Nagymaros
2006. október - a lap ingyenes!

polgárváros, királyi panorámával
Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Kedves Nagymarosiak!
Nagyon köszönöm!
Nehéz szavakat találni
arra, hogy milyen megtisztelõ és felemelõ érzés
az Önök ilyen mértékû
bizalmát élvezni. Megkaptam a lehetõséget
arra, hogy a lehetõ legtöbbet tegyek a településért, és ezzel a lehetõséggel élni fogok. Az Önök
bizalmával felvértezve
már munkához is láttam,
és ezt az elkövetkezendõ
években töretlenül folytatom.
Köszönet mindazoknak, akik segítettek az ajánló-szelvény gyûjtésben, akik támogattak a kampány
során, akik rám szavaztak, akik elfogadnak, akik hittek, és hisznek abban, hogy segíthetem a település
fejlõdését. Én is hiszek bennük, és azokban, akik a
szebb jövõért tenni készek!
Szeretnék köszönetet mondani Edöcsény Andrásnak és a képviselõ-testület minden tagjának az elmúlt négy év munkájáért, az elvégzett, és a jól elõkészített, folyamatban lévõ projektekért. Ígérem,
folytatjuk a városépítést!
Gratulálok az új képviselõknek, és azt kívánom,
hogy a beléjük vetett hitet sikerekkel viszonozzák!
A település õket bízta meg a közös jövõ kialakításával, és elérésével. Munkájukban örömöt, kiteljesedést kívánok mindenki megelégedésére!
Jó egészséget, kitartást, elszántságot, hitet és békességet kívánok mindenkinek!
Köszönettel:
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Heinczinger János

Ébredjetek
Jár közöttünk nem fáradtan
gyûlölet és irigység,
bekopog már minden házba
acsarkodó feneség;
Testvér rágja testvér nyugvát
hallgatag a szerénység –
dölyfös hordja fennen orrát;
harsog öntelt kevélység.
Szimatolnak harminc pénzért,
másnak nyugvát megtörik –
sátántalpát nyalják-falják,
mert Júdás bérét keresik.
Nem becsülnek jót és szépet,
ki köznek áldoz – megvetik;
nem kell barát, apa, anya…
csak pénznek szagát keresik.
Tõzsde, piac, bank az álmuk,
lakat s testõr – nyugalmuk;
nem tudnak már szépen élni,
csak félni… félni… félni.
Ébredjetek jó emberek!
Köszöntsétek a Napot,
a vadvirágos csodarétet,
a messzejáró csillagot!
Ha újra tudunk mosolyogni
és megemelni – kalapot;
lesz majd hitünk, megértésünk,
s szebbé tesszük a HOLNAPOT!
(Nagymaros, 1995. február. 22.)

A tartalomból
R Választási eredmények
R A megújult Fõ terünkön Szent Márton szobra látható
R Sváb piknik
R Aikidó seiwakandojo edzõtábor Nagymaroson

» 3. oldal
» 4. oldal
» 6. oldal
» 11. oldal

“Gyûlölöm a hazugságot. Visszaélésnek tartom a jóindulattal, jóhiszemûséggel.
Tisztességtelen elõnyökhöz juttatja a hazudót a jóhiszemûvel szemben. Ha pedig
a hazugság társadalmi normává szélesedik, egy ország roppanhat bele.”
(Dr. Gánti Tibor)
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Beszámoló a
képviselõ-testületi ülésrõl
A 2002-2006-os önkormányzati ciklus utolsó testületi ülését tartották szeptember 25-én a polgármesteri hivatal házasságkötõ
termében. Az ülés elõtt
Csizmadia Ferencné, a helyi választási bizottság elnöke megköszönte a képviselõknek az elmúlt négy
évben végzett munkáját és
mindenkinek egy-egy emléklapot adott át.
A napirendek között:
- elfogadták a polgármesternek a lejárt határidejû határozatok teljesítésérõl szóló
beszámolóját;
- részletesen tárgyalták,
majd elfogadták a Napköziotthonos Óvoda vezetõjének,
Csizmadia Ferencnének a
2005/2006. évre vonatkozó
beszámolóját;
- a képviselõk meghallgatták, majd elfogadták
Döbrössy Mihályné szóbeli
elõterjesztését a Nagymarosi
Krónika és a Hõsök Könyvének vezetésérõl. Emellett elismerésüket fejezték ki azért
a hatalmas munkáért, amit
Döbrössy Mihályné végez és
kérték a munka folytatását,
melynek költségeihez a 2007.
évi költségvetés terhére az önkormányzat hozzájárul;
- Ivor Andrásné elõadó
elõterjesztésében a képviselõtestület elfogadta a 2006. évi
kiemelt rendezvényekrõl szóló beszámolót, a humánügyi
bizottság pedig az eddig végzett munkájáért külön dicséretben részesítette Ivor
Andrásné kulturális és sportelõadót;
- megtárgyalták és elfogadták az önkormányzat 2006. I.
félévi költségvetésének teljesítésérõl szóló beszámolót, valamint a költségvetési rendelet
módosítására tett javaslatot;

- külön napirendben értékelte Edöcsény András polgármester a közmeghallgatáson felvetett kérdéseket;
- az egyebek napirendek
között módosították a szociális ellátásokról szóló 14/2006.
(VII. 27) számú önkormányzati rendeletet. A módosításra
a 2006. július 1-tõl hatályba lépett, a közgyógyellátás új szabályozási rendszerének alkalmazása miatt került sor;
- Hutter Jánosné jegyzõ
tájékoztatta a képviselõket arról a népi kezdeményezésrõl,
melyet a közelmúltban módosított zászló és címer megváltoztatására indítottak a helyi
polgárok. Az íveken 382 aláírást gyûlt össze, amely meghaladta a minimumot (370 db).
Az aláírásokból 97 darab volt
érvénytelen, vagy nem azonosítható. A maradék 285 aláírás
pedig nem elég ahhoz, hogy a
címerrõl és zászlóról szóló rendeletet módosítsák;
- elutasítottak egy, az adórendelet módosítására benyújtott állampolgári kérelmet;
- megválasztották a helyi
önkormányzati választáson
közremûködõ szavazatszámláló bizottságok tagjait;
- foglalkozott a testület a
polgármesteri hivatal létszámcsökkentésére vonatkozó pályázat beadásával, melynek
egy része már megvalósult;
- a képviselõk tárgyalták
Mester István kérelmét, amit
nem tudtak támogatni, mivel
ehhez módosítani kell a településszerkezeti tervet, amely
mintegy 16 millió forintba kerülne. Jelenleg Varga Csaba
fõépítész gyûjti a módosításra
vonatkozó kérelmeket, azonban egyelõre pénzhiány miatt
ebben a témában nem tudnak
elõre lépni.
F. E.

Nagymaros város újonnan megválasztott képviselõtestülete alakuló ülését október 16-án, hétfõn 16 órakor tartja a polgármesteri hivatal házasságkötõ
termében.Ezen az ülésen kerül sor egyebek mellett
az önkormányzati képviselõk és a polgármester eskütételére.

Szünetel a helyi buszjárat
Sajnálattal közöljük a tisztelt lakossággal, hogy a buszközlekedés átmenetileg
szünetel a szerzõdés lejárta miatt. A helyi buszjárat újraindításáról a képviselõtestület dönthet, ám még az új testület
nem tartotta meg alakuló ülését.
Amennyiben a téma napirenden szerepel majd, a képviselõ-testületnek alaposan át kell gondolnia a buszjárat indításának lehetõségét, mivel az nem kis
összegébe, havi 400 ezer forintjába kerül a városnak.
Addig is kérjük a lakosság szíves türelmét.

Lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
október 16-án azon utcákban,
ahol hétf n van a szemétszállítás,
október 17-én azon utcákban,
ahol kedden van a szemétszállítás,
október 18-án azon utcákban,
ahol szerdán van a szemétszállítás,
lomtalanítást végzünk.
Tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot, hogy
- a fém hulladékot, valamint
- a nem szennyezett, kötegelt papírt,
- italos és befõttes üveget
(mûanyag zsákban, vagy kartondobozban)
újrahasznosítás céljából külön gyûjtjük.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat
elkülönítve rakják ki!
Köszönjük, hogy ezzel is elõsegítik
szelektív hulladékgyûjtési törekvéseinket.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

MAROS KFT
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Köszönet
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az önkormányzati választások elõkészítésében részt vettek, munkájukkal hozzájárultak annak zökkenõmentes lebonyolításához.
Köszönet illeti a helyi
választási iroda, a helyi
bizottság és a szavazatszámláló bizottságok tagjait, valamint a polgármesteri hivatal dolgozóit.
HUTTER JÁNOSNÉ
JEGYZÕ

Ebzárlat és
legeltetési
tilalom
2006. október 1. és
október 22. között
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a rókák
veszettség elleni immunizálása miatt a kerületi fõállatorvos Nagymaros közigazgatási területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat alatt minden kutyát és macskát a
tartási helyén elzárva
kell tartani úgy, hogy ki
ne szökhessen. A kutyát tartási helyérõl
csak pórázon vezetve
és szájkosárral szabad
kivinni.
HUTTER JÁNOSNÉ
SK. JEGYZÕ

A közelmúltban jelent meg
a Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi
Bizottság javaslata alapján, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Támogatásával Nagymaros Város
Önkörmány-zatának kiadásában a Nagymarosi
barangoló címû kiadvány
és a Nagymarosi információs térkép.

Választási eredmények
POLGÁRMESTER- JELÖLTEKRE LEADOTT VOKSOK SZÁMA
Jelölt neve
1. Petrovics László Ferenc
2. Edöcsény András László

Jelölõ
szervezet(ek)

Kapott érv.
szavazat

%

független
független

1 481
840

63,81
36,19

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZETÉTELE
KÉPVISELÕK
Név
Burgermeister László József
Janovics Tibor
Kiss Péter
Szilágyi Erzsébet Antónia
Bethlen Gábor
Edöcsény András László
Grécs László
Gyombolai Gyula István
Heininger Ferenc
Kautz István Andor
Zoltai Mihály

Jelölõ szervezet(ek)
FIDESZ-Kereszténydemokrats
FIDESZ-Kereszténydemokrata
FIDESZ-Kereszténydemokrata
FIDESZ-Kereszténydemokrata
független
független
független
független
független
független
független

Néppárt
Néppárt
Néppárt
Néppárt

KÉPVISELÕJELÖLTEKRE LEADOTT ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA
Jelölt neve

Jelölõ
Kapott érv.
szervezet(ek) szavazat

%

1. Petrovics László Ferenc
független
1 196
5,81
2. Zoltai Mihály
független
1 154
5,60 képviselõ
3. Kautz István Andor
független
978
4,75 képviselõ
4. Bethlen Gábor
független
953
4,63 képviselõ
FIDESZ-KDNP 921
4,47 képviselõ
5. Burgermeister László József
6. Gyombolai Gyula István
független
902
4,38 képviselõ
7. Heininger Ferenc
független
883
4,29 képviselõ
8. Kiss Péter
FIDESZ-KDNP 825
4,01 képviselõ
9. Janovics Tibor
FIDESZ-KDNP 797
3,87 képviselõ
10. Edöcsény András László
független
788
3,83 képviselõ
11. Szilágyi Erzsébet Antónia
FIDESZ-KDNP 761
3,70 képviselõ
12. Grécs László
független
731
3,55 képviselõ
13. Perbíró József
független
726
3,53
14. Hollósi Géza
független
726
3,53
15. Bedõ István Sándor
független
721
3,50
16. Zoller Csaba
független
707
3,43
17. Rasman Miklós
független
675
3,28
18. Heincz Tamás
független
663
3,22
19. Hadi Péter
független
661
3,21
20. Heinczinger László
független
657
3,19
21. Ivor Andrásné
független
566
2,75
22. Szalai Zoltán
független
554
2,69
23. Naményi Péter Miklós
független
508
2,47
24. Csernõi Mihály
független
494
2,40
25. Maurer Ignác
független
367
1,78
26. Kiss Csaba István
független
358
1,74
27. Schindler László
MSZP
317
1,54
28. Mundi István János
független
295
1,43
29. Major László Zoltán Magyar Komm. Munkáspárt 288
1,40
30. Kovács István
Magyarországi Cig. Dem. Szöv. MCF Roma Összefogás Párt
258
1,25
31. Németh Zoltán Pál
független
159
0,77
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A megújult Fõ terünkön Szent
Márton szobra látható
A megújult Fõ teret szep- tóját, Nagy Attilát Köpöczi
tember 23-án adták át ün- Rózsa mûvészettörténész
nepélyes keretek között. A méltatta.
tér fõ tengelyében Nagy
A szobrot dr. Beer Miklós

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 17/2006. (IX. 28.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 14/2006.
(VII. 27.) számú rendelet módosításáról
Nagymaros város képviselõ-testülete a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 14/2006. (VII. 27.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A rendelet 35. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Szent Márton és koldus szobor Nagy Attila szobrászm vész alkotása

Attila szobrászmûvész váci megyéspüspök szentelte
Szent Márton és a Koldus fel, áldó imát Márkusné Láng
címû alkotása emelkedik a Ilona református lelkész

“35. §
(1) Szociális rászorultság alapján közgyógyellátásra
való jogosultság állapítható meg annak a személynek,
aki más címen közgyógyellátásra nem jogosult, rendszeres havi gyógyszerköltsége meghaladja a nyugdíjminimum 25 %-át, és családjában az egy fõre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200 %-át egyedül élõ esetén a
250 %-át.
(2) Az (1) bekezdés szerint kiállított közgyógyellátási
igazolvány a kiállítástól számított egy évig érvényes, a
feltételek fennállása esetén érvényessége meghosszabbítható.
(3.) A közgyógyellátási jogosultság megállapítása iránti
kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerekrõl és gyógyászati segédeszközök költségérõl”
2. §
A Rendelet záró rendelkezésének része 35. §-a 36. §ra, 36. §-a 37. §-ra, 37. §-a .38. §-ra változik.
3. §
E rendelet kihirdetéssel lép hatályba. A kihirdetésrõl a
jegyzõ gondoskodik.
Nagymaros, 2006. szeptember 25.
EDÖCSÉNY ANDRÁS
POLGÁRMESTER

A megújult F tér

magasba. Az eseményen
ünnepi beszédet mondott dr.
Harrach Péter országgyûlési képviselõ, az országgyûlés alelnöke és Edöcsény
András, Nagymaros város
polgármestere.
Szent Márton és a Koldus
szobrát dr. Harrach Péter
és Edöcsény András leplezte le, majd a szobrot és alko-

HUTTER JÁNOSNÉ

asszony mondott.
Az eseményen közremûködött a Dunakanyar Fúvósegyüttes, Bálint Zádor általános iskolai tanuló, aki Ady
Endre: Föl- földobott kõ címû
versét szavalta. Szent Márton
– városunk védõszentjének
életérõl szóló - legendáját
Heinczinger Miklós olvasta
fel.

JEGYZÕ

Kedves Lányok, Asszonyok!
Gyertek énekelni!
Szeretettel vár benneteket
a Nagymarosi Nõikar.
Próbák szerdánként 18 órakor
a mûvelõdési házban

Nagymaros
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Mintegy 200 millió forintot nyert
pályázatokon az önkormányzat
Nem kevés munka eredményeként 2006. szeptember 22-én
megérkezett az önkormányzat bankszámlájára a Magyar Államkincstártól a tavaszi árvíz által a magáningatlanokban okozott károk enyhítésére a vis maior keretre benyújtott pályázatunkra megítélt 9.638.600,- forint.. Ez 41 ingatlan tulajdonosát érinti. A választásokat követõen a hivatali munkatársaim az érintettekkel a szükséges szerzõdéseket megkötik és a
kifizetéseket teljesítik.
2006. szeptember 25-én kaptuk az értesítést, hogy a tavaszi árvíz által az önkormányzati vagyonban okozott károk
enyhítésére a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács a vis
maior keretre benyújtott pályázatunkat 181.436.325,- forint támogatásra terjesztette fel az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz.
Ezúton is köszönöm a pályázat elkészítésében résztvevõ
kollegáim munkáját.

Egy asztalnál a fiatal és
az öreg cserkészek
Szent Gellért napján, szeptember 24-én, a vasárnap
esti szentmisén részt vettek a nagymarosi 950-es
számú Szent Gellért cserkészcsapat fiatal és egykori tagjai. A szentmise után
pedig a napköziben beszélgetés keretében emlékeztek az öreg cserkészek

arra, milyen volt annakidején a cserkészélet. Elõjöttek a régi szép emlékek, s
felhangzott egy-egy cserkésznóta is.
Ezek igencsak felkeltették a fiatalok érdeklõdését
és kérték, hogy szövegüket írják le nekik, mert szeretnék azokat megtanulni.

EDÖCSÉNY ANDRÁS
A 2002-2006 ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS POLGÁRMESTERE

Az önkormányzat
pénzügyi helyzete
Kedves Olvasóink széleskörû tájékoztatása érdekében
adjuk közre az önkormányzat gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat. Az alábbiakban az szeptemberi adatokat olvashatják.
El jöttek a régi szép emlékek, s felhangzott egy-egy cserkésznóta is

Köszönet!
Kedves Nagymarosiak!
Köszönöm mindenkinek, aki a választásokon élt
jogaival és leadta szavazatát. Különösen is köszönöm azoknak, akik bizalmukkal engem tüntettek ki.
Köszönöm, hogy polgármester-jelöltként most még
többen támogattak, mint négy éve. Ez megerõsít
abban, hogy az eltelt négy évben jó úton haladtunk.
Ennek ellenére ellenfelem gyõzött, akinek már gratuláltam.
Köszönöm, hogy szavazataikkal bejuttattak Pest
Megye Közgyûlésébe. Helyi, és megyei önkormányzati képviselõként továbbra is a város hosszú
távú érdekeit fogom képviselni. Továbbra is a törvényes mûködés biztosítását, a város vagyonának
megõrzését és a tervszerû városépítést fogom támogatni és elõsegíteni.
Köszönöm bizalmukat!
EDÖCSÉNY ANDRÁS
KÉPVISELÕ

2002-2006

KÖZÖTT POLGÁRMESTER
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Jól sikerült a sváb piknik
Ragyogóan sikerült ismét a
már másodízben megrendezett
Schwäbiser Festtag - Sváb
piknik szeptember 23-án.

emelte a vendégfellépõként
részt vett szendehelyi sváb
nemzetiségû vegyes kórus,
akik egyúttal vállalták, hogy a

A Nagymarosi Dunai Svábok Közösségének - mely
2006. május 23-án alakult –
szervezésében, pályázat elnyerésének segítségével is,
mely természetesen nem teljes összegében fedezi a költségeket, jó hangulatú és a sváb
kultúrát felelevenítõ rendez-

téri kisboltból), Niegreisz János, Farkas Tamás, Heininger Károly, ifj. Horváth Anszüreti lovas szekérrel végig- tal, aki helyileg préselte a gyevonuljanak a városon, jó han- rekek részére a mustot,
gulatú énekkel és tangóharmonika elõadással.
Köszönet érte.
További fellépõk: a Dunakanyar Fúvósegyüttes és
Zsombori Miklós tánckoreográfus vezetésével a zebegé-

Kellner Antalné (Györgyi)
Makrai Józsefné és a nyugdíjas közösség, Heinczné
Cserni Katalin, aki a kvíz játékot levezette és nem utolsó

vényt bonyolítottunk le.
A rendezvény sikerét segítette a Nagymarosok Nyugdíjasok Klubja is, akik a sváb
közösség tagjaival párhuzamosan igen ízletes és kifejezetten sváb ételeket kínáltak mindenki megelégedésére.
A Nagymarosi Borbarátok
Körének tagjai mérték az ízletes nedût a baráti körben elkészült hurka, kolbász, lacipecsenye és egyéb finomságok
leöblítésére.
A rendezvény színvonalát

Janovics Tibor, Raszler Károly, Kiss Gyurka, akik a disznótorost készítették, Hegedûs
Sarolta, Heincz Sándor és a
lovascsapat, Mester István,
Konrád László, Szimon Attila és a polgárõrség tagjai,
nyi Wildenrosen táncegyüttes, Genzelmann József, dr.Szili
Kismaros Marus táncegyütte- Zsoltné, Emmer József,
se, a nagymarosi Die Blumen
táncegyüttes, Verõce Õszikék
táncegyüttese emelték a rendezvény színvonalát.
És akik tevõlegesen is segítették felejthetetlenné tenni
ezt a napot:
Ormándy Nóra virágkötõ,
Furucz Angelika és Furucz
Anita, Fischer Erzsébet,
Papp Béláné (Margó), Lénárd Kitty (Mester Kitty),
Ugrai Mária (Manyi a Fõ

sorban a cserkészek csapata.
Ezek után megköszönöm
minden segítõnek, a szép számú résztvevõnek és közönségnek, hogy második szabadtéri
sváb rendezvényünket megvalósíthattuk városunkban.
IVOR ANDRÁSNÉ
SZERVEZÕ
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Nyugdíjas klubok területi
találkozója Nagymaroson
Az “Életet az Éveknek III.
Területi Nyugdíjas Klubtalálkozót szeptember 24-én rendezték meg Nagymaroson, a
mûvelõdési házban tizenkét
klub fellépésével. A találkozót
a Zebegényi Nyugdíjas Klub
szervezte, de az a nagymarosi nyugdíjas klub kérésére
idén nem Zebegény adott otthont az összejövetelnek, hanem Nagymaros.
A találkozó vendégeit
Edöcsény András, Nagymaros város polgármestere köszöntötte és kívánt a szép
naphoz sok-sok örömet, majd
Varagya György területi ve-

zetõ, a Zebegényi Nyugdíjas
Klub vezetõje felkérte
Korponai Lászlónét az Életet az Éveknek megyei kulturális vezetõt köszöntõjének elmondására. Korponai Lászlóné örömmel nyugtázta, hogy
igen szép számmal vesznek
részt a terület klubjai a találkozón.
Mint mondta: megyei és
országos szinten is az ilyen területi találkozók szervezése a

céljuk, mivel az országos találkozók - bár színvonalasak -,
mégis a részvevõk számára
igen fárasztóak. A megyei vezetõ elhozta a találkozóra az
általa vezetett sülysápi nyugdíjas klub fellépõ csoportját is,
akik nagy sikert arattak.
A nagymarosi klub részérõl fellépett a Die Blumen
táncegyüttes és a nagymarosi
és zebegényi táncosokból álló
Wildenrosen tánccsoport is.
Több tánccsoport - a nagymarosi Die Blumen, a kismarosi
Marus, a verõcei Õszikék és
a Wildenrosen - fellépését izgalommal nézte végig Zsom-

bori Miklós mûvészeti vezetõ, aki idén az augusztus 20-ai
ünnepen átvette Nagymaros
város Pro Urbe díját.
A fellépõ csoportoknak
Varagya György emléklapot
és egy-egy Szõnyi rézkarcot
adott ajándékba. A mûsorok
után pedig mindenki jóízûen
fogyasztotta el a zebegényi
Gyurcsók Ferenc által a mûvelõdési ház udvarán fõzött
gulyást.

Idõsek világnapja
A Nagymarosi Nyugdíjasok Klubja
az idõsek világnapja alkalmából
ünnepséget rendez
október 29-én, vasárnap 15 órakor
a mûvelõdési házban.
Ez alkalommal köszöntik azokat
a nagymarosi házaspárokat is,
akik ebben az esztendõben ünnepelik
50 éves házassági évfordulójukat.

Elkészült a Hõsök könyve
A Hõsök könyvét és a
Nagymarosi krónikát Döbrössy Mihályné vezeti. Arról, hol tart a munka, évente beszámol a képviselõtestületnek. Most is ez történt szeptember 25-én.
Beszámolójában Döbrössy Mihályné elmondta: a
Hõsök könyve az I. és a II.
világháború hõseinek és áldozatainak állít emléket. Elõkészítésében a budapesti Honvéd Hagyományõrzõ Iroda
vezetõje, Erdõs László ezredes mûködött közre és vezetését Keszthelyi Ferenc váci
megyéspüspök is támogatta.
Céljuk az volt, hogy minden
településen méltó módon emlékezzenek meg az elhunyt
katonákról.
Megtudtuk: az I. világháborúban meghalt nagymarosi
katonák pontos számát nem
lehet tudni. A hivatalos adatok bizonytalanok és hiányosak, ezért levéltári kutatás sem
hozott volna sok eredményt.
A helybeli adatok 29 névrõl
szólnak, bár a lista valószínûleg nem teljes. Az elhunytak
pontos számát majd’ 100 év
után szinte lehetetlen megállapítani.
A II. világháború katona
halottainak névsora mindkét
emlékmûvön olvasható.
Döbrössy Mihályné a neveket
kiegészítette újabb kilenccel,
melyekre a Béke poraikra
címû kétkötetes, mintegy 30
ezer nevet tartalmazó kiadványban talált rá. A II. világháborúnak civil áldozatai is
voltak. 1944 decemberében
jöttek be az oroszok Nagymarosra. A községben 13-an estek áldozatul a megszállásnak.
1945. január 2-án és 3-án
kényszermunkára 391 embert
hurcoltak el a Szovjetunióba.
Közülük 137-en haltak meg az
embertelen körülmények következtében. A Hõsök könyvében mind a 391 név fel lett
sorolva, nemcsak a halottaké.
Nevük mellett két adat szerepel: a születés dátuma, az elhalálozás, vagy a hazajövetel
napja. Az elõbbi adat közlésé-

hez egy kivételével mindenki
hozzájárult.
1956 négy nagymarosi halottjának neve is be lett vezetve a könyvbe, ezzel gyakorlatilag a Hõsök könyve elkészült,
melyet Döbrössyné Valentin
Kriszta a temetõben és a Fõ
téren készült néhány fotóval
még kiegészített.
A Nagymarosi krónika leg-

alább 20 évre ad munkát
Döbrössy Mihálynénak - tudtuk meg. A súlyos, mintegy 5
kilogrammos könyvbe 1996tól, a várossá avatás dátumától kerülnek be a település lényeges adatai. A könyv tartalmaz egy általános részt: a település története, híres vendégek, a képviselõ-testület
összetétele, a település adatai,
intézmények, közmûvek, pártok, a háborúk áldozatai, egyházak, egyesületek, nevezetes
épületek, üzemek, kereskedelem, szolgáltatás, stb. Ezt követõen 1996-tól az évente történt lényeges dolgokról kell
beszámolni. Ezek: politikai
események, népesség változása, település költségvetése,
építkezések, gazdasági élet,
kulturális élet, évfordulók, ünnepségek, egyesületi élet,
katasztrófák.
Mint az a felsorolásból is
kitûnik, nem könnyû feladatot
kell megoldani a jövõben
Döbrössy Mihálynénk, aki eddig hét év adatait rögzítette a
számítógépébe.
Ám a munka nagy része
még hátra van. A Nagymarosi krónikát ugyanis kézírással
kell vezetni.
FISCHER ERZSÉBET
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Százhuszonkét éve született Nemzetközi fesztiválon
Kittenberger Kálmán
a mûvészeti iskola
néptánc tanszaka

A halhatatlanok sorában tartjuk
számon a nagy Afrika-kutatót,
vadászt, gyûjtõt, Nagymaros
egykori lakóját, Kittenberger
Kálmánt, akinek ebben a hónapban volt születésének évfordulója. Kittenberger Kálmán Léván
született 1884. október 10-én.
Elemi és középiskolai tanulmányait szülõvárosában végezte. A gimnáziumból a lévai tanítóképzõbe iratkozott át. Záróvizsgája után a Magyar Nemzeti Múzeumban állományon kívüli kisegítõ preparátorként dolgozott, és közben a tanárképzõ fõiskolát is látogatta. Rendkívül
szûkös anyagi körülményei arra
kényszerítették, hogy félbehagyja fõiskolai tanulmányait,
és tanítói állást vállaljon. 1902
õszén a Brassói-havasok tövében fekvõ Tatrang csángó falu
tanítói állását pályázta meg, és
nyerte el. Választása azért esett
erre a vidékre, hogy legalább vadászszenvedélyének hódolhasson. Néhány hónapi tanítóskodás után, az Magyar Nemzeti
Múzeum közbenjárására a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium hozzájárult, hogy részére
egy esztendei fizetést folyósít,
melybõl õ szerény felszerelést
vásárolva, kísérõül szegõdhetett a kelet-afrikai vadász-kirándulásra induló Damaszkin Arzén
bácskai földbirtokos mellé.
1903 elején érkeztek Afrikába. Damaszkin rövid idõ múlva
visszatért, de felszerelését társa számára hátrahagyta. Egyedül e körülmény folytán marad-

hatott Afrikában. Hivatalos anyagi támogatás nélkül gyûjtéseket
végzett az Magyar Nemzeti Múzeum számára. 1903-1906 között
azokat a területeket járta be a Kilimandzsáró vidékén, ahol másfél évtizeddel korábban Teleki Sámuel járt.
Afrikai kutatásai idején közvetlen kapcsolatban állt a hazai természettudomány legnevesebb
képviselõivel, kiterjedt levelezést
folytatott velük. Ezek a levelek ma
már tudománytörténeti források.
E szempontból különösen jelentõs és életének alakulására is döntõ befolyással bírt Kovács Ödön
amatõr zoológussal folytatott tudományos információcseréje.
Indiai hadifogságából 1919ben szabadult. Itthon sem állást,
sem lakást nem kapott. 1920-ban
Nagy-marosra költözött, ahol
Kovács Ödön családja felajánlotta számára a Kék-Nílus forrásvidéke táján 1916-ban elhunyt
Afrika-kutató zoológus elárvult
házát. Késõbb feleségül vette
Kovács Ödön húgát. 1920 õszén
a Nimród vadászújság szerkesztõje lett, és több természettudományi szaklap munkatársa. 1926tól 29-ig ismét Afrikában, Uganda és Kongó területén gyûjtött
és vadászott a MNM számára.
Páratlan értékû gyûjteménye
azonban 1956-ban elpusztult.
Kittenberger Kálmán Nagymaroson halt meg 1958. január 4-én.
Róla nevezték el a nagymarosi
iskolát, s minden esztendõben reá
emlékezünk a Kittenberger Kálmán Emléknapok keretében.

Köszönet az
ifjú polgárõröknek
Ezúton szeretnénk megköszönni az általános iskola 7.
és 8. osztályos tanulóinak,
hogy szeptemberben egész
hónapban segítettek mindkét iskola környékén az un.
zebra-programban.
Minden reggel mindkét iskolánál ott álltak velünk, és segítettek a közlekedés irányításában. Sok köszönetet kaptak
a szülõktõl, de elhangzott egykét gúnyos megjegyzés is a társaiktól... Ez nem baj, gyerekek!
A lényeg az, hogy sokan vagytok, akik képesek a közösségért felvállalni egy kis plusz
munkát, korábban kelést, stb.
Lássuk név szerint, hogy
kik voltak az ifjú polgárõrök:

Galambosi Gábor, Bálint
Zádor, Marsi Miklós, Ritzl
Renáta, Varga Tímea, Zoller
Gábor, Mihály Ádám, Várnagy
Viktória, Sárog Noémi,
Makáry Sebestyén, Varga Bernadett, Rudolf Gergõ, Varga
Bence, Tézsla László, Ocsenás
Kata, Horváth Máté, Kovács
Henriett, Ábrám Gina, Nagy
Eszter, Gál Kata, Szórágy Péter.
Külön köszönet illeti Philipp
Rita nénit, hogy megszervezte
a beosztásotokat.
(A csoki Rasman Miklós Úr
ajándéka.)
Köszönettel:
SZIMON ATTILA
A POLGÁRÕRSÉG ELNÖKE

A nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola Székvirág tánccsoportja és a szobi Danubius
Táncegyüttes szeptember 7én este indult útjára Németországba az EUROTREFF
Fesztiválra.
Nehéz és fárasztó utazást
követõen érkeztünk meg a
francia határ mellett található
kisvárosba, Bühlbe. Tornatermi szállásunk elfoglalása és
egy kis szusszanás után nagy
alapossággal készültünk az
esti fesztiválnyitó elõadásra,
amelyet a város modern színházában több száz résztvevõ
jelenlétében rendeztek meg.
Félórás mûsorunk nagy sikert

Vasárnap délelõtt el kellett
hagynunk a szállásunkat, s
délutáni indulásunkig volt egy
kis idõnk, hogy elvegyüljünk a
fesztivál kavalkádjában, s ismerkedjünk a várossal, amely
oly szívélyesen látott vendégül bennünket.
Négy órakor a viszontlátás
örömével és a búcsú szomorúságával indultunk neki a 17
órás hazafelé vezetõ útnak.
Sikeresen, de fáradtan értünk
haza.
Mindenki nagyon jól érezte magát e pár nap alatt, és
ezt fõként Kuti Andreának tánctanárunknak - köszönjük,
aki nagy körültekintéssel szervezte meg az utazást. Kö-

aratott. Itt láthattuk, hogy a
fesztiválra egész Európából,
így például Angliából, Franciaországból, Oroszországból,
Ukrajnából, Bulgáriából, Magyarországról (rajtunk kívül is)
érkeztek tánccsoportok, kórusok, zenekarok.
A második napunkon pihenõre, kikapcsolódásra lehetõségünk egyáltalán nem volt,
hiszen három fellépésen kellett
helyt állnunk. A másfél órás
mûsoridõ lehetõséget adott
arra, hogy a magyar tánckultúra legjellegzetesebb darabjait
bemutathassuk. Az izgalmak
után érdeklõdéssel néztük a
többi nemzet elõadását.

szönetet mondunk azoknak a
felnõtteknek is, akik segítettek
zökkenõmentesebbé, biztonságosabbá tenni együttlétünket.
S nem utolsó sorban köszönjük támogatóinknak MONO-Ipolyfabric Kft. Ipolytölgyes, Danubius Táncegyesület - Szob, Edöcsény
András polgármester - Nagymaros, Rasman Miklós
(CBA) - Nagymaros - jelentõs anyagi támogatását, amely
nélkül nem jött volna létre ez
az - iskolánk hírnevét is öregbítõ - utazás.
Köszönjük.
A SZÉKVIRÁG TÁNCCSOPORT
TÁNCOSAI

A Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda
ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 13.00 - 16.30
Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30
Péntek: 8.00 - 12.30
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
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Gyermek, család, nevelés (3)
Mottó: “… minden gyer- re hatalmas tudás csírái lakozmekben, akit ember hozott nak.
· Kifinomult bõrérzékeléséa világra…a nagyság csírája lappang.” (H. G. Wells) vel, szaglásával, hallásával felismeri azt, akitõl az élete függ
· Újszülöttkori reflexei seVárosunkban néhány éve
muködik Nevelési Tanácsadó. gítségével megindul a mozgásIntézményünk összekötõ ka- fejlõdés (fordulás, felülés,
pocs az iskola és a család kö- mászás, állás, …). Hogy ezt
zött. Feladata igen sokrétû. milyen ütemben és sorrendben
Kisgyerekkortól a serdülõkor teszi, az nagyon egyéni.
· Az õt ért ingerekre válavégéig segítséget nyújt a családnak a problémák korai fel- szul megtanul kapcsolatba keismerésében, a harmonikus rülni az élõ és élettelen körérzelmi, értelmi fejlõdés ala- nyezetével (mosolyog, sír, fikításában, a tanulási képessé- gyel, szemével mozgásokat
gek fejlesztésében, a kamasz- követ, tárgyak után nyúl, fog,
kor lelki problémáinak leküz- gõgicsél, követelõdzik, …)
· Megtanul játszani, ezáltal
désében, a családi krízisek
ügyesedik a keze, fejlõdik a
kezelésében.
Cikksorozatunkban szeret- gondolkodása, beszéde, utánénk bemutatni, hogy a gyer- nozza a felnõtteket
· Felismeri saját érzéseit,
mek fejlodésének egyes szakaszaiban milyen problémák jelzi testi és szociális igényeit
adódhatnak, mire érdemes a (megelégedett, kiegyensúlyoszülõknek odafigyelni, mi az, zott, vagy nyugtalan, sír …)
Minden fejlõdés mozgaami természetes és mi az, ami
a késõbbi bajok elõjele is lehet. tórugója az az érzelmi bizMinden gyermek önálló tonság, amit a kiegyensúegyéniség. Ennek jelei már lyozott, szeretetteljes anya –
születése pillanatától megmu- gyerek kapcsolat nyújt
Minden
gyermeknek
tatkoznak, és késõbbi fejlõdését is meghatározzák. A fel- ugyanazt a fejlõdésmenetet
adat óriási: magatehetetlen, kell végigjárnia. Egyes gyerkiszolgáltatott újszülöttbõl mekek késõbb érik el a fejlõönálló, érett felnõtté kell vál- dés állomásait, mint társai, de
ni. De a magatehetetlen újszü- ez a késés lehet a normál fejlöttben minden látszat ellené- lõdés változata.

ANNA FILMKLUB
Az ANNA Klub szeretettel vár
minden kedves érdeklõdõt
következõ filmvetítésére
2006. október 15-én (vasárnap)
18 órakor, amelyen Gyarmathy Lívia:
Szökés címû filmjét láthatják.
A történet fõhõse a recski
fogolytáborból szökik meg nyugatra.
Tragikus sorsán keresztül szeretnénk
emléket állítani a kommunizmus
áldozatainak 1956. közelgõ
50. évfordulója alkalmából.
Helyszín a mûvelõdési ház.
EDÕCSÉNY ZITA

Sok esetben viszont az eltérõ fejlõdésû gyermekek segítségre szorulnak, a fejlõdés
következõ stádiumát csak így
tudják elérni. Ez vezette a
szakembereket arra a felismerésre, hogy a 0-3 éves korban
történõ intenzív terápia döntõ
hatással bír a gyermek késõbbi fejlõdésmenetére.
A korai fejlesztés az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekek számára kifejlesztett
gyógypedagógiai, mozgásfejlesztõ és egyéb terápiás eljárások köre. Célja a fejlõdési
elmaradás, sérülés, korai életszakaszban történõ felismerését követõen a kisgyermek
sérült vagy lassabban kialakuló készségeinek fejlesztése, a
családok megsegítése.
Talán már a baba születése körül sem úgy sikerült minden, ahogy várták. De lehet,
hogy csak késõbb kezdett el
motoszkálni valamilyen bizonytalan érzés: lehet, hogy baj
van a babával? Valahogy másképp fejlõdik, mint a többi kisgyerek?
Kihez fordulhat segítségért?
A gyermeket születésétõl
figyelemmel kíséri a gyermekorvos és a védõnõ. Õk felvilágosítást tudnak adni az átlagos fejlõdésmenetrõl.

Az eltérõ fejlõdésmenet
gyanúja esetén Nevelési Tanácsadónk az alábbi problémák esetében tud segítséget
nyújtani:
· Mozgásfejlõdés késése,
furcsa mozgásformák
· A figyelem fejlõdésének
elmaradása
· Értelmi fejlõdés elmaradása
· Beszédfejlõdés késése
· Hallás-, látásprobléma
· Étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos
gondok
· A már elért fejlettségi szinten való megrekedés vagy
visszaesés (beszéd, kommunikáció, szobatisztaság)
Amennyiben kétségei merülnek fel gyermeke fejlõdésével kapcsolatban, problémája, kérdései vannak, keresse
meg Tanácsadónkat (Nagymaros, Fehérhegy u.2. tel:
354-643).
Segítünk megtalálni a megfelelõ fejlesztést, ellátást, valamint információt adunk a
korai fejlesztésben érintett intézményekrõl, szakemberekrõl, terápiákról és szakirodalomról.
FINTA BERNADETTE,
HETÉNYI ESZTER, STAUD KATALIN
A NEVELÉSI TANÁCSADÓ GYÓGYPEDAGÓGUSAI

Három nagymarosi kapott
idén díszdiplomát
Hálaadó püspöki szentmisével kezdõdött szeptember 8-án délután a
váci székesegyházban az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola díszdiploma
átadó ünnepsége. Az fõiskola rektorától Szilágyiné dr. Szemkeõ Judittól gyémánt diplomát vett át
Nagymarosról Bornemisza Zoltánné sz. Bulcsu Angéla Ilona. Arany
díszdiplomás Rothbauer Antalné
sz. Tóth Emma és Kiss Endréné sz.
Sebestyén Mária.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk díszdiplomás pedagógusainknak!
Az ünnepség után készült fotónkon Rothbauer Antalné
és Bornemisza Zoltánné látható.
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Szomszédolás – régiós
programajánló

Nagymaros város október
havi programja
Október 19., 18 óra: Molnár V. József – 1956 – a kegyelmi
idõ. Helyszín: mûvelõdési ház. Dunakanyar Magyarság Népiskola elõadása.
Október 20., 11 óra: koszorúzás a temetõben az 1956-os
mártírok emlékhelyén és sírjánál.
Október 22., 17 óra: emlékezés az 1956-os forradalom- és
szabadságharcra ünnepi mûsor keretében a mûvelõdési házban. Utána fáklyás menet indul a fõtéren lévõ Servatius Tibor
által készült emlékmûhöz.
Október 29., 15 óra: idõsek világnapja - ünnepség a mûvelõdési házban

Erzsébet napi bál a
dévai árvák megsegítésére
november 18-án
20 órától
a mûvelõdési házban
Asztalfoglalás és pártoló jegyek
a könyvtárban
telefon: 594- 105,
vagy a karitász titkárnál:
06-20/531-7350

KISMAROS
Október 14-15.: Marus napok. Szüreti felvonulás, tánc, kirakodóvásár, sváb bál a sportcsarnokban. Másnap fúvósok,
táncosok bemutatója, Pintér Tünde kiállítása, sváb ételkóstoló, kiállítás régi játékokból a mûvelõdési házban. A program
pincepartival zárul.
SZOB
Október 23-ig tekinthetõ meg a Börzsöny Múzeumban Regõs Béla alkalmazott grafikai kiállítása Kép, könyv, illusztráció
címmel.

-

VÁC
Õszi Mûvészeti Hetek
Október 25., 19 óra: Aladdin - táncjáték a Botafogo Táncegyüttes elõadásában a mûvelõdési központban. A belépõjegy
ára elõvételben: 1500 Ft, az elõadás napján: 1800 Ft
November 4., 20 óra: A Panorama együttes koncertje. A
belépõjegy ára: 500 Ft
November 8., 19 óra: Koncz Zsuzsa koncertje. A belépõjegy ára 2900 Ft
ZEBEGÉNY
Október 30-ig tekinthetõ meg.“Tisztelet a Mesternek” –
Ujváry Lajos festõmûvész kiállítása a Szõnyi István Emlékmúzeumban

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik FARKAS SZABOLCSOT elkísérték utolsó
útjára, gyászunkban osztoztak.

Október 31-tõl: Szõnyi István és 1956
– a kiállítás 2007. március 30-ig tekinthetõ meg a Szõnyi házban.

FARKAS CSALÁD

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Drewitt Benjamin Jhon és Gulyás Edina fia: Bradley Jenõ;
Hadi Péter és Turcsik Kinga lánya: Teodóra; Lakatos Tamás és Bangó Brigitta fia: Tamás Krisztofer; Czoch András és Mauer Bernadett fia: Levente András; Balazic
Dávid és Oravecz Marianna fia: Krisztián; Balázs Sándor és Farkas Brigitta Fia: Sándor Vendel; Makrai Ferenc és Dudás Beáta ikergyermekei: Marcell és Franciska Fanni.
Házasságot kötöttek:
Kovács Barna és Heininger Ivett; Branyiczky Miklós Antal és Nagy Gizella; Fritz László és Horváth Annamária
Elhunytak:
Bergmann Emilné Matusek Ágnes Éva; Margai Ignácné
Pesti Mária; Varga Erzsébet; Farkas Szabolcs; Varga Tibor; Arapovics Miklós; Zachingerné Koncz Andrea;
Szlépka Józsefné Asztalos Mária.

Sz nyi István: Halottvív k

MEGHÍVÓ
A NAGYMAROSI BORBARÁTOK KÖRE
2006. NOVEMBER 11-ÉN, 17 ÓRAI KEZDETTEL
MÁRTON-NAPI LIBAVACSORÁT SZERVEZ
A HELYI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.
AZ EST DÍSZVENDÉGE ÉS BORAIT BEMUTATJA A
GRÓF DÉGENFELD SZÕLÕBIRTOK ÉS BORÁSZAT
BIRTOKIGAZGATÓJA, PRÁCSER MIKLÓS,
TOKAJ-HEGYALJÁRÓL.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 4200.- FT
(VACSORA + BORKÓSTOLÁS)
JELENTKEZNI A 06-20/920-8558-AS
TELEFONSZÁMON LEHET.
AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu
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Aikidó seiwakandojo edzõtábor Nagymaroson
Interjú Sugár László 2 danos aikido oktatóval
Két évvel ezelõtt indult
Nagymaroson az aikido japán harcmûvészet oktatása.
A foglalkozások sok nagymarosi gyermeket vonzanak, de nem árt tudni, hogy
6-tól, akár 100 éves korig
is lehet ezt a harcmûvészetet gyakorolni. Az alábbiakban Sugár László 2 danos
aikido oktatóval beszélgettünk a nagymarosi tapasztalatokról és a jövõbeni terveikrõl.
- Mielõtt megkérdezném,
hogyan is került kapcsolatba, Nagymaros és az aikido,
mondana röviden pár szót
magáról a sportról!?
- Az aikido japán harcmûvészet.
Többek
között
abban
tér el
más küzdõsporttól, hogy
semmiféle támadást,
erõszakosságot
nem alkalmaz. Elve: a támadó energiájának felhasználása mind
önvédelemre, mind az ellenfél
leküzdésére. Eredetileg a szamurájok kardvívási technikájából alakult ki, de idõvel átalakult, finomodott, technikájában a kéz, a test vette át a
kard szerepét. Bemutatókon
kiemelkedik látványában is a
többi harcmûvészet közül,
mert az aikido inkább olyan,
mintha tánc lenne. Nincs szükség testi erõre ahhoz, hogy
akár a kisebb ember legyõzze
a nagyobbat a gyengébb az
erõsebbet. Az ellenfél mozgását, támadási energiáját kihasználva szinte saját magát
gyõzi le a támadó. Emellett, a
magasabb szinten aikidózók,
mindezt a nélkül teszik, hogy
a támadónak sem okoznak
sérülést. Talán ezért sem véletlen az, hogy Japánon kívül

már a világ több országában a
rendfenntartó erõk belevették
az aikidót repertoárjukba, az
agresszív elemek megfékezésére, éppen humánus mivolta
miatt.
Rögtön válaszolnék is az
elsõ kérdésére. Nagymaroson
2 évvel ezelõtt kaptunk lehetõséget, hogy a Kobayashi
hálózatot tovább bõvítsük.
Budapest, Vác, Göd után
Nagymaroson, elõször a Csini-szalon felett lévõ teremben,
majd már egy éve az iskola
tornateremében tartjuk edzéseinket. Idén nyáron, a Sólyom-szigeten rendeztük a
gyermek edzõtáborunkat is
napi két edzéssel, amelyekhez

Laczi István igazgató úr biztosította a tornatermet. A Sólyom-szigeti hetünk nagyon jól
sikerült, a gyerekeknek, a
jachtozástól kezdve, a madarász-kisállat bemutatóig, íjászatig biztosítani tudtunk a
kempingben mindent, köszönve ezt Csöke Richárdnak és
feleségének, akik hamar a
gyerekek kedvencei lettek, hiszen még a napi menü is szinte a gyerekek rendelésére történt. Megjegyezném, hogy az
íjászatot és solymászatot egyik
kedves tanítványom, a nagymarosi Sárog Tibor szervezte. Öröm volt nézni a lurkókat, ahogy tátott szájjal figyeltek több órán keresztül. Tibor
lenyûgözte õket kedvességével, humorával, szeretetével,
érdekfeszítõ elõadásával.
- Mik a további terveik?
- Szeretném, hogy itt Nagy-

maroson, minél több ember
megismerje az aikidót. Ehhez
nem kell más, csak jöjjenek el,
nézzék meg, és ha tetszik, próbálják ki. E mellett a Magyarországi Kobayasi Hálózat
Seiwakan dojoi (iskolái) idén
abban a nem mindennapi megtiszteltetésben részesítik csapatunkat, hogy Nagymaroson
rendezik az éves nyílt, aikidó
seiwakandojo edzõtáborukat,
október 21-én. Ide az ország
minden részérõl érkezhetnek
aikidokák (aikidót tanulók).
Ehhez szintén megkapjuk a
tornatermet, amit köszönünk
az iskolának. Az 5 órás edzést
óránként más-más 1-2-3-4
danos mester tartja. A tavalyi
edzõtábort is tekintve igen
magas színvonalat képviselõ
mesterek tartanak majd edzéseket El lehet képzelni, hogy
5 órán keresztül, óránként váltott oktatóktól tanulni, igen izzasztó feladat. De ezt már
megmondta Kobayashi sensei
8. danos mester is. Aikidót
csak izzadva lehet tanulni.
- Mivel azt hiszem rajtam
kívül is akad érdeklõdõ, kíváncsiskodó, bejuthatunk-e
erre a napra?
- Természetesen. Mindenkit szeretettel várunk, jöjjenek
be, nyugodtan foglaljanak helyet és figyeljenek. Semmi
mást nem kérünk, csak csendet.
- Az utolsó kérdésem az
lenne, kik járnak aikidozni?
- Aikidot 6 éves kortól tanítunk, képletesen akár 100
éves korig. Különbözõ beállítottságú gyerekek járnak. Van
aki azért jön, hogy majd elkalapálja az összes osztálytársát.
Ez a típus egy idõ után lenyugszik, visszafogja magát, ráébred arra, hogy nem az erõ számít. Mindenkinél vannak erõsebbek. Van olyan, aki épp az
ellenkezõje, bátortalan, törékeny, önbizalmat szeretne kapni. Nos, ez a típus is jó helyen
keresgél, hiszen az aikidohoz
„nem kell erõ”. Megérzi,

hogy brutalitás nélkül is fölé
tud kerekedni a másiknak, és
itt nem csak a fizikai fölékerülést értem, hanem lelkileg is.
Sikerélménye lesz, hogy épp
olyan ügyes, mint bármelyik
társa. Persze itt fegyelem van.
Odafigyelés. Nem csak a
senseire, (tanítóra) hanem
egymásra is. Megtanulják,
hogy a másik nélkül nem létezem én sem, kölcsönösen
éreznünk, segítenünk, tisztelnünk kell egymást. Szerencsére nagyon sokan járnak marosi gyerekek. Van olyan, aki
még Vácon kezdett nálam
négy évvel ezelõtt. Felnõttek
kevesebben vannak, ami egyrészt a korai idõpont miatt van
(kedd-csütörtök 17-tõl 18 óráig gyerekedzés, 18-tól 19 óráig felnõtt), másrészt talán bátortalanok elkezdeni, hogy már
késõ. Nem késõ! Találkoztam
az egyik edzõtáborban 60 éves
„bácsikával” is, aki akkor
kezdett. Az aikidot ha másért
nem, bátran el lehet kezdeni
csak a mozgás, a kondíció
kedvéért is. Aztán elválik hogyan tovább. Nálunk nincsenek versenyek. Vizsgák vannak, de nem kötelezõ senki
számára. Sokféle embert ismerek. Van, aki hajtja a fokozatokat, siet, hogy minél elõbb
fekete öves lehessen, a másik szépen, lassan „csak” edz.
Mindkettõ eljut a maga útján
oda, ahol megismeri önmagát.
Ezúton szeretném megköszönni még a támogatást a
A védõnõi a
Fitt-Fut Alapítványnak,
nagymarosi
önkormányzattanácsadóban
nak és Laczi 2006.
István iskolaigazgató úrnak, a Toyota
szeptember a
Vác autókereskedésnek,
Renault Tamás28-án
autókereskedésnek, 12-tõl
a Lukács
Tamás
13ésóráig
Wolkswagen autókereskeés
désnek, a váci Peugeot
autókereskedésnek,
nem
október és
5-én
utolsó sorban
Já12-tõlProntvai
13 óráig
nosnak, a váci Prontex építõanyagnõgyógyászati
kereskedés vezetõjének, hogy
elõsegítették a
rákszûrést
gyerekek táborozását.
tartanak.
F. E.
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Szemelvények dr. Seregi György Nagymarosi naplójából

Káosz a könyvpiacon
2006. január 25.
Karácsony elõtt, amikor
megjelent A mi Dunakanyarunk címû könyvem, arról beszélgettünk Emõke lányommal,
hogy Nagymaroson és környékén ki fogja ezt a “remekmûvet” árusítani. Ebben õ, mint a
kiadó Geodplan Kft. vezetõje
éppúgy érdekelt volt, mint én,
a szerzõ.
Amikor gondolatban végigpásztáztuk a nagymarosi
“üzletnegyedet”, rádöbbentünk, hogy itt olyan igazi könyvesbolt, ahol az üzlet fõ profilja a könyv volna, nem található. Igaz, van több ezer kötetes
könyvtár, van mûvelõdési ház
lelkes vezetõvel, van újságárus
trafik (elõtérben a totó-lottó eladással), antikvitás bolt. Van a
városházán rendezvényszervezõ, és végül egy városi színvonalú CBA, ahol átvesznek bizományi árusításra könyvet.
De ebben az áruházban azt is
õszintén megmondták, hogy ez
félig-meddig szívesség, mert
üzletüknek nem ez a fõ tevékenysége.
Ezek után az öreg ember
kénytelen – bár nem szeret –
megint visszatekinteni az idõben. A 70-es évek elején ugyanis egy-egy esõs hétvégén a legkedvesebb szórakozásunk az
volt Maroson, hogy lementünk
a Fõ térre, és benéztünk a
könyvesboltba, ahol bõ választék volt a magyar és a külföldi
szépirodalomból, és ahol bogarászás közben mindig találtunk
egy különlegességet, egy “csemegét”, ami Budapesten hiánycikk volt. Máig is emlékszem,
hogy egy péntek délután itt vettem meg Gabriel Garcia
Marquez Száz év magány címû
regényét 220 Ft-ért. Hazaérve
rögtön olvasni kezdtem és
annyira a hatása alá kerültem
az általam addig ismeretlen kolumbiai író dél-amerikai kultúrkörben folyó családregényének, hogy amikor vasárnap este
letettem, a borongós idõrõl végképp elfeledkeztem.
Fentiek tükörképét láthatjuk
Verõcén is. Ott is csak volt egy

nagyszerû könyvesbolt, ahol a
80-as évek elején vettem meg
az akkor hiánycikknek számító könyvet: Kuncz Aladár A fekete kolostor c. mûvét, amelyet máig sem felejtettem el, és
magam részérõl ez elsõ tíz
közé sorolnám, ha szavaznom
kellene a hazai regények rangsoráról. Amit megjegyez az
ember évtizedekig, az mindennapos mû nem lehet. Nem minden nyári szabadsághoz tartozik egy remekmû, de amelyikhez igen, ott még azt a könyvesboltot is megjegyzi az ember, ahol sikerült rátalálnia. De
sajnos manapság Verõcén is
csak búcsúkor, vagy a nyári
rendezvényeken árusítanak
könyvet. Azt is olyan körülmények között, ami méltatlan Gutenberg felfedezéséhez, a
könyvnyomtatáshoz..
Zebegényben, a templomnál
levõ ajándékboltban, Szobon a
könyvtárban és az újságárusnál tudtunk könyvet bizományban elhelyezni: könyvesbolt
egyik helységben sincs.
A Dunakanyar bal partján
egyedül Vácon van egy igazi,
szépen elrendezett, modern,
megfelelõ választékkal rendelkezõ könyvesbolt. Úgy látszik,
egy könyvesboltot kb. 35.000
lakos tud eltartani. Van egy ú.n.
“nemzeti könyvesbolt” is, ez
azonban szûkített választékot
kínál, hûen ragaszkodva a jelzõjében megfogalmazott témakörhöz. Azon kívül Vácott utcán, és erre a célra nem igazán
ideális helyiségekben folynak
még könyvárusítások.
Tegnap, amikor a hõmérõ
higanyszála nappal sem ment 10 oC fölé, a szikrázó napsütésben elindultunk feleségemmel
a zajló Duna jobb partján, hogy
az ottani könyvesboltokat felkeressük. A nap kellemesen indult, mert Szentendrén, a Fõ
téren a Kovács Margit múzeum elõtt rátaláltunk egy igazi,
hangulatos könyvesboltra. Az
öreg ház boltívei alatt barátságosan elrendezett üzletet találtunk. Amikor ide beléptünk,
mosolygós eladóval találkoztunk, aki még üdvözölt is ben-

nünket. (Manapság ilyen apró
figyelmességet is értékelni
kell).A könyvtári csendben
nyugodtan nézegették a vásárlók a témakörök szerint jól csoportosított könyveket. Senki
sem mordult ránk, hogy “Miben segíthetek?”, mert tudták,
hogy itt segítségre csak akkor
van szükség, ha a vevõ azt
igényli. Akkor viszont az szakszerûen és sokoldalúan meg is
történik. Egy könyvesboltnak
fontos a hangulata, a miliõje,
mert ide nem csak meghatározott vásárlási szándékkal megy
be az ember, mint egy élelmiszer üzletbe, hanem sokszor ott
derül ki, hogy miért jöttünk be.
Egy intim sarok, ahol olvasólámpa ég, egy kerek kis asztal
két fotellel, amelyek az ablak
elõtt helyezkednek el, és ahol
egy finom, gõzölgõ kapuccsínó
mellett át lehet nézni a legújabb
könyvajánlót; erre vágyik az
olvasó és erre nyílik ki a bukszája is. Évekkel ezelõtt itt találtam rá a Maumort alezredes
címû könyvre (1994, 900 Ft),
és azóta tartom íróját, Roger
Martin du Gard-t a 20. század
egyik legjobb francia írójának.
Ennek hatására igyekeztem
minden könyvét elolvasni, nem
csak a Thibault családot.
A kihalt Leányfalun és
Dunabogdányon keresztül nagy
remények közepette jutottunk
el Visegrádra, az egykori királyi székhelyre, ami Mátyás korában a magyar reneszánsz
központja, “fellegvára” volt.
Ma azonban nem csak a Fellegvárnak, hanem a kulturális
életnek is csak a romjait találtuk, legalábbis úti célunk, a
könyvesboltok létezése terén.
Nemhogy könyvesboltot, de
nyitva levõ boltot is alig láttunk.
Az utcák kihaltak voltak. A
kompnál levõ CBA élelmiszer
üzletben azért volt mozgás, a
vezetõ azonban kinevetett bennünket, és jobbra-balra rázta a
fejét, amikor megkérdeztük,
hogy árulnak-e õk, vagy mások könyvet Visegrádon?
Innen kitámolyogva mégiscsak találkoztunk egy öreg nénivel, aki hasonló kérdésünkre

sokatmondóan és kedvesen
válaszolta:
- Menjenek, csak menjenek,
csak menjenek Lepence felé, a
KÁOSZ-ban minden kapható.
Mi pedig mentünk, mentünk, csak mentünk míg rá
nem találtunk a KÁOSZ-ra, ahol
tényleg minden volt, csak
könyv nem. Illetve mégiscsak
volt: mesekönyv, leporelló,
meg naptár, a radírok, csillagszórók, nokedli szaggatók, papucsok, ruhák, fehérnemûk,
szûrõk, mûanyag edények káoszában. Az üzlet teljesen igazolta találó nevét, a KÁOSZ-t,
mely a görög chaos-ból ered,
és teljes zûrzavart jelent. A görög mitológiában pedig a világ
születése elõtti tátongó ûrt. Ez,
esetünkben a Visegrádi könyvpiacra és a Dunaszorosra teljes mértékben igaz.
Dömösön, Pilismaróton nem
is reménykedtünk könyvesboltban, Esztergomban viszont
Váchoz hasonló körülményeket
találtunk. Itt is volt két bolt, az
egyik a modern üzletközpont
emeletén, ahol szinte a teljes mai
könyvválaszték megtalálható.
Így lelki egyensúlyunk helyreállt, ami még fokozódott, miután átkeltünk a jeges Duna felett a Mária Valéria hídon, és a
párkányi fõutcán két könyvesboltot is találtunk.
Ezeken a helyeken lehet kapni szlovák és magyar könyveket is, de ez utóbbiból nagyobb
a választék, mint sok hazai kisvárosi boltban. Lehetett kapni
Esterházyt, Márait, Wass Albertet, de még Jókait is. Én itt vettem meg a korán elhunyt
Sarkadi Imre novellás kötetét.
Sarkadit a 20.század egyik legtehetségesebb magyar írójának
tartom.
Ennyi fáradság után jól esett
a szokásos olcsó ebéd: a sült
hús knédlivel és párolt káposztával. Miután Letkésnél visszajöttünk Magyarországra, és
Szobon, Zebegényen átautózva Nagymarosra érkeztünk, ismét a káosz jutott eszünkbe,
vagyis az a tátongó ûr, amely a
könyvpiacon tapasztalható szeretett Dunakanyarunkban.

Nagymaros
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Állatvédelmi sorok
Támogatott akciók októberben: macskák/kutyák
ivartalanítására és macskák
veszettség elleni oltására.
Jelentkezési lapok találhatók: a Bethlen sörözõben, a
Horgászboltban és a könyvtárban.
A lapok ugyanott adhatók le OKTÓBER 20IG.
Helyreigazítás:
Köszönetnyilvánítás a
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány nevében
Maurer Tamásnak a CBAban elhelyezett gyûjtõpersely tartóállványának díjmentes elkészítéséért.
További köszönet jár
Szalontai Alíznak, gyûjtõperselyünknek az Édeske
cukrászdában való kihelyezéséért.
VON-BENKO FERENC

Nemkívánt macskák és
kutyák özöne Nagymaroson. Sajnos a kedvenc állatokkal való kultúrált bánásmód - országszerte - igen
gyenge lábakon áll.
Némelyikük élete nagyon
rövid, közvetlenül születésük
után kegyetlen, embertelen
módon teszik el õket láb alól.
Másokat egyszerûen kidobnak, mint a szemetet, nejlon
szatyorban, vagy karton dobozban. Sokuk a hidegtõl,
éhségtõl vagy az autók alá
kerülve pusztul el. Erre a
megdöbbentõ kegyetlenségre nincs mentség, mivel a
MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány által ta-

vasszal és õsszel megrendezett, kutya / macska ivartalanítási akcióin az operációkhoz fél áron lehet hozzájutni!
Próbáljuk meg együttesen NAGYMAROST az
állatok számára is biztonságossá és civilizáltá tenni!
Az õszi ivartalanítási akciónk idõpontját az “Állatvédelmi Sorok”-ban, valamint
plakátokon hirdetjük meg.
VON-BENKO MARIAN

Kedves Gyerekek! Szeretettel meghívunk Benneteket november 4-én, szombaton délután 14 és 17 óra
között a mûvelõdési házban
tartandó “Állati Buli “ rendezvényünkre, ahol az állatok nevelése, gondozása és
védelme érdekében ismeretterjesztõ programokkal
várunk Titeket. Vidám vetélkedõk, fényképkiállítás,
tombola és sok érdekes látni- és tennivaló várja a látogatókat. Hozzátok el szüleiteket is.
Tisztelt ismeretlen Adakozó! Alapítványunk köszönettel elfogadja az 5.000,forintot melyet borítékban
névtelenül küldött, bár sajnos a levelében említett kutyust nem sikerült megtalálni. Továbbra is várjuk kóborló állatokkal kapcsolatos
bejelentésüket a polgármesteri hivatal 27/595-118 telefonszámán, vagy Bessenbacher Géza 06/70-37473-82 mobilszámán.
HOLTSÁG ILDIKÓ

ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ TANFOLYAM. Animációs-film-rajzoló OKJ-s tanfolyamot indít a Pannónia Filmstúdió õsszel. Várják a
mûfaj iránt érdeklõdõket, akik a rajzfilmes szakmát szeretnék megtanulni (államilag elismert bizonyítvány). Telefonos egyeztetés után
betekinthetnek a most folyó képzésbe.
Megszerzett tudásukat nemcsak rajzfilmkészítésnél, hanem számítógépes munkáknál is (játékok, web-site szerkesztés, grafikai tervezés) hasznosíthatják. A jelentkezõ választhat, hogy a 8 hónapos
tanfolyam délelõtti, vagy délutáni csoportjában tanulja a szakmát heti
2 alkalommal. Jelentkezés: 06-1/250-1355, 250-0432.

ÍJÁSZAT: Szeptember utolsó hetében rendezték meg Sopronban a vadászíjászok világbajnokságát, ahol váci gyõztest is avattak. A világ legnagyobb íjász szervezete által
rendezett VB-n 28 ország több mint négyszáz versenyzõje vett részt. A versenyen a résztvevõk eredeti méretû,
speciális anyagból készült állatformára céloztak és több
kategóriában mérték össze tudásukat. A profiknál a váci
Szamosvölgyi Csaba érte el a legjobb eredményt. A nagymarosi Tell Vilmos SE íjásza egyben az abszolút pontszámításban is az élen végzett, azaz a teljes mezõnyben õ
repítette a legpontosabban a nyílvesszõt. (forrás:vac.hu)

Kajakos eredmények
Göd-Kupa 2006. augusztus 26.
2000 m
K1

13 éves

MK-1
K-1

11 éves
16 éves

K-1

14 éves

MK-1
MK-1

12 éves
13 éves

MK-1
K-1

10 éves
15 éves

MK-1

11 éves

4. Gyömbér Péter
8. Szûcs Géza
9. Hlaván Csaba
3. Döbrössy Péter
7. Scultéty Gergely
8. Borkó Máté
3. Gyömbér László
8. Gyömbér Péter
8. Döbrössy Péter
5. Hlaván Csaba
6. Havasi Bálint
7. Heininger Ádám
7. Tar Bálint
4. Borkó Máté
8. Döbrössy Gábor
6. Lovasi Eszter

Dunai István Emlékverseny,
2006. szeptember 9-10.
Velence
1000 m
K-1
K-2

14 éves
14 éves

500 m
K-2

9. Gyömbér László
5. Gyömbér László,
Nieberl Olivér

15 éves

2000 m
MK-2

7. Borkó Máté,
Döbrössy Gábor
9. Heininger Szabolcs,
Sárog Attila

12 éves

MK-1

11 éves

5. Duhony Levente,
Radics Márkó
2. Döbrössy Péter

4000 m
K-1
MK-1

13 éves
13 éves

K-2

14 éves

K-1

14 éves

7. Szûcs Géza
1. Gyömbér Péter
6. Bozóki Gergõ
6. Makáry Sebestyén,
Nieberl Olivér
8. Gyömbér László

Nagymaros
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KAMATADÓMENTES MEGTAKARÍTÁS
2006. szeptember 1. után is
rendszeres havi befizetéssel,
állami garanciával
Éves hozam: 8-14 %
további információ:
Nágay Márta
telefon:
06-1- 357-4225, 06-30-269-0946

Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Fischer Erzsébet (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Tel./fax: 27/316-100
SZ/10

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!

Nagymaros
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Katolikus Karitász –
Caritas Hungarica
Fogyatékosokat
Támogató Szolgálat
Nagymaros, Vasút u. 15.
A szolgálat a mozgásukban, látásukban, hallásukban, értelmükben sérült személyek segítését tûzte ki célul.
Ellátási területei:
- Nagymaros, Kismaros, Verõce, Szokolya, Zebegény,
Szob
A szolgáltatásaink között szállító szolgálat mûködtetése
is szerepel. Speciálisan felszerelt – rámpa segítségével kerekes szék szállítására is alkalmas – mikrobusszal áll a
segítségre szorulók szolgálatára.
A busz igénybevehetõ: háziorvoshoz – szakrendelõbe –
kórházba jutás, bevásárlás, programra szállítás, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, stb. Ennek térítési díja 60 Ft/
km. Fizetni csak a ténylegesen megtett km-ért kell,
melyet a kliens az autóban tölt, tehát a lakástól a célig és a
vissza megtett utat.
A sofõr szükség esetén megvárja, illetve szükség esetén
segítséget is nyújt. Ennek díja 150 Ft/óra. Amennyiben személyi segítõ kíséretét is igénylik, a szolgálat ezt is biztosítja,
melynek térítési díja jövedelemfüggõ: 35.000 Ft jövedelem
alatt 200 Ft/óra, 35.000-45.000 Ft-ig 250 Ft/óra, 45.000 Ft
felett 300 Ft/óra.
Részletes információ a szolgálat telephelyén: Nagymaros, Vasút u. 15. vagy az alábbi telefonszámokon:

» 27/354-272 » 06-20/220-87-93
» 06-20/220-53-20 » 06-20/220-53-88
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október 5-tõl 31-ig
Baromfi párizsi (Alföldi hús) 1 kg
Csirkemell sonka (Alföldi hú) 1 kg
Sertéslöncs (Ahida) 500 gr
Szárnyas májas (Ahida) 1 kg
Juhbeles virsli (Ahida) 1 kg
Greisinger prágai sonka 1 kg
Pannónia tömb sajt 1 kg
Sole-mizo trappista sajt darabolt 1 kg
Oázis tömb sajt 1 kg
Német trappista sajt tömb 1 kg
Anikó sajt 1 kg
Csízió növényi sajt 1 kg
Parmalat krémtúró 100 gr
Parmalat krémjoghurt 150 gr
Kyr italok /(4 íz )
Sole kancsós joghurt /(3 íz ) 500gr
Sole kaukázusi kefír 2,7 % 450 gr
Sole szel.füstölt trappista sajt 125 gr
Kinder csokoládé 100 gr
Nutella 200 gr
Cerbona mûzli szeletek 20 gr
Tibi csokoládé (több íz) 100gr

299,- Ft
899,- Ft
399,- Ft
499,- Ft
895,- Ft
1195,- Ft
1495,- Ft
1299,- Ft
1299,- Ft
999,- Ft
1349,- Ft
695,- Ft

Nescafé frappé
(vanilia ízû azonnal old.kávé) 20 gr
Tchibo Family õrölt kávé 250 gr
Karaván duó instant kávé
2*250 gr + 3in1 kávé 1 db
85,- Ft Nesquik kakaó 800 gr
55,- Ft
1l 299,- Ft Fagyasztott fricopan rétesek 600 gr
179,- Ft Nowaco fagyasztott csirkemáj 1 kg
169,- Ft Nowaco óceán halfilé 1 kg
169,- Ft Nowaco tõkehaltörzs 1 kg
Ripp-ropp csibehúsos palacsinta 1 kg
319,- Ft Gallicoop pulykafasírt 1 kg
319,- Ft Mirelit baguette (4íz) 2 db-os 1 db
39,- Ft Mirsa sóska 450 gr
149,- Ft
Cif mosogató utántöltõ 2*500 ml
Verde általános tisztitó 500 ml
Verde fertõtlenítõszer 750 ml
Cillit bang univerz. tisztító
+ zsíroldó spray *750 ml
Cillit bang univerz. tisztító
+ zsíroldó utántöltõ *750 ml
Bref Power univerzális tisztító 500 ml
Bref Power fertõtlenítõ 500 ml
Calgon vízlágyító 500 gr
Légfrissítõ zselé 2 illat 150 gr
Bella perfecta duó (blue, green) 1 db
79,- Ft Booste wc illatosító 2 komp. 60 ml
Lord 2 db-os 2 élû eldobható borotva 1 db
299,- Ft + üv. Verde mosogató 1l

Maggi tyúkhúsleves kocka 176 gr
Lavinia körettészta (Mayer) 500 gr
Kunsági töltött káposzta 380 gr
Marhahús vadasan burgonyagombóccal 400 gr
Globus rakott káposzta 400 gr
Globus rizseslecsó kolbásszal 400 gr
Cedar olajos szardínia 425 gr
Cedar paradicsomos szardínia 125 gr
Viking tõkehalmáj 240 gr
Classic ruszli 500 gr
Ruszli vödrös 1 kg
Cornexi finomliszt 1 kg
Egervin portugiser félédes bor 0,75 l

Egervin leányka félszáraz bor 0,75 l
La fiesta kékfrankos rosé 0,75 l
La fiesta zweigelt 0,75 l
Vitapresz italpor 8 gr
Hey-ho gyümölcsitalok
(ananász-multi-narancs) 0,33 l
St.Martins dobozos sör (4,0 %) 0,5 l

259,- Ft
79,- Ft
169,- Ft
319.- Ft
289,- Ft
249,- Ft
209,- Ft
99,- Ft
285,- Ft
299,- Ft
545,- Ft

269,- Ft + üv.
229,- Ft + üv.
229,- Ft + üv.
19,- Ft
35,- Ft
95,- Ft
19,- Ft
329,- Ft
769,- Ft
639,- Ft
365,- Ft
375,- Ft
999,- Ft
695,- Ft
879,- Ft
489,- Ft
329,- Ft
189,- Ft
259,- Ft
355,- Ft
319,- Ft
999,- Ft
999,- Ft
679,- Ft
499,- Ft
845,- Ft
155,- Ft
269,- Ft
339,- Ft
145,- Ft
289,- Ft

Figyelem! A nyitva tartás megváltozott!
Üzleteink:
2626 Nagymaros, Magyar utca 21. Nyitva tartás: H-P 6-20, Sz 7-17, V 7-14
2623 Kismaros, Szokolyai út 3. Nyitva tartás: H-P 6-20, Sz 7-17, V 7-14
2621 Verõce, Rákóczi út 33. Nyitva tartás: H-P 6-20, Sz 7-17, V 7-14
ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

