nagymarosi Férfikórus emelte az
ünnepség keretét.

Ahhoz, hogy a két napi ünnepség-
sorozat az elvárhatóság és a közön-
ség, valamint a résztvevõk megelége-
dését szolgálja, igen nagy szerepe volt
azoknak, akiknek most a nevét egy-
ben köszönetképpen is szeretnénk fel-
sorolni: - az ünnepi térzenét a Duna-
kanyar Fúvósegyüttes részérõl; - dr.
Bõzsöny Ferenc úrnak, a Magyar Rá-
dió fõbemondójának a színvonalas
konferálást; - prof. dr. Gyrakai F. Fri-
gyes úrnak a tartalmas összefoglalót;
- Bálint Zádor tanulónak és tanítójá-
nak Varga Zoltánné pedagógusnak a
gyönyõrû versmondó elõadást; - ifj.
Kiss Károlynak saját költeménye elõ-
adásáért, kifejezetten Nagymarosról,

és a mesedélutánt; - Kiss Donatellának (képünkön), városunk 10 éves
szülöttjének a játszótér jelképes átvételét; - Sárog Noéminak a Szent
István napi ünnepségen nyújtott meghitt és hiteles elõadásáért (felol-
vasás: Szent István intelmeibõl); - az általános iskola “Székvirág”
tánccsoportjának, Kuti Andrea, Bozókai Marianna pedagógusoknak
a színvonalas mûsort; - Dudás János és Czipó István dalénekesek-
nek az ebéd mellé a kellemes hangulatot; - Döbrössy Mihálynak,
Farkas Tamásnak, Janovics Tibornak, Schült Ferencnek, Vékony Sán-
dornak, Zeller Károlynak, Kiss Györgynek, akik önkéntes alapon a
vendéglátást biztosították a résztvevõk, és elõadók részére, s mind-
ezekhez Kiss Károly, a Kóka Bt tulajdonosa kísérõnek, egy hordó
sörrel járult hozzá; - köszönjük Schottkovszky Mihály nagymarosi
péknek, hogy a kenyérszenteléshez biztosította a gyönyörûen; meg-
formált kenyeret, amit Zsolt atya megáldott, és a Nagymarosi Nyugdí-
jas Klub tagjai ünnepélyesen szétosztottak; - köszönjük a cserkész-
csapat tagjainak a technikai segítséget; - a Nagymarosi Motorcsó-
nak Klub tagjai a tûzijátékot követõen lampionos felvonulásukkal
tették hangulatossá a vízi felvonulást; - az Ipoly Erdõ (Erdészet) ve-
zetõinek, munkatársainak, hogy a fellépõk részére helyet biztosítot-
tak az épületben; - a mûvelõdési ház dolgozóinak a kiállítás meg-
szervezésében, összeállításában; - köszönet Flöscher Tibor közmun-
kásnak a kitartásért és az együttmûködésért; - köszönjük a környe-
zetben lakóknak, hogy türelemmel, megértéssel viselték a megszo-
kottnál nagyobb hangzavart.

Némi csalódást okozva, sajnálatosan a tûzijáték a vártnál rö-
videbbre sikeredet, melynek, mint utóbb kiderült technikai okai
voltak.

A szeptember 23-i rendezvényen várhatóan kárpótolni tud-
juk az érdeklõdõket az elmaradottakért.

Örömünkre szolgált, hogy a már meglévõ, elkészült értékeinket
rongálás nem érte, bár sajnálatosan kell azt is észrevételeznünk,
hogy a Fõ tér és a Mátyás király étterem közötti útszakaszon
(Millennium sor) éppen csak pár napja felállított ostorlámpák
búráit (2 db) jól célzott dobálással sikerült leverni, összetörni.

Kérjük, ne tegyék, hiszen közös értékeinket tesszük tönkre, sa-
ját zsebünk kárára.

Ezúton köszönjük a közönségnek, hogy kultúráltan, az ünnep-
hez méltóan töltötték el ezt a két napot, jó hangulatban, mindannyi-
unk örömére.
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER, IVOR ANDRÁSNÉ RENDEZVÉNYSZERVEZÕ
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Állatvédelmi sorok
Köszönetnyilvánítás. A Máté
alapítvány nevében köszönetet
mondunk: Heincz Tamásnak, a
gyûjtõpersely tartóállványának
díjmentes elkészítéséért, Ras-
mann Miklósnak, Bethlen
Gábornénak, Dákay Zoltán-
nénak, hogy hozzájárulásukat
adták perselyünk elhelyezésé-
hez. És MINDAZOKNAK, akik
jószívû, anyagi támogatásukkal
segítették és segítik az alapítványt
munkájának egyre szélesebb kör-
ben történõ végzését lehetõvé
téve.

VON-BENKO FERENC

Akik az állatokon segítettek!
Most azokról szeretnénk írni, akik
nélkül az alapítvány jó szándéka
semmit sem ér. Kik õk? Zsuzsika
- nyugdíjas, Joli - munkanélküli,
Kriszti - fiatal lány. Mindhárman
túlnyomórészt lelki gazdagsággal
bírnak. Van gondjuk, egyiküket
sem veti fel a pénz. Kettõjüknek
csöppnyi, mindössze pár négyzet-
méteres udvara van. Az egyiknek
nincs munkája, próbál megélni
így is. A másik hölgy kisnyugdí-
jas.  Mégsem mondtak nemet, ám-

bár lett volna nyomós okuk mind-
hármuknak, hogy azt mondják:
nem, én nem tudok állatot befogad-
ni. Mégis megtették, segítettek 5
kedves kutyuson: Ficánkán, aki
testvéreivel otthont keresett,
Buckoson, aki miután megszülte
kölykeit nem kellett, Fricin, akit
egy kartondobozban tettek a vas-
útállomás lépcsõjére, Kormin, akit
egy dobozban felejtettek a bolt mel-
lett, Nielsen, akit Vácon dobtak ki.

Köszönet Nektek, hogy felül-
emelkedtetek a hétköznapi gondo-
kon és becsülettel bevállaltátok a
kutyusok gondozását. Továbbá
köszönet azoknak is, akik csend-
ben teszik a dolgukat, és ha a csa-
lád úgy dönt, hogy kell egy társ,
akkor nem holmi státuszszimbó-
lumként választanak állatot drága
pénzen, hanem egy nagymarosi,
gazdát keresõ állatot fogadnak be,
vagy felkeresik a váci Zöldmene-
déket. MEGMENTENEK EGY
ÁLLATOT.

Látjátok, így is lehet, egy ki-
csit másként gondolkodva! Kö-
szönjük!

HOLTSÁG ILDIKÓ

Katolikus Karitász –
Caritas Hungarica
Fogyatékosokat

Támogató Szolgálat
Nagymaros, Vasút u. 15.

A szolgálat a mozgásukban, látásukban, hallásukban, értel-
mükben sérült személyek segítését tûzte ki célul.

Ellátási területei:
- Nagymaros, Kismaros, Verõce, Szokolya, Zebegény, Szob
A szolgáltatásaink között szállító szolgálat mûködtetése

is szerepel. Speciálisan felszerelt – rámpa segítségével ke-
rekes szék szállítására is alkalmas – mikrobusszal áll a
segítségre szorulók szolgálatára.

A busz igénybevehetõ: háziorvoshoz – szakrendelõbe –
kórházba jutás, bevásárlás, programra szállítás, közszolgál-
tatásokhoz való hozzájutás, stb. Ennek térítési díja 60 Ft/
km. Fizetni csak a ténylegesen megtett km-ért kell, me-
lyet a kliens az autóban tölt, tehát a lakástól a célig és a
vissza megtett utat.

A sofõr szükség esetén megvárja, illetve szükség esetén
segítséget is nyújt. Ennek díja 150 Ft/óra. Amennyiben sze-
mélyi segítõ kíséretét is igénylik, a szolgálat ezt is biztosít-
ja, melynek térítési díja jövedelemfüggõ: 35.000 Ft jövede-
lem alatt 200 Ft/óra, 35.000-45.000 Ft-ig 250 Ft/óra, 45.000
Ft felett 300 Ft/óra.

Részletes információ a szolgálat telephelyén: Nagyma-
ros, Vasút u. 15. vagy az alábbi telefonszámokon:

» 27/354-272  » 06-20/220-87-93
» 06-20/220-53-20  » 06-20/220-53-88



16                                                                                                              Nagymaros

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: Fischer Erzsébet (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.

Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!
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ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!
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Nesquik kakaóital 200 ml   99,- Ft
Linco Family Vital margarinkrém 500 gr   95,- Ft
Medve tömlõs sajt
(natur, csíp. paprikás, kolb.) 100 gr 155,- Ft
Mackó körcikkelyes sajt Pannontej 200 gr 259,- Ft
Csárdás körcikkelyes sajt Pannontej 200 gr 259,- Ft
Cba szendvics lapkasajt (3 íz)          Ft

Kofa mogyorókrém 400 gr 219,- Ft
Gyõri édes omlós keksz 180 gr 129,- Ft
Gyõri nápolyik 200 gr 135,- Ft
(kakaós, vanília, mandula, citrom, kakaós-mogyorós)
Andante piskóta (3 íz) 135 gr 145,- Ft
Merci desszert (3 íz) 250gr 645,- Ft
Mars szelet  48 gr   75,- Ft
Snickers szelet 55 gr   75,- Ft
Twix szelet 58 gr   75,- Ft
Cherry Queen desszert 132 gr 439,- Ft
Bonbonetti moments 122 gr 425,- Ft
Vilnius keserû csoki 100 gr   85,- Ft
Classimo nugát 85 gr   49,- Ft

Puglia durum tészta (3 fajta) 500 gr   89,- Ft
Kenyérmorzsa (Szlovák) 450 gr   55,- Ft

Mieko csemege uborka 720 ml 155,- Ft
Hame pacalpörkölt 400 gr+20 % 259,- Ft
Hame sólet 400 gr+20 % 235,- Ft
Hame kacsamájas pástétom 105 gr 125,- Ft
Hame parasztos sertésmajkrém 105 gr 125,- Ft
Hame ínyenc pástétom 105 gr 125,- Ft
Limburg szeletelt gomba 400 gr 215,- Ft
Iska tonhal növényi olajban 185 gr 189,- Ft
Univer naturpont mexikói mix 400 gr   85,- Ft
Univer naturpont csemege kukorica 200 gr   59,- Ft
Oscar (Twist) húskrém 5 féle 130 gr   69,- Ft

Knorr rafinéria alapok 29 gr-61 gr 169,- Ft
(Pörkölt, vadas, bolognai, carbonara, mexikói, milánói, sajtszósz
serpenyõs gomba, tejszínes fokhagymás)
Knorr üveges szószok 400 gr-415 gr 299,- Ft

Univer tartárszósz 240 ml   169,- Ft
Dr. Oetker vaníliáscukor családi csomag 1 csom.     69,- Ft
Dr. Oetker sütõpor családi csomag 1 csom.     69,- Ft
Happy száraz kutyaeledel 3 kg   429,- Ft
Darling kutyaeledel konzervek (több íz) 1200 gr   299,- Ft
Darling száraz kutyaeledelek (több íz) 3 kg   699,- Ft

Merido Aroma örölt kávé 1 kg   879,- Ft
Merido Aroma szemes kávé 1 kg   879,- Ft
Nesquik kakaópor 400 gr   365,- Ft
Tchibo Family kávé 250 gr+10 %   315,- Ft
Segafredo kávé 250 gr   325,- Ft
Garnello ételízesítõ 1 kg   279,- Ft

Fagy. Sága sajttal töltött pulykapárna 1 kg   899,- Ft
Fagy. zöldséges nuggets 425 gr   489,- Ft
Fagy. sajttal töltött pulykamell 1 kg                              1159,-  Ft
Fagy. Knorr mediterrán keverék 300 gr   105,- Ft
Fagy. Iglo tejszínes parajpüré 450 gr     89,- Ft
Fagy. Gallicoop sajtos-sonkás pulykaérme 1 kg   765,- Ft
Fagy. Gallicoop sajttal töltött pulykaérme 1 kg   765,- Ft
Fagy. Pápai húspogácsa (Hamburgerhús) 1 kg   859,- Ft

Silvánus fehérbor 0,75 l                                           209,- Ft + üv.
Korall vörösbor 0,75 l                                               219,- Ft + üv.
Sió ice tea õszi-citrom 0,5 l   105,- Ft
Szobi Golden Valley dob. üdítõk  (5 íz) 1 l   199,- Ft

Domet gumikesztyû (4 méret) 1 csom.   195,- Ft
Domet piskóta súrolószivacs 2+1 db 1 csom.   329,- Ft
Comfex vatta 1 csom.   159,- Ft
Comfex tamponok 1 csom.   159,- Ft
Comfex betét ultra szárnyas 1 csom.   159,- Ft
Domestos duopack 750 ml+
Cif mosogató utt. 500 ml 1 csom.   695,- Ft
Tomi Kristály kompact mosópor (3 féle) 2 kg   955,- Ft
Tomi Kristály gélek 1,5 l   955,- Ft
Bip kompact mosóporok 400 gr   259,- Ft
Bip öblítõk 750 ml+250 ml   315,- Ft
Jar mosogatószerek (több illat) 500 ml   179,- Ft
Ajax mosogatószerek (több illat) 450 ml   199,- Ft
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