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Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

2005. szeptember 5. - a lap ingyenes!

„A mindenségben ott lakik az egység! Keressétek egymásban a békét!
Szívetekben õrizzétek fényét, most és mindörökké!....”

(TOLCSVAY: MAGYAR MISE)

Az idézet máig legnépszerûbb Szent
István-énekünkbõl való, melyet
Kerestély Katalin az augusztus 19-i
városi ünnepségen mondott el (ké-
pünkön). A városi megemlékezés 10
órakor szentmisével kezdõdött,
majd az ünneplõ közönség a temp-
lom elõtti Monsberger téren Szent
István és Boldog Gizella szobránál
gyülekezett, ahol Edöcsény András
polgármester mondott köszöntõt.

„Tisztelt Alelnök Úr, Tisztelt Ün-
neplõ polgártársaim!

Elõször is tisztelettel és szeretet-
tel köszöntöm országgyûlési képvi-
selõnket, Harrach Péter urat, váro-
sunk jelenlévõ díszpolgárait, Pro
Urbe díjasait és a Nagymaros Ifjú-
ságáért éremmel kitüntetetteket, és
kedves mindannyiukat, különösen is
az Ararátról szerencsésen hazatért
marosiakat. Ha így halad a világ, las-
san legalább ilyen kihívás lesz ha-
zánkban keresztényként és magyar-
ként élni.

„Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga,
Ki voltál valaha országunk istápja,

Hol vagy István király,
Téged magyar kíván,

Gyászos öltözetben te elõtted sírván.”
(Szent István királyhoz)

Ma is a jobbik oldalra kell állnunk,
hogy az értékeket képviseljük

Tisztelt Ünneplõ közösség!
A mai napon, államalapító

Szent István király ünnepén is em-
lékeznünk és emlékeztetnünk
kell, mert erkölcsi kötelességünk,
hogy a történelmi hûséget meg-
õrizve az értékeket képviseljük.
Azokat az értékeket, melyekre a
nagy király is tanította népét. Már
van némi tapasztaltunk arról, hogy
egy ezeréves állam tagjaként mit
jelent az Európai Unió polgárának
lenni. Már tudjuk, hogy a távolról
szépnek és kívánatosnak tûnõ
menyasszony milyen is valójában
a fátyol alatt.

Emlékeznünk és emlékeztet-
nünk kell, mert az unió által kiemelt
értéknek tekintettek helyett a kon-
zumidiotizmust, a másságnak neve-
zett elhajlások, a fogyasztás, a pénz,
a talmi csillogás és a siker minden-
hatóságát igyekeznek példaként
elénk állítani.

» folytatás a 3. oldalon

Lemondott Rasman Miklós
alpolgármester -

esküt tett Janovics Tibor

Meghívó
 

Nagymaros Város Önkormányzata 2005. szeptember 30-
án (pénteken) 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a
mûvelõdési házban, melyre ezúton a képviselõ-testület ne-
vében, tisztelettel meghívom önt és kedves hozzátartozóit.

EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER

Rasman Miklós
alpolgármester úr
(balra)  2005. au-
gusztus 9-i kelte-
zéssel írásban ér-
tesített mandátu-
máról való lemon-
dásáról, amit véle-

ményét röviden kifejtve a testüle-
ti ülések stílusával, hangnemével
és a tolerancia hiányával indokolt.
Meggyõzõdése szerint a képvise-
lõ elsõdleges feladata a polgár-
mesterrel és a testületi tagokkal
való együttmûködés. Úgy látja en-
nek egyre kevésbé tudott megfe-
lelni és az emberi kapcsolatok
megromlását szeretné elkerülni,
mert ezek fontosabbak számára.

Rasman Miklós bejelentését
tudomásul vette a képviselõ-tes-
tület. A magam részérõl sajnálom
a volt alpolgármester úr döntését,
mert az egyik legtehetségesebb,
legjobban képzett és legagilisebb
tagja volt a testületnek. Képes
stratégiában gondolkodni, több
lépéssel elõre tekinteni. Cseleke-
deteit, véleményét alaposan meg-
fontolja, tudja mit miért tesz.
Különösen gazdasági kérdések-
ben tudott volna segíteni. Sajná-
lom, hogy a 2002 -es választáso-
kat követõ korrekt, partneri

együttmûködés ilyen véget ért.
Mint polgármester, köszönettel

fogadom még a legapróbb támo-
gatást, segítséget is, melyet váro-
sunk kap. Ezúton is köszönöm
Rasman Miklós eddigi alpolgár-
mesteri munkáját és mint vállalko-
zó, a városnak nyújtott anyagi tá-
mogatását. Kívánok neki további
sikereket mind az üzleti- mind a
magánéletben.

A képviselõi szék megürese-
dése miatt a vonatkozó jogsza-
bályok szerint Hutter Jánosné
megbízott jegyzõ összehívta a he-
lyi választási bizottságot, akik a
2002-es önkormányzati választá-
sok kislistáján soron következõ
megválasztott képviselõ-jelöltet,

Janovics Tibort
(balra) kérték fel
a képviselõi tiszt-
ségre. Janovics úr
igent mondott,
ezért az alpolgár-
mester úr lemon-
dását követõ kép-

viselõ-testületi ülés elõtt, augusz-
tus 15-én letette a képviselõi es-
küt. Képviselõi munkájához sok
sikert, jó egészséget kívánok!

EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER
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Elnyert és folyamatban lévõ pályázatok
X. Kittenberger Kálmán Napok: A Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium vadgazdálkodási tevékenységek támogatása pá-
lyázatán városunk a 2005-ös Kittenberger Kálmán Napokra 200.000,-
forintot nyert. A szerzõdéskötést követõen a minisztérium folyósítja
az elnyert összeget.

*
Kistérségi pályázat: A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás (váci kistérség) kistérségi pályázata eredményes volt,
így a régió 82,228 millió forint támogatást nyert. Az elõzetes egyezte-
tések után ezen összegbõl várhatóan alábbiak szerint részesedik váro-
sunk:

- gyermekjóléti feladatokra 4 %, azaz 3,3 millió forint;
- egészségügyi alapellátás, orvosi ügyelet 4 %, azaz 3,2 millió fo-

rint;
- belsõ ellenõrzési feladatokra 4 %, azaz 3,2 millió forint,
összesen mintegy 9,7 millió forint.
A felhasználásról szóló társulási döntés, valamint a Belügyminisz-

tériummal a szerzõdés elõkészítés alatt áll. Ha a döntés megszületett,
akkor dõl el véglegesen a fenti összegek mértéke és felhasználásának
(dologi, bér és egyéb, stb.) részletei.

*
AVOP LEADER+ pályázat: Nagymaros Város Önkormányzatának
pályázatát, melyet a Dunakanyar Balpart Helyi Akciócsoport nevében
nyújtott be 2005. augusztus 1-jén a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal
befogadta. A 300 országosan regisztrált akciócsoport közül csak 200
–an adtak be pályamûvet helyi vidékfejlesztési tervek megvalósításá-
ra. A pályázatok elkészítésének rövid határideje igen sok hiányos pá-
lyázat benyújtását eredményezte, melynek következtében az értékelé-
si folyamat meghosszabbodhat. Nagymaros Város Önkormányzata,
mint a helyi akciócsoport vezetõjeként pályázó szervezet nem kapott
hiánypótlási felszólítást.

*
AVOP 3.4 pályázat: az elõkészítés alatt álló Nagymaros város fej-
lesztésére és - megújítására, a vidék tárgyi és szellemi örökségének
megõrzésére irányuló pályázatunkat csak késõbb tudjuk benyújtani,
mivel az FVM - Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító
Hatósága további intézkedésig, a pályázatok benyújtási lehetõségét
felfüggesztette.

*
TRFC –KMRFT- BM- ÚT-2005 pályázat: a Mainzi utca kopóréteg
cseréjére irányuló pályázatunkat 2005. augusztus 31-én benyújtottuk.

*
Pince és partfal veszély-elhárítási pályázat: ismét benyújtja önkor-
mányzatunk a Mihály utcai partfal stabilizációjára irányuló pályáza-
tot, melyet ez év júliusában forráshiány miatt utasított el a Belügymi-
nisztérium.

Két rendkívüli testületi ülést tar-
tott augusztusban – 8-án és 15-
én - Nagymaros Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete.
A második összejövetelre azért
volt szükség, mert a 8-i ülésen
tárgyalt, a nagymarosi ingatlan
adatbázis felülvizsgálatára vonat-
kozó döntés értelmében a képvi-
selõ-testület meg szerette volna
ismerni a közbeszerzési eljárás
során gyõztes céggel kötendõ
szerzõdés-tervezetet. A 15-i ülés
elõtt új képviselõ, Janovics Tibor
eskütételére is sor került, mivel
Rasman Miklós alpolgármester
lemondott alpolgármesteri és kép-
viselõi tisztségérõl.

Az augusztus 8-i ülés elõtt
egyszeri kétperces felszólalásra
négyen jelentkeztek. Nieder-
müller Ervin arra volt kíváncsi,
hogy a helikopteres szúnyoggyé-
rítés során miért hagyták ki a Só-
lyom-szigetet, milyen munkát
végeztek a Blaskovich iskolának
a közmunkások, s mikor pótolják
az ügyrendi bizottság hiányzó
tagját. Grécs László kérdése arra
irányult, hogy az Szervezeti és
Mûködési Szabályzatban van-e
olyan fejezet, amely kimondja,
egy bizottság mikor mûködéskép-
telen? A képviselõ elmondta:
meglepõdve tapasztalta a polgár-
mesteri iroda átköltöztetését, sze-
rinte az ügyfélszolgálati iroda ki-
alakításáról szóló testületi hatá-
rozatban ez nem szerepel. Hollósi
Géza megkérdezte: a Babits Mi-
hály utcai “MÉH” telep felszámo-
lásával kapcsolatban milyen in-
tézkedés történt és emellett tud-
ják-e már, hogy ki hordja el a kál-
vária feletti domboldalt? A kép-
viselõ aggodalmát fejezte ki
azokkal a hírekkel kapcsolatban,
hogy a szobi építéshatóság a Vi-
segrádi utcánál tervezett yacht-
kikötõ engedélyeztetését elutasí-
totta. Edöcsény András polgár-
mester köszönetét fejezte ki Beth-
len Gábor és Burgermeister Lász-
ló képviselõknek, hogy helyreál-
lították a Fõ téren az információs
táblát, valamint Hollósi Géza
képviselõnek az általa adományo-
zott, az ülések vezetését segítõ
csengettyût.

A kétperces felszólalásokra a
polgármester és a jegyzõ vála-
szolt.

A napirendek közül:
- kis módosítással elfogadták

Jórász Zsolt kérelmét és az elõ-
terjesztés szerinti szerzõdés-ter-
vezetet, mely szerint a képvise-
lõ-testület hozzájárul a felvonu-

Tudósítás a rendkívüli
testületi ülésekrõl

lási lakótelepen lévõ 10890/6.
hrsz-ú szolgálati bérlakás bérbe-
adásához;

- hozzájárult a képviselõ-tes-
tület a Kittenbenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola
intézményvezetõje és érintett pe-
dagógusa, Szalai Jenõné kérésé-
re a prémiumévek keretében tör-
ténõ álláshely megszüntetéséhez;

- a képviselõ-testület hozzájá-
rult a Mihály utcai 273-276. hrsz.
alatti partfalak veszélyelhárításá-
ra vonatkozó pályázat ismételt
benyújtásához. A tavasszal be-
adott pályázatot júliusban forrás-
hiány miatt elutasította a Belügy-
minisztérium, ám a pályázat be-
nyújtása folyamatos, az erre elkü-
lönített keret egy második fordu-
lót is lehetõvé tesz;

- hosszan tartó vita után, név
szerinti szavazással elfogadta a
képviselõ-testület városunk ingat-
lan adatbázisának helyszíni felül-
vizsgálatára vonatkozó ajánlatté-
teli eljárás – a tartalmi elõírások-
nak megfelelõ két résztvevõje
közül - során legtöbb pontot elért
Mátra-Phone Hírközlési Kivitele-
zõ és Szolgáltató Kft ajánlatát.
Felkérték a polgármestert a tár-
sasággal kötendõ szerzõdésterve-
zet elkészítésére és a képviselõ-
testület elé terjesztésre. (A nyílt,
név szerinti szavazáson heten vol-
tak jelen, a szavazás aránya: 5
igen, 2 nem. A szavazatok: Beth-
len Gábor – igen, Burgermeister
László – igen, Edöcsény András
– igen, Hadi Péter – igen, Hollósi
Géza – nem, Niedermüller Ervin
– nem, Perbíró József – igen.)

*
Az augusztus 15-i rendkívüli

ülésen elõtt Csizmadia Ferencné,
a helyi választási bizottság elnö-
kének jelenlétében Edöcsény
András polgármester bejelentet-
te: Rasman Miklós lemondott al-
polgármesteri, s egyben képvise-
lõi megbízatásáról. Ezt a bejelen-
tést megerõsítette a helyi válasz-
tási bizottság elnöke, aki elmond-
ta: Rasman Miklós augusztus 9-
én hivatalosan is lemondott a kép-
viselõi mandátumáról. Csizmadia
Ferencné tájékoztatta arról a je-
lenlévõket, hogy a lemondást kö-
vetõen összeült a helyi választási
bizottság, s a következõ legma-
gasabb szavazati arányt elért kép-
viselõ-jelöltet Janovics Tibort
kérték fel a megüresedett képvi-
selõi hely betöltésére. Az ülésen
jelen lévõ Janovics Tibor ezután
letette az esküt és elfoglalta he-
lyét a képviselõk között.

Napirend elõtti felszólalásá-
ban Niedermüller Ervin kifogá-
solta, hogy a legutóbbi képvise-
lõi lemondás után négy hét telt el
az új beiktatásáig, most meg ez
három-négy napon belül megtör-
tént. A kérdésre Edöcsény And-
rás válaszolt, aki emlékeztette a
képviselõt, hogy Zoller Csaba le-
mondásakor is rögtön összeült a
választási bizottság, s a képvise-
lõi munkára felkérték következõ
jelöltet Ádám Tibornét, aki két hét
gondolkodási idõ után közölte,
hogy nem vállalja a tisztet. Ek-
kor újra összeült a helyi válasz-
tási bizottság és felkérték Hollósi
Gézát, aki elfogadta a megbíza-
tást és a soron következõ képvi-
selõ-testületi ülésen le is tette az
esküt.

Edöcsény András ezután még
napirend elõtt tájékoztatta a kép-

viselõket, hogy az FVM vadgaz-
dálkodási pályázatán 200 ezer
forintot nyert Nagymaros a 2005-
ös Kittenberger Napokra.

A napirend – mely miatt a
rendkívüli ülést összehívták - az
ingatlan adatbázis felülvizsgálat-
ára ajánlatot tett nyertes céggel,
a Mátra-Phone Hírközlési Kivi-
telezõ és Szolgáltató Kft-vel tör-
ténõ szerzõdés-tervezetre vonat-
kozott. A szerzõdés-tervezetben
foglaltakhoz többen hozzászól-
tak, s tettek fel kérdéseket, me-
lyekre Edöcsény András polgár-
mester és Mátrai Sándor, a pályá-
zatot nyert cég képviselõje vála-
szolt. A jelenlévõ képviselõk
némi módosítást kérve egyhangú-
lag (8-0) elfogadták a szerzõdés-
tervezetet és felhatalmazták a
polgármestert a szerzõdés megkö-
tésére.
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Ma is a jobbik oldalra kell állnunk,
hogy az értékeket képviseljük

folytatás az 1. oldalról

Emlékeznünk és emlékeztet-
nünk kell, mert az unió által meg-
nevezett 17 kiemelkedõ érték kö-
zött ezek egyike sem szerepel. Ott
van viszont többek között, amit a
magyar médiában alig-alig hallani:
a belsõ elmélyültség, a transzcen-
dens kapcsolódás, a szeretet, a
családias szellem és a nemzeti
tradíciók. A mai napon szent Ist-
ván király örököseihez méltó mó-
don, ezen értékekre kell elõször is
önmagunkat, azután szûkebb és tá-
gabb környezetünkben élõket em-
lékeztetnünk.

Kedves Barátaim!
„A gazdaság is tönkremegy, ha

elfordul az erkölcsi és vallási tör-
vényektõl… Nem véletlen, hogy a
lesüllyedt ízlés, az erkölcstelenség
és vallástalanság korszakai szabá-
lyosan összeestek az emberiség tör-
ténetében a gazdasági romlással.”
– írja Schaeffle: A nemzetgazdaság
címû munkájában. A kiutat pedig
a Szent István-i hagyatékot életé-
vel bemutató lánglelkû püspök,
Prohászka Ottokár mutatja meg:
„A hit s a haza szeretetét kell föl-
ébresztenünk, e kettõben kell a
boldogulás reményét keresnünk.”

A Szent István napi megemlé-
kezésünket ezen gondolatok jegyé-
ben megnyitom.”

Ezután hallottuk Kerestély Ka-
talintól a Szent István királyhoz
címû éneket, majd Harrach Péter
országgyûlési képviselõ és
Edöcsény András polgármester ko-
szorút helyezett el Szent István és
Boldog Gizella szobránál. Ezután
az ünnepség a Fõ téren a vadgesz-
tenyefák árnyékában folytatódott,
ahol Harrach Péter mondott ünne-
pi beszédet.

„Tisztelt Polgármester úr, ked-
ves nagymarosi polgárok!

Mindig tudtam, hogy a magyar
Himnuszt legszebben a sváb fúvós-
zenekar tudja játszani, de ma meg-
tapasztaltam azt is, hogy a nagy-
marosi templomban milyen szépen
éneklik a Szent Istvánt dicsérõ éne-
ket.

Nagy királyunk, államalapító
Szent István ünnepét ülve az õ sze-
mélyére és mûvére emlékezünk.
Ilyenkor augusztus végén meg szo-
kott változni az idõjárás, vége a
rekkenõ hõségnek és megmutatja
magát az õsz. Ez a mai nap rácáfol
erre, de így szokott lenni.

Nemcsak a természetben van-
nak nagy változások, hanem egy
nemzet életében is. Ezer évvel ez-
elõtt az a több törzsbõl álló, no-
mád-pogány magyarság letelepe-
dett itt a Kárpát-medencében és
felvette az akkor szokásos közép-

kori államiság kereteit és megvál-
toztatta az életét. Ehhez persze kel-
lett egy nagy személyiség. Egy ál-
lamférfi, aki rendelkezett azokkal
az erényekkel, amiket államférfiúi
erényeknek nevezünk, és megala-
kult az európai keresztény és ma-
gyar állam. És ez olyan alapokra
épült, ami ezer éven keresztül meg-
tartotta ezen a forradalmas helyen,
a világnak ezen huzatos pontján ezt
a nemzetet és ezer év alatt meg tud-
ta élni azt az életet, megvalósítani

azokat az értékeket, amikre Szent
István az alapításnál gondolt.

Európai. Európa nem olyan,
mint Amerika. Az európai népek
megõrzik az identitásukat. Nem ol-
vadnak bele egy nagy tégelybe. Aki
itt magyar, német, francia, vagy
lengyel, az megmarad annak. És
úgy kell lennie ebben az unióban
is, hogy minden nép megõrzi ön-
magát, hagyományait, gyökere-
it, mint ahogy egyik országon be-
lül is a különbözõ csoportok meg-
õrzik ezt.

De nemcsak európai, hanem
magyar is ez az ezeréves állam. És
a magyarságunk, ami akkor, annak-
idején Szent Istvánnál is szempont
volt, most is azt jelenti, hogy mi
itt a Kárpát-medencében – és nem-
csak a trianoni határok között, ha-
nem azon túl is – egy egységes
nemzetet alkotunk a maga sokszí-
nûségével, gazdagságával, de egy-
séges hagyományaival együtt. És
keresztény ez az állam. Keresz-
tény, ami azt jelenti, hogy a ke-
resztény értékrendbõl fakadnak
azok a normák, amik egyéni és
társadalmi életünket irányítják,
és talán itt van a legnagyobb fel-
adatunk ma, akik ennek az ezeréves
országnak a gazdái vagyunk, hogy
ezeket a normákat, érvényessé-
güket, tiszteletüket visszaállítsuk.

Mert nem az a legnagyobb kártéte-
le az elmúlt évtizedeknek, hogy
tönkrement egy gazdaság, hogy egy
országot a maga kultúrájával, a
maga történelmével, közösségeivel
károsítottak, hanem az a legna-
gyobb kártétele, hogy ezek a nor-
mák értéküket, hitelüket vesztették
és ma, itt Magyarországon nincse-
nek olyan eligazító elvek, amik sze-
rint az emberek többsége tudná ren-
dezni az életét, illetve a közösség
életét.  De amikor egy ilyen állam
egy magyar, európai és keresztény
állam megszületik, akkor oda kell
egy egyéniség. S ahogy mondtam,
ez egy államférfiú volt, Szent Ist-
ván király.

Mit jelent ez? Jelenti azt, hogy
a jelent látja a maga valóságában
és teljességében. A jelenben él,
nem a részletekben vész el, hanem
át tudja fogni az egészet. S ha va-
laki azt gondolja, hogy ez nem is
olyan nagy dolog, akkor nézze
meg, hogy egy ország vezetõi ké-
pesek-e erre, hogy egyben lássák a
valóságot, és úgy ítéljék meg a
helyzetet, ahogy az van. A másik
sajátossága egy államférfiúnak,
hogy a jelenben él, de a jövõben
gondolkodik. Képes a távlatokat
meglátni, képes arra, hogy a meg-
indult folyamatokat a maguk ki-
bontakozásában, a jövõben lássa.
És ez talán még nagyobb képesség,
mint az elõzõ. Szent Istvánban ez
is megvolt, látta azt, hogy ennek a
nemzetnek itt, Európában jövõje
van, és hogyan kell berendezni az
életét és az országot, hogy ez a jövõ
biztosított legyen. S mivel Magya-
rországon élünk, még egy vonását
hadd emeljem ki az államférfiúi
erényeknek, ez pedig az, hogy nem-
zetben, a teljes nemzetben képes
gondolkodni.

Megosztott ez az ország. De ne
gondoljuk azt, hogy Szent István
idejében nem volt megosztott. Ha
nem is olyan értelemben, mint ma
léteztek pártok, de voltak, akik a
pogányságban gondolkodtak, a
múltban gondolkodtak és voltak
akik egy szabadság rossz értelme-
zésébõl fakadó, a rendezettség el-
leni törekvésükben egészen mást
akartak. S ez is megvan ma. Az a
két pólus, amelyiknek egyik ol-
dalán az értékcentrikus gondol-
kodás van, a másik oldalán az
értéksemlegesség, ami valójában
értékközömbösség – ez a kettõ
ma is ütközik, mint ahogy Szent
István idejében is ütközött. De ma
is a jobbik oldalra kell állnunk,
hogy az értékeket képviseljük,
amelyek a hagyományokban gyö-
kereznek és azoknak a normáknak
a képviseletében, amirõl az elõbb
szóltam.

Ilyen egy államférfi. Egy poli-
tikus nem mindig üti meg ezt a mér-
cét, de mindig voltak a magyar tör-
ténelemben olyan személyiségek,
akik képesek voltak a jelent a maga
teljességében felfogni, a távlatok-

ban gondolkodni és a nemzet egé-
szét átfogni, még akkor is, hogy ha
azon belül egy olyan oldalt, olyan
értéket képviseltek, ami végül is az
egésznek a javát szolgálja.

Megpróbáltam egy-egy gondo-
lattal utalni arra, hogy a Szent Ist-
ván-i mû, a Szent István-i valóság
valamiképpen megjelenik ma, itt,
közöttünk, ebben a mai magyar va-
lóságban. Nemcsak tiszteletet kell,
hogy ébresszen bennünk elsõ szent
királyunk személye és mûve, hanem
kötelezettséggel is jár, feladatot is
jelent. Ez a feladat pedig az, hogy
egy olyan országot építsünk itt a
határokon belül, amely élhetõbb,
kiszámítható, tisztességes emberi
életet biztosító világot jelent. De
azt is jelenti, hogy túllépve a ránk
erõszakolt trianoni határokon, a
Kárpát-medence egészének ma-
gyarságát ebbe az egységbe be-
vonva, mindnyájunk számára való-
sággá váljon ez a szebb, jobb, tisz-
tább magyar világ.”

Az ünnepi beszéd után
Edöcsény András polgármester
adta át a Pro Urbe Nagymarosért
kitüntetést, Burgermeister
Ferencnének. Elõtte a kitüntetett
Nagymarosért végzett tevékenysé-
gét Mihály János, a Nyugdíjasok
és Idõsek „Életet az Éveknek” Or-
szágos Szövetségének elnökhelyet-
tese méltatta.

Burgermeister Ferencné a ki-
tüntetés átadása utáni beszédében
köszönetét fejezte ki az elismeré-
sért Edöcsény András polgármes-
ternek, Nagymaros Város Képvise-
lõ-testületének, a Nagymarosi
Nyugdíjas Klub mostani vezetõjé-
nek, Makrai Ferencnének és a klub
tagjainak, a mûvelõdési ház dolgo-
zóinak, akik nélkül nem tudott vol-
na eredményesen dolgozni. Köszö-
netét fejezte ki férjének, aki hoz-
zásegítette õt ahhoz, hogy idáig el-
jutott, s megkapta ezt a megtiszte-
lõ címet. „Aki ide hozott engem
Nagymarosra, aki megismertette
velem a várost, a múltját, megis-
mertette a hagyományait és aki
segített engem abban, hogy nem
nagymarosi születésû lévén, Nagy-
marost második szülõhazámnak
tartsam. S aki, amikor nem minden
sikerült úgy, ahogy szerettem vol-
na - vagy ahogy elképzeltem -, bá-
torított, segített és bíztatott, hogy
ne adjam fel, csak tovább így.  S ez
az ember pedig az Uram!”

Az új kenyér megáldásának
szertartását Lengyel Zsolt káplán
atya végezte, majd a nyugdíjas klub
tagjai a megszentelt kenyérrel kí-
nálták a jelenlévõket.

A városi ünnepség a Váci
Fónay Márta Színkör Szent István
királyra emlékezõ színvonalas mû-
sorával folytatódott, majd a Duna-
kanyar Fúvósegyüttes zenei kísére-
tében elénekelt Szózattal zárult,
miközben a vasúti aluljárók felõl a
béke jelképei, galambok szálltak az
ég felé.

Harrach Péter: "Az európai né-
pek meg�rzik identitásukat"
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Az augusztus 20-i Szent István
napi ünnepségen vette át
Burgermeister Ferencné a Pro
Urbe Nagymarosért kitüntetést.
Az elismeréssel járó emlékérmet
és oklevelet Nagymaros Város
Önkormányzatának képviselõ-
testülete 96/2005 számú határo-

zatával adományozta Burger-
meister Ferencnének, több évti-
zedes áldozatos klubvezetõi mun-
kájáért és példamutató közéleti
tevékenységéért.

Burgermeister Ferencné, Jut-
ka néni 1980-ban lett tagja a ’70-
es években Hetényi Mihály által
alapított kertbarát körnek, mely-
nek alapító tagjai nyugdíjasok
voltak. Anyagi háttér nélkül kezd-
ték mûködésüket, mintegy 60 fõ-
vel. A kör vezetését 1983-ban
vette át Burgermeister Ferencné.
Munkájukat támogatta a községi
tanács és a TIT Váci Szervezete
is. A kertbarátok számára a nagy
tételben való vásárlás elõnyeinek
kihasználása érdekében megszer-
vezte a vetõmag, szaporítóanyag,
vegyszer és más kertbarát kellé-
kek beszerzését.

A kertbarát kör irányítása és
mûködtetése mellett Kismartoni
Ferenccel kezdték el a nyugdíjas
klub szervezését, melynek veze-
tése végül rá maradt. Mivel 1985-
ben nyugdíjba vonult, nagy ener-
giával látott neki a klubvezetés-
nek. A klubnak a mûvelõdési ház
adott otthont, ekkor mintegy öt-
venen vették részt a klubéletben.
Ez a létszám lehetõvé tette, hogy
valóban baráti társasággá válja-
nak és igazi családias klubéletet
éljenek. A vezetõnek sok gonddal,

Pro Urbe Nagymarosért kitüntetés
Burgermeister Ferencnének

sok munkával kellett megbirkóz-
nia, amíg elfogadtatta a klub
szükségességét. Az idõs lakosság
egyetlen lehetõsége volt, hogy
társaságba járhasson, és kapcso-
latot teremthessen. Burgermeister
Ferencné áldozatos munkájának
köszönhetõen a taglétszám hamar
elérte a kétszázat. A tagcserélõ-
dés ellenére is mintegy 150-en
rendszeresen részt vesznek a
klubéletben. A két klubot Jutka
néni párhuzamosan vezette, mely-
nek tagsága közt jelentõs átfedés
volt.

1989-ben elsõsorban anyagi
okokból a kertbarát kör beolvadt
a nyugdíjas klubba, azonban a
kertbarát-köri elõadásokat to-
vábbra is megtartották. Fõleg ko-
rábbi szakmai kapcsolatainak
köszönhetõen számos jeles ven-
dég-elõadó fordult meg a klub
elõadásain. Jutka néni emellett
más témájú TIT elõadásokat, ve-
títéseket is szervezett, s az elõadá-
sokon kívül számos kirándulással
szerzett örömet a klubtagoknak.
Autóbusszal az ország sok szép
helyére vitte el a tagokat, de a
szomszédos országokba és Ola-
szországba is szervezett utakat.
Évente 6-8 kirándulás is volt, köz-
tük többnaposak is. Kezdetben
idegenvezetõvel utaztak, de ez
anyagai okokból a ’90-es évek
elején abbamaradt, így ez is
Burgermeister Ferencnére ma-
radt. Idõközben elleste az idegen-
vezetés titkait, majd szakmai kép-
zésre is járt és kis híján idegen-
vezetõi vizsgát is tett.

A klubélet egyre jobban fejlõ-
dött, a folyamatos utánpótlásnak
köszönhetõen a tagság bõvült, így
egyre több szakterületen indult
meg a klubon belüli kisebb egy-
ségek munkája. Burgermeister
Ferencné indította el a termény-
kiállításokat, amit egy-egy kedve-
zõtlen idõjárású év kivételével
minden évben megrendeztek.

A Nyugdíjasok és Idõsek „Éle-
tet az Éveknek” Országos Szövet-
sége kezdeményezésére kezdte
meg a nyugdíjas találkozók szer-
vezését. Ez kezdetben a
Kittenberger Kálmán Napokkal
egybekötötten zajlott, majd a két
rendezvény szétválása utána Du-
nakanyar Nyugdíjasklubok Talál-
kozója néven folytatódott. Mára
már nemzetközi szintûvé fejlõdött
és a város kiemelt rendezvényei
közé emelkedett a találkozó.
Ezeknek a „nagyrendezvények-
nek” a szervezése, lebonyolítása
rendkívül sok munkát kívánt a

vezetõtõl.
A szomszéd települések –

Zebegény, Kismaros, Verõce,
Szob – nyugdíjasklubjaival kiala-
kította a ma is kimagaslóan jól
mûködõ kapcsolatot.

Burgermeister Ferencné mint
klubvezetõ 1996-ban megalakí-
totta a nyugdíjas tánccsoportot, a
kézimunka szakkört és a gyalog-
túrázók csoportját, 2001-ben az
énekkar megalakulását segítette.
Az említetteken kívül a klubon
belül ma már beteglátogató és
gyógytorna csoport is mûködik.
Vezetésével rendszeresen meg-
emlékeztek az idõsek világnapjá-
ról, és teszik ezt azóta is. A na-
gyobb ünnepeket közösen is meg-
ülték, számos gyûjtést rendeztek
különbözõ jótékonysági célokra.
A klub vezetését Jutka néni 20 évi
áldozatos és szívvel-lélekkel vég-
zett vezetés után adta át Makrai
Ferencné Erzsi néninek, akinek

Az augusztus 20-i városi rendezvé-
nyek programjában természetesen
idén is szerepeltek színes, szórakoz-
tató programok. A nagymarosi kép-
zõmûvészek augusztus 19-i hagyo-
mányos bemutatkozása sok újdon-
sággal szolgált, sokan hallgatták
végig az operett- és musical estet, s
tapsolták meg az utána következõ
tûzijátékot és gyönyörködtek a
nagymarosi kishajók lampionos fel-
vonulásában. A kõszínpadon au-
gusztus 20-án elsõ ízben mutatkoz-
tak be a nagymarosi fiatalok, láthat-
tuk az általános iskolások elõadá-
sát, s voltak különbözõ könnyûze-
nei koncertek is. A helyhiány miatt
sajnos ezekrõl a rendezvényekrõl
képes beszámolót nem tudunk adni,
ám szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik a rendezvények-
hez segítséget nyújtottak, sikeres le-
bonyolításában közremûködtek.

Köszönet a segítségért
Sotkovszky Mihály péknek, aki az új
kenyeret és kalácsot készítette,
Ormándy Nórának (Mandragóra vi-
rágüzlet), aki minden évben virág

Köszönet a közremûködõknek, támogatóknak

vezetésével azóta újabb csoport:
a sváb beszélgetõ kör kezdte meg
mûködését.

A klubtagok sok szép emléket
õriznek Burgermeister Ferencné
vezetése alatti idõszakból. Jutka
néni joggal büszke az elért ered-
ményekre. Legnagyobb sikernek
azt tartja, hogy egy egészen más
szakterületrõl ment 49 évesen
nyugdíjba és menetközben sike-
resen kitanulta a „klubvezetési
szakmát”. Elmondhatjuk, hogy a
klubért és az idõsekért mindig
nagyon sokat dolgozott, de azt is,
hogy mindezért nem mindig ka-
pott köszönetet. Ennek ellenére
Jutka néni is szívesen emlékszik
vissza ezekre az évekre. Nagy el-
ismerés a számára és jól mutatja
közösségteremtõ munkája sike-
rességét, hogy sok nyugdíj elõtt
álló mondta neki: „már alig vá-
rom, hogy nyugdíjba menjek, és
közöttetek lehessek”

kompozíciójával emeli a rendez-
vény színvonalát, a nyugdíjas klub
lelkes tagjainak, a Dunakanyar Fú-
vós-együttesnek, a Postagalamb
Sportegyesület, a Nagymarosi Pol-
gárõr Egyesületnek, a Motorcsónak
Sportegyesületnek, a Nagymarosi
Nõi kar tagjainak, továbbá a NAFIA
(Nagymarosi Fiatalokért Alapít-
vány) tagjainak, Dubniczky Ritának
és Barbinak, Zeller Dávidnak,
Heincz Andinak, továbbá Bornemi-
sza Zoltánnénak (Angyal néni) a
Virágos Nagymarosért Társadalmi
Egyesület vezetõjének, Bodorné
Hamvas Brigitta pedagógusnak, aki
betanította a fiatalokat a színvona-
las tornabemutatóra és a cserké-
szeknek.

Támogatta továbbá a rendez-
vényt a B. T. A Idegenforgalmi Kft,
a CBA, Radics Károly (Tata Bt),
Kiss Károly (Kóka Bt), Ógel
Józsefné (halsütõ), Dákay Zoltán
(Fõ téri patika), Batki Transz,
Hlaván Építõipari Bt, Mahart
PassNave, Piramis Építõház
(Tüzép).

SVÁB PIKNIK – VÁRJUK A JELENTKEZÕKET. Kedves Nagy-
marosiak! Az idei évben elsõ alkalommal szeretnénk városunkban
megrendezni a hagyományokat felelevenítve, a Sváb piknik elneve-
zésû baráti összejövetelt. Örömmel vennénk, ha erre az alkalomra
elõkerülnének a hagyományos viseletek, sváb sütemények, az ízes
étkek, és a jó hangulat. A rendezvényen közremûködik: a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes, a Nagymarosi Nyugdíjas Klub és Nagymarosi
Borbarátok Köre, de várjuk mindazok jelentkezését, akik rész kí-
vánnak venni fõzõbemutatóval, hagyományõrzõ elõadással és egyéb
ötletekkel. A baráti összejövetel várható idõpontja október közepe,
melyrõl plakátokon értesítjük Önöket. Kérjük és várjuk a segítsé-
get, az ötleteket. Jelentkezni lehet Ivor Andrásné rendezvényszer-
vezõnél. Telefon: 27/595-100/123, 06/20-414-0712.

EDÖCSÉNY ANDRÁS, POLGÁRMESTER

Burgermeister Ferencné átve-
szi a Pro Urbe kitüntetést
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2005. 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 10-én (szombaton) 8-12 óráig,
szeptember 12-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 rendelet sze-
rint az ingatlantulajdonosok a szemétszállítási díjat két részlet-
ben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kötelesek befizetni a
szolgáltató (Maros Kft) részére.

GENZELMANN JÓZSEF ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
MAROS KFT

“A nyomorultakat veszni ne hagyjátok,
a mással közlött jó visszaszáll reátok.

Ma te vagy a szegény gyámola s bástyája,
Holnap úgy fordulhat, te szorulsz reája.”

(Kis János: A méh és a galamb)
 

FELHÍVÁS
A történelmi Udvarhelyszék környékén

pusztító árvíz károsultjainak megsegítésére
 

Kérjük polgártársainkat, aki teheti, anyagi támogatásával is segítse a
katasztrofális pusztítást okozó árvíz károsultjait.

A helyszíni beszámolók szerint a pusztítás leírhatatlan, a médiá-
ban bemutatott képek sem tudják igazán visszaadni a valós helyze-
tet. A hatalmas esõzések következtében, aránylag rövid ideig, de az
elmúlt száz évben nem tapasztalt mértékben áradtak meg a patakok.
A Nagy-Küküllõ, a Nyikó, a Szejke  és az õket tápláló patakok ese-
tében a vízszint néhány óra alatt 3-5 métert emelkedett. Helyenként
két métert meghaladó magasságú, négy-ötszáz méter széles árhul-
lám mosott el mindet, ami útjába akadt. Ezen patakok menti telepü-
léseket szinte kivétel nélkül magyarok lakják, ebbõl következõen a
károsultak is szinte kizárólag magyarok. Elvitte a víz emberek há-
zait, berendezéssel, bútoraikkal, sokaknak minden vagyontárgyával
együtt, elvitte a csûrt, sok helyen az állatokkal, a felhalmozott, télire
elõkészített takarmánnyal, szerszámokkal, gépekkel és tûzifával
együtt, az ez évi termést, vagy a már betakarítottat, vagy még lábon
a kertbõl, vagy a patakvölgyek melletti szántóterületrõl. Sokaknak
nemcsak a vagyonát tette tönkre, vitte el a víz, hanem a jövõt is, az
állatokat, a télire eltett takarmányt, tüzelõt is.

Az árvíz sújtotta településeknek, az embereknek elsõsorban pénzre
van szüksége. Az elkövetkezendõ napokban egészséges ivóvízre,
kenyérre van szükség, amíg helyre állnak a közszolgáltatások. Utá-
na fertõtlenítésre és a hordalék eltávolítására, majd helyreállításra,
újjáépítésre. Ugyanilyen fontos lenne a károsultak megsegítése. Te-
hát elsõsorban pénzre van szükség. A Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet felhívásában vállalja, hogy a programban összegyûjtött
pénzen a helyszínen vásárolja meg mindazt, amire szüksége van a
károsultaknak, illetve segélyezi a helyreállítást és az újjáépítést.

A számlaszám OTP Bank Rt.: 11705008-20464565, az átutalá-
son kérjük tüntessék fel, hogy a támogatás célja: Székelyföld meg-
segítése.

 Szükségben ismerszik meg a barát!
 EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER

Képviselõ-testületi ülés tervezett napirendje
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2005. szeptember 12-én, hétfõn 17 órai kezdettel testületi ülést
tart, a polgármesteri hivatal házasságkötõ termében. Az ülés
minden érdeklõdõ számára nyilvános. A tervezett napiren-
dek a következõk:

  1. Jegyzõi pályázat elbírálása
  2. Nevelési Tanácsadó vezetõi pályázat
  3. Beszámoló a 2005.évi költségvetés I. félévi

végrehajtásáról
  4. Beszámoló a Nagymarosi Krónika és a Hõsök Könyve

vezetésérõl
  5. Étkezési térítési díjak
  6. Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola

mûvészeti oktatás tandíj
  7. Napköziotthonos Óvoda 2004/2005.évi beszámolója
  8. Napközikonyha feladatellátás
  9. Maros Kft könyvvizsgálata
10. A városi kiemelt rendezvények értékelése
11. Helyi lap hirdetési tarifái
12. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
13. A város forgalmi rendjének felülvizsgálata
14. Közbeszerzési szabályzat módosítása
15. Kodolányi János Fõiskolával szemben fennálló

követelés rendezése
16. Bizottsági tagok megválasztása
17. Önkormányzati kitüntetés adományozása
18. Pest megyei kitüntetésekre ajánlás
19. Bursa Hungarica ösztöndíjprogram
20. Egyebek

Búcsú Mayer
Józsefnétól

Eltávozott egy igaz ember. Aki nem azért lett tanár, mert
sok a szünet. Õ a gyerekeket szerette és azt, hogy tudásából
sokat átadjon szeretettel, sok megértéssel. Egész napja a
gyerekek rendelkezésére állt.

Sokszor a kimerítõ tanítás, zenekari próba után, a laká-
sukon gyûjtötte össze õket. Sok táborozást, kirándulást szer-
vezett. Szoktatták a kicsiket a nagyzenekarba. Szobi tábor,
rablótanya, Törökmezõ, ahol télen-nyáron kaphatóak vol-
tak egy kis táborozásra társával, Józsi bácsival. Õket nem
áldotta meg a Teremtõ gyermekkel, de mindig volt nekik húsz-
harminc.

Vezette a gyerekeket játékkal, tréfával, fõzéssel, szalon-
nasütéssel, zenével. Zolika, Máté, Peti, Márk, késõbb Csa-
ba, igazi meghitt barátságban volt Ágikával. Hagyta, hogy
néha a gyerekek vezessék õt - igaz az orránál fogva -, de õ
ezt tudta, és hagyta is egy pár óráig.

De sokat aludtak nála, Szobon! A tábortûz melletti be-
szélgetések, sokszor éjfélig, komoly kapcsolatot teremtettek
köztük. Késõbb ezeknek a fiúknak a segítségével tanultak a
kisebbek. Ez egy briliáns pedagógia, amit csak a legjobbak
tudnak megtenni.

Sok fõzés, mosás, takarítás, krumpli hámozás. Én ezt tud-
tam Neked adni Ágica. Egyszer egy évzáró ünnepségen a gye-
rekek után én is kaptam ajándékot Tõletek. Egy szép köny-
vet. Azt írtátok bele “És békesség a földön a jóakaratú embe-
reknek”.

Ágica, békesség Neked az égben. Nagyon hiányzol nekünk!
L. ANDRESZ GRÉTI
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Köszöntõ
Bizonyára sokakhoz eljutott a legújabb helyi sajtótermék a „Nagy-
marosért”. Ezúton köszöntöm a kiadót, a szerkesztõt és a lap mun-
katársait!

Kívánom, hogy legyen mindannyiuk szívében szeretet és eb-
bõl fakadó békesség, elméjükben bölcsesség és lényeglátás, szán-
dékaik legyenek a közösséget szolgálók, tekintetük legyen nyílt
és egyenes, kérdéseik legyenek igazak, írásaik tárgyilagosak, kri-
tikájuk elõremutató, vegyék észre a jót és tudjanak örülni annak –
a lap így lesz mindannyiunk javát szolgáló.

EDÖCSÉNY ANDRÁS, POLGÁRMESTER

Amikor így nyár végén aranyló
hajnali párába öltözik a táj és a
minden fûszálon megülõ fény-
cseppek rezzenéstelen zárják ma-
gukba a felkelõ Nap fényét – a
hitét soha el nem hagyó ember
minden cseppben megpillanthat-
ja Királynénk szépséges napba
öltözött formáját: Hajnali szép

Szent Imre kútjáról
A hajnali szép csillag

Gábriel arkangyal leszállott a földre
Mint piros hajnal a mennyei nagy fénybe

Veri a citerát, zengi a szép fohászt,
Ezzel vigasztalja dicsõült Szent Annát…

csillagét, Kisboldogasszonyét.
Szomját olthatja véle, megmos-
hatja orcáját a tengernyi fûszál
áldott vizében…a kegyelem ten-
gerében.

Hajnali szép csillag születését
hozza szeptember: Kisboldog-
asszonyét, a szépségesét, a fen-
ségesét, a méltóságosét, az aláza-

tosét, a kegyelmesét, az irgalma-
sét, a bizonyosságét, a csodáét.
Mert csoda az, ahogy újra és újra
meghozza gyümölcsét az ég és a
tiszta-romolhatatlan a világba
belép. A régiek tudták ezt és a
„belépést” várták, lelkük idejét a
megszentelt idõhöz állították, új-
raigazították. Tudták, élni és cse-
lekedni csak az égiek áldása, az
égiek ideje szerint lehet… aho-
gyan fent, úgy lent is örök tör-
vényhez igazodtak. Életüket  a
szent idõ rendezte. Ilyen szent
idõ, ilyen rendezõ Kisboldog-
asszony ünnepe: újra rendezõdhet
tér-idõ világunk, magára öltheti
már-már elveszõben lévõ formá-
ját: Kisboldogasszonyét, a romol-
hatatlanét, a romlatlanét, a tisztá-
ét, nemesét, a fenségesét, az újra-

és újraszületõét. Mert megújulni
csak az örök által, az örökhöz, a
kezdethez visszatérve lehet. Aki-
nek sikerül, tovább él és életét
megszenteli, kezdetét nem felej-
ti, a végét soha meg nem ismeri.
Élet csak egy van: a megszentelt,
az örök, a romolhatatlan. Ezt az
életet hozza szeptemberi szép
hajnalcsillagunk, Kisboldog-
asszonyunk, magyarok királyné-
ja minden életet vágyónak.

ZOLLER CSABA

Mûleírás
Helye: Nagymaros, Szent Imre park

Szemben a templom bejárattal, illetve a parókia bejáratával
Szakrális tengelyek: (falu hossztengely, templom alaprajzi ten-
gelye).

Feltárt kút: a kút körülbelül 20 méter mély, az alján víz látható
Átmérõje: 1 méter
Anyaga: jó állapotban lévõ szegmens ívre faragott kõ falazat
Kora: valószínûsíthetõ, hogy a gótikus, katolikus templommal
egyidõs (1509)
Tervezett kút: az ásott és kõvel falazott (nem tégla) kút fölé egy
hagyománytisztelõ, a templom gótikus stílusjegyeit hordozó, de
a mai, a XXI. század ízlésének megfelelõ formát választotta az
Ars Regia szellemi mûhely.

A 120 centiméter átmérõjû kõbõl faragott kútkávára kovácsolt-
vas kútrács kerül, mely a régi funkciót idézi, ugyanakkor a tér
hangulatát fokozza.

A kút mélyébe reflektor kerül, mely a kovácsolt térplasztikát
súroló fénnyel világítja meg.

A kõkáva köveiben hasonló módon, mint a kálvária lépcsõ-
fokokba, az adományozók nevét lehetne vésni, felelevenítve e
szép szokást.

Nemes és áldozni kész emberek
jóvoltából már összegyûlt a kút
megépítéséhez szükséges összeg
kilencven százaléka, de tovább-
ra is várjuk nagylelkû felajánlá-
saikat. A kút tervezett huszonnégy
kváderköve közül már csak négy
várja, hogy nemes nagymarosi
családok neve általuk megörökít-
tessék. Ez a lehetõség továbbra is
95.000 forintba kerülne. Azok ne-
vét, akik kisebb adományokkal
vennének részt a közös városszé-
pítésben, réztáblán örökítenénk
meg a kút körüli parkban. Bár-
mely kisebb-nagyobb összegnek
örülnénk, amely gyorsítaná a ki-
vitelezést. A díszkút terveit és meg-
építését az Ars Regia szellemi
mûhely gondozza és ellenõrzi.

Adományaikat továbbra is el-
juttathatják Zoller Csabának a
kerékpárüzletben (Német u. 18.)
(Tel: 30-450-93-36

Köszönettel
ARS REGIA SZELLEMI MÛHELY

A kút építése folyamatban van,
mind a kõ-, mind a kovácsolt-
vas-munkák a befejezésükhöz
közelednek. A családnevek be-
vésésének pontosítása és ellen-
õrzése érdekében várom a ked-
ves befizetõket egy utolsó
egyeztetésre!!!

ZOLLER CSABA

Közlemény
Tisztelettel tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat, hogy Önkor-
mányzatunk megbízásából az ingatlan-adatbázis felülvizsgálatát
megkezdte a közbeszerzési eljárásban nyertes  pályázó. A cég fel-
adata a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a meglé-
võ önkormányzati információk összevetése a helyszíni bejáráson ta-
pasztalt állapotokkal. A feladat része egyrészt az ingatlanok alapte-
rületének becsléssel való ellenõrzése, másrészt a létezõ építmények
engedélyezettségének megállapítása.

A munka a belterületi ingatlanok adatainak ellenõrzésével kez-
dõdik, majd a külterületi ingatlanokkal folytatódik, befejezésének
határideje 2005. október 30.

Kérjük, ingatlanaikra a házszámot, ahol ez nincs a helyrajzi
számot jól látható módon helyezzék el.

A cég munkatársai részére a jegyzõ igazolást állított ki, kér-
jük más személyekkel legyenek elõvigyázatosak.

Együttmûködésüket elõre is köszönöm!
EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER

LAKOSSÁGI FÓRUM. A Duna-Dráva Cement Kft-
tõl kapott játszótér elhelyezésének, valamint a Széchenyi
sétány menti közpark  (Dám és Selmecbánya utca közötti
dunaparti terület) környezetrendezési tanulmánytervének
megvitatására szeretettel hívjuk és várjuk a mûvelõdési
házba, október 7- én, pénteken 18 órakor kezdõdõ lakos-
sági fórumra.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER
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“Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó

folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben, hogy a pénzt nem lehet megenni.”
(Algokin indián jóslat)

A Virágos Nagymarosért
Társadalmi Egyesület közleményei

Megtörtént a rózsajegyek árusításakor ígért tombola sorsolása augusztus
20-án. Tizenhat szerény ajándékcsomag került a kosárba. A fõnyereményt
Zoller Józsefné Hampl Betti nyugdíjas pedagógus tagtársunk nyerte. Még
egyszer gratulálunk minden nyertesnek és köszönjük a virágokat a felaján-
lóknak.

Felhívás! Tekintettel arra, hogy egyesületünk anyagilag teljesen tönkre-
ment, nem tudjuk a Duna-part növényeit kapáltatni, locsoltatni. Kérjük az
ott lakókat, a környezetükre odafigyelõket, könyörüljenek meg az ott lévõ
kultúrnövényeken! Ha száradás környékezné õket – ami nem valószínû –
adjanak majd egy csepp vizet a szomjazóknak!

S ugyanez vonatkozik a Magyar utcára is! A murvát ellepi a gaz. A bok-
rok, azaz sövények az égig nõnek. Egyesületünk már régebben kölcsön
adta a sövény-nyíróját, volt aki nem rendeltetés szerint használta és tönkre-
ment. A másikat pedig elvitte a “Markoláb”, hogy csatlakozzam az “ANNA”
féle népmeséhez, csak én Móra Ferencet idézem. De az a bizonyos Marko-
láb egy június végi vasárnapon a Váci út 21. számú épület ablakaiból elvitt
12 láda virágot, sõt volt olyan ügyes, hogy még a bent maradt 2 darab
hosszú virágkaróból kiszedegette az éppen fejlõdésnek induló futómuskát-
likat. Ne legyen több vagyona e földön!

De elvitte a Markoláb az évszázados fákat a Duna-part egy részérõl, a
vasútállomás érkezési oldaláról, a Magyar utcából 2 egészséges fiatal akác-
fát, a temetõbõl néhány, 1992-ben általunk ültetett – drága pénzért vásárolt
– tujasorból egyet-kettõt és 180 fenyõcsemetét, szintén a temetõbõl. De
ahogyan Móra Ferenc szegénysorában nem járt a jó tündér – kivéve Mal-
vinkát -, úgy itt Nagymaroson sem járt, hogy pótolta volna a keservesen
megszerzett élõ fáinkat.

A bokor, azaz sövény-nyírás hiányát számon kérõknek üzenem, innen:
az egyesület nem tett kivételt senkivel sem addig, míg lehetõsége volt, rend-
ben tartotta a Duna-part egy részét és a Magyar utcát. A tisztasági rendelet
szerint a háztulajdonosok kötelessége a ház elejét, a hozzátartozó zöld fe-
lületet és az útpadkát rendben tartani. Az egyesületre pedig az vesse az elsõ
követ, aki erején felül támogatta azt.

Végül, ha a temetõben fekvõ õseink felkelnének a sírjaikból és körül
néznének szeretett városunkon, nagyon gyorsan undorral visszabújnának
nyughelyükre.

Mégegyszer! “Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az
utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben, hogy a pénzt
nem lehet megenni.”

10 éves a Pax Corporis Alapítvány
Az alapítványt remélhetõleg nem kell bemu-
tatni! Hisz 10 év alatt már nagyon sokat ta-
lálkoztak vele. Sokszor számoltunk be a kü-
lönbözõ rendezvényekrõl is. A jubileum
azonban alkalmat ad arra, hogy ünnepeljünk!

Sokáig gondolkoztunk rajta, milyen for-
mában is tegyük ezt! Végül is a következõkre
jutottunk.

1.  Indítunk egy cikksorozatot arról, hogy
hová is jutottunk az évek alatt és merre tar-
tunk.

2.  Egy jubileumi rendezvénysorozatot kezdeményezünk.
Alapítványunk mára már kialakult struktúrával rendelkezik. Vannak

állandó feladatok ezt végzõ állandó munkatársakkal és vannak alkalmi
rendezvények. Egyre többen vannak

önkéntesek is velünk. Nagy érték az õ részvételük, mert látásmódjuk
nem “egészségügyies”.

Egyre több partnerünk van szakmai körökbõl és külön öröm, hogy a
helyi civil szervezetekkel is sokszor együttmûködhetünk.

Fontos ez, hisz városunk lakosainak egészsége nem az egészségügyi-
ek dolga, hanem mindnyájunké. De errõl majd késõbb részletesebben
írunk.

A jubileimi rendezvénysorozat keretében nagy hangsúlyt fekte-
tünk a megelõzésre, ezért a lakosság különbözõ rétegeit érintõ szûré-
seket szervezünk. A 45-65 év közötti férfiak szûrésére október elején
kerül sor. A szûrõvizsgálat meghívásos alapon történik, de errõl ér-
deklõdni lehet az orvosi rendelõben.

Városfejlesztési és városüzemeltetési események
- A Fõ tér környezetrendezéséhez az engedélyezõ hatóság az építési ten-
derfelhívás tervezetét elfogadta, így várhatóan szeptember elsõ napjaiban
megjelenik az építési kivitelezésre a tenderfelhívás.

- A Béla-király sétányon lévõ díszkút elektromos hálózatának átépíté-
se augusztus 20-ra elkészült. A továbbiakban a vízhálózat minden év no-
vemberéig, a világítás pedig egész évben mûködhet.

- A Fehérhegyen a DMRV Rt. elkészítette az ivóvíz-hálózat és a be-
kötõvezetékek teljes cseréjét. A munka kivitelezési része elkészült, azon-
ban a burkolatok helyreállításánál felmerült jelentõs számú hiányosság miatt
a közterület átvétele még nem történt meg. A hiányosságok pótlásáig kér-
jük a lakók megértését és türelmét.

- Az elõzõ hónapban megkezdett Kisújhegy elektromos hálózatának
átépítése hónap közepéig befejezõdik, gyakorlatilag a burkolatok helyreál-
lítása és a munka átvétele maradt hátra. A beruházó nevében is köszönjük
az érintrett lakosság türelmét és megértését.

- A Felsõ Iskola nyílászáróinak cseréje, kiegészülve a hátsó homlok-
zat vakolásával és festésével, szeptember elsõ hetére elkészül. Szintén ek-
kora fejezõdik be a ez udvaron lévõ egykori szolgálati lakás felújítása (fes-
tési, mázolási és cserépkályhás munkák) is.

- A Képviselõ-testület döntése értelmében elkészültek a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálata kialakításának engedélyezési tervei. Ennek ki-
vitelezése várhatóan szeptember - október hónapban kezdõdhet meg. Szin-
tén elkészült a Hunyadi sétány alatti Duna-part napozásra használt terü-
lete mellett, egy zuhanyozásra alkalmas pavilon engedélyezési terve. Ez a
tulajdonosi hozzájárulás és az engedélyeztetés után, várhatóan az év végé-
re kerül kivitelezésre.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER,
MURÁNYI ZOLTÁN VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLYVEZETÕ

Tisztelt Szülõk, Kedves Gyerekek!
Mintha tegnap lett volna, amikor

elbúcsúztunk a régi tanévtõl és a szün-
idõre tartalmas, erõt adó kikapcsoló-
dást kívántunk minden kisdiáknak,
szülõnek és pedagógus kollégának.
Most újra szeptembert írunk és bol-
dogan köszöntjük egymást a régi mon-
dás szerint: Boldog új tanévet!

Az ú tanév mindig új lehetõsége-
ket kínál az oktatásban résztvevõ felek-
nek. Szülõnek, pedagógusnak egyaránt.
Minden nap újabb kihívás, a tanítvá-
nyainkkal, tanítványainkért folytatott
kemény, sokszor megerõltetõ és mégis
felemelõ érzést adó küzdelemben. Új
tanév, új feladatok, új gyerekek. A szep-
temberi tanévkezdés rítusának legmeg-
hatóbb élménye az új leendõ elsõ osz-
tályosok várakozással teli, félénk tekin-
tete. A gyermek iskolába kerülése nagy
változást jelent mind a tanulók, mind a
család életében. A változásnak arról kell
szólnia, hogy a gyermeknek saját fel-
adatai vannak, mindennapos felelõssé-
ge saját magával, társaival és a felnõt-
tekkel szemben. A mi feladatunk, hogy
gyermekeink elõtt tükrök legyünk,
amelyet eléjük tartunk, és gondosko-

Boldog új tanévet!
dón mutatjuk az utat, amely egyéni bol-
dogulásukhoz vezet. Khalik Gibron írja
Próféta címû mûvében: “Ti vagytok az
íj, melyrõl gyermekeitek eleven nyíl-
ként röppennek el. S annál szebb ívet
ír le a nyílvesszõ, minél nagyobb az íj
megfeszülése, igénybevétele.”

A nevelési és oktatási célok meg-
valósulásának elengedhetetlen feltéte-
le a tárgyi környezet. Büszkén mond-
hatjuk el, hogy a fenntartó önkor-
mányzatnak köszönhetõen isko-
lánkban megtörtént a nyáron az
utóbbi évek legnagyobb szabású fel-
újítása. Az épület üvegfalának cseré-
je pályázati forrásból készült. Hét tan-
terem került felújításra, ezeket kifes-
tettük, parkettáját felcsiszoltattuk. Az
elsõ osztályok új, korszerû padokat
kaptak. A felsõ folyosó oldalfalainak
borítását helyi vállalkozók biztosítot-
ták.

Köszönetet mondunk érte Rasman
Miklósnak, Hadi Péternek, Batki
Lászlónak és Maurer Tamásnak.

A megújult épületben eredményes
tanulást kívánunk minden kedves ta-
nítványunknak!

AZ ISKOLA TANTESTÜLETE

Elkészült a Nagymaros Város által
kezdeményezett Malenkij robotra el-
hurcoltak emlékmûve, melyet kilenc
másik érintett településsel közösen a
Kál-Kápolnai vasútállomáson állítunk
fel.

A szeptember 24-én tartandó ün-
nepélyes emlékmû avatáson, a tíz tele-
pülés együtt is megemlékezik a hatvan
évvel ezelõtti eseményekrõl, melyre ez-

Kál-Kápolnai emlékmû avatás
úton tisztelettel meghívom. A részletes
programot a hirdetõplakátokon fogjuk
közzé tenni.

Önkormányzatunk külön buszjá-
ratot indít ebbõl az alkalomból. Kérem,
amennyiben autóbusszal kíván utazni
jelentkezését legkésõbb szeptember 16-
ig legyen szíves megtenni Gável Péter-
nél a polgármesteri hivatalban.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER
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2005. szeptember 16-án
(pénteken) 18 órakor a
Feketesas Udvarházban
szeretettel várunk minden-
kit, aki szívesen hallgatja
meg a bölcselked� írón�
gondolatait az élet szépsé-
geir�l és értelmér�l,  a n�
és a férfi, korunkat megha-
tározó szerepér�l,  a test és
lélek  szoros kapcsolatáról,
és végül a halál méltóságá-
ról.

ANNA KLUB

Teadélután Polcz Alaine írónõvel

A VII. Országos Férfikórus Talál-
kozó és Bordalfesztivál megren-
dezésére vállalkozott Szerencs
városa, a nemzetegyesítõ, fejede-
lemválasztó szerencsi országgyû-
lés 400 éves évfordulója alkalmá-
ból. A szeptember 24-i rendezvé-
nyen részt vesz a Nagymarosi
Férfikórus is, Brusznyai Margit
karnagy vezetésével. Március óta
készül a kórus erre az esemény-
re, ahol a kötelezõ kórusmûvek
bemutatása mellett szabadon vá-
lasztott mûvek is szerepelhetnek.

Mivel az idõpont szüret ide-
jére esik, a rendezõ kérésének
megfelelõen olyan kórusmûvek
kerülhetnek elsõsorban bemuta-
tásra, melyek borról, szüretrõl
szólnak. Szerencsére az ilyen jel-
legû mûvek nem ismeretlenek kó-
rusunknál, mivel sok ilyen jelle-
gû kórusmû van repertoárunkban.
Országos jelentõségû fellépésen
a kórus már régen nem szerepelt
– szûkös anyagi lehetõségei mi-
att – ezért különösen jelentõs ez
a fellépés.

Ez adta az ötletet arra, hogy itt
Nagymaroson is rendezzünk fér-
fikórus találkozót. Pályázatot
nyújtottunk be a Pest Megyei Ön-
kormányzathoz a férfikórus talál-
kozó megrendezésére. A pályázat
megírásában egyik kórustagunk –
Moór Róbert – volt segítségemre.
Nagy örömünkre, az esemény
megrendezésére 200.000.- forint
támogatást hagyott jóvá a bíráló
bizottság, melyet ezúton is szeret-

Kórustalálkozó
Szerencs városában

A férfikórus õszi-téli programja
nénk megköszönni.

A Nagymarosi Férfikórus Ta-
lálkozó megrendezésére 2005.
november 5-én kerül sor az aláb-
bi férfikarok részvételével:

- Tungsram Férfikórus (Buda-
pest), Lendvai Károly Férfikórus
(Törökbálint), Solymári Férfikó-
rus (Solymár),  Nagymarosi Fér-
fikórus.

Szeretnénk ezt a találkozót
hagyománnyá tenni, és kétéven-
ként megrendezni, az elsõ tapasz-
talatok felhasználásával.

Az elmúlt év jelentõs volt a
férfikórus életében, hiszen 100
éves jubileumot ünnepelhetett.
De megalakult Nagymaroson, lel-
kes fiatal lányok és asszonyok
kezdeményezésére a Nagymaro-
si Nõikar is.

Ezért úgy gondoltuk, hogy egy
hagyományokkal bíró és egy
újonnan alakult lelkes kórus ad-
jon közös hangversenyt itt Nagy-
maroson. Erre az eseményre 2004
december 18-án került sor a ka-
tolikus templomban. Csatlakozott
a kezdeményezéshez a váci
Serenus kórus is.

Ezt az eseményt szeretnénk
megismételni ebben az esztendõ-
ben is december 17-én azonos
helyszínen, azonos résztvevõk-
kel, vagyis az elõzõ esztendõben
fellépett három kórussal. Ezzel
zárul a Nagymarosi Férfikórus
programja 2005-ben.

ROTHBAUER ANTAL
ELNÖK

A nemzeti Himnuszunk elsõ em-
lékmûvének felállítására készül
Budakeszi városa. Az átadását
idén, Ádvent negyedik vasárnap-
jára tûzték ki Erkel Ferenc ked-
ves nyaralóhelyén.

Az emlékmû – V. Majzik Má-
ria Magyar Örökség-díjas képzõ-
mûvész alkotása, aki 2004-ben
Budakesziért emlékérem kitünte-
tettje - egy kilenc méter széles, 4
méter magas, hét boltíves kõépít-
mény, amelynek középsõ, félkör-
íves falán helyezkedik el a Him-
nusz képzõmûvészeti alkotás. A
hét boltívbe a 19 megye harang-
jai kerülnek, valamint egy harang
az elcsatolt területeké, egy pedig
a világban bárhol élõ magyaro-
kért fog megszólalni a hozzá kap-
csolódó harangjáték nyomán ün-
nepnapokon, amikor felcsendül a
Himnuszunk. Az alkotás 2004.
júliusán elkészült, ma a bronzba
áttételre vár.

A PSZÜART, a Lélek Mûvé-
szete Alapítvány – az Alapítvány
közhasznú, adóigazolást ad az
adományokról - országos gyûjtést
szervezett, amelyhez az önök vá-
rosa is csatlakozott, hiszen az
emlékmû mintegy húsz- huszon-
öt millió forintnyi költségét egy
város önkormányzata egyedül
nem tudja felvállalni. Ahhoz,
hogy vágyaink szerint országos
emlékhellyé, zarándokhellyé vál-

Felhívás a Himnusz
emlékmûvének létrehozására

jék a Himnusz emlékmûve, ha
apránként is, de országunk lakos-
ságának hozzájárulása szükséges.
Ezt a célt támogatja a Magyar
Rádió és a Magyar Televízió, a
Hír TV, a Duna Televízió több
szerkesztõje, riportere, akik napi-
lapokkal, hetilapokkal együtt se-
gítenek a széles körû tájékozta-
tásban. Már eddig is számos jó-
tékonysági rendezvényt ajánlot-
tak e célra. Most Budakeszi vá-
rosa közvetlenül fordul önökhöz,
mert ez az emlékmû mindnyájunk
közös ügye. Az adományozók
nevét díszes nagykönyv õrzi
majd, amely a helyi könyvtárban
megtekinthetõ.

Információ: Sárossy Krisztina
újságíró Telefon: 30/375-3407,
dr. Hargitay András, a kuratóri-
um elnöke, PSZÜART, A LÉLEK
MÛVÉSZETE ALAPÍTVÁNY -
adószám: 18185676-1-42, bank-
számlaszám: OTP  117 42348-
200 15 219, postacím: 2092 Bu-
dakeszi, Petõfi u. 38.

Köszönet a
nagymarosiaknak
A magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az alábbi
emléklap megküldésével köszönte meg Nagymaros polgárainak a
magyar gazdáknak nyújtott segítségét. Mint ismeretes Nagymaros-
ról is segítették a gazdatüntetésben résztvevõk élelmezését.

KÖSZÖNET. Ezúton is köszönöm mindazoknak a
közremûködést, akik lehetõvé tették, hogy a Fehér-
hegy kútja visszakapja az itatóvályút.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER
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Országos Bajnokság - július 29-31., Velence
1000 méter
14 évesek 8. Döbrössy Gábor
14 évesek 7. Sárog Attila, Heininger Szabolcs, Perbiró András, Borkó Máté
4000 méter
15-16 évesek 6. Döbrössy Gergely, Baranyi Balázs, Heffenträger András, Arnold Gábor
14 évesek 6. Döbrössy Gábor, Borkó Máté
13 évesek 6. Nieberl Olivér
13 évesek 9. Petrovics Bendegúz, Bachor Máté
13 évesek 5. Gyömbér László
2000 méter
12 évesek 3. Hlaván Csaba, Szûcs Géza
12 évesek 6. Lovasi Bálint, Borkó Bálint
12 évesek 6. Gyömbér Péter
11 évesek 6. Radics Márkó, Duchony Levente
11 évesek 8. Döbrössy Péter
3 x 200 méter váltó
14  évesek 2. Döbrössy Gábor, Borkó Máté, Heininger Szabolcs
14 évesek 6. Sárog Attila, Vörös Boldizsár, Perbiró András
13 évesek 4. Bachor Máté, Gyömbér László, Nieberl Olivér
3 x 400 méter váltó
12  évesek 2. Gyömbér Péter,  Hlaván Csaba, Szûcs Géza
11 évesek 6. Radics Márkó, Duchony Levente, Döbrössy Péter

Országos ifi Bajnokság  -  augusztus 11-12., Szolnok
500 méter 7. Bényi Csaba, Bosánszky István
1000 méter 6. Bényi Csaba, Bosánszky István
4000 méter 7. Bényi Csaba, Bosánszky István

Verõce Kupa, augusztus 20.
2000 méter
13  évesek 2. Gyömbér László, 5. Nieberl Olivér, 7. Bachor Máté, 9. Batki Martin
11 évesek 4. Döbrössy Péter
16 évesek 5. Baranyi Balázs, 7. Arnold Gábor, 8. Scultéty Gergely
14 évesek 5. Döbrössy Gábor
12 évesek 5. Szûcs Géza, 9. Lovasi Bálint
10 évesek 2. Döbrössy Péter, 5. Maurer Bence
17 évesek 3. Bényi Csaba, 6. Bosánszky István, 8. Baranyi Balázs, 9. Arnold Gábor
13 évesek 4. Nieberl Olivér, 6. Bachor Máté, 7. Szûcs Géza, 9. Lovasi Bálint
15 évesek 3. Scultéty Gergely, 8. Borkó Máté

Dunakanyar Kupa - Nagymaros, augusztus 21.
2000 méter
15 évesek 6. Scultéty Gergely
13 évesek 3. Gyömbér László, 4. Nieberl Olivér, 5. Gyömbér Péter, 9. Szûcs Géza
11 évesek 7. Döbrössy Péter
férfiak 3. Bényi Csaba, 4. Bosánszky István, 7. Heincz Sándor, 8. Baranyi Balázs
13 évesek 2. Gyömbér László, 8. Batki Martin
12 évesek 2. Szûcs Géza, 4. Gyömbér Péter
14 évesek 6. Borkó Máté, 7. Döbrössy Gábor
10 évesek 2. Döbrössy Péter, 7. Maurer Bence
16 évesek 6. Arnold Gábor
A Dunakanyar Kupán a Rothbauer Vilmos emlék-kupát Nánai Márton, váci versenyzõ nyerte.
 

Masters EB - Szeged, augusztus 13-14.
Ezen a bajnokságon nagyon szépen szerepeltek a marosi “öregek”.
 1000 méter
35-39 évesek   3. Heincz Sándor
45-49 évesek 4. Csécsei Sándor
páros               3. Heincz Sándor, Csécsei Sándor
200 méter
35-39 évesek    3. Heincz Sándor

Kajakosaink eredményei

VÉSNÖK KFT PEST MEGYEI II. OSZTÁLYÚ FELNÕTT LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG. 4. forduló – a mérkõzés napja még ismeretlen. Felnõtt: 15.30,
ifjúsági: 13:30: Nagymaros – Solymár; 5. forduló: felnõtt 15.00, ifjúsági 13.00:
Erdõkertes – Nagymaros; 6. forduló – a mérkõzés napja még ismeretlen: felnõtt:
15.00, ifjúsági 13.00: Nagymaros – Perbál; 7. forduló: október 1., szombat: fel-
nõtt: 14.00 ifjúsági: 12.00: Pilisszentiván – Nagymaros; 8. forduló: október 8. –
október 9. felnõtt: 14.00, ifjúsági: 12.00: Pomáz – Nagymaros.
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Városunk szeptember havi programajánlata Szomszédolás – régiós programajánló

Anyakönyvi hírek

ÜGYELETEK
Orvosi ellátás: hétköznapi ügyelet este 6 órától reggel 8 óráig. Sürgõs
esetben a készenléti ügyeletes a 27/354-180-as telefonszámon érhetõ
el.

Hétvégi ügyelet: szombaton reggel 8 órától hétfõ reggel 8 óráig. Az
ügyeletes orvos a 27/354-180-as telefonon érhetõ el.

Fogászat:
Szombat 8-tól 12 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig
- szeptember 10-11.: dr. Dobó Katalin,

Szõdliget, Tinódi u. 18-20., tel.: 27/590-345
- szeptember 17-18.: dr. Gedeon Tamás,

Vác, Szent János u. 12., tel.: 27/302-633
- szeptember 24-25.: dr. Havassy Veszela,

Rád, Petõfi u. 8., tel.: 27/374-274
- október 8-9.: dr. Karácsonyi Zsuzsanna,

Verõce, Losonczi u. 2. ,  tel.: 27/350-018
Minden beavatkozás térítésköteles!

Gyógyszertár:
Szeptember 5-tõl: Gyöngyvirág Gyógyszertár, (Vác, Radnóti u. 2. Tel.: 301-178)
Szeptember 12-tõl: Szent Rókus Gyógyszertár (Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 305-610)
Szeptember 19-tõl: Alsóvárosi Gyógyszertár (Vác, Zöldfa u. 1. Tel.: 311-157)
Szeptember 26-tól: Fekete Kígyó Gyógyszertár (Vác, Széchenyi u. 37. Tel.: 312-338)
Október 3-tõl: Deákvári Gyógyszertár (Vác, Deákvári fõtér 30. Tel.: 510-805)

(Lezárva: 2005. augusztus 29.)

Szeptember 2-3-4.: Kertbarátok terménybemutatója.
A nagymarosi kiskerttulajdonosok kiemelkedõ,
ízletes terményeinek bemutatása, közösségi,
baráti összejövetel keretein belül.
Szervezõ: Nagymarosi Nyugdíjas Klub
Helyszín: mûvelõdési ház

Szeptember 17.: VIII. NAHÁT teljesítménytúra a Cédrus Egye-
sület rendezésében.

“Futamaros” futóverseny keretében, kicsiknek - nagyoknak
a közös élmény örömével.

Szeptember 18.: Mária napi búcsú
Szeptember 24.: Kál-Kápolnai emlékmû avatás
Szeptember vége-október eleje:

Sváb piknik - egy hétvégi kellemes idõtöltéssel.
Hagyományõrzõ táncok, énekek, fõzés, sütés, jó hangulat.
Borkínáló a nagymarosi borászok közremûködésével.

ESZTERGOM
Szeptember 11-ig látható a Salvador Dali alkotásaiból rendezett ki-
állítás a Vármúzeum Rondella Galériájában

KISMAROS
Október 1-2.: Marus napok - szüreti mulatság, koncertekkel.

SZOB
Szeptember 18-ig látható hétfõ kivételével naponta 10-18 óra kö-
zött a Börzsöny Múzeumban a Lélegzõ örökségünk - kertépítészeti
alkotások Magyarországon címû kiállítás.

VÁC
Szeptember 11-30.: Lengyel András festõmûvész kiállítása - Görög
templom kiállítóterem

Szeptember 13., 18 óra: Prohászka Ottokár püspök élete és mun-
kássága - Galamb utcai Oktatási Központ

Szeptember 15., 18 óra: Filmklub - Jiri Menzel sorozat: Sörgyári
Capriccio – Credo-ház.

Szeptember 19., 19 óra: Az istentisztelet mûvészete - liturgikus ma-
gyarázatok - elõadássorozat), elõadó: Stanco Attila atya - Galamb
utcai Oktatási Központ

Szeptember 28., szerda 18 óra: Õsi magyar hitvilág, kultúra és ro-
vásírás -  Szalay Tibor elõadása - Credo-ház

Szeptember 29., csütörtök 18 óra: Filmklub - Jiri Menzel sorozat:
Az én kis falum - Credo-ház

VERÕCE
Szeptember 16., 19 óra: Világjárók Klubja: Ladakh (Nyugat-Tibet)
Kis István diavetítéses elõadása. Belépõdíj: 300,- Ft

Szeptember 24., 17 óra: Szotyori Z. Edit képzõmûvész kiállításá-
nak megnyitója

OKTÓBERI PROGRAM ELÕZETES:
Október 1.
- 17 óra: Simonffy Márta gobelin iparmûvész kiállításának megnyitója

- 17.30 óra Herczeg Géza, az Európai Unió Bírósága volt elnöké-
nek elõadása a nagymarosi vízlépcsõ ügyérõl és egyéb nemzetközi
joggyakorlatról

Október 8., 15 óra: szüreti felvonulás és mulatság

Eredeti Dali képek Esztergomban
Esztergomban, a Vármúzeum Rondella Galériájában július 29-tõl szep-
tember 11-ig látható Salvador Dali hetven alkotása. A kiállított Salva-
dor Dali-mûvek a szürrealista mûvész bambergi barátja, Richard Mayer
magángyûjteményébõl valók. Mayer gyûjteménye 1500 mûvet foglal
magában, s az egyik legnagyobb Dali magángyûjteményként tartják
számon. A kiállítás öt évtized munkásságának válogatása, amely a mû-
vész tevékenységének egy igazán különös szegmensét mutatja be: világ-
hírû világirodalmi illusztrációk, akvarellek, grafikák, rézkarcok és li-
tográfiák.

Ötven éves házassági évforduló
Az idõsek napja alkalmából ok-
tóber 2-án tartandó ünnepsé-
günkre szeretnénk meghívni az
50 éves házassági évfordulóju-
kat ünneplõ párokat, ezért kér-

jük azok jelentkezését, akik
1955. évben kötöttek házasságot.
A jelentkezéseket a mûvelõdési
ház postaládájában szíveskedje-
nek elhelyezni!

BARANGOLÁSAIM. Czipott Zoltán fotográfus Barangolásaim
címû kiállításának a megnyitója lesz október 9-én, 11 órakor a nagy-
marosi mûvelõdési házban. A kiállítás október 20-ig látható. Min-
den kedves látogatót sok szeretettel hívunk és várunk!

Születtek:
Schäffer Sándor és Deli Orsolya lánya: Maja Klára
Tölgyes Erhard és Jutasi Ildikó lánya: Eszter
Pantali Bence és Gyarmati Orsolya fia: Ábel
Juhász István és Marosi Beáta fia: Márk István
Gaszner József és Csajka Andrea fia: Ákos

Házasságot kötöttek:
Fuchs Miklós és Kamondi Noémi
Németh Csaba és Kiss Anita
Langmár Zoltán és Pirbus Ibolya
Nádor István Csaba és Kovács Mónika Tímea
Papp István és Schäffer Gabriella

Elhunytak:
Johannis Vilmos József
Miskovics Jánosné Szokob Antónia
Ritzl Józsefné Hepper Anna
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A kiutazás
Ez a július végi vasárnap este más
volt, mint a többi. Miközben jól fel-
készített kis buszunkban zötykölõ-
dünk a déli határ (Röszke) felé, gyer-
meki lelkesedésünk harsányságán
olykor úrrá lesz a nemrég elbúcsúz-
tatott családtagjaink tekintetében
bujkáló kimondatlan kérdés: hová
mentek már megint?

Rutin feladat: Törökországban
(területe közel 800.000 km2, lakói-
nak száma 69 millió) – kicsit körül-
nézünk. És a robbantások, a kurd
gerillák, harcias törökök, a közeli ira-
ki válság? Ez mind a sekély nagypo-
litika. Mi másra készülünk. Ösztö-
neink jól súgnak. Látni véljük az élet-
vidám, csillogó arcú török gyerekek
huncut szemét, a cserzett bõrû, rán-
cokkal barázdált, világ földönfutói-
vá lett kurdok jellemes tekintetét, a
felfoghatatlanul melegszívû és barát-
ságos muzulmán embert. Nem tud-
juk, így lesz-e, de hisszük.

Váltott sofõrökkel, nonstop uta-
zásra berendezett buszunk (vezetõ és
mitfárerülés, plusz szükség szerint
négy fekvõhely) Szerbián és Bulgá-
rián át másnap, késõ délután éri el a
török határátlépõt. Hat órás várako-
zás és szokatlanul bürokratikus vám-
kezelés után átlépjük célországunk
határát. E tény semmi túlzott
örömködésre nem ad okot. Az eddig
megtett 1200 kilométer mellé Törö-
kországon belül még 1800 kilomé-
tert kell megtennünk ahhoz, hogy
elérjük az ország legkeletibb részén,
az örmény határtól mindössze né-

Ararat - Kelet Anatólia (1)
Törökországi úti beszámoló a hegymászó

és csavargó expedícióról
hány kilométerre elhelyezkedõ
Ararat hegyet. Az utak állapota meg-
lepõen jó, a benzinkutak még a leg-
elhagyatottabb helyeken is 50-100
kilométerenként követik egymást,
hát kíméletlenül faljuk a kilométere-
ket. Utazásunk 55. órájában, hajnal
4-kor ott állunk Dogubayazit váro-
sának határában, megérkeztünk!

Ismerkedés a helyi
viszonyokkal
Nyolc órakor telefonon felvesszük a
kapcsolatot hegyi vezetõnkkel
Ahmettal (hónapokon keresztül tar-
tó kínkeserves egyeztetések árán még
Magyarországról leszerveztük vele
mászásunk részleteit). Õ kocsival
elénk jön a városszéli benzinkúthoz,
és a belvárosban lévõ irodájához ve-
zet. Szívélyes fogadtatás, rituális tö-
rök tea, széles mosolyok és egy kel-
lemetlen hír: a megbeszéltek ellené-
re holnap még nem, csak holnapután
indulhatunk a hegyre. A hegyi veze-
tõ tiszteletdíját (650 EUR) ellenben
kéretik még a mai napon rendelke-
zésre bocsátani. Ami viszont minde-
nért kárpótol: szállásunk a város ne-
vezetességeként emlegetett, egykor
366 szobás impozáns Ishak Pasa pa-
lota felett 100 méterre található, pá-
ratlan látványban részesítvén ben-
nünket. Gyorsan ledobáljuk holmin-
kat és irány a város forgataga. Mind-
egyikünk zöldfülû még a kelet vilá-
gában (eddigi útjaink zöme Európá-
hoz kötõdik), így érthetõ az erõs rá-
csodálkozás, amellyel Dogubayazitot
szemléljük. Közel 3 órás felderítõ sé-

tánk alatt megpróbáljuk megfejteni,
hogy miért csak a gyerekek dolgoz-
nak, miközben a férfiak százszámra
ülnek, és beszélgetnek az utcai teá-
zók székein. Igyekszünk rendszert
keresni a közlekedési lámpák, a tül-
kölõ és rohanó autók, valamint az
úttesten keresztül kasul rohangáló
tróglik, triciklik és gyalogosok töké-
letes szimbiózisában. Megkíséreljük
kiismerni magunkat a százezres, egy-
milliós, sõt több tízmilliós számje-
gyû török árcédulák és bankók ka-
valkádjában. Ezeken túl szeretnénk
nyomára bukkanni azon rejtély meg-
oldásának, hogyha egy többszázez-
res városban mindenki az
árútól roskadozó pultok
mögött áll és elad, ellenben
senki sem vásárol, miként
és mibõl élnek meg a vá-
ros lakói, kereskedõi. Nem
bizonyulunk eléggé bölcs-
nek, a megfelelõ válaszok
nélkül térünk meg szállá-
sunkhoz estebédre.

Másnap, hogy a várat-
lan szabadnap ne vesszen
kárba, ellátogatunk a né-
hány órányira lévõ egykori örmény
fõvárosba, Ani-ba. Az oda úton meg-
állapíthatjuk; intenzív és nagy létszá-
mú a katonai jelenlét a térségben. A
laktanyák és helyõrségek egymást
érik, a közúti ellenõrzési pontok gép-
puskaállásokkal, géppisztolyos kato-
nákkal, harckocsikkal 30 kilométe-
renként követik egymást. Az út fo-
lyamán háromszor állítanak meg
bennünket, döcögõs angol, orosz,
török nyelvû eszmecseréink bohózati
elemekben nem szûkölködnek. A
katonák tisztelettudóak, sõt egyene-
sen barátkozóak, útleveleink átvizs-
gálása után rövid úton továbbot in-
tenek, pedig a közút gyakran egy-két
kilométernyi távolságra fut az ör-
mény határtól. Már az üveghegyeken
is túl járunk, amikor a zúzottköves
szekérúton parányi idilli falucskába
érünk. Négy-öt kolónia, vagy család
élhet itt, birtokaikat gondosan egy-
másra rakosgatott egy méter magas
kõkerítés jelöli. Az egyik udvarról
maszatos gyerekek csodálkoznak rá
idegen feliratú buszunkra, pár darab
édességet nyomunk a kezükbe. Fél
percre állunk meg, de ennyi elég ah-
hoz, hogy tisztességben megõszült
idõs férfi lépjen hozzánk fejkendõs
feleségével és házába invitáljon egy
italra. A birtok, a gazdasági udvar vi-
szonylagos rendezetlensége ellenére
az alacsony ajtajú, döngölt padlós
kõházban patyolat tisztaság fogad.
Az egyetlen helyiség szemmel látha-
tóan a tisztaszoba szerepét tölti be.
A fal mellett körbe pad és lóca dí-
szes párnákkal, a falakon míves szõt-
tesek, szõnyegek. Tea meghívásra
számítottunk, ehelyett öblös poha-
rakban aludttejszerû italt, lepényke-
nyeret és kétfajta ízletes sajtot tesz-
nek elénk a háziak szíves kínálással.
Még nem ismerjük a keleti embert,
ravasz pénzszerzõ manõverre gya-
nakszunk, hisz a folklór a világon

mindenütt pénzzé tehetõ. Mivel tar-
tozunk? – kérdezzük egy mesesze-
rûen eltöltött félóra után, de a házi-
ak határozottan elhárítják már a kér-
dést is. Mély meghajlással és a leg-
õszintébb tisztelettel veszünk búcsút
a vélhetõleg örmény, vagy kurd csa-
ládtól, de nem értjük mi történt: vad-
idegen turistaként a legelsõ utunkba
kerülõ család behív hatunkat ottho-
nába, és minden érdektõl mentesen
megvendégel. Negyvenes éveinket
tapossuk, eddig ilyennel még nem ta-
lálkoztunk. Döbbent csodálkozás és
mély hallgatás telepszik közénk, mi-
közben a buszkerekek a murvás úton

tovagörögnek: ébresztõ európai úr-
fik, ez itt a „barbár” kelet.

Hamarosan elérjük Ani-t, az ár-
nyak lakta romvárost. Egykoron, i.sz.
1000 környékén százezer örmény élt
és nyüzsgött e helyütt, most néhány
megszállott lézeng a városfal marad-
ványokon belül. Akkortájt a leírások
szerint többszáz vallási célokat szol-
gáló templom, katedrális, dzsámi ál-
lott ezen a helyen, most törmelékhal-
mokon gázolunk, de néhány monu-
mentális épületegyüttes csodával
határos módon megmaradt hírmon-
dónak. A többivel végzett az idõ vas-
foga, tûzvész vagy a földrengések. A
talpon maradó 15 méter magas vá-
rosfalszakaszok, a kisebb székesegy-
ház méretû, megrongálódott, de fõ-
falaival, hatalmas oszlopaival büsz-
kén égbetörõ Ani katedrális, a tizen-
két oldalú Szent Gergely templom
magukon viselik ezer év üzenetét:
gazdagság, pompa és bõség egyko-
ron, enyészet, elmúlás, jeltelenség
másszor. Hogy az idõkerékben éppen
ki, mikor, és miért van lenn, avagy
fenn, talán a csillagok a megmond-
hatói.

Az este már újra dogubayaziti
„bázistáborunkban” talál bennünket.
Gondosan összekészítjük 5-6 napra
való túrafelszerelésünket (ruházat,
élelmiszer, sátor, hálózsák, gyógy-
szerek), és korán nyugvóra térünk,
hisz holnap hajnalban indulunk „A”
hegyre! Este 10-kor hegyi vezetõnk,
Ahmet ráz fel bennünket. Kora este
lenn a városban megöltek egy kur-
dot és egy törököt – mondja -, na-
gyon feszült a hangulat mindenütt.
A milícia a kurd gerillák miatti óva-
tosságból nem enged további csopor-
tokat a hegyre, egy-két napot várno-
tok kell.

HEININGER FERENC

(folytatjuk)

Kedves Nagymarosiak!
Örömünket megosztva ezúton tudatjuk Önökkel, hogy 2005. au-
gusztus 9-én megmásztuk a gyönyörû és misztikus Ararat hegyet
(5165 m). A fotó és filmanyagok feldolgozása után személyesen
is beszámolunk utazásunkról.

Üdvözlettel: Gulyás Attila (Vác), Heininger Ferenc (Nagyma-
ros), Mihály László (Nagymaros), Hámori Tibor (Zebegény), Mi-
hály Gábor (Nagymaros), Varga Tamás (Nagymaros)
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AZ ÖNKORMÁNYZAT
MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu

Állatvédelmi
 sorok

KÉRJÜK, TÁMOGASSANAK, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!
Postai befizet� csekkek az állatorvosi rendel�ben, a Bethlen
vendégl�ben, a könyvtárban, és a révpénztárban találhatók.

TÁMOGATOTT AKCIÓK
2005 OKTÓBERÉBEN.
M A C S K Á K / K U T Y Á K
IVARTALANÍTÁSÁRA ÉS
MACSKÁK VESZETTSÉG
ELLENI OLTÁSÁRA.

Jelentkezési lapok találha-
tók: a Bethlen sörözõben,  a hor-
gászboltban  és a könyvtárban.

A lapok ugyanott adhatók le
SZEPTEMBER  30-IG.

A Máté Állatvédelmi Közhasz-

nú Alapítvány  2005 május-jú-
niusban tartott akciója keretén
belül a következõket támogatta:
7 nõstény és 6 kandúr ivartalaní-
tását, 3 nõstény macska veszett-
ség elleni beoltását, 5 szuka és 1
kankutya ivartalanítását, továb-
bá 1 befogadott kutya ivartalaní-
tását,  valamint 2 befogadott ku-
tya veszettség elleni és kombinált
oltását.  A támogatás összköltsé-
ge 87.900 Ft–ot tett ki.

VON-BENKO FERENC

FELHÍVÁS. Az Örökségünk Nagymaros címû könyvemben
néhány adat és név tévesen szerepel. A könyv második kiadá-
sában szeretném a hibákat kijavítani. Kérem, minél elõbb jelez-
ze ezzel kapcsolatos észrevételeit.

DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ

* 
Keresem az 1907-ben az USA-ba kivándorolt Zoller János (1871.
Nagymaros), felesége Heim Johanna (1871. Nagymaros), gyer-
mekeik Ottó (1900. május 3. Nagymaros) és Dezsõ (1903. április
16. Nagymaros) nagymarosi rokonait.

DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ

Seregi György ötvös, kovács iparmû-
vész kiállítása nyílt augusztus 19-én
Verõcén, a Gorka Kerámiamúzeum-
ban. A tárlat szeptember 30-ig tekint-
hetõ meg hétfõ kivételével naponta
9-17 óráig.

A Nagymaroson élõ és alkotó 51
esztendõs mûvész mesterei Lehoczky
János Ferenczy-díjas kovács iparmû-
vész és Walfrid Huber, a bécsi Mû-
vészeti Akadémia tanára. Mûhelyét
1978-ban alapította, 1982-ben Nívó-
díjat kapott, a Magyar Köztársaság
Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátu-
sától. Elsõ könyvét az „Iparmûvészet
1100 fokon - Kovácsolás a mai Ma-
gyarországon” címût 2002-ben írta,
melyben szerzõtársa volt édesapja,
dr. Seregi György okleveles mérnök,
címzetes egyetemi docens, Eötvös
Lóránd díjas és Kristófi Ákos végzõs
bölcsészhallgató.

Seregi György munkáit számta-
lan helyen láthatjuk, így a közelünk-
ben lévõ településeken, szerte az or-
szágban, de még országhatárunkon

Seregi György kiállítása

kívül is. Ha csak szûkebb pátriánkat
vesszük figyelembe, akkor fõbb
munkái közül elsõként említhetjük
nagymarosi Duna-parti sétányon álló
Millenniumi emlékkutat, de õ készí-
tette a nagymarosi református temp-
lom kertkapuját és kerítését is.

FOTÓ: HIVERT GÁBOR

Tisztelt nagymarosi polgárok! Az
utóbbi években nagy számban jelen-
tek meg a közutakon a négykerekû,
úgynevezett Quad motorosok, akik
azonban nemcsak a közutakon hó-
dolnak szenvedélyüknek, hanem te-
repen is kipróbálják jármûveiket.
Országosan jelentkezõ probléma,
hogy egyes motorosok nem kímélik
a természetvédelmi területeket sem,
sokszor visszafordíthatatlan káros
folyamatokat idéznek elõ a védett te-
rületeken.

A quad motorosok nem kerülték
el a Börzsönyt sem, melynek jelen-
tõs része a Duna-Ipoly Nemzeti Park
részét képezi, közigazgatásilag pe-
dig a Nagymarosi Rendõrõrs illeté-
kességi területéhez tartozik. Kapi-
tányságunkat felkereste a nemzeti
park kerületvezetõ természetõre ab-
ból a célból, hogy dolgozzunk ki va-
lamilyen közös megoldást a problé-
ma megszüntetésére. Közös egyez-
tetés után arra a megállapításra ju-
tottunk, hogy szükséges a védett te-
rületeken a társszervek bevonásával
erre irányuló ellenõrzéseket tarta-
nunk, de világossá vált az is, hogy
csupán ezzel az eszközzel nem le-
het a gondot megoldani. A nemzeti
park munkatársai elmondták, az er-
dészeti törvény lehetõséget ad arra,
hogy az illetékes hatóságok felé be-
nyújtott kérelem alapján kijelölés-
re kerüljenek egyes útszakaszok,
amelyeken a motorsport szerelme-
sei hódolhatnak szenvedélyüknek.
Természetesen az engedélyeztetés-
nél szigorúan figyelembe veszik a
természeti értékek védelmét, vala-
mint a vadállomány és a túrázók ér-
dekeit is.

A következõ megbeszélésre a
korábbi résztvevõkön túl olyan sze-
mélyeket is meghívtunk, akiknek
közismert a természet iránti szere-
tetük, de aktív motorosok is. A fel-
kért személyek örömmel fogadták a
meghívást és a hatóságok ilyen irá-
nyú kezdeményezését a közös prob-
léma megoldása érdekében. A mo-
torosok részérõl Szabó László úr váci
vállalkozó felvállalta, hogy a ható-
ságok felé záros határidõn belül be-

Rendõrségi hírek
nyújtja a szükséges kérelmeket, de
más motoros társaságok képviselõi-
nek javaslatait is várja az engedé-
lyeztetésre szánt útvonalak megje-
löléséhez. Reményeink szerint még
ebben az évben ki lesznek jelölve a
motoros útvonalak, ahol a megfele-
lõ szabályok betartásával már legá-
lisan lehet motorozni a Börzsöny te-
rületén.

Befejezésként tájékoztatom a
Tisztelt Olvasókat egy, a városunk-
ban történt súlyos bûncselekmény-
rõl és az elkövetõk sikeres elfogá-
sáról. Augusztus 18-án a kora dél-
utáni órákban a vasútállomás kör-
nyékén egy idõs nagymarosi férfit
három fiatal lány lefogott és a nála
lévõ mintegy 27.000.- Ft készpénzt
elvették tõle. A férfi segélykiáltását
egy fiatalember hallotta meg, aki né-
hány másodperc elteltével látta a fi-
atal lányokat elfutni a helyszínrõl. A
szerencsének köszönhetõ, hogy a
szolgálatos rendõrjárõr és az azt se-
gítõ polgárõr éppen a környéken tar-
tózkodott, így néhány perc múlva
nem messze a helyszíntõl a kapott
személyleírás alapján sikerült elfog-
niuk az elkövetõket. Az elkövetõk
mindhárman fiatalkorúak, közülük
kettõ váci, egy pedig nagymarosi il-
letõségû, akiket a sértett a késõbbi-
ek folyamán egyértelmûen felismert,
majd a kihallgatás során mindhár-
man elismerték a bûncselekmény el-
követését. Jelenleg az eljárás folya-
matban van az elkövetõkkel szem-
ben.

Ne feledjék a 107-es vezetékes
és a 112-es mobilszám ingyenes és
bármikor hívható, várjuk bejelenté-
seiket!

KISS SÁNDOR FÕHADNAGY, ÕRSPA-
RANCSNOK-HELYETTES

Változott a helyi
autóbusz

menetrend
Szeptember 1-jétõl ismét vál-
tozás történt a Dunabusz Kft
helyi, menetrendszerinti au-
tóbusz közlekedésében. Az
elsõ járat 6.40 órakor indul a
Fõ térrõl, az utolsó pedig
16.35-kor indul a Fõ térrõl és
16.54 órakor érkezik a végál-
lomásra. Indulási idõpontok:
6.40, 7.10, 7.40, 9.00, 13.45,
14.15, 15.40, 16.10, 16.35. A
helyi menetrendszerinti busz
csak hétfõ-péntek és munka-
napokon közlekedik! A rész-
letes menetrend a polgár-
mesteri hivatalban átvehetõ,
illetve a buszmegállókban
megtekinthetõ.
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Rádiók, tévék, videók, hifik, CD-k,
DVD-k helyszíni és mûhelyjavítása

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

Szombaton: 9-12 óráig

Nagymaros,
Fõ tér 3.

Tel.:
06-20/5495-165

27/354-535

ILDIKÓ Ingatlan, Értékbecslõ, Hiteliroda
06-20/46-43-429, 27/354-535, Nagymaros, Fõ tér 3.

Kedves Eladó Ingatlannal Rendelkezõ Tulajdonosok!

Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére
- Többgenerációs családi házakat 10-35 Mft, családi házakat központ-
ban 8-20 Mft, nyaralókat, telkeket, Duna-parti házakat,
- Házrészeket 5-13 Mft, albérletet, szobákat turizmusra.
- Értékbecslés 24 órán belül, adó-illeték-ingatlanjogi tanácsadás, ge-
renda- és egyéb házak építése, ingatlan-életbiztosítások, támogatott,
jelzálog és személyi hitelek ügyintézése.
- Duna-parton lakóparki lakások értékesítése - elõjegyzés az irodában. 

Haraminé Papp Ildikó
NYÁRI NYITVA TARTÁS:

hétköznap 9-tõl 17-ig,
szombat-vasárnap 10-tõl 17 óráig.

A Fónay Márta
Színkör felvételt hirdet
Várnak minden 15. életévét betöltött leányt és
fiút, aki kedvet érez a színészmesterség elsajá-
tításához. Feltételek: egy szabadon választott
próza és vers. A felvételi idõpontja: 2005. szep-
tember 14. szerda 15-18 óráig. A felvétel helye:
Vác Madách Imre Mûvelõdési Központ. További
információ: Góczán Zsolt, telefon 06-30/275-
3971.Sz/7
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Katica sétányon kiadó faház, kertgondozást kérek
cserébe. Használhatja kertünket, amennyiben rendben

tartja, és lakhat, egy télen is fûthetõ faház kis
szobájában. E célra keresek egy nem dohányzó,

 józan életû dolgos embert.
Telefon: 06-20/9840-278.
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Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.

Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
E-mail: pmkabinet@nagymaros.hu
Nyomdai és szerkesztõi munkák:

Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.

Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 25.!

 Kereskedõ boltvezetõ
 Vendéglátó üzletvezetõ

 ABC eladó
OKJ-s HÉTVÉGI

képzések
indulnak

Nagymaroson!
Érdeklõdni lehet:

27/356-312
06-20/333-4008
06-30/380-6233

M Û G Y Û J T E M É N Y
ELADÓ. Markó képbõl,
19 db festménybõl, pécsi
Zsolnay tárgyakból - 1870-
1930-ig bezárólag kiemelt
körpecsétes Zsolnay vá-
zákból -, kaspókból, egye-
di muzeális darabokból,
eozin szobrokból, bútorok-
ból álló gyûjteményemet –
akár egyben, vagy külön-
külön - szeretném tovább-
adni, kizárólag gyûjtõknek.
Kereskedõknek nem eladó
a gyûjtemény. Telefon: 06-
70/633-7719, 06-20/363-
9159.
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Nagymaros,
Magyar utca 21.

SZEPTEMBER 5-tõl 30-ig
Miklósi parasztkolbász 1 kg   695,- Ft
Angolszalonna 1 kg 1099,- Ft
Lángolt karaj 1 kg 1299,- Ft
Lecsókolbász 1 kg   349,- Ft
Hevesi párizsi 1 kg   349,- Ft

Trappista sajt 1 kg   889,- Ft
Lengyel Eidami 1 kg   859,- Ft
Abaúj tej 2,8 % 1 l   115,- Ft
Dráva kancsós tej 2,8 % 1 l   159,- Ft
Kancsós tejföl 450 gr   159,- Ft
Montice tégelyes túró 250 gr   159,- Ft
Csízió special növényi sajt 1kg   659,- Ft
Rottaler dob. tartós tej 1,5 % 1 l   115,- Ft
Milli UHT tej 2,8 % 1 l   129,- Ft
Milli UHT tej 1,5 % 1 l   129,- Ft
Bianka Fitt margarin 500 gr     99,- Ft

Thallo francia saláta 200 gr   109,- Ft
Thallo mexicói saláta 200 gr   109,- Ft
Thallo kaszinó tojás 2 darab 1 db   159,- Ft
Thallo majonézes burgonyasaláta 200 gr     99,- Ft

Sága fokhagymás pipifasírt 1 kg   639,- Ft
Sága mini kijev 250 gr   319,- Ft
Valdor csibecsapat 1 kg   649,- Ft
Virslis palacsinta 900 gr   525,- Ft
Tonhalas párnák 400 gr   399,- Ft
Kindy túrógombóc csoki öntettel 500 gr   349,- Ft
Gleccser zöldborsó 1 kg   235,- Ft
Bolognese pizza 3*300 gr 1 kg   799,- Ft
Hasábburgonya Tomax 1 kg   179,- Ft

Vegyes gyümölcsíz Vitamor 650 gr   175,- Ft
Cseresznye egész befõtt Vital 700 ml   165,- Ft
Szilva befõtt Nishi 720 ml   119,- Ft
Meggybefõtt magozott Koroncói 720 ml   169,- Ft

Swiss Roll piskóták 250 gr   129,- Ft
Jolly piskótatekercs kakaós 200 gr   109,- Ft
Stollwerck Lady desszert 200 gr   299,- Ft
Gyümölcslekvárral töltött puszedli 120 gr     89,- Ft
Detki keksz mini karika 180 gr   185,- Ft
Detki keksz mini mézes 200 gr   199,- Ft
Detki keksz mini sajtos 180 gr   149,- Ft
Gyõri háztart. keksz 200 gr     89,- Ft
Gyõri édes omlós 180 gr   139,- Ft
Mars szelet 48 gr     75,- Ft
Bohóc, szamba, lottó, autós, eperjó szelet 28 gr     29,- Ft
Milka lila stars 100 gr   179,- Ft
Milka waffelini 3 féle 31gr + 23 % gratis 1 db     55,- Ft

Milka 100gr (több íz) 1 db 169,- Ft
Milka 100 gr (egész mogy., marcipános, karam.) 1 db 199,- Ft

Bravos õrölt kávé 1 kg 549,- Ft
CBA õrölt kávé 250 gr 179,- Ft
2 db müzli+díszdoboz 2*375 gr 1 db 595,- Ft
CBA sóspálcika 170 gr   99,- Ft
Merido Aroma 2*250 gr 1 db 499,- Ft

Danesita piskóta tortalap 250 gr   99,- Ft
Poldesse sütõpor 15 gr     7,- Ft
Poldesse pudingpor (vanília-csoki) 1 db   19,- Ft

Kovászos uborka (lédig) 1 kg 259,- Ft
Kovászos uborka 500 gr 500 gr 149,- Ft

CBA sólet csípõs kolb. 380 gr 175,- Ft
Kunsági szárnyasmájas rizotto 380 gr 189,- Ft
Kunsági töltött káposzta 380 gr 179,- Ft
Riso borsóleves virslivel dob. 300 gr   89,- Ft
Riso gulyásleves sertéshússal 300 gr   89,- Ft
Sertéshús pástétom 180 gr 105,- Ft
Szegedi májkrémek 65 gr   29,- Ft
Aranyfácán zöldbab üv. 540 gr   99,- Ft
Hame töltöttkáposzta 400 gr 239,- Ft
Vifon levesek 60gr (7 íz) 1 db   39,- Ft

Kotányi édesnemes paprika 100 gr 169,- Ft
Csemege paprika (Szegedi-Házi) 50 gr   89,- Ft
Csemege paprika (Szegedi-Házi) 100 gr 135,- Ft
Csemege paprika (Szegedi-Házi) 250 gr 299,- Ft

Pagani tészta olasz (8 féle) 500 gr   99,- Ft

CBA ásványvíz dús, mentes 1,5 l   45,- Ft
Paradiso ásványvíz dús, mentes 1,5 l   49,- Ft
Veritas ásványvíz dús, mentes 1,5 l   65,- Ft
Szobi tetra üdítõ (õszi-sárga-par.) 1 db 109,- Ft
Red Bull energiaital (cuk.mentes) 250 ml 265,- Ft
Löwenbrau 0,5 l dob. sör 1 db 139,- Ft
Lindenhof 0,5 l dob. sör 1 db 109,- Ft
Becks 0,5 l dob. sör 1 db 135,- Ft

CBA wc papír 4-es 1 cs   85,- Ft
Domet kertiseprû nyéllel 1 db 555,- Ft
Domet dörzsi mosogató szivacs 10 db 1 cs 145,- Ft
Yplon mosogatópor 1 kg 465,- Ft
Nova hajlakk 450 ml 539,- Ft
Palmolive tusfürdõk 250 ml 299,- Ft
Fa men after shave 100 ml 799,- Ft
Aquafresh fogkefe 1 db 405,- Ft

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!
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