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Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

2005. október 5. - a lap ingyenes!

Ady Endre

Október 6.
Õszi napnak mosolygása,
Õszi rózsa hervadása,
Õszi szélnek bus keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hõsi áron -
Becsületet, dicsõséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az õszi rózsa,
Hulló levél bucsu-csókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Õszi napnak csendes fénye,
Tûzz reá a fényes égre.
Bus szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

1898

Meghívó az 1956-os
emlékünnepségre

Szeretettel meghívunk mindenkit az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékére október 22-én 18 órakor
a mûvelõdési házban rendezendõ városi ünnepségre.

Díszvendégünk: Kondor Katalin, a Kossuth Rádió fõmunka-
társa. Az  ünnepi mûsorban közremûködnek a Kittenberger

Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola diákjai.
Ez alkalommal kerül sor a Nagymaros Ifjúságáért díj
átadására is. A meghívottak között külön köszöntjük a

Nagymaroson élõ, 1956-ban meghurcoltakat.
Az ünnepséget  követõen  az áldozatok tiszteletére megem-
lékezés és koszorúzás lesz a Fõ téren lévõ emlékhelynél a

Szent Gellért cserkészcsapat közremûködésével.
Várunk mindenkit szeretettel.

Emlékezzünk együtt hõseinkre!

Városunk új jegyzõje Hutter Jánosné
Ügyfélbarát hivatalt szeretne kialakítani

Messze, idegen fogságban
Hozzád száll a sóhaj,

Dícsérünk és áldunk Téged,
könnyes énekszóval

Kegyelmes jó Anyánk, tekints
a foglyokra,

Ó nagy irgalmú Mária vezesd
õket haza!

Emlékmû a kál-kápolnai vasútállomáson
Köszönet a kápolnaiaknak és kompoltiaknak

Az emlékünnepségen résztvevõ nagymaro-
siak a kompolti templom elõtt

A messzi,
idegen fogság-
ban, Oroszor-
szágban szüle-
tett rabének
ezen versszaka
került a Kál-
Kápolna állo-
máson felállí-
tott emlékmûre,
ahol 1945-ben
a málenkij ro-
botra elhurcol-
takat – akiket
falujukból idá-
ig gyalog haj-
tottak – enni és
innivaló nélkül
marhavagonokba zsúfoltak és vit-
ték õket az ismeretlen felé. Köz-
tük voltak a nagymarosiak, s a
környezõ települések német szár-
mazású lakói: kismarosiak,
zebegényiek, szendehelyiek, ber-

kenyeiek - de még felsõgödiek is
-, a tõlünk távolabb élõk közül:
Iklad, Vecsés, Rákoskeresztúr,
Kápolna, Kál és  Kompolt polgá-
rai.

» folytatás a 3. oldalon

"Legelsõ a nemzet, azután a család s csak
harmadsorban nézzed a magad javát!"

(MAGYAR LAKODALMAS RIGMUS)

Egyhangú szavazással Hutter
Jánosnét, a polgármesteri hivatal
aljegyzõjét választotta jegyzõnek
a képviselõ-testület szeptember
12-i ülésén. Hutter Jánosné koráb-
ban, 1991-97-ig a zebegényi pol-
gármesteri hivatalban dolgozott
igazgatási elõadóként. 1997-ben a

gyámhivatal alakulásakor került
városunkba gyámhivatal vezetõ-
nek. Az államigazgatási fõiskola
elvégzése után, 2003-tól elõször
átirányítással helyettesítette az al-
jegyzõt, majd a szervezeti felépí-
tés változásakor bízták rá a szer-
vezési és koordinációs osztály ve-

zetését. Feladatkörébe tartozott a
képviselõ-testületi anyagok elõké-
szítése, a választás koordinálása,
s a jegyzõi munka elõkészítése. Az
aljegyzõ, Hunyadkürti Szilvia tá-
vozása után megbízták az aljegy-
zõi, s amikor idén júniusban, a
jegyzõ, dr. Ferenczi Tibor elkö-
szönt a hivataltól, megbízták a
jegyzõi feladatok ellátásával.
Zebegényben él, három gyermek
édesanyja.

» folytatás a 3. oldalon

Kábeltévé – a vasút fölött is hamarosan beköthetõ » 5. oldal» 5. oldal» 5. oldal» 5. oldal» 5. oldal

Idõszerû gondolatok a demokratikus
önkormányzatiság 15. évfordulóján » 7. oldal» 7. oldal» 7. oldal» 7. oldal» 7. oldal
Arany diplomát vett át Jancskár Sándorné » 8. oldal» 8. oldal» 8. oldal» 8. oldal» 8. oldal

Nagymaroson is megkezdte mûködését a Bozsik-program! » 9. oldal» 9. oldal» 9. oldal» 9. oldal» 9. oldal

A tartalomból
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Városfejlesztési és városüzemeltetési
események szeptemberben

- A Fõ tér környezetrendezéséhez megjelent az építési tenderfelhívás
a kivitelezési vállalkozói szerzõdés várhatóan november hó végén köt-
hetõ meg.
- A Hunyadi sétány alatti parti védmûvek állapota mára több helyen
tönkrement, sok más szempont mellett ezért is indult el a terület kör-
nyezetrendezési tervezése. A csónaklejárók állapota mutatja a leg-
rosszabb képet, ezért ezúton is kérjük a lakosságot, hogy a lejárók meg-
támasztásához készült kõrakatot ne hordják el, ne dobálják szét, mert
ez a mûtárgy teljes tönkremeneteléhez vezet. A parti területek kezelé-
sét végzõ KDV Vízügyi Igazgatóság egyértelmûen elzárkózik a parti
mûtárgyak fenntartásától és helyreállításától, így a továbbiakban az ön-
kormányzatra háruló feladat költségeit lehet ezzel csökkenteni;
- A Rákóczi út környezetében is megkezdõdött a kábeltelevízió háló-
zatának kiépítése az elektromos hálózati oszlopsor túlterheltsége miatt
a képviselõ-testület döntése értelmében új oszlopsor elhelyezésével;
- A Mainzi utca útburkolat javítására a Közép-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Tanács, önkormányzati tulajdonú, belterületi utak fel-
újításának támogatására kiírt pályázatán 3,692.900 Ft támogatást nyert
önkormányzatunk. A támogatás kiegészül az azonos összegû települési
önrésszel. Az elõkészítés ez év végén indul, a kivitelezés várhatóan
2006 tavaszán. Itt kell megemlíteni, hogy a település rosszabb állapot-
ban lévõ útjainak (Rákóczi út, Fehérhegy utca) kivitelezési költségei
jóval meghaladják a pályázat léptékét (meghatározott fajlagos egység-
árak alkalmazandók a pályázat keretében), illetve a szükséges önrész
összege is egy több tízmilliós beruházás esetében magasnak mondha-
tó.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER,
MURÁNYI ZOLTÁN VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLYVEZETÕ

Nagymaros Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete szeptem-
ber 12-én rendes, szeptember 27-
én pedig rendkívüli testületi ülést
tartott.

A rendes ülés határozatai:
- Egyhangú döntéssel, zárt ülé-

sen a két jelölt közül megválasz-
tották jegyzõnek Hutter Jánosnét,
aki dr. Ferenczi Tibor távozása óta
megbízott jegyzõként végezte
munkáját. A zárt ülést az egyik je-
lölt, dr. Sas Gábor kérte. A napi-

Tudósítás a képviselõ-testületi ülésekrõl

rend tárgyalásának ideje alatt a pol-
gármesteri hivatal dolgozói – elõ-
ször a teremben -, késõbb a zárt
ülés miatt az udvaron és folyosón
vártak az eredményre, majd taps-
sal fejezték ki örömüket, amikor az
ülést vezetõ Edöcsény András pol-
gármester bejelentette, hogy Hutter
Jánosnét választotta a testület jegy-
zõnek. (A hirdetésre 13 pályázó je-
lentkezett, ebbõl 1 határidõn túl
adta be jelentkezését, végül az ügy-
rendi, összeférhetetlenségi és sza-
vazatszámláló bizottság két jelölt
pályázatát tartotta érdemesnek arra,
hogy a testületi ülés elé terjesszék.)

- elfogadták a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót;

- döntöttek burkolat felújítási
pályázatról;

- elfogadták az önkormányzat
2005. I. félévi gazdálkodásáról szó-
ló beszámolóját;

- módosították az SZMSZ-t;
- megismerve a Balogh és Tár-

sa Könyvvizsgáló Kft tevékenysé-
gét és feladatait, elfogadták a
könyvvizsgáló beszámolóját és fel-
kérték Bergmann Margit könyv-
vizsgálót, hogy segítse a pénzügyi
és gazdasági bizottság munkáját;

- megbízták a Balogh és Társa
Könyvvizsgáló Kft-t a Maros Kft
könyvvizsgálói feladatainak ellátá-
sával;

- beszámolót hallgattak meg
Döbrössy Mihálynétól, a Nagyma-
rosi Krónika és Hõsök Könyvének
vezetésérõl. Megköszönve eddigi
munkáját megbízták Perbíró Jó-
zsefet a Nagymarosi Krónika lek-
torálásával;

- elfogadták a Napközi Ottho-
nos Óvoda 2004/2005 évi beszá-

molóját;
- értékelték a 2005-ös kiemelt

rendezvényeket, s eredményes te-
vékenységéért dicséretben részesí-
tették Ivor Andrásné rendezvény-
szervezõt, valamint javasolták a
jegyzõnek jutalomban részesítését;

- módosították Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Is-
kola oktatási térítési díjairól szóló
önkormányzati rendeletet. A díj-
emelés lépcsõzetesen lép életbe, s
elhangzott, az emelés várhatóan
kevés gyermeket érint. Az intéz-
mény igazgatója, Laczi István el-
mondta: a döntés elõtt széles kör-
ben kikérték a szakemberek és a
szülõk véleményét. A hátrányos
helyzetben élõket eddig és a jövõ-
ben is támogatásban részesíti az is-
kola alapítványa;

- elfogadták a Nagymaros újság
hirdetési tarifáinak módosításait;

- kis módosítással elfogadták a
nagyértékû önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanok hasznosítására vo-
natkozó polgármesteri elõterjesz-
tést;

- módosították az élelmezést
nyújtó intézményekben alkalma-
zandó nyersanyagköltség és  térí-
tési díjakat, amelyen utoljára 2004
áprilisában változtattak;

- sor került bizottsági tagok cse-
réjére: az ügyrendi, összeférhetet-
lenségi és szavazatszámláló bizott-
ság tagja lett Janovics Tibor, a hu-
mánügyi bizottságé Hollósi Géza,
a pénzügyi és gazdasági bizottsá-
gé Janovics Tibor és Hollósi Géza,
a városfejlesztési, környezetvédel-
mi és városüzemeltetési bizottság
külsõ tagja lett Kiss Péter. Az ed-
digi külsõ tagnak, Janovics Tibor-
nak megköszönték a bizottságban
eddig végzett munkáját.

- döntöttek arról, hogy az ön-
kormányzat idén is csatlakozik a
Bursa Hungarica ösztöndíjprog-
ramhoz;

- ismételten pályázatot írtak ki
a Nevelési Tanácsadó vezetõi állá-
sára, mivel a korábbi pályázati fel-
hívás eredménytelennek bizonyult;

- foglalkozott a testület
Kodolányi János Fõiskola õrzési
díjának tartozásával;

Az egyebek napirend alatt fog-
lalkozott a testület segélykérelmek-
kel, zárt ülésen pedig a Pest me-
gyei kitüntetésekre tettek ajánlást,
ezenkívül döntöttek önkormányzati
kitüntetésrõl.

*
A szeptember 27-i rendkívüli

képviselõ-testületi ülés határozatai:
- döntöttek a Kittenberger Kál-

mán Általános és Mûvészeti Isko-
la mûvészeti tagozatának eszköz-
fejlesztésére vonatkozó PMKA
(Pest Megyei Önkormányzat Köz-
oktatás-fejlesztési Alapítvány) pá-
lyázat benyújtásáról 10 százalékos
önrész vállalása mellett;

Hutter Jánosnénak gratulál
dr. Sas Gábor, aki szintén
pályázott az állásra

Városi pályázatokról
Idõsbarát Önkormányzati Díj: Annak ellenére, hogy önkormányzatunk
idõsekkel kapcsolatos munkáját minisztériumi szakvélemény is elismerte,
idén sem kapta meg Nagymaros Város Önkormányzata az Idõsbarát Ön-
kormányzati Díjat és az ezzel járó 1 millió forint értékû jutalmat.

Ifjúsági Információs Pont kialakítására nyújtottunk be pályázatot szep-
tember folyamán. A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában ki-
alakítandó info pont, a tervek szerint, elsõsorban a nagymarosi ifjúságnak
szolgáltatna kulturális, életviteli, pályaválasztási információkat. Az info pont
fiatalokhoz alkalmazkodó nyitva tartását a polgármesteri hivatalnak kell
vállalnia, de a mûködtetést az ifjúsággal foglalkozó helyi civil szervezetek
is támogatják, önkéntes munkájukkal. A pályázat benyújtását szintén támo-
gatta a nemrég megalakult Ifjúsági Kerekasztal is.

Eszközfejlesztés pályázatok: Idén is három intézmény számára nyújtot-
tunk be eszközfejlesztési pályázatot a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési
Alapítvány felhívására. Pozitív elbírálás esetén a Kittenberger Kálmán Ál-
talános és Mûvészeti Iskola hangszereinek, valamint a Nevelési Tanácsadó
és az óvoda fejlesztõ eszközeinek beszerzése valósulhat meg közel 5 millió
forint értékben.

LEADER+: A pályázat döntõ bizottsága kitolta a LEADER+ pályázatok
bírálati határidejét, a nagy számú (186 pályázatból 136) hiánypótlásokra
hivatkozva. Így a városunk által benyújtott Nagymaros – Kismaros –
Szokolya – Verõce településekkel határolt terület vidékfejlesztésére vonat-
kozó, közel 90 millió forint költségvetésû hiánytalan pályázatunk értékelé-
se is október második felére várható. A pályázatkezelõ Magyar Vidékfej-
lesztési Hivatal nyilvános információi szerint régiónkból érkezett a legke-
vesebb (11) pályamû a felhívásra. Eredményes pályázat esetén november
elsõ feléig kell kidolgoznunk a benyújtott vidékfejlesztési terv részletes,
helybéliek számára elnyerhetõ pályázati rendszerét.

- elfogadták a Pedagógiai Szak-
szolgálat eszközfejlesztési ütem-
tervét;

- döntöttek a Pedagógiai Szak-
szolgálat eszközfejlesztésére vo-
natkozó PMKA pályázat benyújtá-
sáról 10 százalékos önrész vállalá-
sával;

- határoztak ifjúsági koordiná-

tor kinevezésérõl. A feladattal dr.
Rendessy Annamária háziorvost
bízták meg;

- elrendelték a Napközi Ottho-
nos Óvoda eszközfejlesztésre vo-
natkozó PMKA pályázat benyújtá-
sát, 10 százalékos önrésszel, me-
lyet a 2006-os költségvetésbõl biz-
tosítanak.
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Városunk új jegyzõje Hutter Jánosné
Ügyfélbarát hivatalt szeretne kialakítani

Emlékmû a kál-kápolnai vasútállomáson
Köszönet a kápolnaiaknak és kompoltiaknak

folytatás az 1. oldalról

A málenkij robotra elhurcoltak
emlékére állított emlékmû átadására
szeptember 24-én került sor. Reggel 7
órakor indult két busz a Fõ térrõl,
amely vitte a nagymarosiakat,
zebegényieket és útközben felvette a
kismarosiakat. Az egykoron elhurcol-
tak az utat most Kál-Kápolna állomá-
sig két és fél óra alatt megtették a
busszal, ám az út gyalogosan 1945 ja-
nuárjában négy napig tartott.

Kál-kápolna állomáson – ahol 10
órára szép számmal gyûltek össze az
emlékezõk, elhurcoltak és hozzátarto-
zóik - tartott emlékünnepség keretét
Heinczinger János: Ifjúságom ellopott
évei címû könyvébõl felolvasott idé-
zetek adták. Külön köszöntötték
Edöcsény Andrást és Balázs Zoltánt,
az ünnepséget szervezõ Nagymaros és
Kompolt polgármestereit, valamint
Korózs Lajost, az Ifjúsági, Szociális,
Családügyi és Esélyegyenlõségi Mi-
nisztérium politikai államtitkárát.

Az ünnepség a Himnusz-szal kez-
dõdött, majd Balázs Zoltán, Kompolt
polgármestere beszédében felelevení-
tette azt az idõt, amikor õt nem is olyan
rég gyermekként nagymamája kézen
fogva vezette az iskolába.

“A nagymama – azon túl, hogy
mindig vidámsággal volt teli – beszélt
ennek a gyermeknek szomorú esemé-
nyekrõl, háborúról, háború utáni fel-
szabadulásról és a váratlanul jött to-
vábbi gyötrelmekrõl. Ekkor a tekinte-
tében mindig értelmezhetetlen szomo-
rúság, nagyon bántó emlékek jöttek
elõ, amelyet a kisgyerek is érzett de
nem tudhatta, mirõl van szó. Ez a
nagymama ma már sajnos nem lehet
itt, az én nagymamám volt” – hallot-
tuk.

Balázs Zoltán – mint mondta –
gyermekként nagyon megfogta õt az
elbeszélés és mind a mai napig érzi,

milyen megrázkódtatást jelentett ez az
embereknek és mennyire fontos, hogy
ezt soha ne feledjék el. “Én a nagy-
mamámért, Önökért, nagyon-nagyon
sok emberért azt kívánom, hogy tud-
junk emlékezni, tudjunk emlékezve em-
lékeztetni, hogy soha többé ilyen ne
fordulhasson elõ.”

Edöcsény András beszédében min-
denek elõtt köszönetet mondott mind-
azoknak, akik segítettek abban, hogy
ez az emlékmû elkészüljön. Köszöne-
tet mondott az elõzõ ciklus polgármes-
tereinek és önkormányzatainak, hogy
az ötletet támogatták és az emlékmû
alapkövét lerakták, Varga Csaba nagy-
marosi fõépítésznek az emlékmû ter-
vezéséért, Csengery Jánosnak, aki azt
kõbe faragta, a kompolti és nagyma-
rosi önkormányzat munkatársainak,
akik felállították és a MÁV illetékes
vezetõinek, hogy a helyet biztosítot-
ták és a környezetét gondozzák. Majd
így folytatta:

“Nehéz a mai napon megszólalni
nekem, aki csak elbeszélésekbõl, leírá-
sokból ismerem a 60 évvel ezelõtt tör-
ténteket. Nehéz megszólalni, mert fájó,
megalázó és szomorú emlékeket idé-
zünk fel. Mégis meg kell szólalni, mert
nekünk erkölcsi kötelességünk, hogy a
történelmi hûséget megõrizve az áldo-
zatokat képviseljük. Nem az áldozatok-
nak, nem a túlélõknek kell szégyenkez-
niük, hanem azoknak, akik ilyen hely-
zetbe hozták õket, akik ártatlan, fiatal
magyar életek százezreit tették tönk-
re.

60 éve a jelenlévõ tíz település la-
kosai is igen hamar megtapasztalták
mit jelent a keletrõl jövõ felszabadí-
tás, a kommunizmus új éve. A szovjet
megszállókkal érkezõ magyarul beszé-
lõ árulók segítségével, minden jogalap
nélkül, nemzetközi egyezményeket is
sértve az ártatlan civil lakosságot hur-
colták el."

Edöcsény András fontosnak tartot-

ta az emlékezést és az emlékeztetést,
amely erkölcsi kötelességünk, hogy a
történelmi hûséget megõrizve az áldo-
zatokat képviseljük. Történelmünk és
múltunk ismerete nélkül nem érthet-
jük meg jelenünket és nem építhetünk
sikeres jövendõt sem – hallottuk.

“Emlékeznünk és emlékeztetnünk
kell, mert embertelen körülmények kö-
zött gyalog hajtották a dunakanyari
svábokat a kál-ká-
polnai vasútállo-
másig, ahol aztán
s o r s t á r s a i k k a l
együtt marhava-
gonokba zárták és
Románián keresz-
tül a Szovjetunió
szégyenletes rab-
szolga-táboraiba,
gulagjaira hurcol-
ták õket. Ezért áll
ez az emlékmû itt.

De emlékez-
nünk és emlékez-
tetnünk kell azokra
is, akik emberek
tudtak maradni az
embertelenségben, akik az állatként
hajtott elhurcoltaknak élelmet, vizet,
lelki támaszt nyújtottak, ezzel is segít-
ve a túlélésüket. Odahaza külön is a
lelkemre kötötték, hogy köszönjem
meg a kápolnaiak és a kompoltiak se-
gítségét. Az itt jelen lenni nem tudók
nevében is köszönöm az akkoriak ál-
dozatkészségét és emberségét, hogy
életüket is veszélyeztetve segítették a
náluk is nyomorultabb helyzetben le-
võket. Köszönet érte nekik, és utóda-
iknak!

Azok, akik ma itt ülnek velünk,
puszta jelenlétükkel is tanúskodnak.
Tanúskodnak arról, hogy a hitet meg-
õrizve, egymást segítve, a legember-
telenebb körülmények között is van ér-
telme az emberi életnek, van értelme
a küzdésnek, van értelme a szenvedés-
nek és van értelme az áldozathozatal-
nak is, mert célba lehet érni, sõt csak
így lehet célba érni. Tanúskodnak ar-
ról, hogy a legkifordultabb világban
is vannak tisztességes, jó szándékú és
segítõkész emberek. Tanúskodnak ar-
ról, hogy csak a lelki értékek birtoká-
ban lehet emberi életet élni.

Tanúskodnak arról, hogy a meg-
próbáltatások ugyan nyomott hagyhat-
nak az arcokon – de a lelket tükrözõ
szemek tisztaságát meg lehet õrizni.

Ehhez kérem Önökre, mindannyi-
unkra a gondviselõ Isten áldását!”

Korózs Lajos politikai államtitkár

a politika szemszögébõl közelítve
mondta el gondolatait azokról az ese-
ményekrõl, amelyek 1944 õszén a zsi-
dók, 1945-ben pedig a német szárma-
zásúak deportálásához vezettek. Az
elõadó többször kiemelte: a politiká-
nak ebben a kérdésben rendkívül nagy
a felelõssége.

Az emlékezõ, emlékmû-avató ün-
nepségen közremûködött Berkovics

Zoltán énekmûvész, Jakab Enikõ or-
gonamûvész, verset mondott Ungvári
P. Tamás elõadómûvész.

Az emlékmûvet felszentelte Nagy
Béla kompolti kanonok, megáldotta
Eszlényi Ákos Rákoskeresztúr evangé-
likus lelkésze, majd Edöcsény András
és Balázs Zoltán, valamint az érintett
települések polgármesterei elhelyez-
ték a megjelentek nevében az emlék-
mûvön az emlékezés koszorúját. Az
állomáson tartott emlékezés végén a
berkenyei német nemzetiségû vegyes
kórussal együtt elénekelték a jelenlé-
võk azt a dalt, amelyet 1946-ban a lá-
gerben bánatukban írtak a lányok-
asszonyok az Akácos út… címû ének
dallamára. (A vers megjelent a Nagy-
maros 2005. februári számában.)

A kál-kápolnai állomástól az em-
lékezés útja a kompolti templomba ve-
zetett, ahol Nagy Béla kanonok mon-
dott misét és Eszlényi Ákos hirdetett
igét, s mondott beszédet. A szentmise
után a Berkenyérõl érkezett özv. Burik
Mártonné elevenítette fel életének azt
a szenvedésekkel teli, s máig feledhe-
tetlen idõszakát, amelyet a Szovjetuni-
óban töltött el málenkij roboton.

A kál-kápolnai állomáson felállított emlékmû

folytatás az 1. oldalról

- Milyen elképzelései vannak
a jövõt illetõen? – kérdeztük
Hutter Jánosnét.

- Nagy örömömre szolgál,
hogy teljes egyetértésben válasz-
tott meg a testület és annak is na-
gyon örülök, hogy magam mögött
tudhatom a hivatalt, egy induló
jegyzõnek ez nagyon nagy meg-
erõsítést jelent – kezdte a beszél-
getést Hutter Jánosné. – A hiva-
tali struktúrában rövid távon egy-
elõre nem tervezek változtatást,
hosszú távú elképzeléseimrõl pe-
dig  még korai lenne beszélni.

Nagyon szeretem a munkámat, a
kollegákat. Szeretnék egy stabil
aktív, ügyfélbarát hivatalt kiala-
kítani, amire minden esélyünk
megvan. Ebben, úgy látom, hogy
partnerek a kollégák,  s az új ve-
zetõkkel remélem, hogy ezt meg
is tudjuk valósítani. Szeretném
elérni az apparátus erkölcsi és a
lehetõségekhez mért anyagi meg-
becsülését is,melynek nyilvánva-
lóan feltétele a jól szervezett,
pontos,törvényes mûködés. Úgy
érzem ígérgetni felesleges, egy-
szerûen csak dolgozni szeretnénk
– mondta befejezésül Hutter
Jánosné.

Köszönetet mondunk Csengery
Jánosnak, aki az emlékmû vé-
sési munkálatainak költségei-
bõl a Nagymarosra esõ részt
magára vállalta.

Tamási Áron: Magyar fohász 1956-ban
Az idõk gyógyító lázában él a magyar. Történelmünk ezer évén átlobog az emberi Gé-
niusz üzenete, mely nemzeti hõseink példáit emeli elénk s költõink fénylõ szavait idézi.
Nincs módunk kitérni a hûség elõl.
Tizenegy éve élünk õrhelyünkön: ezen a földön; szomjazva az emberi és a nemzeti lét
igaz voltára. Éltünk vágyakozásban az enyhület után, de szomjúságunkban itthon a
hazugság italát nyújtották nekünk, a világ pedig vegyes fõzetekkel kábított minket…
(…A kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg az éltetõ italt, a világot
arra inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel õrködjék az emberi lét méltósága
fölött…) Szenvedõ lélekkel áhítjuk, hogy a rontó harcok megszûnjenek, s kérjük az
emberi bölcsesség szellemét, hogy a harcok küzdõit igazságtalan ítélet ne érje…
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B U R S A   H U N G A R I C A
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Tájékoztató az “A” és “B” pályázatra vonatkozó közös feltételekrõl

Az “A” ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogvi-
szonya 2005/2006. tanév második felében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyi-
ben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a
támogatott ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az  “A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni, mely 10
hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félévre szól. Az ösztöndíj folyósításá-
nak kezdete: 2006. április

A “B” ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszo-
nya 2006/2007. tanévben megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott ösz-
töndíjra való jogosultságát elveszíti.

A “B” tipusú  ösztöndíjat azok (2005/2006 tanévben érettségiznek) pályázhatják meg,
akik 2006/2007. tanévtõl elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, mely 3x10
hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félévre szól. Az ösztöndíj folyósításá-
nak kezdete: 2006. október

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsõoktatási intézményeknek.

A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati
ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani a kötelezõ mellékletek
csatolásával.
A pályázat kötelezõ mellékletei a polgármesteri hivatalban, továbbá az interneten a
http://www.bursa.hu cím alatt letölthetõk: A felsõoktatási intézmény által kitöltendõ is-
kolalátogatási igazolás formanyomtatvány, amelyen a felsõoktatási intézmény iga-
zolja, hogy a pályázó a pályázati kiírásnak megfelelõ képzésben vesz részt. Csatolni
kell még a jövedelemigazolást, vagy jövedelemigazolásokat és a szociális rászorult-
ság igazolására a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedel-
mének havi forint összegérõl szóló kitöltött nyomtatványt.

A pályázat benyújtási határideje: 2005. október 31.
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat bírálja el.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétõl függetlenül történik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó és TB járulék-
fizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2005.
december 5. napjáig az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos egyéb
módon hozza nyilvánosságra.
A települési önkormányzat határozatában rendelkezhet a támogatás visszavonásáról
abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékes-
ségi területérõl elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl
ható hatállyal hozható meg.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilá-

gosítás kapható a http://www.bursa.hu internet címen.

A pályázathoz szükséges nyomtatványok átvétele és leadása munkanapokon
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán!

Csángó múlt, jelen és jövõ címmel
szeptember 25-tõl október 5-ig láthat-
tuk – Heinczinger Balázs szervezõ-
munkájának köszönhetõen - a mûvelõ-
dési házban Kovács László és Nagy Zol-

tán: Magyarok Moldvában címû köny-
vének képeibõl rendezett kiállítást. A
tárlatot Edöcsény András polgármester
nyitotta meg, zongorán közremûködött
Lénárd Hajnalka.

Edöcsény András beszédében fel-
elevenítette a csángók múltját, jelenét,
s kiemelte, hogy a jövõ nemzedékének
mindent meg kell tennie azért, hogy ez
a népcsoport anyanyelvében fennma-
radjon.

“Ha sorra vesszük a kiállítás címé-
ben vázolt idõsíkokat, akkor a múlttal
kell kezdenünk. A kiállítás egy izgal-
mas történet képeit mutatja be, a Mold-
vában lakó, sokszor csángóként emle-
getett magyarokét. Bizonyára sokan
tudják, hogy õk a kora középkor óta
élnek a Kárpátokról Keletre. Még a
XVIII. század végén is érkeztek me-
nekülõk Székelyföldrõl, akik a Habs-
burgok erõszakos sorozásai elõl költöz-
tek Moldvába a nem könnyû, de biztos
szerény megélhetést nyújtó, küzdelmes
gazdálkodói létbe.

A moldvai magyarokat a XVIII.
századtól a székely eredetû csángó jel-
zõvel is illetik, a szó jelentése: kóbor-
ló, elkóborolt, utalva ezzel a Kárpáto-
kon kívüli településre. Enyhén pejora-
tív íze miatt a szót a moldvai magya-
rok nem mindig fogadják el jelzõjük-
ként.

Azt talán már kevesebben tudják,
hogy Moldvát 1622-tõl missziós terü-
letté nyilvánította a Vatikán, a terület-
re azonban nem küldött magyarul tudó

Magyarok Moldvában - múlt, jelen és jövõ
papokat. A jórészt román állami és egy-
házi nyomással elõsegített nyelvi asszi-
milációs nyomás folyamatos volt. A
magyar anyanyelvû vallásgyakorlás
igényét nem vették figyelembe.

De a képek önmagukért
beszélnek a moldvai élet
színességérõl – kár szóval
korlátozni azok hatását.

A moldvai jelenrõl so-
kan tudják, az itt élõk a ma-
gyar nyelvnek egy különle-
ges változatát beszélik. A
középkori elemekkel át-
szõtt, nyelvújítás kora elõt-
ti több változatú tájnyelvbe
csak nagyon kis mértékben
hatolt be román szókincs. A

magyar anyanyelvû vallásgyakorlás
igényét még ma sem igen veszik figye-
lembe. Az oktatás terén a civil kezde-
ményezések viszont jelentõs eredmé-
nyeket hoztak azért, hogy megjelennek
a magyar nyelvi órák az iskolákban és
magánházaknál egyaránt. Pünkösdkor
került sor Rekecsinben a Béke király-
nõje iskola alapkövének letételére. A
magyar nyelvû oktatás és vallásgyakor-
lás a két legfõbb mai politikai törekvé-
sük, és ez az oka a moldvai magyarok
körüli konfliktusoknak is.

Az ezredfordulón Moldvában mint-
egy kétszázötvenezer katolikus vallá-
sú ember élt, akik gyakorlatilag vala-
mennyien magyar származásúak. A
katolikusok közül mintegy hetvenezren
beszélnek, vagy értenek magyarul. El-
mondható, hogy a maihoz foghatóan
magas lélekszámban sohasem laktak
magyarok Moldvában. A katolikus csa-
ládokban ma is a bõséges gyermekál-
dás a jellemzõ, nem ritka a 6-7 gyer-
mek sem.

A moldvaiak magukat korábban
többnyire elsõsorban katolikusnak és
falujukbelinek tartották, ez elmúlt év-
tizedben azonban egyre erõsödik a
magyar nemzethez való tartozás érzé-
se, igénye. A hagyományos falusi tár-
sadalmi intézmények tovább élnek itt,
azonban megszûnésük, illetve átalaku-
lásuk természetesen már megkezdõ-
dött.

A moldvai magyar közösség jövõ-
je a nyelvi asszimilációval szemben ma

az önszervezõdési folyamatok sikerén,
a civilszféra helyi érdekérvényesítõ ké-
pességén és a társadalom-szerkezeti
újjáépítésén, értelmiségi- és vállalko-
zói rétegek kialakulásán múlik.

Hogy ezen folyamatok mennyire
lesznek sikeresek, az nagymértékben
múlik rajtunk anyaországiakon is. Tud-
juk ezt a folyamatot segíteni is, de hát-
ráltatni is. Nem vagyok benne biztos,
hogy a kínaiak vízumkönnyítése, vagy
a vietnamiak anyagi támogatása a ma-
gyar nemzet-politika kulcskérdése.
Rajtunk múlik viszont, hogy olyan ve-
zetése legyen hazánknak és a tizenöt-
milliós magyar közösségnek, mely ké-
pes a nemzet érdekeit megfogalmazni,
képviselni és annak érvényt szerezni.

A trianoni döntéssel széttagolt
nemzettest egésze iránti felelõsség tu-
datában vállalta fel a KDNP ezen kiál-
lítás-sorozat támogatását. Rajtunk mú-

lik, hogy magunk is tevõlegesen részt
vállalunk-e az említett folyamatok se-
gítésében. Ennek egyik formája az ado-
mányozás, melyre ez a kiállítás is le-
hetõséget nyújt. Most a rekecsini isko-
la anyagi támogatására is kérem Önö-
ket.

’Meg kell tanulnunk és elsõsorban
a jövõ nemzedékének tudatába kell be-
leégetnünk, hogy a népért végzendõ
munka nem külön foglalkozási ág, ha-
nem hivatással elválaszthatatlanul
együtt járó kötelesség.’ - mondta Már-
ton Áron püspök.”

Ezekkel a gondolatokkal nyitotta
meg a kiállítást Edöcsény András, majd
Parnó Román elõadásában hallhattuk
a Csángó himnuszt, végül Lénárd Haj-
nalka zongorajátéka után a megnyitó
végén Kismartoni Ferenc zongorakísé-
rete mellett a jelenlévõk elénekelték a
Székely himnuszt.

FELHÍVÁS EBOLTÁSRA! Felhívjuk az ebtartók figyelmét az
évente kötelezõ veszettség elleni védõoltásra. Nyilvántartásunk sze-
rint többen e kötelezettségnek még nem tettek eleget. Az oltást el-
végezheti bármely veszettség oltásra jogosult állatorvos a rendelõ-
jében, illetve kérésre az állat tartási helyén. A polgármesteri hivatal
ellenõrzi az oltások megtörténtét, mulasztás esetén állattartási bír-
ság kiszabására tesz javaslatot.

Rendkívüli testületi ülés napirendje
Októberben 10-én 17 órakor a polgármesteri hivatal házasságkötõ ter-
mében Nagymaros Város Önkormányzata rendkívüli ülés tart. A terve-
zett napirendek a következõk:

1. Felvonulási lakótelep hasznosítása;
2, Együttmûködés Kismarossal nevelési tanácsadói feladat-ellátás-
ban;
3. Kis értékû ingatlanok.
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Szépen halad Nagymaroson a
MarosNet Kft a kábeltévé kiépítésé-
vel. A vasút alatti terület után most a
vasút fölötti rész készül el három
szakaszban, a munkák teljes befeje-
zése október végére várható.

A napokban fejezõdtek be a Szent
Imre tértõl a Király utcáig tartó sza-
kasz kábelkiépítési munkái, szerel-
vényezései. Ezen a részen hamaro-
san be tudják kötni a szolgáltatást,
melyrõl szórólapon értesítik az érin-
tetteket – tudtuk meg Nagy Albert-
tõl a MarosNet Kft ügyvezetõjétõl.
A tervek szerint e szakasz átadása
után már egy héttel elkészül a Szent
Imre tértõl a Szob felé esõ rész, a vas-
útállomás utánig. Ezután két hét

Kábeltévé – a vasút fölött
is hamarosan beköthetõ

múlva kerül sor a Király utcától, a
Villa soron keresztül egészen a te-
metõig esõ szakasz bekötésére. Nagy
Albert elmondta: sajnos ebbõl a
Pállya Celesztin utcát egyelõre ki-
hagyják, mivel az ELMÜ-vel nem
tudtak még megállapodni.

Mint megtudtuk, a vasút alatti
részen eddig mintegy 160-an fizet-
tek elõ a kábeltelevíziós szolgáltatás-
ra, az új elõfizetõk továbbra is a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálatát
kereshetik fel szerzõdéskötés céljá-
ból. Nagy Albert elmondta még,
amennyiben a nagymarosiak többsé-
ge igényli, természetesen ismét lehe-
tõség nyílik a televíziós csatornák bõ-
vítésére.

A nagymarosiak összefogása példamutató volt
A székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére megmozdult Nagymaros
egész lakossága. Városunk polgármestere Edöcsény András az önkor-
mányzat idei költségvetésében elkülönített polgármesteri keretbõl utalt
át 100 ezer forintot. A fiatalok jótékony célú mûsort rendeztek a Fõ téren
és a mûvelõdési ház udvarán szeptember 3-án délután és este. A gyere-
keket többek között Kemény Henrik bábmûvész szórakoztatta ismert báb-
figurájával, Vitéz Lászlóval, a felnõtteknek pedig koncertet rendeztek. A
belépõ és támogatói jegyekbõl 350 ezer forint összeg folyt be.

Szalai Zoltántól, a koncert egyik fõszervezõjétõl megtudtuk: a se-
gélykoncert ötlete, és megvalósítása néhány segíteni, és tenni akaró lo-
kálpatrióta fiatalnak köszönhetõ, akik egy hét leforgása alatt megszer-
vezték, és kivitelezték a rendezvényt. A szervezõk köszönet mondanak
mindazoknak, akik munkájukkal, illetve anyagiakkal támogatták a ren-
dezvényt, és ezen keresztül az árvízkárosultakat, s a fellépõknek, akik a
következõk voltak: Cartoon, SolidTempo, Randa-Lear, Crosstown Blu-
es, További Magyar Hangok, Ferenczi György és a Rackajam.  Mint
megtudtuk: Siménfalván már megkezdõdött annak a háznak a bontása,
és újjáépítése, melyhez az összegyûlt pénzzel a koncert nézõközönsége
hozzájárult!

A Nagymarosi Nyugdíjas Klub ruhagyûjtési akciót szervezett. Mint
azt Makrai Ferencnétõl, a klub vezetõjétõl megtudtuk: 62 zsák ruhane-
mû gyûlt össze, amelyet Bethlen Gábor önkormányzati képviselõ és
Bethlen Farkas közremûködésével már el is juttattak Székelyudvarhelyre,
a nyugdíjas önsegélyzõ klubba, amellyel már több éve tartják a kapcso-
latot. A gyûjtési akció szeptember végéig folytatódott, akinek lehetõsé-
ge volt, az a Bethlen sörözõbe elvitte a használaton kívüli ruhákat. Szép
számmal gyûlt még össze adomány, ezt Bethlen Gábor és Bethlen Far-
kas a Székelyudvarhely melletti településekre jutatta el kamionnal.

Három váci magánszemély egy negyedik segítõ közremûködésével -
aki a kamiont biztosította és a szállítást vállalta -, Székelyszentléleknek
gyûjtött ruhanemût és bútorokat a Dunakanyarban, így Nagymaroson is.
A kis, kétszáz házból álló településen az otthonok több mint felét elso-
dorta az ár, benne a bútorokkal, ruhákkal. Az adománygyûjtõk segítsé-
gére voltak Nagymaroson a gyûjtésben a családsegítõ és a gyermekjóléti
szolgálat munkatársai, valamint Bethlen Farkas, Verõce polgármestere.
Mint megtudtuk: két kamionnal már célba juttatták az adományokat, a
harmadik útban van, vagy már meg is érkezett Székelyszentlélekre. A
kamion üzemanyagköltségeit is – amely nem kis összeget tett ki -, szin-
tén magánszemélyek adományaiból fedezték.

A római katolikus és a református egyház is szervezett országos ado-
mány-gyûjtést a székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére. A reformá-
tus egyház országos gyûjtésének részeként a nagymarosi és az ide tarto-
zó szobi szórvány gyülekezet tagjai 60 ezer forint adományt adtak, me-
lyet a kerülethez eljuttattak – tudtuk meg Márkusné Láng Ilona lelkész-
tõl.

A helyi Karitász szervezésében 280 ezer forint gyûlt össze, a katoli-
kus egyház országos gyûjtése kapcsán pedig a nagymarosi hívõk 300
ezer forint adománnyal támogatták a katasztrófát szenvedett székely te-
lepüléseket – tudtuk meg Maurer János egyházközségi gondnoktól.

Nagy érdeklõdés kísérte a szeptember
30-i közmeghallgatást, melyet este 18
órától mûvelõdési házban tartott Nagy-
maros város képviselõ-testülete, mely-
nek  9 tagja volt jelen, Heincz Tamás
elõre jelezte távollétét, hiányzott
Niedermüller Ervin és Várnagy Béla
képviselõ úr. A fórumon résztvevõk ez-
úttal megismerhették városunk új jegy-
zõjét, Hutter Jánosnét. A jegyzõasszony
bemutatta a polgármesteri hivatal új
munkatársait, illetve korábbi dolgozóit,
akik a jövõben új munkakört fognak el-
látni: Himmer Esztert, a hatósági osz-
tály vezetõjét, Ruzsik Andreát, a szerve-
zési és koordinációs osztály vezetõjét,
megbízott aljegyzõt, Czimmermann Ág-
nest, a gazdálkodási osztály vezetõjét,
Juhász Leventéné gyámhivatal vezetõt,
Hajdú László ügyfélszolgálatost és be-
jelentette még egy ügyfélszolgálatos
kolléga felvételét Mándli Orsolya sze-
mélyében.

Edöcsény András polgármester elõ-
ször beszámolt arról, milyen intézkedé-
sek történtek az elõzõ lakossági fórumon
elhangzott problémák orvoslása érdeké-
ben, majd beszélt az önkormányzati
mûködésrõl. A rendszerváltás óta eltelt
másfél évtized alatt anyagilag egyre
rosszabb helyzetbe kerültek az önkor-
mányzatok. A polgármester azt is rész-
letes felvázolta, hogyan dolgozik egy te-
lepülés vezetése és bemutatta az önkor-
mányzat 2005-ös gazdasági helyzetét,
kiemelve apályázatok szerepét. Végül
kitért arra, hogy a 2005-ös célokat –
amelyeket a képviselõ-testület maga elé
tûzött – miként tudták eddig megvaló-
sítani. A beszámolót tapssal fogadta a
hallgatóság.

A felszólalók között elsõként
Gyombolai Gyula önkormányzati képvi-
selõ mondta el az önkormányzatisággal
kapcsolatos kiegészítõ gondolatait, ki-
emelte, hogy a közalkalmazotti béreme-
léseket nem fedezte teljeskörûen a kor-
mány. Õt követõen Szigeti-Benedek Gab-
riella afelõl érdeklõdött, hogy a
Blaskovich Endre Szakképzõ Iskola va-
lóban tandíjmentes-e, és tényleg vannak-
e egy dán iskolával kapcsolatai. Hübner
Endre igazgató megerõsítette a tandíj-
mentességet és bezsélt az élõ dán kap-
csolat részeként õsszel hazánkba érkezõ
csoportról. A Kardos Györgyné János-he-
gyi üdülõtulajdonos a rossz közlekedés-
sel és közellátással, s az adófizetéssel kap-
csolatban mondta el kritikus gondolata-
it. Csolákné Zöld Beatrix a Babits Mihály
utca rossz állapotára hívta fel a figyel-
met, amely az esõzések után még foko-
zódik. Emellett az ún. illegális MÉH-te-
lep felszámolását is sürgette. Dr. Pap
Gábor nyaralótulajdonos az üdülõegye-
sületekkel kötött megállapodás felõl ér-
deklõdött, s arról, hogy a Mihály hegyen
lévõk a telkek 10-20 év múlva milyen be-
sorolást kapnak. Molnár István - szintén
üdülõtulajdonos - az adózással kapcso-
latban tette fel kérdését.

Krakkó Jánosné több témához szólt
hozzá. Javasolta, fontolóra kellene ven-
ni a Vác-Szob menetrend szerinti busz-
járat ismételt beindítását, mely megol-

Közmeghallgatás – aktív részvétellel
daná az üdülõtulajdonosok, a határba
menõk közlekedési gondjait. Beszélt a
Magyar utca vasút alatti része és az Ara-
nyos utca rossz állapotáról, a hidak alatt
lévõ szemétrõl, s a körülöttük lévõ ka-
szálatlan területekrõl,  a termálfürdõ lé-
tesítésérõl, a kerékpárút Tégla utcánál
lévõ, életveszélyessé vált szakaszáról.
Maurer János a temetõnél lévõ konté-
ner – mely körül lehetetlen állapotok
uralkodnak - kerítésen belül való elhe-
lyezését javasolta. Babics Ferencné, a
Diófa utcai vízelvezetõ rácsok esõ utá-
ni rendszeres tisztítását szorgalmazta.
Elmondta, hogy a Pince utca és a Né-
met utca felsõ részénél esõben, csúszós
idõben lehetetlen közlekedni, javasolta
a falra egy közlekedõ kapaszkodó elhe-
lyezését. Szorgalmazta az illegális sze-
métlerakók megszüntetését, és a vízel-
vezetõ árkok tisztítását.

Philipp Frigyes gratulált a nagyszá-
mú pályázat beadáshoz, amelynek elké-
szítése jelentõs feladatot jelentett a hi-
vatal dolgozóinak. Kiemelte: a jövõben
a tervezésre kell nagy hangsúlyt helyez-
ni, mert ha kész tervek sorakoznak a
polcon, akkor azokat csak le kell emel-
ni, amikor a megfelelõ pályázat kiírásra
kerül. Holtság Ferenc az építési enge-
délyek kiadásával és az állattartás sza-
bályainak betarttatásával kapcsolatban
mondta el véleményét.

Szilágyi Erzsébet köszönetet mon-
dott az elõzõ és a mostani városvezetés-
nek, hogy a kál-kápolnai elhurcoltak
emlékmûve megvalósult. Örömmel
nyugtázta a felszólaló, hogy kiépült
Nagymaroson a kábeltévé, s megvaló-
sult a szelektívhulladék-gyûjtés. Java-
solta a külterületeken a konténerek he-
lyett szelektívhulladék-gyûjtõk kihelye-
zését, s a hétvégi házaknál felgyûlt lom
lomtalanítás keretében való elszállítását.
Szilágyi Erzsébet elismeréssel beszélt a
civil szervezetek összefogásáról, mely-
nek jó példája a megújult a mûvelõdési
ház. Kérte a képviselõket, hogy ne kri-
tizálják a civil szervezeteket, akiknek
tagjai tevékenységüket ingyen, szabad-
idejükben végzik. Végül szólt arról,
hogy jó ebben a városban élni, ahol sze-
retik a gyerekeket. Kiemelte: eddig
évente 40-42 gyerek született, mostan-
ra már 40 gyermek világra jött, s év vé-
gére várhatóan ez a szám 60-ra nõ.

Szigeti-Benedek Sándorné a Virágos
Nagymarosért Társadalmi Egyesület
nevében mondott köszönetet Kiss Kár-
olynak, aki 1000 palántát és a Fidesz-
nek, mely szervezet 100 rózsát ajánlott
fel, az alpolgármesternek és négy kép-
viselõnek, akik anyagilag és munkájuk-
kal is segítették az egyesület tevékeny-
ségét. Farkas Béla kérdése arra irányult,
igaz-e, hogy a Mosonpatak dûlõt belte-
rületté nyilvánítják. Pánczél János a ká-
beltévé kiépítésével kapcsolatban emelt
kifogást. Körmendi László a 12-es út
mentén a villanyoszlopokra elhelyezett
reklámtáblák ellen tiltakozott.

A kérdésekre, javaslatokra Edöcsény
András polgármester, Hutter Jánosné
jegyzõ, Kathi Róbert városfejlesztési
elõadó válaszolt.
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Szent Imre kútjáról... hatodszor

ANNA filmbarátok klubja
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt az elsõ õszi vetítésünkre
október 16-án 17 órakor. Az Egy csodálatos elme címû amerikai
filmet nézzük meg, amely egy Nobel-díjas tudós kivételes képessé-
geit, tragikus betegségét és nagyszerû feleségét mutatja be. Akit ér-
dekel egy rendkívül izgalmas, elgondolkodtató és szellemes igaz tör-
ténet, mindenképpen jöjjön el erre az estére a mûvelõdési házba!

ANNA KLUB

MEGHÍVÓ. Márton-napi vacsorával egybekötött újbor-kóstolót
rendeznek november 12-én 18 órakor a Nagymarosi Borbarátok
Köre és a Maros-étterem szervezésében. Elõzetes bejelentkezés:
Heininger Károly 06-20/9208558, Mészáros András 06-30/2953085.

Ez év augusztu-
sában sikerült
megszerveznünk
két kirándulást az
ÖNO idõsei ré-
szére. Busszal
elõször Török-
mezõre kirándul-
tunk, másodszor
a váci Hétkápol-
nához látogat-
tunk.

Mindkét ki-
rándulás nagy él-
ményt jelentett
az idõseknek. Köszönjük a lehetõséget és reméljük, jövõre is lesz al-
kalmunk ilyen kiruccanást szervezni.

ÖNO IDÕSEI ÉS DOLGOZÓI

Kirándultunk

Felvétel a nõikarba
A Nagymarosi Nõikar felvételt hirdet énekelni szeretõ, jó hangú
lányok-asszonyok számára.

A próbák minden szerdán 18 órakor kezdõdnek a mûvelõdési
házban. Várunk szeretettel!

Egy éve úgy búcsúztam Kambo-
dzsától, hogy ide soha többet.

Az emlékek szépülése és b. ne-
jem unszolása (tavaly õ nem volt)
idén nyáron mégis visszavitt. Reg-
geltõl estig bicikliztünk a bombák
szaggatta földutakon, reszkettünk a
kígyóinváziótól, nyeltük a pálma-
méz whiskyt és bámultuk
ANGKORT.

ANGKOR  2005. nyár (Kambodzsa)

Sok szeretettel várjuk a kerté-
szetben mindazokat, akik nem lát-
ták a tavalyi Angkor vetítést, vagy
látták de a bõvített (javított) kiadás-
ra kíváncsiak.

2005. október 15., szombat
18.30-kor
Kispistiék

Helyszín: Nagymarosi Kertészet
(Prím-Kert), telefon: 27/354-357.

Nemes és áldozni kész emberek jóvoltá-
ból már összegyûlt a kút megépítéséhez
szükséges összeg kilencven százaléka, de
továbbra is várjuk nagylelkû felajánlá-
saikat. A kút tervezett huszonnégy kváder-
köve közül már csak négy várja, hogy ne-
mes nagymarosi családok neve általuk
megörökíttessék. Ez a lehetõség tovább-
ra is 95.000 forintba kerülne. Azok ne-
vét, akik kisebb adományokkal vennének
részt a közös városszépítésben, réztáblán
örökítenénk meg a kút körüli parkban.
Bármely kisebb-nagyobb összegnek örül-
nénk, amely gyorsítaná a kivitelezést. A
díszkút terveit és megépítését az Ars Regia
szellemi mûhely gondozza és ellenõrzi.

Adományaikat továbbra is eljuttathat-
ják 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 kovácsoltvas-munkák
a befejezésükhöz közelednek. A csa-
ládnevek bevésésének pontosítása és

ellenõrzése érdekében várom a kedves befizetõket egy utolsó
egyeztetésre!!!

ZOLLER CSABA

Lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

október 17-én azon utcákban, ahol  hétfõn van a szemétszállítás,
október 18-án azon utcákban, ahol kedden van a szemétszállítás,
október 19-én azon utcákban, ahol szerdán van a szemétszállítás,

lomtalanítást végzünk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
- a fém hulladékot, valamint
- a nem szennyezett, kötegelt papírt

újrahasznosítás céljából külön gyûjtjük.

Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki.
Köszönjük, hogy ezzel is elõsegítik szelektív hulladékgyûjtési törekvé-

seinket!
POLGÁRMESTERI HIVATAL

MAROS KFT

AVAR- ÉS KERTIHULLADÉK-ÉGETÉS. Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy
az önkormányzatnak az avar- és kertihulladék-égetésére vonatkozó helyi ren-
delete szerint a napi égetést hétfõi és szombati napokon a nyári idõszámítás
szerinti idõszakban 14 és 18 óra között, a téli idõszámítás szerinti idõszakban
12 és 16 óra között, szélcsendes idõben, cselekvõképes személy jelenlétében
szabad végezni. A jogszabály teljes szövege - és az önkormányzat további
rendeletei - megtekinthetõk a polgármesteri hivatalban és a könyvtárban.

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

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

BÛNMEGELÕZÉSI VÁNDORKIÁLLÍTÁS. A Váci Rendõrkapi-
tányság és a civil szervezetek Bûnmegelõzési vándorkiállí-
tást rendeznek, melynek megnyitója október 17-én lesz a
Kismarosi Teleházban. A kiállítás Nagymaroson várhatóan
november közepén látható majd a mûvelõdési házban.
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KÖNYVTÁRI HÍREK. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik saját könyvgyûjteményük fölös példányaival, illetve
könyvespolcokkal segítették könyvtárunk mûködését. A felajánlott köny-
vekkel lehetõvé tették, hogy a régi, esztétikailag már nem megfelelõ
köteteket cserélni tudtuk, illetve a könyvtár gyûjteményében eddig nem
található, - de beleillõ – könyveket állományba vehettük.

Könyvtárunk könyvállománya 30.000 kötet, melybõl mindenki, aki
beiratkozott olvasó, válogathat, kölcsönözhet.

A könyvtár címe: Nagymaros, Váci út 11.
Kölcsönzési idõ: hétfõn nincs kölcsönzés, kedd: 9-12 és 13-18 órá-

ig, szerda: 9-12 és 13-18 óráig, csütörtök: 13-16 óráig, péntek: 9-12 és
13-18 óráig, szombat: 8-12 óráig.

MEGBOCSÁTÁS HETE!!! Értesítjük azokat a Kedves Egykori (és
Jelenlegi) Olvasóinkat, akik már régóta nem hozták vissza a kikölcsön-
zött könyveket, vagy véletlenül könyvtári könyv került hozzájuk (könyv-
kartonnal együtt), november második hetében (2005. november 8-12-
ig) tartjuk a MEGBOCSÁTÁS HETÉT, azaz bármilyen régen is járt
könyvtárunkban, bármilyen régen kölcsönözte ki a könyveket, szeretet-
tel és szívesen látjuk. Késedelmi díjra nem kell számítania!

Kismamák figyelmébe ajánljuk! Megfelelõ számú jelentkezõ ese-
tén kedd délelõttönként angol tanfolyam indul a mûvelõdési házban.
(Igény szerint a gyermekfelügyelet is megoldható.) Megbeszélés: októ-
ber 11-én 17.30 órakor. Érdeklõdni lehet: 06-20/9840-278.

1999. október 23-án, 15 éve ki-
áltották ki a Magyar Köztársasá-
got. A szovjet megszálló csapa-
tok kivonultak Magyarországból,
és így sor kerülhetett az elsõ va-
lóban szabad és valóban demok-
ratikus választásokra 1990-ben.
Az új önkormányzatok október 1-
jén kerültek beiktatásra, s ekkor
tartották elsõ ülésüket. Így volt ez
városunkban is.

Megkérdeztük dr. Gyaraki F.
Frigyes önkormányzati képvise-
lõt, aki az 1990-1998-ig tartó idõ-
szakról saját és néhány képvise-
lõtársa nevében mondta el véle-
ményét.

“Elsõ dolgunknak tartottuk,
hogy eltöröljük a nagymarosiakat
sújtó házadókat. Úgy gondoltuk,
hogy a szorgalmas munka gyü-
mölcseként felépült családi tûz-
hely megléte nem luxus, nem jö-
vedelemforrás, hanem elemi ál-
lampolgári jog, így nem lehet
adóköteles. Ezt a döntést éppen
15 éve, 1990. október 1-jén hoz-
tuk. (Azóta tudjuk, sajnos módo-
sítani kellett ezt a rendeletet…)

Igen nagy mozgásteret enge-
dett az elsõ kormányzati ciklus
kormánya (az Antall-Boros kor-
mány) az önkormányzatok szabad
gazdálkodásának. Az adóknak a
mainál sokkal nagyobb hányadát
hagyta ott, ahol azt a leghatéko-
nyabban lehetett felhasználni. (Ez-
zel a döntéssel a reform-szocialis-
ták is egyetértettek, hisz a szocia-
lizmus legtisztább eszméjével, a
közösségi érdekkel volt, van – le-
hetne ma is – szinkronban.)

Az elsõ kormányzati ciklusban
(1999-1994) egy sor olyan várva
várt fejlesztésnek örülhetett
Nagymaros, amik a vízlépcsõs
ígérgetések miatt késtek. Sor ke-
rülhetett például a csatornázásá-
ra, hogy a visegrádiakkal azonos
civilizációs szintet érjen el váro-
sunk is.

Állami céltámogatást (ma úgy
mondanánk: pályázati pénzeket)
kaptunk. Elég volt, hogy a minisz-
tériumi döntéshozók elismerték
például a török-kori omlásveszé-
lyes alagutak létezését, s máris itt
termett a föltáró barlangász szak-
embercsoport Egerbõl. Egy-kettõ-
re elkészült a költségvetés, aminek
nyomán idõben megjött a pénz a
tömedékelésre. Ma legalább há-
rom minisztérium döntését kelle-
ne megvárnunk – a pénzrõl nem is
szólva. Évekig eltartana. Abban az
idõben nem kellett hitelt felven-
nünk - ma úgy tudom, kell.

A másik felismerés, melyre a

Idõszerû gondolatok a demokratikus
önkormányzatiság 15. évfordulóján

megyei önkormányzattal vívott
kemény GYIVI-telepítési harcok
során jutottunk az, hogy a magas-
ról jövõ ígérgetések csak a bará-
toknak érvényesek. Szinte elle-
nünk dolgozott a Pest Megyei
Önkormányzat.

Például hiába harcoltuk ki az
egyik ciklusban, hogy jusson pénz
az M12-es út folytatására, s ez-
zel Nagymaros tehermentesítésé-
re. Elkövetkezett az 1994-98-as
kormányzati ciklus, és sajnos
csak az egyik szakaszra kaptunk
pénzt (a Molnár utca fölötti rész-
re). A Váci úti szakasz ma is kes-
keny és balesetveszélyes. Elfo-
gyott volna a pénz? Dehogy.

Azoknak, akik nem éltek ak-
koriban Maroson, elmondom, mi
is volt a GYIVI-ügy. Össze akar-
tak vonni három, Pest megye te-
rületén mûködõ árvaházat itt,
Nagymaroson. Tervezték, hogy
õket a jelenlegi Duna-parti lakó-
park épületeibe költöztetik és a
helyi 380 fõs iskolára rátelepítik.
(400 fõnyi 10-18 éves korú álla-
mi gondozottról volt szó.) Azért
nem vállaltuk, mert elõzõleg be-
csaptak minket az M12-es úttal.
Semmi garanciánk nem volt (ma
sem lenne) a kormányzati ígére-
tek betartására!

A kommunális lemaradások
olyan nagy mértékûek voltak vá-
rosunkban, hogy nem tudták tõ-
lünk megtagadni a kormányzati
támogatást például a csatornázás-
hoz. Lakossági lelkesedésbõl és
egy-két pályázatból történt Nagy-
maros gázellátása rekord idõ
alatt. Mára nehezebbé vált az ön-
kormányzatok helyzete. Nehéz
számonkérni az olyan kiugró tel-
jesítményeket, melyeket minimá-
lis és alapvetõ szükségletként el-
ismert és támogatott a kormány
az elsõ és második ciklusban.
Ilyen volt például még négy utca
szilárd burkolattal való ellátása.

Fokozatosan szûkültek a lehe-
tõségeink az évek során. Halljuk,
ma is sokasodnak a megszorító
szabályok, rendeletek – ember
legyen a talpán, aki ki tud igazod-
ni közöttük. Erre a törvény-ára-
datra senki, egyik önkormányza-
ti alkalmazott sincs fölkészítve.
Szemléletes példával élve bárki,
akinek van mûszaki érzéke, képes
megjavítgatni az autóját. Vizsga
elõtt mégis szakemberhez viszi,
mivel csakis így biztos, hogy át-
megy a szakértõi vizsgálaton.
Ugyanez a szisztéma lehet érvé-
nyes ma az önkormányzat jogsze-
rû mûködésére.

Az iskola átvilágítására sokat
költött az önkormányzat. Ennek
hozadéka egy többmillió forintos
megtakarítás. Ebbõl a pénzbõl va-
lóban lehet más önkormányzati
intézményeket jobb feltételekkel
mûködtetni. Sok ismerõsöm nem
ismeri ezeket a vizsgálati eredmé-
nyeket.

Bevonja a kompot üzemeltetõ Atlantis Visegrád Club szabadjegyeit. Be-
vonja a kompot üzemeltetõ Atlantis Visegrád Club kiadott szabadjegyeit, mivel
új, gazdaságilag jobban megtérülõ, biztonságosabb rendszert épít ki. A szabadje-
gyeket felváltó, korlátozott számban kiadandó szolgálati jegy/fényképes igazol-
vány már kevésbé lesz alkalmas a visszaélésekre. A korábbi jegyeket használa-
tukkor kérik el a cég munkatársai, miközben átadnak egy tájékoztatót az átme-
neti idõszakra vonatkozóan.

Nõtt a Nagymarosra látogató külföldiek aránya. Évek óta statisztikát vezet a
látogatókról és kérdéseikrõl a nyári szezonban felállított Információs Pont. Nagy-
maros Város Önkormányzata, valamint a Maros Étterem és a Cédrus Egyesület
hármas együttmûködésének és utóbbi szervezet aktivistáinak köszönhetõen így
volt ez 2005-ben is. Az idei adatok alapján könnyen lehet következtetni arra,
hogy nõtt a Nagymarosra látogató külföldiek aránya, 100 százalékkal, míg a
hazai idegenforgalmi látogatottságunk a kétszeresére emelkedett. Hozzávetõleg
napi ötven fõ kért információt szállással, kulturális programokkal kapcsolatban,
akiket az egyesület németül és angolul beszélõ aktivistái fogadtak. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani az Információs Pont mûködtetésében közremû-
ködõknek.

Ma nem szabad vakon tapo-
gatózva haladni a közjogi útvesz-
tõkben szakértõi iránymutatás
nélkül, mint ahogy a nagy óceán-
járó hajók viharedzett kapitányai
is igénybe veszik a révkalauzok
segítségét a zegzugos kikötõkben.

Budapest városa eladta (pri-
vatizálta) egész csatornahálóza-
tát, föld alatti közmûveit. Remél-
jük, Nagymaros lakossága lesz
olyan bölcs, hogy nem engedi a
viszály aknáit földjére teleped-
ni.”

Álláskínálat
A Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való
szakmai elõkészítése munkakörben,

egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki,
építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ

üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû
településmérnöki (városgazdasági mérnöki)

szakképzettséggel munkatársat keres.

Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal a jegyzõnél.
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Az Apor Vilmos Katolikus Fõis-
kola tanévnyitó ünnepségén szep-
tember 3-án a váci székesegyház-
ban adták át a pedagógus pályán
eltöltött évek után az arany, gyé-
mánt, vas és rubin diplomákat. A

Arany diplomát vett át
Jancskár Sándorné

színes diplomások közül arany
diplomát vett át a tanári pályán

eltöltött 50 év után Jancskár
Sándorné, Jutka néni, a
Kittenberger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola nyugdíjas peda-
gógusa.

Pedagógus társai, diákjai és a

szülõk nevében is gratulálunk Jut-
ka néninek a színes diplomához!

Pályaválasztási kiállítás Vácott
A Pest Megyei Munkaügyi Központ - az elmúlt négy évhez hasonlóan -
Pályaválasztási kiállítást rendez október 11-én 10-tõl 15 óráig a Vác
Városi Sportcsarnokban. A kiállításon lehetõséget nyújtanak a szakképzõ
és szakközépiskolák, gimnáziumok, akkreditált szakképzést folytató,
illetve felsõfokú oktatási intézmények részére, hogy minél szélesebb
körben mutathassák be iskolájukat, ismertessék meg tevékenységüket,
intézményük sajátosságait az iskola, illetve pályaválasztás elõtt álló,
valamint pályakorrekcióra szoruló fiatalok számára.

A kiállításon lesznek még szakma- és termékbemutatók, megismer-
kedhetnek a fiatalok a Pest Megyei Európai Információs Ponttal, a Pest
Megyei Toborzó Irodával. Megtudhatják az érdeklõdõk azt is, hogy mi-
lyen ösztöndíjak, pályázati lehetõségek, s önkéntes munkák vannak Eu-
rópai Unióban.

Megkezdõdött a 2005/2006-os tanév a Kittenberger Kálmán Általá-
nos és Muvészeti Iskolában. Az augusztus 31-én, a felsõ iskola ud-
varán rendezett tanévnyitó ünnepségen Edöcsény András polgár-
mestert, az iskola pedagógusait, diákjait - közülük kiemelve az elsõ
osztályosokat - Laczi István igazgató köszöntötte. Az iskolapadba
elõször ülõ elsõsök a hagyományokhoz híven most is verssel ked-
veskedtek. Képünkön Jaics Regina éppen az Elsõ nap az iskolában
címû verset mondja, mellette balra Döbrössy Dorottya

Tanévnyitó az iskolában

A Nevelési Tanácsadó hírei
A Nevelési Tanácsadó szeptember 1-jétõl új helyen folytatja mûködését.
Címünk: Fehérhegy 2. (volt szolgálati lakás). Telefonunk októbertõl lesz,
addig kollégáinkat az alább közölt telefonszámon értesíthetik.

*
Szakmai munkánk a régi formában folytatódik. Az óvodákban és az

iskolában is részletes felvilágosítást kaphatnak mûködési területeinkrõl és
rendünkrõl a kifüggesztett szórólapokon. Továbbra is várjuk azok jelentke-
zését, akik segítségünket igénybe szeretnék venni.

*
Épületünket az önkormányzat felújította (ezúton is köszönet érte),

azonban felszereltségünk és eszközeink még hiányosak. Ez utóbbiak fej-
lesztésére pályázunk, berendezési tárgyainkat részben az iskolától, részben
a mûvelõdési háztól kaptuk. Mivel néhány nélkülözhetetlen bútor még hi-
ányzik, kérjük a kedves nagymarosiak segítségét.

Kérjük, akinek van otthon nélkülözhetõ, kisméretû, hordozható cse-
répkályhája, kisebb íróasztala, irodában használható fotel, szekrény,
polc, szõnyeg, faliszõnyeg stb., jelezze számunkra a következõ telefon-
számon: Staud Katalin 06-30/392-99-99.

Segítségüket elõre is köszönjük.
A NEVELÉSI TANÁCSADÓ MUNKATÁRSAI

CSUHÉBABA-KÉSZÍTÉS. A San-Team Szabadidõ és Sport-
egyesület Nyár utca 2. szám alatti helyiségében október 15-én 15.30
órakor az érdeklõdõk megtanulhatják, hogyan kell csuhébabát készíte-
ni. A szabadidõs foglalkozáshoz, eszközöket, csuhét helyben biztosíta-
nak. Mindenkit szeretettel várnak.

Mit tegyünk, ha tetves a gyerek?
Még augusztusban felröppent a hír, hogy több nagymarosi iskolás, óvodás
gyermeken fejtetût találtak. A hír kapcsán felkerestük a nagymarosi védõ-
nõi szolgálatot, ahol elmondták, nem tudnak arról, hogy elterjedt volna a
fejtetû Nagymaroson, ám elképzelhetõ, hogy a nyári táborból visszaérke-
zett gyerekek közt a rendszeres kötelezõ ellenõrzés során találnak ilyen ese-
tet, mivel legtöbbször idegen helyrõl hozzák a gyerekek a fejtetût. Ha a sta-
tisztikákat nézzük, tavaly mindössze négy iskolás gyereknél találtak Nagy-
maroson fejtetût, ám világtendencia, hogy 20-25 évenként egy országban
megugrik a fejtetves emberek száma. Magyarországon ezt legutóbb a 1970-
es és 80-as-as években figyelhették meg.

Ha mégis csemeténk fejtetût kap, hogyan vehetjük észre, és mit tehetünk
ellene?

A fejtetvességre igen gyakran a gyermek füle körüli vakaródzás hívja
fel a figyelmet. Ilyenkor a hajat lazán szétbontva meg kell vizsgálni a fej-
bõrt. Amíg csak elvétve akad élõ tetû, azt nehéz megtalálni, viszont a haj-
szálakon erõsen tapadó, fénylõ, áttetszõ színû serke könnyen felismerhetõ.
Sûrû fogazatú fésûvel a tetvek a hajból könnyen kifésülhetõk, és szabad
szemmel is jól észrevehetõk. Téves hiedelem, hogy a tetvesség csak pisz-
kos, elhanyagolt családokban fordul elõ. Fejtetûvel tehát bárki fertõzõdhet,
restellni csak azt kell, ha valaki eltetvesedik, mert nem törõdik gyermeke
gondozásával. Megkapni tehát nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, to-
vábbadni és ezzel a közösséget veszélyeztetni nemcsak szégyen, hanem fe-
lelõtlenség is.

A fejtetû 3-4 milliméter hosszú rovar, amely még színét is képes változ-
tatni. Leginkább közvetlen érintkezéssel terjednek: az óvodákban, iskolák-
ban a gyermekek a fejüket összedugják, sugdolóznak, birkóznak vagy ép-
pen verekszenek, a hajuk összeér, és ezzel lehetõség nyílik a fejtetvek át-
vándorlására. Otthon a tetves gyermek kistestvérét öleli át, aki másnap az
óvodában pajtásaival dugja össze a fejét. Így a legtisztább családba is könnyen
bekerülhetnek a vérszívó rovarok.

Kezelés: a gyógyszertárakban ma már igen hatásos szerek kaphatók, ame-
lyek segítségével hamar elpusztíthatók a tetvek, serkék, de csak akkor hatá-
sos a szer, ha nem mossák le és néhány napig a hajon marad. Nagyon fontos
az is, hogy a gyerek környezetében ne maradjon fertõzõ góc, mert akkor
elölrõl kezdõdik az egész. Ezért a fejtetû megjelenése nyomán fontos az
egész gyerekközösség – és a családokban: felnõttek, együtt élõ hozzátarto-
zók! – kezelése. Emellett a fésûn, kefén, található fejtetvek néhány perces
forró vízbe mártással, a sapkán lévõk pedig mosással pusztíthatók el. Az
ágynemût pedig vasaljuk át!
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2004. október 14-én megállapodás
született  a MOL, az OTP és az
MLSZ között, hogy újraindítják a
Bozsik Futball Akadémiát.

Ennek a remek kedvezménye-
zésnek lényege, hogy a 7-9-11 éves
gyermekek, fiúk és lányok, szerve-
zett keretek között, kistérségi köz-
pontokra bontva egymással verse-

nyezzenek, tornákon vegyenek
részt.

Az adott csoporthoz tartozó te-
lepülések csapatai jó hangulatú fut-
ball mérkõzéseken vehetnek így
részt, amiben nemcsak egyéniségük
fejlõdhet, de a közösségi élet érték-
rendjeit is megismerhetik és elsajá-
títhatják.

Nagymaros 2005. szeptember
11-én kapcsolódott e programhoz,
mindjárt rendezõként. 31 ifjú spor-
toló vett részt Nagymaros részérõl,
kettõ 7 éves, három 9 éves és egy
11 éves korosztályú csapattal. Ezen
a tornán az elõzetes egyeztetések
ellenére csak Kismaros csapatai
vettek részt, azonban így is remek
hangulatú, nagy tetszést kiváltó (a
szülõk és a gyermekek részérõl is)
eseménnyé vált a résztvevõk köré-
ben.

Szeptember 18-án, már egy kis
rutinnal Vácott szerepeltek Nagy-
maros “Bozsik” csapatai. Nagyon jó
szervezéssel Göd, Dunakeszi, Vác,
Kismaros, Verõce, és Nagymaros fi-
ataljai mérték össze tudásukat. Ez

Nagymaroson is megkezdte
mûködését a Bozsik-program!

már igazi foci ünnep volt. Több mint
száz labdarúgó palánta kiváló mér-
kõzéseket vívott egymással, amiben
a “mi” csapataink is remekül helyt-
álltak.

Volt gyõzelem, döntetlen, vere-
ség is, de a lényeg a részvétel volt.
Gyorsan elszaladt az idõ az ünne-
pélyes megnyitó és az eredményhir-

detés között, mi-
vel egy újabb
nagyszerû él-
ménnyel gazda-
godtak a tornán
részt vett nagy-
marosi ifjú lab-
darúgók, s ahogy
láttam rajtuk,
alig várják az
újabb megméret-
tetést,  hogy
megmutathas-
sák: Nagymaros-
nak a régi hírne-
véhez méltó

sportolói vannak, csak a lehetõsé-
get kell biztosítani számukra.

Köszönet a szülõknek, akik se-
gítettek a fiatalok utaztatásában, és
buzdították csapatainkat a mérkõzé-
sek alatt. Bízunk abban, hogy ezek
a közös élmények segítenek egy jó
hangulatú, gyermekeink sportolási
lehetõségét segítõ közösség kialakí-
tásában.

A “Bozsik-akadémia” edzései
minden csütörtök délután 16 órától
vannak a nagymarosi futballpályán.
Minden futballt szeretõ fiatalt sok
szeretettel várunk! Az edzõk neve
és elérhetõsége: Mózner János 06-
30/992-6710, Ember Tamás  06-20/
944-9679, Heinczinger Balázs  06-
20/919-1005.

A további “Bozsik-torna” idõ-
pontjai: október 16-án (vasárnap
délelõtt), október 30-án (vasárnap
délelõtt), november 6-án (vasár-
nap délelõtt) - (Vác Futball Sta-
dion, vagy Nagymaros Sportte-
lep).

MÓZNER JÁNOS
NAGYMAROS FC ELNÖK

A Fokoláre Mozgalomhoz tartozó “Gyerekek az Egységért” október 9-én, vasárnap
11-12 óráig minden idõzónában sport-stafétát szerveznek. A különbözõ nemzetisé-
gû, kultúrájú és vallású gyerekek együtt futnak földünk szimbolikus jelentõségû
helyein, hogy a béke szivárványát ragyogtassák fel jelképesen a világ felett.

A magyar és a szlovák gyerekek közösen szervezik a stafétát a Mária Valéria hídon.
A magyarországi rendezvényre a résztvevõk Budapestrõl, Szegedrõl, Mis-

kolcról, Nyíregy-házáról, Kecskemétrõl, Szombathelyrõl, Mosonmagyaróvárról,
Egerbõl, Esztergomból, valamint Pozsonyból és Párkányból érkeznek..

Gyülekezés 7.30-10-ig az esztergomi Városi Sportcsarnokban. 11 óráig a részt-
vevõk figyelemmel kísérik a többi idõzónában “befutott” eseményeket az
interneten. A hídfutás után a szlovák oldalra érkezéskor a béke szimbólumaként
galambokat engednek a magasba. 15.30-16-ig ismét interneten keresztül kapnak
nemzetközi híreket. Közben szlovák-magyar barátság-mérkõzések és szerve-
zett játékok zajlanak a Prímási-sziget csaknem valamennyi sportpályáján.

Burgermeister Balázs – aki ko-
rábban a Nagymarosi Sportegye-
sület kerékpáros szakágának ke-
retein belül kezdte el a hegyi ke-

Elõkelõ helyezések
hazai versenyeken

rékpározást – hazai és külföldi
versenyeken szép eredményekkel
büszkélkedhet, s büszkék lehet-
nek rá a nagymarosiak is.

Burgermeister Balázs jelenle-
gi egyesülete Author Hungary, s
az Author látja el õt kerékpárok-
kal és felszereléssel. A közelmúlt-
ban elért helyezései a követke-
zõk: Mountain Bike OX Magyar
Bajnokság elit felnõtt 3. hely;
Mountain Bike OX Magyar Ku-
pasorozat összetett elit felnõtt 3.
hely; Szilvásvárad Maraton 1.
hely (képünkön); Kõszeg
Maraton 1. hely; Duna Maraton
2. hely; X-Terra Visegrád 2. hely;
Mátra Maraton 3. hely.

Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez!

A nagymarosi öregfiúk labdarú-
gó csapata szeptember 10-én bú-
csúztatta el két kortalan, a nagy-
marosi pályán évtizedeket eltöl-
tött játékosát. Burgermeister
Feri (Kenyér, ahogy mindenki is-
meri), és Breznay Jenõ túl a hat-
vanon akasztották szögre a fut-
ballcipõt. Mindkettõjüknek meg-
határozó szerepe volt az Alscher
Ödi bácsi által életre hívott fel-
vidéki magyar öregfiú-csapatok-
kal való kapcsolattartás ápolásá-
ban. (Ezek a 25-30 éves kapcso-
latok a mai napig aktívak, létez-
nek, évente 3-4 felvidéki-csapat-
tal játszik a helyi öregfiúk csa-
pat oda-visszavágó mérkõzést.)
Kenyér a meccsek után a bogrács
mellett, fakanállal a kezében is
maradandót alkotott, Jenõ pedig
utánozhatatlan derûjével, a fel-
vidéki magyarok lehetetlen hely-
zetét soha el nem tagadó õszinte
szép szavaival tette emlékezetes-
sé ezeket az estéket.

Hiányozni fogtok vén betyá-

A két örökifjú
“legény” elköszönt

rok! Reméljük, ha a pályán nem
is, a harmadik félidõben még sok
közös élményünk akad.

Az örökös tagoknak kijáró fel-
tétlen tisztelettel:

A CSAPAT

VÉSNÖK KFT PEST MEGYEI II. OSZTÁLYÚ FEL-
NÕTT LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG - 2005/2006.
ÉVI ÕSZI IDÉNYÉNEK SORSOLÁSA. 8. forduló - ok-
tóber 8-9.: Pomáz-Nagymaros - felnõtt: 14 óra, ifjúsági: 12
óra; 9. forduló - október 15-16.: Nagymaros-Pilisvörösvár -
felnõtt: 14 óra, ifjúsági: 12 óra; 10. forduló - október 22-23.:
Dunakeszi Kinizsi-Nagymaros - felnõtt: 13.30 óra, ifjúsági:
11. 30 óra; 11. forduló - október 29.: Nagymaros-Verõce - fel-
nõtt: 13.30 óra, ifjúsági: 11,30 óra; 12. forduló – november 5-
6.: Kartal-Nagymaros - felnõtt: 13.30 óra, ifjúsági: 11.30 óra.

Sport-staféta a Mária Valéria hídon
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Városunk október havi programajánlata Szomszédolás – régiós programajánló

Anyakönyvi hírek

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

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

Fogászat:
Szombat 8-tól 12 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig
- október 8-9.: dr. Karácsonyi Zsuzsanna, Verõce, Losonczi u. 2.,  tel.: 27/350-018
- október 15-16.: dr. Kámory Katalin, Vác, Deákvári fõtér 29., tel.: 27/307-093
- október 29-30.: dr. Kékesi Annamária, Vác, Zrínyi u. 9., tel.: 27/302-721
- november 5-6.: dr. Molnár Csilla, Vác, Földváry tér 15., tel.: 27/301-471
Minden beavatkozás térítésköteles!

Gyógyszertár:
Október 3-tól: Deákvári Gyógyszertár (Vác, Deákvári fõtér 30. Tel.: 510-805)
Október 10-tõl: Központi Gyógyszertár (Vác, Március 15. tér 22. Tel.: 501-630)
Október 17-tõl: Vácz Remete Gyógyszertár (Vác, Magyar u. 3. Tel.: 305-997)
Október 24-tõl: Gyöngyvirág Gyógyszertár (Vác, Radnóti u. 2. Tel.: 301-178)
Október 31-tõl: Szent Rókus Gyógyszertár (Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 305-610)(Lezárva: 2005. szeptember 27.)

Születtek:
Dr. Trieb Gergely és Maurer Zsuzsanna lánya: Veronika Rózsa
Kata Sándor és Zsolna Mónika lánya: Petra
Házasságot kötöttek:
Sziveri János és Tasnádi Rita
Radics Tibor és Horváth Gizella
Gaál Balázs és Palya Borbála
Elhaláloztak:
Rapp Imréné Kocsis Klára
Vizi Antalné Scheili Anna
Trieb Vilmosné Kocsis Teréz
Szabó György ifj.
Ujvári Györgyné Heinczinger Erzsébet Anna

 KISMAROS
Október 7., 18 óra: Asztrológia és természetgyógyászat -
Litvánné März Ari elõadássorozata – Filmklub, Teleház
Október 8-án: Gõzvontatású nosztalgia vonatok közlekednek
Kismaros és Királyrét között. A járatokra helyjegy megrendelése
a 06-20/240-0953-as telefonszámon.
Október 10., 19 óra: Jó reggelt Babilon – Filmklub, Teleház
Október 11., 19 óra: Holdfényév – Filmklub, Teleház
Október 24., 18 óra: A nap vége – Filmklub, Teleház

 SZOB
Október 23-ig látható Szöllõsy H. Eta festõmûvész
emlékkiállítása a Börzsöny Múzeumban
A kiállítás 2006. január 15-ig látható. Október 17-tõl téli nyitva
tartás: K-V 9-17 óra között. Csoportok bejelentkezése a 06-30/
508-2201 telefonszámon (Lakatos József múzeumvezetõ).

 VÁC
Õszi Mûvészeti Hetek október 10-tõl november 26-ig
Október 10., 19 óra: Operagála – mûvelõdési központ
színházterem
Október 11., 17 óra: Rákos Éva selyemfestõ kiállítását
megnyitja M. Garami Mária – Margaréta kávéház
Október 28., 18 óra: Nemzetiségi est a váci szlovák, ruszin és
ukrán kisebbségi önkormányzatok rendezésében – mûvelõdési
központ színházterem
November 4., 19 óra: Padlás – musical két részben –
mûvelõdési központ színházterem
(Részletes program a mûsorfüzetben és az interneten a
www.mimk.vac.hu honlapon

 VERÕCE
Október 8. 14 óra: Szüreti felvonulás és mulatság.
Hagyományõrzõ csoportok, táncosok, lovasok felvonulása.
Verõcén, utána a vasútállomás melletti játszótéren, zenés táncos
mulatságra, szõlõpréselésre várnak mindenkit.
Október 14., 19 óra: Filmklub - Fritz Lang Metropolis címû
filmjének vetítése. Belépõdíj: 300 Ft/fõ.
Október 22., 18 óra: Márai Sándor emlékmûsor - Egy percre
nálam van a szeretet - a szatmári Harag György Társulat
mûvészeinek elõadása  Belépõjegy: 700Ft/fõ, 14 éves kor
alatt díjtalan.

Október 6., 8-10 óráig: Emlékezés az aradi vértanúkra
Rendezõ: Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola
Helyszín: mûvelõdési ház

Október 6., 16 óra: jazz-balett tanfolyam indul
Helyszín: mûvelõdési ház

Október 7., 18 óra: Lakossági fórum
Helyszín: mûvelõdési ház
 

Október 9., 11 óra: Czipott Zoltán fotográfus  Barangolásaim címû kiállí-
tásának megnyitója.
Helyszín: mûvelõdési ház
A kiállítás október 20-ig a mûvelõdési ház nyitva tartási idejében látogat-
ható.
 

Október 15. 15.30 óra: csuhébaba-készítés
Helyszín: San-Team, Nyár utca 2. szám alatti klubhelyiség

Október 15.: Sváb piknik - egy hétvégi kellemes idõtöltéssel
Helyszín: Fõ tér - mûvelõdési ház elõtt

Október 15., 18.30 óra: Angkor  2005. nyár – vetítéssel egybekötött úti-
beszámoló (Kambodzsa)
Helyszín: Nagymarosi Kertészet (Prím-Kert),

Október 16., 17 óra: Egy csodálatos elme - amerikai film vetítése
Helszín: mûvelõdési ház
Rendezõ: ANNA filmbarátok klubja

Október 21., 10 óra: koszorúzás a temetõben az 1956-os áldozatok sírjá-
nál és az emlékhelynél, a város önkormányzatának képviselõi, civil szerve-
zetek és a tanuló ifjúság részvételével.

Október 21., 11 és 12 óra: a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti
iskola  emlékünnepsége
Helyszín: mûvelõdési ház

Október 22., 10 óra:  Fut a Maros- amatõr futóverseny kicsiknek és na-
gyoknak. Szervezõ: Cédrus Kulturális és Sportegyesület. Rajt: hajóállo-
másnál.

Október 22., 18 óra: Ünnepi megemlékezés. Díszvendégünk: Kondor Ka-
talin: a Kossuth Rádió fõmunkatársa. Az  ünnepi mûsorban közremûköd-
nek a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola diákjai. Az ün-
nepségen sor kerül a Nagymaros Ifjúságáért díj átadására. A meghívottak
körében a Nagymaroson élõ meghurcoltakat köszöntjük. Az ünnepséget 
követõen  az áldozatok tiszteletére megemlékezés és koszorúzás a Fõ téren
lévõ emlékhelynél. Közremûködik a Szent Gellért cserkészcsapat.
 

Október 22.: Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület kiállítása
Helyszín: mûvelõdési ház
 

Október 31., 18 óra: Tuttlingeni Szimfonikus Zenekar koncertje
Helyszín: mûvelõdési ház

NOVEMBERI ELÕZETES:
November 5.,18 óra: Férfikórus-találkozó
Helyszín: mûvelõdési ház

November 25., 18 óra: Az Araráton jártunk – vetítéssel egybekötött úti
beszámoló
Helyszín: mûvelõdési ház

Ismét indul a jazz-balett tanfolyam!
Örömmel értesítjük az érdeklõdõket, hogy október 6-án, csütörtö-
kön 16 órakor a mûvelõdési házban ismételten elindul a jazz-balett
tanfolyam. Szeretettel hívjuk és várjuk a régi és új jelentkezõket is!
Bõvebb információ: Ivor Andrásné polgármesteri hivatal, telefon 27/
595-123, 20/414-0712.
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Ararat - Kelet Anatólia (2)
Törökországi úti beszámoló hegymászó

és csavargó expedíciónkról
Mászás helyett –
újabb látnivalók
Este 10-kor hegyi vezetõnk, Ahmet ráz
fel bennünket. Kora este lenn a város-
ban megöltek egy kurdot és egy törö-
köt – mondja -, nagyon feszült a han-
gulat mindenütt. A milícia a kurd ge-
rillák miatti óvatosságból nem enged
további csoportokat a hegyre, egy-két
napot várnotok kell. Hurrá!!! Hangu-
latunk a hír hallatára az egekbe szök-
ken, de a helyzetet el kell fogadnunk.
Végtére is esedékes napi leszámolá-
sát nem rendelheti mindenki alá hegy-
mászásunknak. A reggelinél izgatot-
tan várjuk Ahmetet a friss hírekkel, ám
õ a korai érkezés tényén kívül nem
csillogtat egyéb reményeket: talán
holnap elindulhattok – mondja – dél-
utánra, estére okosabbak leszünk.
Bokros teendõire hivatkozva megad-
ja bátyja – egyben szállásadónk – te-
lefonszámát a további kapcsolattartás
végett, és elporol. (Ekkor még nem
sejtjük, hogy majd egy hétig a színét
sem látjuk). Reggeli után kíváncsisá-
gunk a városba hajt bennünket, úgy-
mond “feszült hangulatot” nézni. A
járõrözõ egységek száma valóban ki-
csit nagyobb, de az élet ugyanabban a
mederben folyik, mint tegnap. Nem
akarunk egy egész napot
Dogubayazitban elvesztegetni, ezért
felkerekedünk a 100 kilométerre lévõ,
és eredeti úti céljaink között is szerep-
lõ Van-tóhoz. Az út menti táj igen vál-
tozatos. Hatalmas szikes legelõk mel-
lett haladunk a hozzájuk tartozó bir-
ka-, tehénnyájakkal, és az óriási mé-
retû terelõ, védõkutyákkal. Nemegy-
szer 2500 méter feletti hágókon kelünk
át. Útirányunktól balra hosszú kilomé-
tereken keresztül az iráni határ húzó-
dik a hegygerincen “zöldellõ” õrtor-
nyokkal, jobbra - mintha csak néhány
órája dermedt volna halálba – felfog-
hatatlan kiterjedésû és tömegû vulká-
ni lávamezõ, szürkés-fekete tufa ten-
ger. A katonai ellenõrzési pontok itt is
egymást érik, de már kezdünk
elpofátlanodni: elõször rejtve, majd
nyíltan fotózzuk, videózzuk a “szer-
vet”, sõt – és ez nem vicc – kérésre az
egyik õrstõl a másikig meleg ebédet
szállító fegyveres katonának is helyet
szorítunk kis buszunkban.

Verõfényes napsütésben pillantjuk
meg a csábítóan kék színû, Balaton-
nál hétszerte nagyobb Van-tavat. Egy
kis ligetes partszakaszt fellelve élve-
zettel mártózunk meg a tengernyi
méretû tó kristálytiszta, sós vízében,
amely oly erõsen lúgos, hogy a helyi-
ek szappan nélkül moshatják benne
ruháikat. A délután a napfürdõzés je-

gyében telik. Kora este érünk vissza
Dogubayazitba, ahol szállásadónktól,
Mehmettõl megtudjuk, hogy még
mindig nem kaptuk meg a zöld jelzést
a hegyre. Abból kiindulva, hogy pén-
tek lévén várhatóan a hétvégén sem se-
rénykednek a szorgos kis török enge-
délymanók, gyors elhatározással úgy
döntünk: saját kézbe vesszük a hegy
megmászásának ügyét. Másnap reg-
gel számba vesszük azon lehetõségek
sorát, ahol engedélyünk hiányában a
hegyen való tartózkodás során elvé-
rezhetünk. A hegy lábához vezetõ köz-
utak ellenõrzését elképzelhetõnek, de
valószínûtlennek tartjuk. Tudjuk, hogy
2500 méteren, egy Eli nevû kis tanyán
van a hegyre indulók bázistábora. Ha
valahol, akkor itt feltételezhetõ kato-
nai, vagy civil-kontroll. Feljebb a he-
gyen egyáltalán nem valószínû járõrö-
zõ katonák jelenléte, ahhoz pedig már
elég vén rókák vagyunk, hogy bármi-
lyen fegyvertelen civil ne tudjon le-
parancsolni bennünket odafentrõl.

Akkor hát irány Eli, ott minden
kiderül! A mûútról lekanyarodva két
apró falucskán megyünk keresztül,
mielõtt a széles köves út a hegy lábá-
hoz tér, és emelkedni kezd. Azt, hogy
a kutya se kíváncsi ránk, csak azért
nem mondhatjuk, mert néhány jól
megtermett nyájõrzõ eb vad csaholás-
sal “köszönt” bennünket. Fél óra múl-
va megpillantjuk Eli-t: oázis a szürke,
poros, aszott kõrengetegben, nyárfa-
ligetekkel, haragos zöld fûvel, bokrok-
kal. Az ide vezetõ út már kilométerek-
rõl belátható, a magunk után húzott
porfelhõ pedig látványossá teszi kö-
zeledésünket, az egyetlen kõépület
mellé érve mégse tapasztalható sem-
mi mozgolódás. Az udvaron tartózko-
dó két sziesztázó férfit szemmel lát-
hatóan hidegen hagyja felbukkaná-
sunk. Útbaigazítást kérünk Tõlük, s
kocsinkat hátra hagyva egy jó kilomé-
tert elõre gyalogolunk, hogy számba
vegyük a holnap ránk váró terepet.
Feldobva térünk vissza szállásunkra.
Semmi kétség, holnap nekivágunk!

Eltökéltségünket csak fokozza legfris-
sebb információnk: Ahmet, felfoga-
dott vezetõnk egy másik csapattal je-
lenleg épp a hegyen tartózkodik. (A
hegy lezárásáról szóló történet tehát
csak mese.) Helyzetünkbõl, ami eny-
hén szólva is érdekes, megpróbálunk

valami reményteljeset kihozni. Szá-
mos jel utal arra, hogy a hegyen veze-
tõ nélkül, szabadon mozoghatunk
majd. E tényért korábban “minden
pénzt” kifizettünk volna. Az alsó sza-
kasz útvonalát a mai bejáráskor meg-
ismertük, a felsõ részrõl is vannak
használható információink. Ha a hegy
bármely pontján a vezetõ és csúcsen-
gedély hiánya miatt mégis kényes
helyzetbe kerülünk, bedobhatjuk
Ahmet nevét mondván, mi nála jó elõ-
re mindent lerendeztünk, és errõl pa-
pírunk van. Szándékunkról értesülve
szállásadónk, Mehmet marasztal, és
további türelemre int. A puszta tények
is maradásunk mellett szólnak, a vá-
ratlanul még nagyobbra táruló kaland
kapuja azonban mint valami szirén
hív, s mi köztudottan gyenge embe-
rek vagyunk: semmi õrültségnek nem
tudunk ellenállni.

A hegyen
Másnap az óra hajnali négyet mutat,
amint hátizsákjainkkal megrakottan
meglódul a buszunk. Dogubayazit ta-
karóját szemérmesen magára húzva
alszik, a közúton, az elsõ majd a má-
sodik falucskában sem találkozunk
egy lélekkel. Ez utóbbi közepén –
Gölyüzü Köyü a neve – a mecset mel-
lett parkolunk le, és buszunkat Allah-
ra bízva 35 kilogrammos hátizsákja-
inkkal a hátunkon belépünk a hegy bi-
rodalmába. A tengerszint feletti 1500
méteres magasságról induló poros,
széles út eleinte alig emelkedik, kife-
jezetten élvezzük a kora reggeli gya-
loglást. A közeli Kis-Ararat (3896
méter) mögül felbukkanó napkorong
kápráztató szín- és fényjátékkal kö-
szönt bennünket. Nagy lendülettel
tesszük meg az elsõ 9 kilométert, 10
órára már Eli-ben vagyunk, de a ta-
nyára nem térünk be. Óránként - ár-
nyékot keresve – pihenõt tartunk, de
amint a nap delelõre hág, kimondha-
tatlan a forróság. Patakokban folyik
rólunk a víz, melyet a zsákjainkban

lévõ 5 literes készletbõl rendszeresen
pótolunk, nagy kérdés, kitart-e estig?
Késõ délutánra a monumentális mé-
retû és egyre meredekebb hegyláb, va-
lamint a sivatagi hõség derekasan
megcsapolja erõnlétünket. Meglepeté-
sünkre olykor nomád családok jurta
sátrak, kõ karámok alkotta nyári szál-
láshelyei mellett vezet felfelé az
utunk. Szinte mindegyikbõl ördögien
eleven gyereksereg tör ránk, rendület-
lenül pénzünket, ennivalónkat, édes-
ségünket kunyerálva. Nagy próbatétel
kedvesnek, higgadtnak maradni, a
zsákjaink felé kapkodó kezek láttán
nem is mindig sikerül.

Este 6 óra lehet, amikor végre
megpillantjuk aznapi úti célunkat,
Yesil camp-ot. A 3200 méteren elhe-
lyezkedõ 10-15 sátor alkotta állandó
tábor betekintést enged a szervezett
útra befizetõ külföldi kliensek hegy-
mászó stílusába. Repülõvel érkezik a
vendég Dogubayazitba, ahonnan
másnap terepjáróval az összes motyó-
jával egyetemben felviszik a mintegy
2500 méteres magasságra. Innen kis-
hátizsákos könnyû sétával, teherhor-
dók kíséretében felbandukol az elõbb
említett alaptáborig, ahol már elõre
felvert sátrak, és meleg étel várja.
Másnap a teherhordó lovak és öszvé-
rek ismét feljebb költöztetik õket egy
táborral, ahol szintén kész sátrak és
teljes élelmezési ellátás várja õket.
Ehhez képest a mi, 1000 méterrel lej-
jebb induló, teherhordókat mellõzõ és
teljes önellátásra berendezkedett kis
expedíciónk nem tûnik szégyellniva-
ló vállalkozásnak. Önerõbõl a hegyig,
önerõbõl a hegyen, akár a század eleji
kalandkeresõk – valljuk. Kimerülten,
de napi teljesítményünket (1700 mé-
ter szint, 18 kilométer) elégedetten
nyugtázva verjük fel sátrainkat a kies
környezetben. Különféle zacskós le-
veseinkbõl és tésztáinkból parádés
ételkölteményt kanyarintunk vacso-
rára és ráérõsen kanalazva fõztünket,
elidõzünk egy hatalmas sziklatömb
hátán. Elsõ napunk az Ararát hegyén.
Jártuk a magunk útját, és befogadást
nyertünk e szépséges hegy által. Jó
itt lenni, megnyugtató. Iyi geceler! –
Jó éjszakát!

(folytatjuk)
HEININGER FERENC

AZ ÖNKORMÁNYZAT
MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu
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Állatvédelmi
 sorok

KÉRJÜK, TÁMOGASSANAK,
HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!

Postai befizetõ csekkek az
állatorvosi rendelõben, a Bethlen

vendéglõben, a könyvtárban,
és a révpénztárban találhatók.

A Máté Állatvédelmi Köz-
hasznú Alapítvány. Az alapít-
ványunk a komptól felfelé és
lefelé esõ sétányok, valamint a
játszótér biztonsága és tisztán

tartása érdekében, a közelmúlt-
ban felszerelt 3 táblát szponzo-
rálta. Hálás köszönet jár Ádám
Tibornak, aki ingyenesen elké-
szítette a táblákat és azok fel-
szerelésében is igen aktívan
részt vett.

A múltban már többen ér-
deklõdtek az adójuk 1 %-ának
felajánlása ügyében.  Örömmel
közölhetjük, hogy alapítvá-

nyunk mostantól fogva elfogad-
hatja ezeket a felajánlásokat.
Azoknak, akik úgy érzik, hogy
munkásságunkat támogatni
szeretnék és élni kívánnak ez-

zel a lehetõséggel:
A kedvezmé-

nyezett adószáma:
18700767-1-13

A kedvezmé-
nyezett neve:
Máté Állatvédelmi
Közhasznú Alapít-
vány

A kedvezmé-
nyezett címe: 2626
Nagymaros, Szív
u. 12.

Az ön segítsége
önnek semmibe
nem kerül, de az
alapítvány egyre

szélesebb körû végzését teszi
lehetõvé.

VON-BENKO FERENC

A kedvenc állat nem
játékszer, tartása
nemcsak egy pár

szabadságos hétre
szól, hanem az állat

egész életére!

Bethlen Gáborné, Ádám Tibor, Von-
Benko Ferenc és Csoki a tábla elõtt

Az Inforum, Informatikai Ér-
dekegyeztetõ Fórum novem-
ber 13-án 9-14 óra között ren-
dezi a Kempelen Farkas Hall-
gatói és Információs Központ
épületében (1088 Budapest,
Reviczky u. 6.), a III. Unoka-
nagyszülõ Informatikai Ver-
senyt, melynek fõvédnöke Ha-
lász Judit.

A versenyre minden 13 éves és
fiatalabb és 4 évnél idõsebb gyermek
jelentkezhet legalább 55 éves
(déd)nagymamájával és
(déd)nagypapájával párban. A ver-
senyre 100 gépet biztosítanak a ver-
senyzõknek. Minden páros egy szak-
tanárok által összeállított feladatsort
kap, melynek megoldására 1,5 óra áll
rendelkezésre. A tavalyi feladatok és
egyéb tesztek letölthetõek az Inforum
weboldaláról is.

III. Unoka – nagyszülõ informatikai verseny
A verseny elsõ feladata a regiszt-

ráció, amely csak az Interneten ke-
resztül, az Inforum weboldalán lehet-
séges: www.inforum.org.hu, a Szá-
mítógépes menüpont alatt. A ver-
senyre az elsõ 100 páros regisztrálá-
sát fogadják, és minden regisztrált
versenyzõvel személyesen (telefo-
non) veszik fel a kapcsolatot.

Az elsõ helyezett páros egy érté-
kes notebook-ot, a két második he-
lyezett páros asztali PC-t, a három
harmadik digitális fényképezõgépet,
valamint valamennyi helyezett egy
Microsoft szoftvert kap nyeremény-
ként, illetve ajándékként. A legfiata-
labb és a legidõsebb versenyzõ kü-
lön díjban részesül, továbbá minden
résztvevõ oklevelet vihet haza a ren-
dezvényrõl. Külön köszöntik a ren-
dezvényen a születésnapjukat ünnep-
lõ versenyzõket.

Tavaly nyílt meg a Magyar utcában
a Kézmûves fagylaltozó játszóháza,
ahová szívesen térnek be anyukájuk-
kal a kicsik, vagy már a felügyeletre
nem szoruló nagyobb gyerekek, raj-
zolni, játszani. A játszóház a
fagyizóval együtt nyílik és azza
együtt zár be.

- A játszóház születésének az adta
az ötletet, hogy nem messze a

A fagyizó játszóháza

fagyizótól egy kisgyereket majdnem
elütött az autó – mondta Konkoly
Rita, a játszóház tulajdonosa, meg-
álmodója. - Nekünk abban az idõben
– mikor a baleset történt - ez az üz-
lethelyiség szabad volt, nem is akar-
tuk kiadni. Törtem a fejem, hogyan
hasznosíthatnánk, s egyszer csak ki-
pattant az ötlet: ott egy játszóházat
kell kialakítani. Nappal árultuk a fa-
gyit, éjszaka rendeztük be a játszó-
házat.

Gyakorlatilag két hét alatt elké-
szült. Elõször csak rajzolásra voltak
eszközök, kréta, ceruza, papírok,
oktatófüzet ovisoknak. Sokan nem

hitték, hogy lesz erre igény, azzal
vigasztaltak, ne legyünk szomorúak,
ha ez nem megy, s ha innen mindent
elhordanak.

Nem lett igazuk, július 1-jén nyi-
tottunk, szeptember végén, október
elején zártunk be, de még a radír sem
tûnt el, amit kivittem. Ez idõ alatt
született 270 rajz és közte vannak
olyanok, amelyeket a szülõk, vagy

nagyszülõk rajzoltak, utána kirakták
a falra. A rajzokat összegyûjtöttem,
albumba fûztem.

A sikeren felbuzdulva idén már
bõvítettük a játszóházat, fa asztalo-
kat, fa székeket tettünk be kis nád fi-
ókos szekrénykéket, sok meseköny-
vet, ifjúsági könyvet, magyar és né-
met nyelvût. Lehet építeni mûanyag
kis várat, vannak itt szõrállatkák, tár-
sasjáték. Ma már minden korosztály,
ha betér ide megtalálja a neki meg-
felelõ elfoglaltságot. Nekem az tet-
szik a legjobban, amikor 15-16 éve-
sek beülnek társasjátékozni – mond-
ta befejezésül Konkoly Rita.

Képünkön a kétéves Patakfalvi Domonkos próbálja ki rajztudását

O
/9
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Az elsõ NAHÁT teljesítménytú-
ra megrendezésének hetedik
évfordulója alkalmából rendez-
tük meg a VIII. NAHÁT teljesít-
ménytúrát. Az esõs idõ ellené-
re az egész országból számo-
san érkeztek a reggeli órákban
Nagymarosra, hogy kirándulja-
nak egyet a kora õszi erdõben.
4 táv közül választhatta ki min-
denki a neki megfelelõ, vagy
megfelelõnek vélt távolságot:
15, 21, 32 vagy 48 km-en lehe-
tett indulni.

Az út mindjárt meredek, kissé
rosszul jelzett emelkedõn vezetett, de
a túrázók többsége kisebb kerülõket
megtéve mégiscsak megtalálta Szent
Mihály-hegy nyergét és sûrû esõben
elérte az elsõ ellenõrzõpontot. Innen
a Juliánusz-kilátóig még az országos
kék jelzés mentén haladt a túra, majd

VIII. NAHÁT teljesítménytúra
a Világos-tértõl a sárgára váltott, és
egészen Zebegényig kellemes lejtme-
net következett. (A toronyból egyéb-
ként csodálatos a kilátás a hegyet
körbeölelõ Dunára és a környékbeli
dombokra.) Zebegényben a fáradt tu-
risták pótolhatták az elvesztett folya-
dékot, kicsavarhatták ruháikból az
esõvizet, majd újult erõvel vághat-
tunk neki a hegyeknek.

Törökmezõn étellel és meleg ital-
lal várták a túrázókat, akik szívesen
pihentették a tó partján fáradt tagja-
ikat. Innen a túra szalagozott úton ha-

ladt Kóspallag felé,
aztán Érsek-tisztásra,
Kopasz-hegyre, majd
vissza Törökmezõre,
onnan pedig Nagyma-
rosra.

Útközben minden
korosztály képviselõ-
jével találkoztam, az
átlag életkor kb. 25 év
volt, de képviselve
voltak az ovisok és a
nagyszülõk is. Össze-

sen kb. 250-an indultak, ami az esõs
idõhöz viszonyítva igen szép szám.
A célban mindenkire étel-ital várt. A
fáradt turisták hol dicsérték a szer-
vezést, hol a hiányosságokra hívták
föl a szervezõk figyelmét, de összes-
ségében elégedettek voltak minden-
nel. Akik teljesítették a kitûzött tá-

vot, a gratulációkon kívül kitûzõt és
egy szép emléklapot kaptak.

Szerintünk ez is egy remek túra volt
(akár csak az elõzõ hét évadban), igény
és felkészültség szerint lehetett egy
kemény kihívásnak, vagy könnyebb ki-
rándulásnak tekinteni. A szervezõk
kedvesek és elõzékenyek voltak, az út
gyönyörû tájakon vezetett.

Köszönet illeti a Nagymaros Vá-
ros Polgármesteri Hivatalát a túra
támogatásáért, a szervezõket ezért a
szép napért, és résztvevõket is, akik
teljesítményükkel megtisztelték a
túrák névadóit: Kittenberger Kál-
mánt, Széchenyi Zsigmond és Teleki
Pál neves utazóinkat.

SZOMRÁKY PÁL, KISS PÉTER

Bár a tavalyi évhez hasonlóan idén sem
kedvezett a kertbarátoknak az idõjárás,
mégis a tõlük megszokott színvonalon
rendezték meg szeptember 2-4. között
a Nagymarosi Nyugdíjas Klub Kertba-
rát Körének tagjai a hagyományos ter-
mény, virág- és kézimunka kiállítást.
A zöldségfélék, termények mellett igen
sok szép, és különleges virágot is lát-
hattunk, a falakat pedig nagyrészt
ügyes kezû asszonyok gobelin képei-
vel díszítették.

A mûvelõdési házban megjelente-
ket Mándliné Szabó Katalin, a Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Ház igazga-
tója köszöntötte, majd Jókai Mór: Öt-
ven év visszhangja címû mûvébõl, a
gazdálkodásról szóló idézettel folytat-
ta, végül Assisi Szent Ferenc Naphim-
nuszából olvasott fel egy részletet.

Dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a Ker-
tészek és Kertbarátok Országos Szövet-
ségének elnöke, a Kerti Kalendárium
fõszerkesztõje beszédében egyebek
közt kiemelte: az idõjárás – mint azt
mindenki tapasztalhatta - kegyetlen

Termények, virágok, gobelinek

volt a kertészekhez, kertészkedõkhöz,
ezért gratulált ahhoz, hogy ennek elle-
nére szép választékot tudtak bemutat-
ni a kertbarát kör tagjai. Az országos
szövetség elnöke beszélt arról is, hogy
a szövetség változatlanul segíti a kert-
barátokat. A kiállítók közül ezután át-
adta Kékesi Jánosnénak (aki férje he-
lyett vette át az ajándékot) és Liptai
Lászlónénak a Kerti Kalendárium
összekötött példányait.

A kiállítás megnyitó végén
Nógrády László mondta el hosszú ide-
ig távol élt honfitársunkról szóló, Haza,
Nagymarosra címû versét.

 10 éves a Pax Corporis Alapítvány (2.)
Az Egészségkönyvtár

Az elõzõekben ígértük, hogy
alapítványunk különbözõ terüle-
teirõl részletesen beszámolunk.

Legyen elsõ az Egészség-
könyvtár bemutatása. Célunk az,
hogy az egészséges életmóddal,
betegségek megelõzésével, kiegé-
szítõ gyógymódokkal kapcsolatos
könyvek a város lakosainak ren-
delkezésére álljanak.

Minden kedden délután 14.30-
15.30 óráig nyilvános kölcsönzési

idõben fogad mindenkit könyvtá-
rosunk a rendelõk várójában.

Köszönet Hortoványi Jenõnek
a könyvtárosi munkáért,
Czapolayné Trieb Erzsébetnek az
állomány nyilvántartásának elké-
szítéséért!

A könyvek listáját tartalmazó
szórólap a rendelõkben és a
gyógyszertárban található.

Jubileumi rendezvények ok-
tóberben:

- október 2-án csontritkulás
szûrés volt a 70 éven felüliek-
nek a nyugdíjas klub rendezvé-
nye keretében;

- október 7-én “Túlélõcso-
mag férfiaknak” (45-60 éves
korosztály) - életmód-ajánló,
borkóstoló és szûrõvizsgálatok

a Bethlen sörözõben és a ren-
delõben;

- október 14-én dohányzás-
ról leszoktató program. A tisz-
tiorvosi szolgálat stábja egyéni
tanácsadást tart 14 órától a
rendelõben.
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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.!O
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O
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1

O/7

O
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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.O
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október 5-tõl 31-ig

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

Top pulyka sonka 1 kg   649 Ft
Paprikás pulykamell sonka 1 kg   979 Ft
Baromfi virsli tartós bélben 1 kg   275 Ft
Hálós lapocka vcs. 1 kg   889 Ft

Maasdamer sajt 1 kg 1395 Ft
Bords Eve margarin (sós,édes,olívás) 500 g   199 Ft
Kaserei Dor Blu sajt 100 g   199 Ft
Alpsko uht tej 1,6 % 1 l   129 Ft
Zott gyümölcs joghurt (több íz) 500 g   159 Ft
Meggle tejszínhab spray 250 ml   165 Ft

Duvel ketchup 500 g     89 Ft
Duvel majonéz 450 g   179 Ft
Niké görög tengeri só 1 kg     69 Ft
Vegeta ételízesítõ 250 g   369 Ft
Éden napraforgó étolaj 1 l   199 Ft
Kunsági húsgombóc par. mártás 380 g   189 Ft
Bajai halpaprikás 380 g   199 Ft
Mexikói chilis bab darált marhahús 380 g   189 Ft
Kunsági lencsefõzelék kolbásszal 380 g   169 Ft
Paprikás burgonya kolbásszal 380 g   189 Ft
Lazacpástétom 100 g     99 Ft
Csemege uborka 6-9 cm Horker 720 ml   139 Ft
Bébicékla 370 ml     85 Ft
Globus mikrozható készételek (több íz) 350 g   369 Ft
Aletta májkrémek (3 íz) 63 g     29 Ft
Pápai darált sertéshús 400 g   129 Ft
Kecskeméti morzsolt csem. kukorica 340 g     89 Ft

Poharas dzsem (sárgab, szamóca, málna) 750 g   229 Ft
Giana darabolt ananász 580 ml   119 Ft
Mediterrán gyümölcssaláta 850 g   249 Ft
Vifon tésztás levesek (7íz) 60 g     39 Ft

Kalifa sós pörkölt mogyoró 100 g     65 Ft
Kailfa pisztácia 80 g   169 Ft
Kalifa diákcsemege 200 g   239 Ft
Kalifa aszalt szilva 200 g   229 Ft
Baron táblás csokoládé (több íz) 100g     75 Ft
Sajtos tallér 120 g     69 Ft
Haver csoki szeletek (több íz) 25 g     15 Ft
Ritter csokoládék (több íz) 100 g   179 Ft

CBA babapiskota 200 g   129 Ft
Omnia  kávé díszdoboz 3*250 g 750 g 1095 Ft

Soledoro olasz tészta (több fajta) 500 g     89 Ft

Aquarius ásványvízek (dús, mentes) 1,5 l     49 Ft
Visegrádi ásványvíz dús 1,5 l     49 Ft
Frutta gyümölcsital (alma, narancs) 1 l     69 Ft
Hey-Ho tetra üdítõ (alma, narancs, szõlõ) 2 l   145 Ft
Flash Power energiaital (normál, cuk. mentes) 250 ml     89 Ft

Raderberger sör üveges 0,5 l 239 Ft+üv.
Kozel sör dob. 0,5 l   129 Ft
Kozel sör üveges 0,5 l 105 Ft+üv.
Risenbrau sör dob. 0,5 l   119 Ft
Hopfer sör dob. 0,5 l   119 Ft

Tokaji Furmint (félédes) 0,75 l 229 Ft+üv.
Koccintos fehér bor (száraz, fehér) 2 l   249 Ft

Fagy. Nowaco csirkemáj 1 kg   399 Ft
Fagy. Panírozott halrúd 250 g   125 Ft
Fagy. Mirsa parajkrém 450 g   199 Ft
Fagy. Mirsa gyalult tök 1 kg   299 Ft
Fagy. Nowaco mexikói keverék 350 g   145 Ft
Fagy. Hungerit sajtos korong 1 kg   855 Ft
Fagy. Sága sajttal töltött pulykamell 1 kg   999 Ft
Fagy. Hungerit rántott csirkemell 900 g 1035 Ft

Whiskas alut. macskaeledel (3íz) 4*100 g   249 Ft

Sunny 4 tek. wc papír 1 cs     59 Ft
Szindy citromos kéztörlõ 1 cs     99 Ft
Ecoting prima 2 rétegû wc papír 1 cs   199 Ft
Fodormenta papír zsebkendõ 100 db-os 1 db   169 Ft
Sofi mintás szalvéta 1 cs   119 Ft
Alufólia 10 m 1 db     99 Ft
Alufólia 20 m 1 db   195 Ft

Üveg mécses (sárga) 50 g     79 Ft
Gyerekzoknik (illatosított) 2 pár   455 Ft
Nõi zokni (klíma balance) 1 pár   185 Ft
Férfi zokni (klíma balance, jeans) 1 pár   229 Ft
Amazon harisnyanadrág 1 db     99 Ft
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