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Október végén
feloszlatta magát
a képviselő-testület.

Fotó: Kiss Péter

A január közepén esedékes
választásokig
mind a testület,
mind a polgármester teljes
jogkörrel végzi a munkáját.

ERDÉLYI GYÖRGY SZÍNMŰVÉSZ

HARRACH PÉTER

A feloszlás okairól
a 6. oldalon olvashatnak.
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Az önkormányzat hírei
– október –
Október hó folyamán két rendkívüli és egy
rendes ülést tartott a képviselő-testület, valamint egy közmeghallgatást. A közmeghallgatásról külön beszámoló készült, amelyet a következő oldalakon olvashatnak.
A rendkívüli testületi ülésre beszámolót kértek a képviselők a polgármester úrtól az elmúlt két esztendő munkájáról. Beszámoló
nem hangzott el, viszont heves vitában a
testület többsége úgy döntött, hogy feloszlatja magát. A hét képviselő, akik a feloszlás
mellett döntöttek, az újság 6. oldalán beszámolnak a lemondás okáról. Mivel a Regionális Közigazgatási Hivatal jogi aggályait fejezte ki, a képviselők 27-én újabb rendkívüli
ülésen kimondták a testület feloszlását. Az
időközi választás (mind polgármester, mind
testületi tagok) a törvényi szabályozások
miatt várhatóan január közepén lesz.
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A rendes ülésen, 27-én a következő határozatok születtek:
1. Elfogadta a testület a 2009. évi belső el lenőrzési tervet, melyet ezentúl kistérségi
szinten is Nagymaros lát el. A kistérségi feladatellátás miatt a város közel hatmillió forintot takarít meg 2009-től kezdődően.
2. A testület meghallgatta az idei kiemelt
városi rendezvényekről szóló beszámolót,
de nem támogatta a rendezők kérését a kiemelt rendezvényekhez külön fizetett technikai személyzet biztosításáról. Javasolta a
testület, hogy a Kittenberger Nap kerüljön
május utolsó hétvégéjére, az október 23-i
megemlékezés és koszorúzás pedig ne az
előző munkanapon, hanem 23-án a késő
délutáni órákban legyen.
3. A testület a kétszer átdolgozásra visszaadott gazdasági programot 8:3 arányban
azzal a kiegészítésekkel fogadta el, hogy a
polgármester úr állítsa prioritási sorrendbe
a város előtt álló feladatokat, s a költségvetésben tükröződjenek a gazdasági program
célkitűzései.
4. A 2009. évi költségvetési koncepciót a
testület azért nem tudta érdemben tárgyalni, mert naponta változnak a központi finanszírozás feltételei. Irányelvekben döntött a testület:
– szét kell választani a kötelező és a nem kötelező feladatokat,
– szét kell választani az önkormányzati és
az államigazgatási feladatokat, saját forrás
csak nagyon indokolt esetben fordítható állami feladatellátásra,

– a feladatfinanszírozás elveinek maximális betartását kell megkövetelni mind a hivataltól, mind az intézményektől,
– felül kell vizsgálni az egyes intézményekben rejlő anyagi tartalékokat,
– fel kell tárni azokat a belső és külső forrásokat, melyek a bevételeket növelik,
– minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni a költségvetési egyensúly javítására.
5. A 12-es főút Fő téri szakasz térburkolatának felújítását rendelte el testület 9:1 név
szerinti szavazással: Grécs képviselő úr
nem szavazta meg. A testület felkérte a polgármestert, hogy a kivitelezést rendelje
meg, még ősszel tegyék járhatóvá az utat, s
tavasszal, amint az időjárás engedi, félpályás lezárással a jelenlegi térkőburkolat javítást végezzék el végre, és garanciát is vállaljon a kivitelező. Ezt a testület 7:4 arányban szavazta meg, négy képviselő az aszfaltburkolat mellett érvelt. A munkához a
szükséges forrás rendelkezésre áll. Felhívta
a hivatal illetékese a testület figyelmét,
hogy a jövő évi költségvetésbe be kell tervezni a folyamatos karbantartást.
6. A sürgősségi indítványokra adott válaszok közül hat képviselő elfogadta a jegyző
tájékoztatását a politikai tanácsadó alkalmazásával kapcsolatban, az ügyet lezártnak tekinti.
A pályázatírással kapcsolatban: A testület
többsége nem tartja a jelenleg alkalmazott
pályázatíró cég teljesítményét arányosnak
díjazásukkal. Az előző ciklusban a hivatal
dolgozói és intézményvezetői írták a pályázatokat, ezért semmilyen sikerdíjat nem
kaptak, s a négy év alatt több mint 673 millió forint pályázati pénzt hoztak a városnak. A jelenlegi ciklus két éve alatt 60 millió
forint pályázati pénz folyt be a város költségvetésébe, és ebből mindösszesen 27 millió forintot intézett a pályázatíró cég, a többit most is a hivatal dolgozóinak és intézményvezetőinek köszönhetjük. Felkérte a
testület 8 képviselője a jegyzőt, hogy vizsgálja fölül a pályázatírás jelenlegi formáját
és tegyen javaslatot arra, hogy hivatalon
belüli átcsoportosítással hogyan javítható a
pályázatírás hatékonysága.
Tharan-Trieb Marianne

A következő testületi ülés
november 24-én lesz.

Közmeghallgatás
Az október 17-i, jól meghirdetett köz meghallgatás kb. 50 fő érdeklődése és 9
képviselő jelenléte mellett megtörtént.
Petrovics László polgármester mondta
el az elmúlt évről szóló beszámolóját, mi
minden történt a tavaly őszi közmeghallgatás óta. Az események, történések és az
eredmények részletekben benne voltak
minden hónap önkormányzati híreiben, a
pályázatokról pedig a múlt lapszámban kimerítően írt a polgármester úr.
A második napirendi pont a kérdések
megválaszolása volt.
Arató András felvetette, hogy mivel nagyon kevesen mennek el a nyilvános képviselő-testületi ülésekre, és az évenként egyszeri közmeghallgatásra, érdemes lenne a
kábeltévén keresztül közvetíteni ezeket. A
válaszból úgy tűnik, hogy ez meg fog valósulni. Feltették a kérdést, hogy ha nincs
pénz semmire, akkor milyen intézkedés
történik az adók behajtására, valamint a
polgárőrség által jelentett ügyek esetében
történnek-e intézkedések. Az adók befizetésére kimentek a felszólítások, a következők
a jogi lépések lesznek. A polgárőrség által
jelentett ügyekben hol intézkednek, hol
nem kapacitáshiány miatt.
Szigeti Gabriella kérdésére a polgármester elmondta, mivel a rendőrség elköltözött, létezik egy körzeti megbízott. A jelenlévők bekiabáltak, hogy senki nem
tudja, ki az és hol elérhető.
Fekete Zsolt a rendőrség Verőcére költözésének okára és mikéntjére kérdezett rá.
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Miskolci Ferenc érdeklődött több utca javítása, új burkolása iránt, de a válaszból
megtudtuk, hogy erre nincs sem pénz sem
pályázati kiírás. Tehát minden marad, kivéve a Rákóczi utat, mert arra kész a terv, csak
pályázati kiírásra várunk. A polgármester
ismeretei és véleménye szerint az Isztergranum program nem érinti közvetlenül Nagymarost, itt nincs semmi új fejlemény, bár
Nagymaros csatlakozott a „bor-út” részéhez,
aminek keretén belül a pincék látogathatósága lenne a cél, valamint lesz majd egy információs panel a környékről szóló információkkal. Elhangzott, hogy bár idegenforgalomról sok szó esik, de megszűnt a több
nyáron át működő információs pont.
Gável Péter a Hold utcai MÁV épület állapotát tette szóvá.
Szigeti Hajnalka a Halas melletti játszó tér állapotára és a homokozó szennyezettségére hívta fel a figyelmet. Janovics Tibor
elmondta, hogy a Fidesz 6 éve takarítja
rendszeresen a játszóteret.
Voknát Lászlóné, Ivor Andrásné, Hadi
Ferencné és még többen is a művelődési ház
állapotát kifogásolták és bejelentették, hogy
civil kezdeményezés, pénzgyűjtés indult a
művelődési ház kifestésére és a padló javítására, számítanak a társadalmi összefogásra.
Breznay Balázs nehezményezte, hogy a
kerékpárúton sokan motoroznak , azon
kívül, hogy a szülőket felvilágosítják ennek
tilos voltáról, nem lehet sokat tenni. Ugyanígy a graffiti-firkák ellen sem, csupán annyit,
hogy fényképezzék le és jelentsék be.
Németh Zoltán Pál azt javasolta, hogy biztosítsanak falfelületeket a falfirkák számára.
Erről megoszlottak a vélemények.

Körzeti megbízottunk:
Horváth Miklós
Telefon: 70/314–38–43

Nagymaros

Heininger Ferenc képviselő építő jellegű
kritikaként elmondta, hogy az előző ciklusban
gyakrabban és nagyívű, vetítéses beszámolókat hallhattunk, koncepció és stratégia felvázolásával lettünk elkényeztetve. Hiányolta az
összeszedettséget, az alternatívákat. Itt kellett
volna a jövőképet felvázolni, két év eltelte után,
nem a kampányban. Polgármester úr azt válaszolta, hogy ő szerény, visszafogott, szorgalmas ember, egész nap a városért dolgozik, ő is
szeretne előrébb lépni. Amíg a szálloda és termál projekt nincs sínen, addig nem lesz idegenforgalom, ami a fejlődést fogja biztosítani.
Marafkó Béláné a használt sütőolaj be gyűjtését szorgalmazta (leadható olajosüvegben a Maros Kft. telephelyén).
Janovics Tibor alpolgármester a város érdekeinek képviseletében való polgármesteri gyengeséget és tesze-toszaságot nehezményezte.
Lendvainé Pesti Emese a helyi kábeltévé
csatornát és helyi műsort hiányolta.
Heinczinger Balázs a 2. sorompónál
levő vasúti átjáró állapotára hívta fel a figyelmet és a Pap-kert alatti út burkolása iránt érdeklődött. Köszönetet mondott a Maros Kft
kiemelkedően jó színvonalú munkájáért.
Zoltai Zsolt nehezményezte az utcai és
külterületi konténerek katasztrofális állapotát, javasolta ezek megszüntetését. Fenntartásuk sokba kerül a városnak, javasolja a
MAROS Kft-nél fizetős lerakási lehetőség
biztosítását (már van ilyen, csak nem
tudta). Kérdése volt, hogy lehet-e felelősségre vonni azokat, akik a szemetet a konténer
mellé teszik, és olyan szemetet visznek, ami
nem odavaló. Genzelmann József a
Maros kft. vezetője elmondta, hogy ez
ugyan illegális, de amíg volt rendőrség, a
rendőrök sem tettek semmit, pedig látták
az országútról, amíg az autósokat igazoltatták. Holott jogkörükbe tartozott volna ezen
szabálysértők felelősségre vonása. Azt kéri,
hogy aki lát illegális szemétlerakót, fényképezze le az autójával és rendszámával

együtt, mert csak büntetéssel lehet az embereket jobb belátásra bírni. A sittlerakásra
– díj ellenében – évek óta lehetőség van a
Maros Kft telephelyén.
A közmeghallgatás utolsó harmada a polgármester úr ténykedésének konkrét taglalásával telt, mivel Zoltai Zsolt nehezményezte, hogy polgármester urat – aki Zoltai
úr szerint az elmúlt 20 év legjobb polgármestere, egy géniusz - sokat bántják, kész
csoda, hogy még nincs a pszichiátrián. A
testületi üléseken politikai viták folynak, és
egyoldalúan tájékoztat az újság. Újra felmerült a kérdés, hogy a polgármester mennyire avatkozhat bele a szabad sajtóba.
Janovics Tibor alpolgármester úr elmondta, hogy nem politikai viták zajla nak, hanem eltérő álláspontok csapnak
össze. Ütközik egyes képviselők és a közösség érdeke. Ezek nem politikai viták.
Pl. a közösség érdeke lenne, hogy a Dunapart a város tulajdonába kerüljön, de van
olyan képviselő, aki ezt nem szeretné. Pl.
a polgármester a testület tudta és jóváhagyása nélkül függesztette fel a pert a Kodolányi főiskola ellen, holott a város érdeke volt, hogy megnyerjük a közel 15 milliót. Miután a testület máshonnan megtudta a felfüggesztést, akkor hozott határozatot a per folytatására. Polgármester úr a
kompos érdekeit képviselte, amikor
annak kérését propagálta, hogy álljon vissza a régi forgalmi rend a felújított Fő
téren. Olykor hosszantartó viták vannak,
de nem igaz a vád, hogy a testület nem
akar együtt dolgozni: bárki megnézheti
az elmúlt két év újságjaiban, hogy a testü let egyhangúlag, ill. egy-két ellenszavazat tal hozta meg határozatait.
Polgármester úr azt válaszolta, hogy
azért függesztette fel a Kodolányi pert 3 hónapra, mert nem ismerte és tájékozódni szeretett volna.
folytatás a 4. oldalon
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VÁROSHÁZA – OLVASÓI LEVELEK
folytatás a 3. oldalról
A Kodolányi igazgatója, aki talpig becsületes úriember, megkérte őt, hogy bármilyen
információ jelenik meg a Kodolányiról és a
perről, azonnal értesítse őt. Ezért nem lát
abban semmi rosszat, hogy újságunk júniusi számát még annak nyomtatása előtt
elektronikus úton eljuttatta neki.
Szilágyi Erzsébet képviselő szerint nem
politikai természetű, hanem szemléletbeli
viták vannak a testület és a polgármester között. Ha kellően előkészített anyagok kerülnek eléjük, azokat egyhangúan megszavazzák. A határozatok 90–95%-a ilyen. Nem
szavazta viszont meg a testület többsége a
polgármesterrel szemben, hogy a járóbeteg
rendelés Vácról Szobra kerüljön, mert romlott volna az ellátás színvonala, és a kórházi
háttér Esztergom lett volna. Megszavazta a
testület többsége a polgármesterrel szemben, hogy folytatódjék a Kodolányi-per, így
a város jogerősen közel 15 millió forintot

2008. november
nyert a főiskolától. Nem szavazták meg a
polgármester fizetésemelését, mert nincsenek megelégedve a munkájával. Nem értenek egyet azzal, hogy lépten-nyomon a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását kéri, nehezményezik, hogy nem tájékoztatja a jegyzőt semmiről, s így a dolgok nem haladnak
úgy, ahogy a testület szeretné.
Edöcsény András képviselő elmondta,
hogy a testület döntéseket hoz, a polgármestert pedig azért fizetik főállásban, hogy ezeket végrehajtsa. Sajnos, a polgármester nem
hajtja – vagy hajtatja – végre a határozatokat, ezért a testület kénytelen rendszeresen
számon kérni ezek elvégzését. A testületben
a megegyezésre, a mindenkinek elfogadható megoldások megtalálására törekszenek.
Ezért viták után, ha kell, módosító javaslatok elfogadásával, többnyire egyhangúan
döntenek. Jó a testület, a képviselők jelen
vannak az üléseken, nem a Fő téren sétálnak, mint az előző testület számos tagja. A

Válasz egy olvasói levélre

Tisztelt mife!
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Az előző lapban megjelent cikke utolsó mondatát kifejezetten köszönöm! Egyetértek
Derce úr polgármesterségről alkotott gondolataival, különös tekintettel arra, hogy többször együtt is átbeszéltük ezeket. A cikk elején lévő kommentár azonban egészen más
irányultsággal vezette be ezeket a gondolatokat. Egyébként polgármester úr nem tartotta helyénvalónak a cikk megjelentetését. Tudomásom szerint mind telefonon, mind írásban felhívta erre a figyelmet.
A cenzúrával kapcsolatos gondolataival
egyetértek, de itt nem erről volt szó.
Ez nem cenzúra, hiszen az jogellenes, én
viszont a jog (szerződés) adta lehetőségeimmel próbáltam élni. Nyilván nem tud
róla, hogy pl. az előző számban bizonyos
írások az alpolgármester kifogása miatt
nem jelentek meg, holott én kifejezetten
kértem. Akkor ez is cenzúra?
A lapot nem tiltottam be, egyszerűen nem
is kerülhetett volna nyomdába.
Mint azt az önkormányzat jogásza is megerősítette alábbi állásfoglalásában, itt én
nem követtem el jogsértést:
„Tisztelt Polgármester Úr!
A Tharan Mariannával 2008.március 31én kötött vállalkozási szerződés értelmezés
körében az alábbiakról tudom tájékoztatni.
Véleményem szerint a szerződés 8. pontja egyértelmű. Ez a következőt tartalmazza.
A vállalkozó Tharan Marianna az imprimá-

lásra előkészített oldalakat legkésőbb 30-ig
bemutatja a megrendelő képviselőjének
(polgármester, alpolgármester), akik azok
elfogadása esetén jóváhagyólag visszaigazolják. Ez egyszerű nyelvtani értelmezés
szerint azt jelenti, hogy ha ez nem történik meg, az adott lapszám nem jelenhet
meg. Akkor sem jelenhet meg, ha bemutatás nem történt meg és akkor sem, ha a
megrendelő képviselői nem igazolják jóváhagyólag vissza. Fontos az is, hogy nem az
van a szerződésben, hogy a megrendelő
képviselői közül bármelyik, hanem az,
hogy a megrendelő képviselői, többesszámban, tehát mindkét képviselőre ez vonatkozik. Ha tehát a polgármester nem hagyott
jóvá az adott lapszámban valamit, az nem
jelenhet meg. A szerződés 8. pontja is ennek megfelelően folytatódik: „a vállalkozó
csak ezt követően adhatja nyomdába az
adott lapszámot”. Kizárt, hogy ezt bárkinek magyarázni kelljen. A „csak ezt követően” azt jelenti ugyancsak egyszerű nyelvtani értelmezés szerint, hogy ezt megelőzően vagy e nélkül erre nincs lehetőség.
Amennyiben a lap szerkesztője, mint a
vállalkozási szerződésben megjelölt vállalkozó ezt nem tartja be, szerződést szeg és
vele szemben a szerződés 10. pontja alapján
rendkívüli felmondással lehet élni. Csupán
megjegyzem, hogy a szerződés 10. pontja is
egyértelmű, szerintem magyarázatra sem

polgármester úrral is igyekeznek együttműködni, adnak neki tanácsokat, segítik a
munkáját még az ülésvezetésben is, hogy
milyen törvényes utakat kell bejárni, és nem
jelentik fel, ha azt látják, hogy hibázik. Ehelyett inkább elmondják neki, hogy mire kérnek információt, mit javasolnak – sok esetben még az ülés előtt e–mailen, hogy fel tudjon a hivatallal együtt készülni. A polgármesternek Nagymaros érdekeit kell képviselni, nem pedig a Kodolányiét, és nem a
kompét. Edöcsény András a pénzügyi bizottság elnökeként nem hibákat és bűnbakokat
keres, hanem megoldásokat. A túlzottan nagynak, vagy indokolatlannak látszó összegek
kiadására vonatkozó kérdései nem rosszindulatúak, hanem a város érdekéből fakadnak: hogy a feladat ellátásának ez volt-e a
leghatékonyabb módja, és ha nem, a jövőben ez ne forduljon elő, pláne egy ilyen
nehéz gazdasági helyzetben.
Tharan-Trieb Marianne
szorul: „rendkívüli felmondással bármelyik
szerződő fél azonnali hatállyal élhet a
másik szerződő fél bármely szerződésszegő
magatartása esetén.”
A konkrét ügyben tehát fel kell tenni a
kérdést, hogy egy adott lapszám megjelenéséhez a vállalkozó beszerezte-e a polgármester jóváhagyását. Ez igen, vagy nem
kérdése, ha nem szerezte be az szerződésszegő magatartás. Tehát rendkívüli felmondással a szerződés felmondható.
Üdvözlettel: Néveri István”
Petrovics László polgármester

A téma lezárásaként

1. Birtokunkban van Derce Tamás
e–mailje, amelyet az interjú készítőjének írt:
„Köszönöm az írást, nem akarok sem
hozzá tenni, sem elvenni. Így jó, ahogy
van.” Ahogy az angol mondja, no comment.
2. A polgármester úr által is aláírt
szerződés szerint 36 órán belül vállalta a kész
újság megtekintését. Az alpolgármester úr a
határidőn belül megadta jóváhagyását. A
polgármester úr 52 óra elteltével válaszolt. Az
alpolgármester úrnak ez nem főfoglalkozása,
mint nekem sem az újság szerkesztése. Mégis
mindig betartjuk a határidőket. A határidőket
azért fontos betartani, hogy a további
határidőket is betarthassuk.
3. A szerződésben az is szerepel, hogy a
terjesztés a szerkesztő feladata. Tehát ha
ebbe bárki beleavatkozik, az megsérti a
szerződést. Ezzel a témát lezártnak tekintjük.
A felelős szerkesztő
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Nagymarosi polgárok!

K

ét év közös munkája, vagy gáncsoskodása után hét képviselőtársam:
Bethlen Gábor, Burgermeister László, Edöcsény András, Heininger Ferenc,
Janovics Tibor, Kiss Péter és Szilágyi Erzsébet a 2008. október 21-i testületi ülésen
megszavazták a testület önfeloszlatását.
Ami történt, engem nem ért váratlanul.
Egyes képviselőtársaim már a 2006. október 2-i megválasztásomat követően sem
tudták elfogadni a nagymarosi lakosok kétharmadának döntését. Az elmúlt két évben
is bizonyítani próbálták, hogy a szavazók
hibás döntést hoztak. Holott a demokrácia
arról szól, hogy a választók programokról
szavaznak, és az általuk elfogadott, támogatott irányt segíti mindenki lehetőségeihez mérten. Sajnos Nagymaros érdeke a
személyeskedések és a hatalmi harc miatt
háttérbe szorult. Már a választás eredményéből kiderült, hogy a lakosok alapvető
változást és az eddiginél hatékonyabb városvezetést akarnak. Én ebben a szellemben kezdtem el polgármesteri munkámat,
tervekkel, befektetők felkutatásával és a
pénzügyek racionalizálásával. Ez utóbbi vitathatatlan tény, a város költségvetésének
sarokszámai nyilvánosak.
Az önkormányzati választások után kiderült, hogy a nem engem támogató képviselők kerültek többségbe a testületben. Ennek
ellenére, mivel Nagymaros polgárainak
nyugodt, csendes közéletet ígértem, igyekeztem a település érdekében kompromisszumokat kötni. Szó nélkül lenyeltem sok
mocskolódást, megalázást, nem hoztam a
lakosság tudomására az igazságot, mert úgy
gondoltam, ha más elképzelésekkel is, de
mindannyian a városunkért dolgozunk.
Szomorú, hogy bizonyos emberek hatalmi
törekvései, pozícióik megtartása előbbre
való a város fejlődésénél. Döntésük az új választásról hatalmas költséget jelent, megint
megoszthatja a település lakosságát, gyengítheti az összefogás és az összetartozás erejét és érzését. Nagymaros a mai gazdasági és
politikai helyzetben csak magára számíthat,
és a megfelelő összefogás nélkül nem fog
tudni eredményt elérni. Igaz persze az is,
hogy tapasztalataink birtokában egy tisztújítás megtisztulást is hozhat, amely új lendületet adhat a közös erőfeszítéseknek.
Nagymarosnak egyetlen kitörési lehetősége van: ha a szálloda és termálfürdő
megvalósul. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az elmúlt két évben hoztuk meg
azokat az intézkedéseket, melyek révén a
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fenti gazdaságosan működő beruházások
létrejöhetnek. Rádöbbentem, hogy a hatályos építési szabályozás alapján a mai igényeknek megfelelő fejlesztéseket nem lehet
megvalósítani, ezért kezdeményeztem a
HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosítását. A folyamat 12–16 hónapot vesz igénybe, és várhatóan 2009. januárjában vagy
februárjában tudja elfogadni a testület. A
befektetési szándékkal érdeklődő ajánlattevőkkel csak ezt követően lehet érdemben
megállapodni. Ellenkező esetben megmarad szinte egyetlen idegenforgalmi nevezetességnek a visegrádi vár, amelyből miénk
a forgalom (itt robognak át az autók), de a
bevétel nem nálunk marad. Megjegyzem,
hogy a testület egyes tagjainak, és ami meglepő – Edöcsény Andrásnak, – ugyanis az ő
bábáskodása mellett született meg az a szabályzat, amely kötelezővé teszi a nyílt pályáztatást – akkor jutott eszébe ennek a folyamatnak a sürgetése, amikor már „égett a
ház”. Sürgősségi indítványát követően jogi
szakértőink arra is felhívták a figyelmet,
hogy a 2006 nyarán hatályba lépett vagyonrendeletünk szerint az indítványban
meghatározott ütemezés nem tartható. Ma
a rendelet adta lehetőségek szerint haladunk. Ezeknek a beruházásoknak a megindítására 2009-ben jó esélyt látok.
Saját elképzeléseim közül kezdeményeztem 2007 elején a felső mező tulajdonba vételét azzal a céllal, hogy ezen a területen
sport- és egyéb szórakoztató létesítményeknek adhassunk helyet. Mint utóbb kiderült:
a Vízügy kezelésében lévő terület egészét át
kellene vennünk, amely további közel 40
ha hasznosítható területet jelentene Nagymaros számára. Az önkormányzat gazdasági helyzetét ismerve be kell látnunk, hogy
pályázatok nélkül semmilyen fejlesztést
nem vagyunk képesek megvalósítani. Pályázatíró céget bíztunk meg, általuk és kollégáink segítségével eddig 87 millió Ft-ot
nyertünk a városnak, és további három pályázat eredményhirdetésére várunk: árvízvédelem, Helytörténeti Múzeum, a Durisz
épületének felújítása, a Gyermekjóléti feladatok ellátásához. További pályázatok előkészítése is folyamatban van (hivatali szervezetfejlesztés, gesztenyések megmentése
és újratelepítése, városképi és kisebb turisztikai fejlesztések). Csatlakoztunk a LEADER
programhoz, amely szintén pályázati lehetőség, pl.: a boros pincék látogathatóvá tétele. Pályázunk a forgalmi- és parkolási rend
tervezésére és kialakítására. Sajnos, nem

tudtunk a mai napig nagy volumenű útfelújításra pályázni, mivel az elmúlt két évben
nem voltak olyan pályázatok, amelyeknek
meg tudunk felelni. Ezeknek a kiírását folyamatosan figyelemmel kísérjük, mivel
Nagymaroson az útfelújítás elengedhetetlen a továbblépés érdekében. Mindezen elképzeléseket beleírtam az általam elkészített közel 40 oldalas Gazdasági Programba,
amelyet a testület többsége – jogsértő
módon, a mulasztásos törvénysértést felvállalva – egészen október 27-ig nem fogadott
el. Ezt az állításomat mind az Állami Számvevőszék jelentése, mind a Közigazgatási
Hivatal állásfoglalása megerősítette. Ezután
érdekes kérdés, hogy miért tartottuk fenn
egészen mostanáig ezt a jogsértő állapotot.
Szerintem kizárólag azért, mert így el lehetett mondani rólam, hogy nincs iránymutatásom, nincs koncepcióm, hiszen nincsen
Gazdasági Program. Ezt a „nem létező” gazdasági programot szavazta meg a testület a
napokban. Mert ugye azt senki nem gondolja komolyan, hogy a gazdasági programok az égből potyognak alá, és nem kemény több hónapos vagy akár több éves körültekintő munka előzi meg létrejöttüket. A
testület tagjai is tisztában vannak ezzel, ismerik ezeket a folyamatokat, mégis meghozták ezt az értelmetlen döntést az önfeloszlatásról. Az indoklásukban foglaltak
pedig nélkülözik az észérveket, ellenérzéseken, és nem tényeken, inkább csúsztatásokon alapulnak.
Szerintem nem volt véletlen az időzítés.
A település szempontjából lényeges projektek megvalósítása ugyanis most került reális közelségbe. Úgy tűnik, két éves megfeszített munkám sikerét most olyanok akarják
learatni, akik eddig sokszor értelmetlen
akadályokat gördítettek elé.
Bízom abban, hogy az engem nagy többségben megválasztó polgárok továbbra is
úgy gondolják, és azt támogatják, hogy a
négy évet végig kell vinnem – egy többségében támogató testülettel, amely számára
mindennél előbbre való az itt élők közös
akarata és érdeke. Ennek megerősítésére a
mostani választáson lehetőség nyílik. Ígérem, hogy a jövőt meghatározó tennivalókat az eddigiek tanulságaként leszűröm. Ez
az elmúlt két év azt a tapasztalatot is megadta, hogy Nagymaros polgárainak többsége akar tenni a város érdekében. Köszönöm azoknak, akik kezdettől fogva az elképzeléseimet támogatták, partnerek voltak, és felismerték azt, hogy én Nagymaros
érdekében akarok tenni. Kérem továbbra is
a lakosság támogatását.
Tisztelettel: Petrovics László
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Feloszlatta magát a képviselő-testület

Lemondásunk oka

O

któber 21-ére rendkívüli testületi ülés
összehívását kezdeményezte négy
képviselő. A rendkívüli ülést azért kezdeményezték, hogy a polgármester számoljon be a ciklus közepén az elmúlt két év munkájáról és eredményeiről. Amennyiben a testület a beszámolót nem fogadja el, akkor a
testület feloszlatja önmagát. Egy ilyen lépésre csak akkor kerül sor, ha a testület többsége megvonja a bizalmat a polgármestertől.
A polgármester úr az ülés előtti két bizottsági ülésen nem jelent meg, beszámoló
nem hangzott el csupán a feloszlással kapcsolatos aggályait ecsetelte. Végül kétórás
vita után a testület 7:5 arányban kimondta
feloszlását. A jegyző tájékoztatott mindenkit arról, hogy a testület és a polgármester
teljes jogkörrel hivatalban marad az új testület megválasztásáig.
A feloszlatást kezdeményező hét képviselő kijelenti, hogy döntésüket a város érdekében történt kényszerű lépésnek tartják. Az
elmúlt két év történései és elszalasztott lehetőségei miatt úgy látják, hogy a fejlődés
legfontosabb gátja, hogy a polgármester
úrnak nincs bizalma a testület többsége
iránt, s a testület többsége sem bízik abban,
hogy érdemben képes a polgármester a
város vezetésére. A bizalom hiánya félreértéseket szül, a számonkérést és beszámoltatást mindkét fél megalázónak érezte.
Az egyet nem értés gátolja a közös cselekvőképességet, a kölcsönös bizalmatlanság
olyan mérhetetlen sok energiát emészt el,
amely elveszi az erőket az érdemi munkától.

6

A polgármester úr képtelen volt maga
mögé szervezni mind a hivatalt, mind a testület többségét és két év alatt maga körül bizalmi légkört kialakítani, amely alapvető
feltétele lett volna a hatékony munkavégzésnek. Az alpolgármester többszöri kérése ellenére sem kapott feladatot, a döntések előkészítésébe sem vonta be őt Petrovics László. Mindössze egy-egy eseti megbízást kapott, melyek után a polgármester nem volt
kíváncsi arra, mit végzett. A testületből
Grécs László kapott bizalmat a polgármester úrtól. Ő járt vele fontos tárgyalásokra, őt
küldte maga helyett konferenciákra, regionális, kistérségi tárgyalásokra, ő kapott
meghatalmazást arra, hogy a polgármester
helyett képviselje a testületet és a várost.

A testület megbízatásakor azzal a feltett
szándékkal vállalta el ezt a megtisztelő, de
nem túl hálás feladatot, hogy ebben a ciklusban időarányosan megvalósítja azokat a
terveket, melyeket az előző testület városfejlesztési programjában (2006–2013) tervezett, illetve ami a pályázati lehetőségek
közül a város fejlődése érdekében megragadható. Kiemelt feladatként kezelte a testület a termálprojekt és a felvonulási lakótelep és szálloda ügyét, melytől a testület minden tagja és a város lakói is kitörési pontot,
felvirágzási lehetőséget várnak. Ebben az
ügyben még mindig csak ott tartunk, hogy
a jogászok javaslatára újabb pályázat kiírására kerül sor. Elfogadhatatlan ez a tehetetlenség, mely ebben az ügyben azért főben
járó vétség, mert részben elriasztja befektetőket, részben az ő malmukra hajtja a vizet.
Az előző ciklusban megszerzett termálkút
létesítési engedélyt már ebben a ciklusban
egyszer meghosszabbították, egyáltalán
nem biztos, hogy másodszor is megkapja a
hosszabbítást a város. Egyéb tizenhárom
nagy projekt tovább-dolgozása és végrehajtása 2006-os választások óta áll.
Elégedetlen a testület többsége a pályázatokon elért eredménnyel, hiszen a két év alatt
60 millió forintot nyertünk mindösszesen, a
beadott hat nagyobb pályázat közül három at,
melyet még az előző testület készített elő (kiviteli tervek: óvoda, DURISZ, helytörténeti
gyűjtemény). Igen sokáig húzódott a 2006-os
árvízkárok enyhítésére az előző ciklus végén
elnyert 90 millió forint felhasználása is. Sikeres volt az iskolai eszközfejlesztésére benyújtott pályázat, valamint befogadták, de még
nem bírálták el az árvízi védekezésre benyújtott pályázatot, köszönet érte az iskola vezetésének és Murányi Zoltánnak, akik a pályázatot előkészítették. Ebben a ciklusban pályázatíró céget alkalmaz a város, melynek teljesítményét a ráfordítással nem tartunk arányosnak. Mondjuk ezt annak ellenére, hogy magunk is letettük a voksot a pályázatíró cég
mellett a polgármester úr kérésére, de belátjuk, felül kell vizsgálni e döntésünket.
A Pénzügyi Bizottság többször nehezményezte, hogy többmilliós nagyságrendben
kaptak megbízást különböző cégek közbeszerzés intézésére, indokolatlannak tűnő tanácsadási feladatokra, ingatlan-értékbecslésre, s a bizottság sem lát rá a kifizetésekre
és azok indokoltságára – illetve ha rákérdeznek, nem kapnak megfelelő tájékoztatást.

A 2006-os választások óta semmilyen elő relépés nem történt a város pénzügyi helyzetének javítása érdekében . Májusig kapott
a polgármester úr határidőt, hogy tegyen
javaslatot az intézményvezetőkkel együtt
arra, hogy milyen költségcsökkentést és milyen bevételnövelést lehet az adott intézményben megvalósítani, de javaslat a mai
napig nem került elénk. Ebben a hónapban
tárgyaljuk már a következő év költségvetését, s ugyanazokkal a gondokkal nézünk
szembe, mint két évvel ezelőtt. A város
ebben az évben elérte a likviditási hitelkeret
maximumát, egy gáz-, áramemelés újabb
hitel felvételét teszi majd szükségessé. Az
intézményeink működését tovább sorvasztani nem lehet anélkül, hogy a jelenlegi
szolgáltatás színvonala ne sérüljön
A jelenlegi polgármester kezdetektől nem
bízott a jegyzőben sem. Ennek feloldása érdekében több alkalommal is sikertelenül
próbált a testület közvetíteni. A bizalmatlanság következtében a polgármester állásfoglalások sokaságát kérte a Közigazgatási
Hivataltól, mely nem vet túl jó fényt a városra. Persze ez a döntéshozatalt sem segíti,
különösen, amikor a Közigazgatási Hivatal
két ellentétes tartalmú állásfoglalást is kiad.
.
Petrovics polgármester úr a jegyzővel nem
kommunikál. A jegyző az ellentmondó szóbeli közlések miatt már régóta csak írásbeli
utasítást hajlandó végrehajtani. A jegyző és a
hivatal sem kap tájékoztatást a polgármester
tevékenységéről, sokszor a testületi ülésen
szembesülnek a nekik szánt feladatokkal.
A polgármester úr önkormányzati- és vezetői gyakorlat nélkül vállalta el ezt a felelősségteljes munkát. Az októberi közmeghallgatáson maga jelentette ki, hogy túl van a
tanulási folyamaton. A testület többsége úgy
ítéli meg, hogy Petrovics László polgármesternek mind a mai napig hiányos és felszínes a tudása az önkormányzatiságról, a polgármester szerepéről és a feladatairól (gazdálkodás, városfejlesztés, alapvető jogszabályok, a testülettel és hivatallal való együttműködés, ülésvezetés, a város érdekképviselete; nem tudott kistérségi és mikrotérségi
téren a város súlyának megfelelő képviseletet ellátni, pozíciókat kiharcolni, stb.).
Bár profi projektmenedzselést, határozott vezetést ígért, de a két év alatt kiderült,
hogy a polgármester úr e téren is kevés tapasztalattal rendelkezik, nem ismeri és
nem érti a tervszerű városfejlesztési munka
lényegét és mibenlétét. Vagyonfeléléssel a
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város még ideig-óráig tudja működtetni az
intézményeit, majd sorra zárhatjuk be
őket, mert a tendencia világos: öt esztendő
alatt 13%-ról 45%-ra nőtt a saját forrás aránya az éves költségvetésünkben. Újabb
adókkal a lakosság nem sújtható, tehát
más forrásból kell most a település jövőjét
megalapozni. Ha ezt a maradék két esztendőt is elvesztegetjük, akkor menthetetlenül
végzetes pályára sodródhat a város. A határozott városvezetés, tervszerűség és az ezt
megalapozó precíz előkészítő munka a jelenlegi körülmények között nem tud megvalósulni a vezetői stratégia hiányában.
Ebbéli felelősség vezérelt bennünket,
amikor a feloszlás mellett döntöttünk. Egyben szeretnénk mindenki tudomására
hozni, hogy mind a heten indulunk a következő időközi választáson, mert továbbra
is elkötelezettek vagyunk a város valós érdekeinek képviseletében. Nyíltan vállaljuk
a megmérettetést. Részünkről ez nem hatalmi harc, nem a megélhetésért küzdünk,
hiszen eddig is ingyen, önként és a választók akaratából dolgoztunk sokszor hajnalig, s másnap korán kelve végeztük saját hivatásunkat, munkánkat. Hisszük, hogy egy
határozott és vezetésre alkalmas személy
irányításával a város érdekeit szem előtt
tartó és azok megvalósulásáért tevékenykedő testület képes lesz a várost ismét haladó
pályára állítani.
Bethlen Gábor,
Burgermeister László,
Edöcsény András,
Heininger Ferenc,
Janovics Tibor,
Kiss Péter
és Szilágyi Erzsébet.
„A cikk megjelenését befolyásolni
úgysem tudom, ezért csak annyit fűzök
hozzá, hogy ez csak politika, politika,
politika!”.
Petrovics László

Nagymaros

Egy közmeghallgatás margójára:

Kőműves építs, politikus politizálj!
Mindig bosszant, ha azt hallom, hogy „ne
politizáljunk, hanem a városért dolgozzunk.„ Nemcsak azért, mert a görög politika szó már eleve a ’város ügyeivel való foglalkozást’ jelenti, hanem mert itt konkrétan
a politika és az értékek (az erkölcs) kérdéséről van szó. Minden emberi döntés mögött értékek vannak. Mindig valami „jót”
akarunk elérni egy-egy cselekvés által.
Miért épp a képviselőnek (helyi politikusnak) nem lenne szabad az általa fontosnak tartott értékek szerint dönteni? Hisz nem is lehet
másképp! Pártok, közéleti mozgalmak pont
azért jönnek létre, mert az emberek egy csoportja a város (ország) ügyeit bizonyos értékek
alapján akarja megoldani és ennek nevet is ad.
Ha egy konzervatív vagy liberális csoportról
hallunk, pontosan tudjuk, miről hogyan gondolkodik, milyen viselkedésre lehet számítani.
Nem jobb azzal tárgyalni, akiről tudjuk, hogy
kicsoda, mit fog lépni egy helyzetben? Miért baj
az, ha egy közéleti szereplő párthoz tartozik?
Ha tudja, hogy mit tart fontosnak és ezt fel is
vállalja? Engem a „független” sokkal jobban
zavar. Mert vagy nem tudja, ki is ő valójában és
mit is akar, vagy csak nekünk nem akarja megmondani. Mi a probléma a „pártérdekekkel”?
Ha valaki a fentiek szerint „pártosan” viselkedik, rögtön a pártérdeket szokták a szemére
hányni. Könyörgöm! A pártnak az a dolga,
hogy érdekeket érvényesítsen! Azt akarja elérni, hogy az ügyek a párt értékrendje szerint intéződjenek, ezért a hatalom megszerzésére törekszik. Ez a dolga, ez a természete!
Miután a politikamentes politikus képtelenségét próbáltam bemutatni, szeretném kifejteni, hogy ez a nézet mégis miért olyan szívós. Pont azért, mert a dolgok nem úgy működnek, ahogy természetük szerint kellene.
A politika a benne működő emberek miatt
sokak számára szó szerint elvesztette becsületét: vagyis a politika elkezdett erkölcsi alap
(értékek) nélkül működni. Az alapvető értékek csak szólamok maradnak, a cselekvésben ez nem nyilvánul meg, a közösség java
helyett pedig a pártelit jóléte az érdekérvényesítés célja. Mindez azonban nem a politika hibája, hanem az emberi gyarlóságé. Ám
súlyos hiba általánosítani és mindig, mindenkire ráhúzni. Sok politikus ténykedett
már a történelem folyamán. Nem mindegy,
hogy Mátyás király-e az illető vagy Csák
Máté, Churchill vagy Adolf Hitler.
Nem a politikát kell leírni, hanem a politika erkölcsi alapját megszilárdítani. De mielőtt mindezt a politikusokon kérnénk szá-

mon, gondoljunk kis mutyizós, átverős hétköznapjainkra. Ugyanaz történik fent, mint
lent. Vagy lent, mint fent? Tyúk vagy tojás?
Egy erkölcsi alap nélkül működő társadalom termel ki ilyen politikusokat vagy erkölcstelen politikusok züllesztik a társadalmat? A vezetőknek mindenképp nagyobb a
felelősségük, de a népnek is megvan a
magáé! (Legalább abban, hogy ezt eltűri.)
A „politikamentesítésnek” van azonban egy
másik, lélektani gyökere is. Átéltünk egy történelmi korszakot, amikor csak egy vélemény létezett,
megbélyegezték, akinek más volt a véleménye.
Talán ezzel is összefügg, hogy nehezen tudunk
saját véleményt kialakítani és nem tudunk mit
kezdeni a másik „más”-ságával. Nincs benne gyakorlatunk. Ahelyett, hogy elfogadnánk a különbözőséget, vagy megkísérelnénk megérteni egy
eltérő álláspontot, szándékot és megpróbálnánk
érvelni, vitatkozni vele, azonnal érzelmi kérdéssé
válik a helyzet számunkra. Valamiféle veszélyérzet lép fel és vészreakció indul be. Támadást sejtünk egy kritikus vélemény mögött, vagy személyünk teljes elutasítását éljük meg. Félelem, elbizonytalanodás, kisebbrendűségi érzés fog el, ha
valaki másképp lát valamit.
Pedig lehetünk jó kapcsolatban valakivel
anélkül, hogy mindenről ugyanaz lenne a véleményünk. Attól művészet a politika, hogy
képes különböző álláspontokat közelíteni
egymáshoz, kompromisszumot létrehozni és
az érdekek között harmóniát teremteni.
Ehhez azonban az szükséges, hogy a szemben álló felek álláspontja, értékrendje világos
és egyértelmű legyen – éppen ez valósul meg
a pártok szerinti működésben. Nagyon is
szükségünk van a politikára, országos és
helyi politikusokra! Azonban hogy kiket emelünk ezekbe a pozíciókba – méltó vagy méltatlan embereket – az mindnyájunkon múlik.
Mit tehetünk?
Ragaszkodjunk az értékekhez és legyen
véleményünk. De tiszteljük mások másféle
értékeit és véleményét, ahogy elvárjuk,
hogy tiszteljék a miénket!
Dr. Rendessy Annamária

KÉRÉS
A Karitász Fogyatékosokat Támogató
Szolgálata a gyerekeket naponta Vácra
viszi autóval. Ehhez nagy szükségük lenne
egy 20 kg-os gyerek részére autós
gyerekülésre. Akinek van otthon egy
felesleges ülése és odaadná, kérjük vigye be
a rendelőbe vagy a Karitász házba.
Köszönettel: KARITÁSZ
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KÖZLEMÉNYEK
Kisvasút
Tovább jár a Nagybörzsönyi Erdei Vasút
2008. november 1-től november 30-ig
Kisérleti jelleggel üzemeltetjük hétvégéken
a kisvasutat. A kiadott hivatalos menetrendkönyvtől eltérően csak 2 vonatpár közlekedik!
Társaságunk továbbra is vállalja:
– különvonatok közlekedtetését minden
napszakban,
– szakszerű idegenvezetést Nagybörzsönyben,
– Börzsönyi lepénysütést, borkóstólót, szalonnasütést, gulyásfőzést.
A menetrend és a további információk,
valamint képanyag a cikkhez letölthető:
www.kisvasut-kiralyret.hu

Mikulásvonatok
a Királyréti
Erdei Vasúton
A Királyréti Erdei Vasútra látogat december 6-a hetében a Mikulás. December 6-án,
szombaton és december 7-én vasárnap
minden kisvonatra fel fog szállni, és azt
mondta, hogy aki szép versekkel, énekekkel készül, az nem marad ajándék nélkül.
Idén a nagy nap előtti pihenőidejét is nálunk tölti, de ha többen jöttök, mondjuk
egy-egy iskolai osztállyal, akkor munkanapokon is hajlandó a gyerekek kedvére
tenni. Mi is hozzájárulunk ehhez, december 6-a hetében ugyanis kedvezményesen
lehet Mikulásvonatot rendelni, személyenként 300 Ft-os menetjegyért.
Részletek a menedzser-krampusznál:
20/968–6689 valamint www.kisvasut-kiralyret.hu
Királyréti Erdei Vasút
Nagybörzsönyi Erdei Vasút
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Gratulálunk
Rosivall Ágnesnek
Az építészet világnapja alkalmából átadták a Pro Architectura és a Palóczi Antal-díjakat október 6-án a budapesti Művészetek
Palotájában. A Palóczi Antal-díjat 2006 óta
évente két építésznek ill. tervezőcsoportnak idélik oda a településrendezés területén legalább 10 éven át végzett kimagasló
tervezői, oktatói, kutatói, főépítészi tevékenységük elismeréséül. Idén ezek egyike Rosivall Ágnes volt, aki Szaló Pétertől,
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakállamtitkárától és Tompai Gézától, a minisztérium főosztályvezetőjétől
vette át a díjat. Rosivall Ágnes elismeréséhez ezúton is gratulálunk és munkájához
további sikereket kívánunk.
Murányi Zoltán

Iskola előtti
gyalogosátkelő
Nagy igény lenne a Rákóczi út felső iskola
előtti szakaszán egy zebrára, hiszen sok
gyerek kel át ezen a forgalmas úton. Zebra
létesítésére szigorú jogi előírások vonatkoznak, tervek és engedélyek szükségesek,
valamint ki kell építeni a közvilágítást
mindkét oldalon, a zebrát fel kell festeni,
KRESZ táblákat felállítani, valamint az út
és a járda között egy rövidebb szakaszt burkolni. Ezt a költséget az önkormányzat
most nem tudja vállalni.
Csupán annyit tehettünk, hogy az iskola
határainál a burkolaton egy-egy „Gyermekek” KRESZ piktogramot festettünk fel megerősítve a meglévő táblák figyelmeztetését.
Továbbá kérjük a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek, és csökkentsék a sebességet a gyermekek biztonsága érdekében.
Murányi Zoltán

Gratuláció
Bár kissé megkésve értesültünk róla, de a
jó hír mindig jókor jön:
Nagymaros volt alpolgármesterének,
Kautz Istvánnak idén augusztus 20-án A
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE polgári tagozat kitüntetését adta át Szabó Pál, az akkori közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter. Kautz
Istvánt, a MASPED Első Magyar Általános
Szállítmányozási Zrt. elnök-vezérigazgatóját,
a Magyar Szállítmányozók és Logisztikai
Szolgáltatók Szövetségének elnökét a gazdaság és a szállítmányozás területén kifejtett
több évtizedes szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként tüntették ki, amelyhez a
nagymarosiak nevében gratulálunk.

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Bada Ernő és Hevesi Kitti

Születtek:
Csengery Árpád
és Dudás Hajnalka
lánya: Angéla
Fülöp Zoltán és Hutter Nikoletta fia: Noel
Bogár Attila és Radics Éva Irén fia: Botond
Puskás Róbert és Szalay Judit fia: Bence
Psenák Tibor és Katona Ágnes fia: Gergő
Gábri József és Radics Zsuzsanna fia: József

Elhaláloztak:
Burik József Gyula
Kosnyák Kálmán
Korbadits Imre Nándor
Varga Istvánné, szül. Tölgyesi Ilona Anna

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
az ÖNO dolgozóinak
odaadó munkájukért, és gondoskodásukért, amellyel édesanyánkat
Niebelné Luci nénit ápolták.
Valamint azoknak, akik gyászunkban
osztoztak és sírjára virágot helyeztek.
Helga, Luci és családja
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Az idősek világnapja

A

kinek szerencséje van, megöregszik. Az
öregség egyfajta kegyelem, nem érdem,
nincs is rajta mit ün nepelni, de a testi leg-lelkileg egyre nehezebbé váló min dennapokat érde mes egy-egy kis ünneppel, együttléttel
feloldani. Mert böl csességben megöregedni nehéz.

Kiss Károly ezzel a verssel köszöntötte a
hallgatóságot:

Példakép vagy
Ne szégyelljed görcsös kezed!
Zsebedben nem rejtegetheted!
Volt kezeidben ásó, fegyver,
Gyermeked ringattad ezekkel.
Ne szégyelljed gyönge szemed
Láttál vele szörnyűségeket,
Ám láttál szépet is ezrével.
Telítette könny már elégszer.
ÖTVEN ÉVE MONDTAK IGENT A KÖZÖS ÉLETRE

A nagymarosi nyugdíjasokat szépen terített
hosszú asztalok várták október 5-e délután a
művelődési házban. Petrovics László polgármester köszöntője után Kiss Károly szavalta
el saját versét, amelyet így fejezett be: „Idősnek lenni boldogság”. Erről ugyan más volt a
közönség véleménye, de egy, életútjának elején álló tinédzser valószínűleg így látja az idős
kort. Öregkorára az ember megélt jót is,
rosszat is, és sokan mondják, hogy nem kezdenék elölről. Kiss Norbert furulyajátéka
után Nógrádi Laci bácsi szólt versben a közönséghez, túl a kilencvenen nagyobb kompetenciával. Majd költői stafétabotját átadta
Kiss Károlynak, aki ezzel 80 évre megkapta a
közösségi verselés feladatát. A műsorban verset mondott még Melisek Máté és András, fellépett a Wilde Rosen táncegyüttes, és Dudás
János és Fabi Anikó nótázott. A műsorvezető, Mándli Kati megköszönte a nyugdíjasok

aktív segítségét, hogy mindenben az első
hívó szóra megjelennek, sütnek, takarítanak, szívesen válnak a közösség hasznára.
Hagyományosan ezen a napon köszöntik
az ez évben aranylakodalmukat ünneplő párokat is, őket a klub a kisteremben látta vendégül az együtt eltöltött ötven év tiszteletére.
Mindnyájuknak jó egészséget és még sok
boldog közös évet kívánunk!
Idén „különdíjban” részesült Rixer Károly
és Erzsi néni, hiszen 62 évvel ezelőtt mondták ki az igent. Nagymaroson van még egy
gyémántlakodalmát (60 éves) ünneplő pár
is, Woslauf Mihály és neje, akik sajnos nem
tudtak eljönni.
Köszönet a szervezőknek, a fiatal fellépőknek, akik ezzel a generációk közötti
kapcsot, a közösség fennmaradásának
zálogát erősítették.
Tharan-Trieb Marianne

GRATZÁL MIHÁLY
ÉS ZOLLER BORBÁLA

Ne szégyelljed görbe hátad!
Egy élet terhe alatt fáradt.
Cipekedtél te már eleget,
Kíméld hátadat, ez jár neked!
Ne szégyelld barázdás arcod!
Ezt nem kell soha eltakarnod.
Könny vájta mik ott vannak ráncok,
S nem egyszer verejtékben ázott.
Szégyenkezned igazán nem kell.
Dicsekedj a görcsös kezekkel!
Nézz csak büszkén a gyönge szemmel,
Mi ma is telve érzelemmel!
Mutasd ráncaid a világnak!
Nem vénet, példaképet látnak
Majd. Mosoly ragyogja be orcád,
Mert idősnek lenni boldogság!

GALAMBOS
LÁSZLÓ
BURGERMEISTER
RÓZA

SZALMA JÁNOS
SZUCSÁK VALÉRIA
CSERNUS ISTVÁN
SZABÓ ILONA
RIXER KÁROLY
ÉS EMMER ERZSÉBET
DOBÓ LÁSZLÓ ÉS KMETTY JOZEFA

Nagymaros

9

NAGYVILÁG

2008. november

Izland 2008

Öt nap a senkiföldjén – III. rész
rosulva viszont még az őserőtől duzzadó „bölényeket” (Pali, Gábor, Laci) is leszállásra
kényszerítik, nem hogy a harmatosabb állóképességű utóvédet (a maradék három, a
szerzőt is beleértve). Hát gyalogolunk, ha már
így hozta a sors. Nincs is annál szebb, mint
egy ágaskodó, farnehéz biciklit tolva botladozni az előttünk hegyként tornyosuló emelkedőn. Ha felérünk egy-egy dombhátra, nyeregbe pattanunk, hasítunk vagy 200 métert,
és már szállhatunk is le újból, mert a kerék 10
cm mélyen süppedt a homokba. Újabb tolás,
újabb felpattanás, újabb hasítás, és leszállás
megint: most épp öklömnyi zúzottkövek vastag terítéke állja utunkat. És ez így megy óráról órára, napról napra.
Konok szívósággal koptatjuk a kilométereket, és ha csiga léptékben is, de haladunk.
Általában reggel 9-kor bontunk tábort, és
este 7–8-ig nyeregben vagyunk. A megátalkodott tereppel való keserves, idegölő küzdelmünk jutalma naponta 45–50 km. A
vidék, teljességgel érintetlen, fenségesen kietlen, kő, kő és kő mindenütt. Hol termetes
sziklafalak formájában, hol ameddig a
szem ellát éremnyi méretű kőpénzek milliárdjaival meghintve a felszínt. (Esti táborveréskor komoly feladat a nagyobb méretű
kövek felkutatása, melyekkel sátraink zsinórjait a gyakran támadó viharos szél ellen
kellőképp rögzíthetjük.)
A látótér itt is rendkívül tág, 15–20 km-re
előre látni kanyargó utunkat, és csaknem
végig elkísér bennünket a látóhatár fölé magasodó monumentális izlandi jégsapkák látványa: jobbra a Hofsjökull, balra a Vatnajökull. E két távolról is szemkápráztatóan
szép, több száz méter vastag jégből álló
25km, illetve 100 km átmérőjű természeti
képződménynek köszönhető, hogy olvadék-

vizei révén folyamatos ivóvízellátásban részesülünk. Sőt, a sivatagi viszonyok ellenére
több alkalommal térdig érő, erős sodrású,
jéghideg gleccserfolyókon kell átkelnünk.
Az időjárás kegyes hozzánk, csapadéknak
híre-hamva sincs, s az égbolt csak egyetlen
napra ereszti ránk a perzselő napsugarakat,
akkor viszont majd belegebedünk a forróságba. A tábori élet nem sokban tér el a hagyományos sátorozástól, legfeljebb nem
fűre, hanem kövekre heveredünk. Egy-egy
vízszintes sátorhely felkutatása ellenben
nem egyszerű feladat. Élelem terén egész
úton önellátóak vagyunk, vízhez, mint már
említettem 30–40 km-ként hozzájutunk, mi
kell még? Talán valami színesre vágynánk a
kőtenger többnapos piszkosszürke egyhangúsága után. Láss csodát, a 4. napon egy
különleges mikroklímájú patakvölgybe kanyarodva több száz négyzetméternyi lila virágmező fogad bennünket. Úgy látszik, errefelé pálmafák helyett így fest az oázis.
Végül is 4,5 nap alatt rágjuk át magunkat a
felföldön. Érthető gyermeki örömünk, mikor
a távolban végre újra megpillantjuk a gusztustalan, szürke, kátrányszagú aszfaltcsíkot.
Ráhajtva, mint zabolátlan csikók tapossuk a
pedált, és élvezzük a száguldás mámorát. Két
óra alatt 50 km-t hagyunk a hátunk mögött,
ez egy teljes napi járóföld volt „odabenn”.
Heininger Ferenc
folytatjuk

Fotó: Mihály Gábor

Az izlandi felföld az ország egyötöd részét
kitevő, teljesen lakatlan, mintegy 20.000
négyzetkilométernyi terület. A szigeten keresztülvágni csak a felföldön át lehet, mi
pedig nem akartunk elmenni ezen kihívás
mellett. Tudtuk, hogy nehéz lesz. Az út szervezése során a hozzáértőkkel beszélve, és Izlandon a helybélieknek megemlítve tervünket egyértelmű kétkedés volt a válasz: csak
nagy nehézségek árán sikerülhet. Miért is?
„Az Izland belsejében elterülő óriási, sivár
vidéket Európa egyik legnagyobb vadonjaként tartják számon. Mérhetetlen távolságait fürkészve akár Tibetbe, Mongóliába, vagy
ne adj’ Isten a Holdra is képzelhetnénk magunkat. Izland belső vidékei igazából csak
júliusban és augusztusban megközelíthetőek. Ez a táj tényleg vadon: se étel, se szállás,
se hidak, és semmi sem garantálja, hogy segítséghez jutunk, ha baj van. Az elővigyázatos felkészülés itt létfontosságú.” Az idézet
nem egy középkori útleírásból származik, a
2006-os izlandi útikönyv mutatja be e szavakkal a területet, amelynek első kilométereit ízlelgetjük: gyalog! Ha már felföld, hát
fel is kell rá menni. 4–500 m szintkülönbség
leküzdése a feladat az első napon, de amit út
helyett kapunk, arra nem találunk jelzőket.
Jó, tudtuk, minden térkép öles betűkkel kiírta: csak 4x4 kerék meghajtású terepjárókkal
járható útszakasz, de mégis, reménykedtünk, hogy tolólappal félretolták a köveket,
tegnap leaszfaltozták, vagy valami ilyesmi.
Hát nem! Kő, homok és kátyútenger egy
keréknyom szélességben, és a körülötte lévő
kősivatagtól csak az különbözteti meg az utat,
hogy valamiért itt járnak autók. (Számos alkalommal előfordul, hogy elhagyjuk a kijárt
nyomsávot, mert könnyebben haladunk.) Az
ilyen útviszonyok drasztikus emelkedővel pá-
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Fel a Nagy-Gallára!

I

dén október 19-ére esett az utolsó BTHE
rendezvény, amelynek keretén belül a
Nagy-Galla csúcsának érintésére invitál tuk a lelkes túrázókat. Ezt, a külföldön igen csak kedvelt és elterjedt módját az események szervezésének szerencsére itthon is
egyre többen kezdik átvenni. Ez büszkeség gel tölt el az egyesületen belül többünket,
hiszen jó pár évvel ezelőtt – még cserháti
csúcsokkal – mi kezdtük el a „honosítást”.
Január végén, a Csóványos esetében nagy
meglepetésünkre 100-nál is több természetjáró kerekedett fel, így most is optimistán
100 résztvevővel számoltunk.

TELE A NAGY-GALLA KIS CSÚCSA

A pazar őszi
időjárás és a sok
előzetes érdeklődés miatt már
kezdtük érezni,
hogy ennél is többen lesznek. Úgy is volt,
köszönhetően a napsütéses őszi időnek.
115-en mászták meg a Nagy-Galla csúcsát.
Az Egyesületünk még május végén – részben ezen rendezvény miatt – felújította a
csúcsra vezető és csúcs környéki turistajelzéseket. A szerénynek mondható 400 Ft-os nevezési díjért próbáltunk bőséges díjazást adni
a résztvevőknek: az eseményre készült emléklap és már saját gyártású kitűző mellé alma,
csokoládé, tea és forralt bor járt.
Itt nyílt először lehetőségünk a BTHE pontgyűjtő füzetet és a 2009-es eseményeinkről készült rövid összefoglaló naptárt is osztogatni,
valamint a Lavina Autó Kft. kisebb ajándéktárgyai is sikert arattak.
Nagyon köszönjük minden résztvevőnek,
hogy (ismét) bizalmat szavaztak nekünk, reméljük, jól érezték magukat és legközelebb
is tiszteletüket teszik rendezvényünkön!
Kovács Gabriella

REGGEL A NAGY-GALLA FELÉ

Találkozzunk február 1-jén
a Csóványoson!

EGYRE TÖBBEN VAGYUNK

A Hegyestetőtől a Vereckei-hágóig II.
z Ung folyó két partján terül el Ungvár. A lakosság többsége
ukrán, csak néhány százalék magyar maradt. De a katolikus
templom augusztus 20-án reggel magyar idő szerint 10 órakor misére hívta őket. Itt ugyanis a magyarok a magyar időszámítás
szerint élnek. – Délután a várba voltunk hivatalosak a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége által szervezett ökumenikus misére. A szépen helyreállított várban magyar emlékeket állítanak ki, itt
van Zrínyi Ilona és a kis Rákóczi bronzszobra, és Petőfi Sándor emléktáblája is.
Estére Kisregőcön vártak minket a nyaranta Nagymarosra látogató gyerekek és szüleik. A közös mise és éneklés után igazi magyaros vendégszeretettel köszönték meg rajtunk keresztül minden
nagymarosinak, hogy a gyerekek itt nyaralhatnak.
Utolsó napunk programja a Vereckei-hágó volt. Alul monumentális hősi emlékmű áll a II. világháború ukrán hőseinek. Jó félóra
gyaloglás után a meredek úton értünk a magyar határt jelző történelmi emlékműhöz, ahol elszoruló torokkal énekeltük el a Himnuszt és a Szózatot.
Visszafelé megnéztük az impozáns munkácsi várat a millennium
alkalmából felállított turulszoborral, majd a munkácsi magyarokkal töltöttünk kellemes órákat beszélgetéssel. Saját sorsukról nem
panaszkodtak, de nagyon tájékozottak a magyarországi közállapotokról és politikáról. Kevés pozitív értékelés hangzott el, és különösen fájlalják, hogy az anyaországtól oly kevés erkölcsi, lelki és anya-

Nagymaros

Fotó: Matuk Bálint

A

gi támogatást kapnak. Jó érzés, hogy legalább Nagymaroson igyekszünk a mulasztást valamelyest pótolni.
A Nagymarosi Férfikórus nevében:
Rothbauer Antal
Köszönjük szépen a 2007-ben felajánlott szja 1 %-át,
amely 172.529 Ft volt.
Ezt az összeget digitális zongora beszerzésére fordítottuk.
A Nagymaros Férfikórus Alapítvány
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Mondd, szereted az állatokat?

Állatok Világnapja az iskolában

A

címben feltett kérdésre valószínűleg a
legtöbb gyerek rávágja a választ: igen!
Az alsó tagozatos diákok számára rendezett programon a cél az volt, hogy minden
gyerekben tudatosuljon, hogyan kell okosan, felelősséggel szeretni egy állatot.
Állatbemutató, állatvédelmi oktatófilm,
feladatlap, mozgásos játék és kézműves foglalkozás színesítette ezt a több szempontból
rendhagyó szombat délelőttöt. Köszönettel
tartozunk mindazoknak, akik adományaikkal segítik a MÁTÉ Állatvédelmi Alapít-

BOCI KUTYUSNAK IS KIJUTOTT
AZ ÖLELGETÉSBŐL

JÓL ÉREZZÜK MAGUNKAT!

HEINCZ SÜTI ÉS RAJONGÓI

Akik nélkül nem valósulhatott volna meg a
rendezvény: Heinczné Cserni Katalin és állandó társulata (degu, csincsilla, teknősék)
és Süti kutya, Battyány Kata és Boci kutya,
Hamvas Brigitta (mozgásos játékok),
Hevesiné Hamvas Erika (kézműveskedés).

Köszönjük nekik és az
iskola vezetésének, a kollégáknak, akik lehetővé
teszik az állatbarát szemlélet terjesztését.
Kiss-Demeter
Enikő
MÁTÉ Állatvédelmi
Alapítvány

Fotó: Kiss Péter

vány munkáját, hiszen így tudtunk 23.000
forinttal hozzájárulni a foglalkozások megrendezéséhez. Cserépfigurák, ceruzadísz
zseníliadrótból, hűtőmágnes, kulcstartó és
medál készítése szerzett örömet több mint
160 gyereknek – természetesen állatos témákban. Reméljük, hogy az ebben a fogékony időszakban történő szemléletformálás kihat majd felnőtt korukban az állatokhoz való viszonyulásukra.

MOST MINDENKI KATI NÉNIRE FIGYEL
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MEHET A SÜTŐBE! (MEDÁLOK KISÜTHETŐ GYURMÁBÓL )
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Őszi tárlat

O

któber 28-án Végh Alpár Sándor, a Magyar Nemzet munka társa nyitotta meg a Nagymarosi Képzőművész Egyesület
őszi tárlatát. A társművészeteket ezúttal Hujbert Anna és
Hujbert Kata szépen fejlődő zongorajátéka képviselte.

VINCZE JÓZSEF: HALLHATATLAN DALLAM
Mindig kíváncsiak vagyunk, hogy mi volt
az utóbbi hónapok alkotói termése, mit alkottak az egy hetes táborban, idén Szálkán.
De kíváncsian várjuk a megnyitóban elhangzó gondolatokat, továbbgondolásra
serkentő szavakat is. Most sem csalódtunk
– Végh Alpár Sándor a művészet és létünk,
létezésünk örök kapcsolatát boncolgatta,
majd egy nagy művész és nagy gondolkodó
szavaival zárta beszédét:
„Titkos társulatok alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására. Titkos
társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Titkos társulatok alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására.
Titkos társulatok alakultak a történelem

VOKNÁT LÁSZLÓNÉ KIHIMEZTE
MÁJUSI CIMLAPKÉPÜNKET

LEGÉNYNÉ A. GRÉTI: SZÁLKAI ÖREG TANYA
meghamisítására, a fajbeli erény elpusztítására. (... ) Titkos társulatok alakultak a szeszes italok pártolására, az ember egészségének megrontására. Titkos társulatok alakultak a dohányzás meghonosítására, a
nagymérvű húsevés népszerűsítésére. Titkos társulatok alakultak a tea, kávé, ópium,
kokain és morfium forgalmára, a telhetetlen kalmárok gazdagítására. De alakultak
titkos társulatok az arany, gyémánt s min-

den érték lefoglalására és a kőszén elpusztítására. (... ) Társulatok alakultak a fajtalanságra, a testi élvezet kihasználására. Társulatok alakultak a kenyér, a zsiradék, a tej hamisítására s a liszt értéktelen osztályozására. De alakultak társulatok mindennek hamisítására, csak nem az Isten imádatára.”
Eddig az 1910-ben íródott idézet, s rögtön adja
magát a kérdés: mihez értett Nostradamus, akiből a businessipar csinált nagy jövőmondót?
Semmihez. Hozzá képest Csontváry – mert ő írta
fenti mondatokat – látnok, már-már próféta,
elég körülnézni, mi történt az utóbbi időben vagy
az előző században: bizony minden beteljesedett,
sajnos csaknem minden.
TTM

In memoriam Zsombori Miklós

Volt egyszer egy Nagymaros, ahol még a fiatalok is táncoltak

É

lt itt egy férfi, akit Zsombori Miklósnak hívtak, ismert táncművész volt.
Mikor ideköltözött szervezett egy
tánccsoportot. Oda bárki járhatott, első osztálytól nyolcadikig. Hetente egyszer összegyűltek, fiúk, lányok vegyesen, és egy órán
át ropták a sváb és magyar táncokat tandíj
nélkül. Karácsonykor felkerekedtek, minden táncos családjához elmentek betlehemezni, de a betlehemezés lassan feledésbe
merült. Aztán lassan eltűntek a fiúk is a csoportból, alig maradt mutatóba. A lányok kitartóbbak voltak, szedett-vedett ruháik ellenére még táncversenyre is elmentek. Volt
olyan, aki az általános iskola elvégzése után
is tagja maradt a csoportnak, egészen
addig, míg főiskolára nem került. Hová tűnt
ez a tánccsoport? Átveszi-e a helyét egy új,
fiatalabb csoport? Most, hogy van rá lehetőség, jelentkeznek-e, és elegen jelentkezneke az ifjúsági tánccsoportba, hiszen nemcsak a közösségnek van rá szüksége,
hanem elsősorban a táncosoknak jelent értelmes, szép és tanulságos időtöltést.
Volt egyszer egy iskola… Ebben az iskolában évente szerveznek egy alapítványi bált,

Nagymaros

amit a nyolcadik osztályos gyerekek tánccal
nyitnak meg már sok-sok éve. Volt ennek az
iskolának saját palotásruhája, hiszen a bál
nyitótánca a palotás volt valamikor, melyet
Miki bácsi tanított be. De Miki bácsit lecserélték másokra, mert ő már nem volt megfelelő
az elkényeztetett gyerekek számára. Majd eltűnt a palotás, mert az ma már nem divat, véleményezték a gyerekek. Pedig anno tetszett,
nem tetszett, az egyik osztálynak palotást kellett táncolnia. (Volt egyszer, hogy a hetedik
osztályosok táncolták, mert a nyolcadik
annyira keringőzni akart.) Ma már ez sincs
így. Táncolnak keringőt (mert azt menyasszonyi ruhában lehet), limbót, polkát, spanyol
táncokat, mindent, csak palotást nem. Miért?
Volt egyszer 1848. március 15. és 1956.
október 23. Erről minden évben méltón
megemlékeztünk a maga napján műsorral.
A koreográfiát itt is Zsombori Miklós tanította be a nyolcadikosoknak (Ma már nem
csak a nyolcadikosok szerepelnek benne,
ami jó), és kétszer adták elő, egyszer az iskolásoknak, ez volt a „főpróba”, majd a
város polgárainak az ünnepnapon. Ma már
a megemlékezéseket nem az ünnep napján,

hanem előtte tartják. Szerintem ez nem jó.
(Mi lenne, ha karácsonyt nem karácsonykor, és a húsvétot nem húsvétkor tartanánk? Furcsa lenne, nem?)
Egyszer volt, hol nem volt, élt ebben a faluban (direkt írtam falut) egy Zsombori
Miklós. Ő sajnos, már lassan egy éve nincs
közöttünk, de amit elkezdett, amit elkezdtek, hittel, lelkesedéssel, azt folytatni kellene! Ezért mesémnek nincs vége: rajtunk,
marosiakon áll, hogyan folytatódik. Lesz-e
tánccsoport, lesz-e palotás, nemzeti ünnep
a napján? Szerencsére van egy kis közösség,
mely évente próbál minket emlékeztetni
arra, hogy honnan jöttünk, nekünk pedig
el kellene gondolkodni, hogy merrefelé is
tartunk. Saját tapasztalatom alapján bíztatom a fiatalokat, hogy jelentkezzenek, mert
nagyon jó egy közösséghez tartozni, együtt
valami szépet és hasznosat létrehozni.
Lénárt (Mester) Kitti
A beiratkozásról érdeklődni lehet:
a 20/465–3277 telefonszámon
Bozóki Mariannánál, illetve szerdánként
16–18 óráig a művelődési házban Sánta
Gergőnél, a felsős csoportok vezetőjénél.
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Nagymaros F.C. hírei
Eredmények:

Felnőtt

Rád – Nagymaros F.C.
1: 3
Góllövők: Kocsis N (2), Zeller D
Nagymaros F.C. – Vác – Deákvár
2:2
Góllövők: Verebes G, Szekeres F
Csővár – Nagymaros FC
3: 4
Góllövők: Zeller D. (3), Ember Á
Nagymaros F.C. – Letkés
3: 2
Góllövők: Zeller D, Szekeres F, Kocsis N

Következő mérkőzések:
Ifjúsági:
11. 15. 10 óra
Nagymaros F.C .– Kosd
11. 22. 10 óra Nagymaros F.C. – Kismaros
11. 29. 10 óra Nagymaros F.C. – Szendehely
Honlap címünk: www.nagymarosfc.hu

Ifjúsági:

Rád – Nagymaros F.C.
2 : 12
Góllövők: Csatári (5), Bőgér (2),
Gubacsi (2), Huszti, Kiss Cs, Hoffer
Nagymaros F.C. – Vác – Deákvár
2: 1
Góllövő: Bőgér (2)
Páty – Nagymaros F.C.
4:1
Góllövő: Bőgér
Nagymaros F.C. – Püspökhatvan
3: 2
Góllövők: Csatári 2, Bőgér

MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK A MÉRKŐZÉSEKRE
Hajrá Maros!

MÁTÉ (KOMP KUTYA 1989–2006)
EMLÉKÉRE

2008. december 6-án 9–13 óráig
a művelődési házban

Érdekes és hasznos ajándékok: könyvek,
CD-k, DVD-k, lakástextíliák, bőráru, órák,
táskák, bőröndök, porcelán, üveg, kozmetikumok, ékszerek, játékok, használati- és
dísztárgyak.

– Üdítőital és sütemény kapható
– Szép tombolanyeremények
Tombolajegyek: 200 Ft (vagy 3 jegy 500 Ft)
A belépés díjtalan!
A bevétellel kutyák és cicák ivartalanítását, az örökbefogadott kutyák oltásait és
sürgős műtéteket támogat az Alapítvány.
MÁTÉ Alapítvány

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika
Dr. Drobilich János

állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.

Rendelési idők:
Hétfő, kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
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16–18
8–10
16–18
8–10 és 16–18

A Nagymaros F.C. idén is
megrendezi
a már hagyományos
Katalin Bált.

2008. november 29.
20 órakor
a művelődési házban

Belépő: 1500 Ft
Helyfoglalás a művelődési
házban és a könyvtárban.
Major László
a Nagymaros FC elnöke

Major László
A Nagymaros F.C. elnöke

II. KARÁCSONYI
JÓTÉKONYSÁGI BAZÁR

Karácsonyi bevásárlás az egész
családnak már 50 Ft-tól!

KATALIN
BÁL

Tel.: 20/46–828–46 és 27/355–523
www.kutyakanyar.hu
E–mail: lapaly@kutyakanyar.hu
Hétköznap 08 és 18 óra között dolgozom,
rendelési időn kívül telefonos egyeztetés
alapján fogadom betegeimet.

Márton
napi
felvonulás
Szeretettel várunk mindenkit
2008. november 14-én,
pénteken 18 órakor
a Fő téren
hagyományos lampionos
felvonulásunkra és utána a
vendéglátásra
Heinczné Cserni Katalin
Kittenberger Kálmán Általános
és Művészeti Iskola

A KUTYAKANYAR
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
ajánlja szolgáltatásait!
A BAYER cég
támogatásával
November 15-ig
kedvezményes
áron:
3900 Ft-ért
ültetjük be a mikrochipet kutyákba.
Az ár tartalmazza a chip költségét, a
beültetés díját, a központi regisztrációt
és egy ajándékcsomagot!

Nagymaros

INVITÁLÓ – LÁMPÁS

2008. november

MEGHÍVÓ
A Nagymarosi Nőikar
tisztelettel hív
mindenkit
2008. november 8-án
(szombaton)
18 órakor
a Nagymarosi Művelődési
Házban megrendezendő

KÓRUSTALÁLKOZÓRA
Fellépnek:
– Váci Serenus Kórus
Karvezető: Brusznyai Margit
– Nagymarosi Férfikar
Karvezető: Juhász Orsolya
– Nagymarosi Nőikar
Karvezető: Patrik Judit
A belépés díjtalan!

Karácsonyi
koncert
December 13-án, 17 órakor
a művelődési házban
„Az ünnep misztériumának
kezdetén mennyei zene és angyalok éneke hallatszott, melynek hatására a napi foglalatosságukat töltő pásztorok megérezték, megértették, hogy a
szeretet életükbe költözött.”
Az adventi készülődés közben álljunk meg
egy pillanatra, és az ünnepi kellékek előteremtése érdekében folytatott napi ténykedéseinket félretéve fordítsunk gondot a lelki és
szellemi felkészülésre is. A tavalyi koncert sikerén felbuzdulva rendezzük meg ünnepváró karácsonyi hangversenyünket, amelyre
nagy tisztelettel várunk minden zeneszeretőt. Az élőzene és az éneklő emberi hang
képes teljesebbé, meghittebbé, bensőségesebbé varázsolni ünnepeinket, ezért idén
szokásos karácsonyi hangversenyünkre felkértük együttműködésre a Nagymarosi
Női- és Férfikart, akik most a közös műsorszámra vegyeskarrá alakulnak. Valódi zenei csemege vár mindazokra, akik elfogadják meghívásunkat, és megtisztelik jelenlétükkel az énekeseket és zenészeket.
Dunakanyar Fúvósegyüttes
Ujvári Gábor – zenekarvezető

Nagymaros

A művelődési ház
novemberi programjai
Nov. 07. 18.00 Kamarakiállítás
Válogatás Szőcs László Zsombor fotóiból
Nov. 08. 18.00 Kórustalálkozó
Nov. 10. 17.00 Városi Nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás –
Nov. 15. 18.00 Batyubál
a Városi Nyugdíjasklub szervezésében
Nov. 21. 17.00 Ifjú Zenebarátok Napja
– komolyzenei hangverseny az iskola
növendékeinek közreműködésével
Nov. 2 2. 19.00 Erzsébet bál
Nov. 24. 8 –11 Vásár (használt ruha)
Nov. 27. 9 –12 Vásár (vegyes)
Nov. 29. 20.00 Katalin bál
Dec. 02. 9 –13 Vásár (vegyes)
Dec. 04. 10.55 Komolyzenei hangverseny
(Filharmónia bérlet)
Dec. 05. 16.00 Fogyatékkal élők Mikulása
Dec. 06. 9 –13 MÁTÉ karácsonyi bazár

INDIA rejtett kincsei
2008
A fejvadász Nagákat elhagyva, de fejünket
megtartva, a Brahmaputra folyót követve,
nyugat felé indultunk. Darjeelingből a
Himalajának vettük az irányt, és mi lepődtünk meg a legjobban, hogy Sikkimbe, a
buddhista hegyi országba a határon gond
nélkül megadták a beutazási engedélyt. A
8597m-es Kanchendzunga oldalában csavarogtunk néhány hétig, majd India legszebb állama Orissza következett. Aki látta
Orisszát, látta Indiát – tartja a mondás.

Kérjük az érdeklődőket, figyeljék a plakáto kat, mert azokon újabb információt, esetleg időpontváltozást is találhatnak.

Cickafark, körmice és
társaik

Bukovinszky Júlia
mesélve tanít

V

idám
kiállításmegnyitó
volt a művelődési ház kistermében
október 12-én:
Bukovinszky
Júlia fogszakorvos és gyógynövény-szó szóló gyerekeknek szánt meséit és bájos
illusztrációit láthattuk.
Megszállottan fényképezi a gyógynövényeket és küldi a gyerekeknek szóló üzenetet
újszerű, gyógynövény-mese formájában: a
gyógyítást és a természet ajándékainak
megismerését nem lehet túl korán kezdeni.
Nagy szükség van rá ebben az eltárgyiasult,
egyre szennyezettebb világban.
T.-T.M.

Lélegzetünk elállt a gyönyörűségtől:
érintetlen kedves népek, minden pikantériát felülmúló hindu templomerdők (18
éven felülieknek) és találkozás egy újabb
fantasztikus ősi törzzsel, a Bonda pigmeusokkal. A fenébe, de szép a világ…

A többit a diavetítésen, a nagymarosi
kertészetben

2008. november 15-én
szombaton 17 órakor
biggypisti 27/354–357

November 21. 18 óra
Dr. Varga Tibor: A Szentkorona eszménye
December 12. 18 óra
Ambrus Márton alias dr. Skultéty Csaba, a
Szabad Európa Rádió volt szerkesztője
Helyszín: Zebegény, általános iskola
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ade in China – olvashatjuk nap,
mint nap. Cipőnket, ruhánkat, elektronikai berendezéseinket, sőt lassan
már a gyerekünket is Kínában csinálják.
Az a tény, hogy ezek a roppant ízlésesen és
igényesen elkészített termékek általában az
első használat után tönkremennek, végtelen
örömmel tölthet el minket, hiszen az újabb termék megvásárlásával ismét hozzájárulhatunk
ahhoz, hogy a kétmilliárdnyi szorgos kéz egyike félmaréknyi rizs értékű fizetéssel teljen meg.
Azonban mielőtt még elérzékenyülnénk
saját magunk önzetlen jóságától, nézzünk
szét egy kicsit a környezetünkben. Nézzük
meg, miért lett munkanélküli Kati néni, a
varrónő, miért lett 34 évesen rokkantnyugdíjas a Feri, miért akasztotta fel magát a
gazdálkodó Józsi bá’, vagy miért turkál ott a
kukában az a büdös hajléktalan.
Nem a kínaiak miatt, hanem miattunk.
Mert spórolunk. Mert azt hisszük, hogy spórolunk. Nem nézzük, mi van az üvegben, azt
vesszük meg, amelyik két forinttal olcsóbb.
Legszívesebben saját anyánkat is eladnánk és vennénk helyette egy akciós energiatakarékos takarítógépet. Mert az kevesebbet fogyaszt.
Kati néninek soha sem fájt a foga a munkanélküli segélyre. Nem is kapott belőle
egyetlen fillért sem, míg működött a varroda.
Azonban hiába varrtak szép és jó minőségű
ruhákat, nem kellett az embereknek. A takarékoskodók számára túl drágák voltak a kínaiban és turkálóban kaphatókhoz képest, a
menők pedig csak nem vesznek meg olyat,
amire nem az van ráírva, hogy London. Így
aztán hamarosan érkezett egy udvarias
német úriember, aki nagylelkűen megvásárolta a gyárat. Azon persze nincs mit csodál-

2008. szeptember 7. Oroszlány
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4000 méter – 13 évesek:
1. Maurer M. Bence
3.Heffenträger Zoltán
4. Halápi Gergely
14 évesek: 7. Radics Márkó
13 éves leány: 3. Lovasi Eszter
2000 méter – 13 éves leány:
5. Lovasi Eszter
13 évesek:
2. Maurer M. Bence
3. Döbrössy Péter
4. Halápi Gergely
6. Heffenträger Zoltán
8. Sárog Zsolt
12 évesek:
2. Tar Bálint
4. Kristóf Máté

2008. november

Made in China!
kozni, hogy szép lassan csődbe ment a varroda, hiszen a német már régóta foglalkozott
ruhákkal Németországban is. Érthető, nem
akart konkurenciát saját magának.
Feri kőművesnek tanult. Olyan szép egyenes falat tudott rakni, hogy még az igazgató
is csodájára járt. Dolgozott itt-ott feketén, de
normális munkát sehol sem talált. Miért is
lenne szükség kőművesre, ha építkezés is
csak ritkán van? Így aztán egyik barátja tanácsára leszázalékoltatta magát. Félreértés
ne essék, még mindig fél kézzel pakolja a
negyven kilós betongerendákat, de valamiből meg kell élni.
Józsi bá’ nem volt depressziós, nem volt
szerelmi bánata, csak tíz millió forintos
adóssága. Nem. Nem ivott, nem játékgépezett. Sokkal rosszabb: teheneket tartott, és
gabonát termesztett. Azért kellett a pénz,
hogy gazdasági épületeket építsen, gépeket
vegyen. De nem kellett az embereknek a
gyógynövényt legelő teheneiből fejt finom
tej, mert inkább a bevásárlóközpontban
kapható reggeli italnak becézett hulladék
anyagokból készült kotyvalékot itták. Istenem, olcsóbb volt. Meg egészségesebb is, hiszen Józsi bá’ is a tej miatt halt meg.
Fúj, büdös hajléktalan, hogy lehet ide engedni az utcára, rontja a városképet, elriasztja a turistákat, összevizeli a padokat! Igen
ám, de a büdös hajléktalan nem egy természeti jelenség. Nem valami varázslat következtében keletkezett, hanem rendes átlagos
emberből vált büdös hajléktalanná. Hiába
kergetjük el, zárjuk be, ha nem látjuk, akkor
is büdös hajléktalan marad. És még mi sértő-

dünk meg, ha az alamizsnánkat piára költi.
Ha egy tíz éve totálkáros autóba eszeveszettül öntözzük a benzint, majd megpróbáljuk beindítani, van-e értelme megsértődnünk azon, hogy a járgány nem akar normálisan működni?
Oké, de mi közöm van nekem ezekhez?
Jól fizető állásom van, új kocsim és szép lakásom. Ez igaz, viszont egy kicsike kis közöm
mégis van. Méghozzá az, hogy ez az egész
mind-mind miattam van. Ugyanis ha a Kati
néni által varrt ruhát veszem meg, nem
megy tönkre a varroda és neki is megmarad
a munkahelye. És ha Kati néninek megmarad a munkahelye, össze tud gyűjteni annyi
pénzt, hogy építtessen Ferivel még két szobát és egy fürdőszobát a szoba-konyhájához.
Így Ferinek sem kellene a rendes fizetés helyett a kevéske rokkant nyugdíj. Ráadásul,
ha Józsi bá’ által termelt tejet iszom, nem
csak egy halottal lenne kevesebb, de még egy
büdös hajléktalannal is, aki régen a mezőgazdaságban dolgozott, és akit most is alkalmazna Józsi bá’. Így a büdös hajléktalan már
nem lenne se büdös, se hajléktalan. És hogy
nekem ebből még hasznom is lenne? Nem
meglepő, hiszen ezt a sok szerencsétlent
mind az én adómból tartja el az állam, így
ha dolgoznának, nemhogy nem kerülnének
semmibe, de még ők is bevételt jelentenének
az országnak. A több bevételből pedig több
utat, iskolát, parkot, templomot, uszodát és
kórházat lehetne építeni, ami számomra is
egyértelműen hasznos lenne.
Ezek után érdemes elgondolkodni azon,
hogy vajon az a termék olcsóbb-e, amelyiknek
kisebb szám van az árcetlijén, vagy az, amelyikre az van ráírva, hogy „Made in Hungary”.
(forrás: internet)

Kajak eredmények
6. Guzsik Dániel
11 évesek:
1. Szlávik Tamás
3. Tar Bence
6. Maurer M. Botond
10 éves leány:
1. Jeszenszky Petra
2. Müller Bettina
9 éves fiú:
2. Szlávik Tamás
3. Polgár Péter
5. Polgár Dániel
11 évesek: 1. futam
6. Dobó Máté
7. Lovasi Balázs
9. Zoller Balázs
11 évesek 2. futam:

3. Szántói-Szabó Márk
5. Tar Bence
7. Maurer M. Botond
6000 méter – 15 évesek:
1. Gyömbér Péter
3. Szűcs Géza
8000 méter – 16 évesek:
2. Schindler László

2008. szeptember 20.
Duna-maraton, Budapest
15 évesek: 1. Gyömbér Péter
14 évesek: 7. Radics Márkó
12 évesek: 8. Tar Bálint
13 évesek: 6. Maurer Morvai Bence
13 éves leány: 3. Lovasi Eszter

2008. október 4. Velence,
Dunai István Emlék
verseny – keretfeltöltő –
2000 méter – 12 évesek:
9. Tar Bálint
11 évesek:
5. Maurer M. Botond, Tar Bence
4000 méter
16 évesek:
8. Schindler László
15 évesek: 3. Gyömbér Péter
4. Szűcs Géza
13 évesek:
1. Heffenträger Zoltán,
Döbrössy Péter
3. Sárog Zsolt
7. Maurer M. Bence
4. Lovasi Eszter

Nagymaros
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Cím: 2626 Nagymaros, Hajóállomás
Tel: 36–27/354–576, 36–20/458–8772

e-mail: marosetterem@invitel.hu
honlap: www.marosetterem.hu

É T T E R E M , H A N G U L AT O S T E R A S Z , S Z I VA R S ZO B A
Belső terme 70 fő befogadására alkalmas, s Dunára néző teraszain további
150 fő élvezheti a vízpart és a csodálatos
panoráma mellett a magyaros és mediterrán konyha gasztronómiai remekeit:
salátákat, halakat – elsősorban dunai
halakat kínálunk.

A Maros étterem közvetlenül a
Duna-parton, a patinás
k i k ö t ő é p ü l e t é b e n v á r ja
az idelátogató ven dégeket.

Hétvégi eseményekre 4–6–8 személyes tálak elkészítésére redelést felveszünk. A
vendégeket pizzéria is várja. Lehetőség
van előfizetni napi menüre 600 Ft-os áron.
Az étterem kiválóan alkalmas esküvők,
bankettek, keresztelők, családi összejövetelek megrendezésére.

Nagymaroson íródott

Tharan-Trieb Marianne:
A magyar nyelv Dél-Indiában

A

könyv a magyar és a tamil nyelv
közötti hasonlóságról szól, melyet
Szentkatolnai Bálint Gábor fede zett fel.
Mint számos nagy magyar rossz korban
született rossz helyre. Szentkatolnai Bálint
Gábor Erdély különböző gimnáziumaiban
tanult s mire leérettségizett, már tizenkét
nyelven beszélt, beleértve a hébert, törököt
és perzsát. 1875-ben egyetemi magántanári
diplomát szerzett mandzsu, mongol és
tatár nyelvekből. Különböző egyetemeken
török, tatár, japán, mandzsu, kabard, s pl.
az athéni egyetemen arab nyelvet tanított.
A közel 30 nyelvet beszélő, több ázsiai nyelv
kutatójának munkásságát a 19. századi
Tudományos Akadémia semmire nem
értékelte, a 100 évvel ezelőtt meghalt tudóst
azóta is agyonhallgatja. Főbb művei közé
tartozik a török alak- és mondattan,
valamint a kabard–magyar nyelvtan és a
kabard–magyar–latin szótár.

Nagymaros

Szivarszoba 4–8 ember számára
kiváló helyiség, amely
alkalmas tárgyalásokra,
baráti beszélgetésekre,
összejövetelekre.

1887-ben jelenteti meg A tamul nyelv a
turáni nyelvek sanskritja vagy van-e a magyarnak testvére? című tanulmányát. Ezt
fejlesztette tovább, s részletes etimológiai
elemzéssel 3500 szó egyezését mutatta ki a
tamil és magyar között. E munkájának bemutatója ez a könyv, melynek utolsó fejezete a
magyar és tamil szavak és gyökök összevetése.
Tharan-Trieb Marianne porolta le Szentkatolnai Bálint Gábor – őstörténetünk jobb
megértésének szempontjából – páratlanul
értékes munkájáról a méltatlan feledés porát.
Szilágyi Erzsébet
A könyv megtekinthető és kapható
a Kerekasztal könyvesboltban, 2 500 Ft

Pártolótagság
Nagyon örülnénk, ha pártolótagok tudnák támogatni további kiállításaink létrejöttét, mert a tárlatoknak súlyos anyagi
vonzatuk van. Jövőre három kiállítást tervezünk, és kérjük az esetleges pártolótagokat, hogy szándékukat jelezzék nekünk:
Szabados Györgyné, Tel.: 354-369 és
20/391–5485
Köszönettel:
A Károly Róbert Társaság
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Mátyás Király
Kertvendéglő
2626 Nagymaros Magyar u.24.

Novemberi
programajánlatunk:
November 7–9.

Szent Márton napi libanapok
– libakülönlegességek termelői borokkal
November 15. Nemcsak a 20 éveseké a világ!
Minden kedves 60 év feletti vendégünknek ezen a napon
30% kedvezményt adunk helyben fogyasztott ételeinkből.
November 23.
Torkos vasárnap
– Egy vasárnap főzés nélkül!
Az e napra összeállított ételeinkre 50% kedvezményt nyújtunk.
Novenber 29–30. Szent András napi disznótoros hétvége
Kedves vendégeinket szeretettel várjuk
minden hétvégén hangulatos élőzenével.

Asztalfoglalás: 27/355–678
vagy 20/969–2893
A Mátyás király kertvendéglő csapata

18

Nagymaros

2008. november

KISBÍRÓ

KÖZELEG
Szeretném megkönynyíteni
a hozzám betérőknek
az ajándékozás szép,
de nehéz feladatát.
Személyreszólóan ajánlok Önöknek
a divathoz, a szépségápoláshoz, valamint
az egészség megőrzéséhez kapcsolódó
termékeket, ajándéktárgykat.

A KARÁCSONY!
– parfümök
– arc-, haj-, és testápolási termékek
– ékszerek, divatcikkek
– egészségvédő termékek:
táplálékkiegészítők, vitaminok
és egyéb hasznos ajándéknak valók
Várom szeretettel!
Szűcs Éva Telefon: 06–30/380–6233

– Szépségműhely – Fő tér 9.–
Ildikó Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda

Több mint biztosító!

Nagymaros, Fő tér 3.
Keresek előjegyzett, készpénzes vevőim részére:

– Magán nyugdíjpénztár, Önkéntes nyugdíjpénztár
– Biztosítások (élet, lakás)
– Befektetések (gyerekprogram)
– Jelzálog hitelek (lakásvásárlás, szabadfelhasználású,
– Hitelkiváltás – Közvetítői díj nélkül! –

– családi házakat, (egy és többgenerációs)
– nyaralókat,– telkeket,– Duna-parti házakat, – albérletet
– értékbecslés 24 órán belül
– adó /illeték/ ingatlanjogi tanácsadás
– lakáshitelek már 5 % önrésszel

AEGON ügyfeleknek további kedvezmények!

www.ingatlan.com/ildiko
Haraminé Ildikó

E–mail: majorlaci@vipmail.hu

06–20/464–3429,

06–30/695–0030, 27/354–535
Szilágyvári Bernadett
Nyitva: Hétfő–péntek: 8–17-ig
Szombat:
8–13-ig
Tel: 06–20/415–2046

HORGÁSZCIKK ÉS ÁLLATELEDEL SZAKÜZLET
A
k
c
i
ó

A
k
c
i
ó

Csillag László egyéni világbajnok és
Csillag Zsigmond VB borzérmes
Csirkeszárny 220 Ft/kg
ajánlásával
– kutya és macska tápok, konzervek teljes skálája
– fagyasztott húsfélék
– horgászcikkek széles választéka
– PERFEKT mintabolt
– Verőcére és Kismarosra ingyenes kiszállítás
2626 Nagymaros, Váci út 28. Tel: 06–20/512–1706 üzlet
Csirkefarhát 160 Ft/kg

Regisztrált
Gázszerelő-mester
Nagymaroson
vállalja gázkészülékek
– gázcirkók, gázkonvektorok,
– gázkazánok, gázboylerek,
– gáztűzhelyek
– vízvezeték, szanitér és fűtésrendszerek

tisztítását, javítását, karbantartását
06–20/970–8102

Nagymaros

Tanácsadó: Major László

Telefon: 06–27/ 355–061
Mobil: 06–30/851–4061

A látszerész üzlet
elköltözik!
Új címünk: Fő tér 16. 'Bethlen–ház'
Új nyitvatartás: kedd
9 – 12
14 – 17

szerda
csütörtök
9 – 12
9 – 12
14 – 18.30
14 – 17

Páros szombatokon computeres szakorvosi vizsgálat
ingyen, de előjegyzéssel: 06–30/916–0889
Nyitás kb. november 18. Nyitási kedvezmények az első héten

Mindenkit szeretettel vár:
Lendvainé Pesti Emese látszerész mester

Jön a TÉLI GUMIK SZEZONJA!

GÉ–SA 95 Bt.
2626 Nagymaros, Váci út 60.
Tel: 06–20/519 –86 30
Szűcs Géza
Gumiszerelés, eladás
30 % kedvezmény
Nyitvatartás:
hétfő–péntek: 7 – 17 ó
szombat: 8 – 12 ó
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CBA Dunakanyar
AKCIÓ
november 5-től 25-ig
Lángolt kolbász /Ász/
1kg 799.- (799 Ft/kg)
Vastag kolbász csemege, csípős /Ász/
1kg 1095.- (1095 Ft/kg)
Diákcsemege /Ász/
500gr 595.- (1190 Ft/kg)
Csípős lucifer kolbász vf. /Ász/
1kg 1155.- (1155 Ft/kg)
Füstölt főtt császárszalonna /Ász/
1kg 795.- (795 Ft/kg)
Füstölt első csülök /Ász/
1kg 665.- (665 Ft/kg)
Német Edami sajt
1kg 1055.- (1055 Ft/kg)
Lajoskomáromi füstölt trappista sajt
1kg 1495.- (1495 Ft/kg)
Francia Brie camambert sajt
1kg 1799.- (1799 Ft/kg)
Német Trappista sajt
1kg 995.- (995 Ft/kg)
Cba lapka sajt /3 íz/
100gr 109.- (1090 Ft/kg)
Farmer uht tej 2,8%
1l 159.- (159 Ft/l)
Tatra uht tej 1,5%
1l 139.- (139 Ft/l)
Oryza rizs „B"
1kg 249.- (249 Ft/kg)
Vénusz napraforgó étolaj
1l 445.- (445 Ft/l)
Kofa zöldborsó konzerv
400gr 59.- (148 Ft/kg)
Hipp duett desszert /2 íz/
190gr 255.- (1342 Ft/kg)
Hipp Jó éjt papi /4 féle/
190gr 255.- (1342 Ft/kg)
Kelemen tészta 8 tojásos /10 féle/ 200-250gr 95.- (380 Ft/kg)
Vitto kutyaeledel /2 íz/
1240gr 219.- (177 Ft/kg)
Vitto macskaeledel /2 íz/
400gr 89.- (223 Ft/kg)
Félix sós földimogyoró
90gr 139.- (1544 Ft/kg)
Félix mézes földimogyoró
90gr 155.- (1722 Ft/kg)
Mirelit leveles tészta /Nowaco/
400gr 199.- (498 Ft/kg)
Mirelit hasábburgonya /Nowaco/
1kg 295.- (295 Ft/kg)
Mirelit pulykamáj /Nowaco/
0,5kg 295.- (590 Ft/kg)
Mirelit csirkemáj
0,5kg 159.- (318 Ft/kg)
Mirelit gesztenyemassza
250gr 169.- (676 Ft/kg)
Mirelit Fritár vegyesgyümölcs
450gr 85.- (189 Ft/kg)
Family Star szénsavas narancs
2l
65.(33 Ft/l)
Mizse ásványvíz
1,5l
45.(30 Ft/l)
Szentkirályi ásványvíz /3 féle/
1,5l
95.(63 Ft/l)
Arany Ászok dobozos sör
0,5l 139.- (278 Ft/l)

Nette mosogató /2 illat/
1l
Nette öblítő /5 illat/
1l
Paloma 10*10 papír zsebkendő /3 rétegű/ 1cs.
WC Blokk /citrom, tenger, virág/ illatosító 40gr
WC Blokk /3 illat/ illatosító utántöltő 40gr
Fogkrém Aloe-Vera
120gr
Fogkrém Rebi-Dentál blue fresh
90gr
Fogkrém Rebi-Dentál green fresh
90gr
Rebicek fogkefe /felnőtt/ M42
1db
Rebicek fogkefe /felnőtt/ M44
1db
Rebicek fogkefe /felnőtt/ M08
1db
Alufólia /Kelly/ 10m
1db
Alufólia /Kelly/ 20m
1db
Folpack /Kelly/ 20m
1db
Folpack /Kelly/ 30m
1db
Viaszos karácsonyi terítő 100*140cm
1db
Szövet karácsonyi terítő 100*140cm
1db

175.- (175 Ft/l)
225.- (225 Ft/l)
149.- (149 Ft/cs)
109.- (2725 Ft/kg)
85.- (2125 Ft/kg)
109.- (908 Ft/kg)
109.- (1211 Ft/kg)
109.- (1211 Ft/kg)
235.- (235 Ft/db)
289.- (289 Ft/db)
189.- (189 Ft/db)
159.- (159 Ft/db)
295.- (295 Ft/db)
99.- (99 Ft/db)
149.- (149 Ft/db)
745.- (745 Ft/db)
795.- (795 Ft/db)

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu
Üzleteink:
2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
2621 Verőce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás: H–P: 6–20, Sz: 7–17, V: 7–14
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Áraink a készlet erejéig érvényesek!
Nagymaros

