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A Szamaras út állapota az elmúlt
években drámaian leromlott.
Ennek elsõdleges oka az volt,
hogy az ELMÛ villanyoszlop
csere munkálatai során, az
ELMÛ alvállalkozója nehézgé-
pekkel ment fel az úton, mely azt
teljesen tönkretette.

E mellett több olyan családi
ház építkezés is megvalósult a
Szamaras út mentén, amely az
építõanyag felszállítások során,
a már széttört, beszakadt út álla-
gát tovább rontotta.

Elmondható, hogy az út bal-
esetveszélyessé vált, személyau-
tóval szinte járhatatlan lett.

A Nagymarosi Üdülõtulajdo-
nosok Egyesülete és a Nagyma-
ros Turizmusáért Egyesület
összefogott, hogy az áldatlan ál-
lapoton javítson.

Ennek érdekében felvette a
kapcsolatot az ELMÛ-vel és si-
keres lobbimunkával elérte,
hogy annak alvállalkozója a be-
csült kárt megtérítse. Ezért kü-
lön köszönet jár az ELMÛ ve-

"Útravaló karácsonyi
meglepetés"

Meghívó
Tisztelt Választópolgárok!

Hogyan tovább termál-beru-
házás?

A termál-beruházás decem-
ber közepén fordulópontjához
érkezik. A beruházás megvaló-
sítására kötött szerzõdésben
meghatározott határidõk újra le-
járnak.

A képviselõ-testületnek ismét
döntenie kell (szerzõdésmódosí-
tás, kötbérigény, stb.).

Ennek a kérdésnek a megtár-
gyalására a Képviselõ-testület
Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom
Önt.

Kérjük, segítse a bizottság
munkáját, és vegyen részt az
együttgondolkodásban!

Az ülésen elmondhatja véle-
ményét, felteheti kérdéseit, illet-
ve szavazásával véleményt nyil-
váníthat a bizottság javaslattevõ,
és a képviselõ-testület érdemi
döntéshozatali eljárását megelõ-
zõen.

Az ülésen részt vesz Sulyok
Zoltán, a beruházó képviselõje
is.

Tisztelettel várjuk: decem-
ber 14-én, szerda este 6 órától,
a mûvelõdési házban.

FEKETE ZSOLT

BIZOTTSÁGI ELNÖK

zetésének, különösen dr. Marie-
Theres Thiell elnökasszonynak,
aki személyesen intézkedett az
ügyben.

Az alvállalkozó 3 millió fo-
rintot utalt kártérítésként az
egyesületnek.

A két egyesület meghívásos
tendert írt ki az út felújítására,
amelyet egy nagymarosi cég
nyert el.

A teljes vállalási ár elérte a
10 millió forintos nagyságren-
det.

A hiányzó összeget két
építtetõ vállalta - akik a Sza-
maras melletti utcákban csalá-
di házakat kiviteleztek -, illet-
ve azt a Nagymarosi Üdülõtu-
lajdonosok Egyesülete szám-
lájára, az oda korábban tagi
befizetésként érkezõ összeg
egészítette ki.

A munkálatok november kö-
zepén kezdõdtek és december
elején fejezõdtek be.

Nagymaros önkormányzata
végig segítette a a lobbimunkát,

Petrovics László polgármester
személyesen részt vett az
ELMÛ, illetve annak alvállalko-
zójával folytatott tárgyalásokon.

Az út helyreállításával mint-
egy 300 család tud kényelmesen
eljutni házához, illetve az örven-
detesen növekvõ számú, életvi-
telszerûen ott élõk már télen is
jó minõségû úton tudják megkö-
zelíteni otthonaikat.

Az út helyreállítása szép pél-
dája az összefogásnak és az
egyéni szerepvállalásnak a kö-
zösség érdekében.

Az eredmény jó példa lehet
minden marosi elõtt, hogy össze-
fogással, sikeres lobbimunkával,
a jogos érdekek mellett való ha-
tározott kiállással ilyen nagy-
szabású beruházásokat is meg
lehet valósítani!

Gratulálunk minden résztve-
võnek!

Áldott békés
ünnepeket kíván
Nagymaros Város

Képviselő-testülete!
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Megtartotta rendes testületi ülé-
sét novemberben Nagymaros
Város Képviselõ-testülete. Az
ülés elõtt Menyhárt Lászlónét
köszöntötték 90. születésnapja
alkalmából. A napirendi pontok
közül támogatták többek között
a katolikus óvoda létrehozását,
és bár nem egyhangúlag, de el-
fogadták a jövõ évi költségveté-
si koncepciót és döntés született
egy közterület elnevezésérõl is.

A testületi ülésen minden
képviselõ megjelent, de jelen
volt a Dunai Svábok Önkor-
mányzatának elnöke, Ivor
Andrásné is. A napirend elfoga-
dás után elsõként beszámoló
hangzott el a lejárt határidejû
határozatok teljesítésérõl. Itt
Szimon Attila tett fel kérdést ar-
ról, hogy áll a rendõrségi körze-
ti megbízottak szolgálatba állí-
tása, illetve letelepítése - lakás,
szolgálati helyiség - a városban.
A polgármester válaszában el-
mondta: az egyeztetések foly-
nak, de sajnos nagyon lassan.
Mivel a Jobbik képviselõje nem
fogadta el a választ, abban
egyeztek meg, hogy személye-
sen, a polgármesterrel együtt
keresik fel a megyei rendõrfõka-
pitányt a városvezetõ elõzetes
egyeztetése alapján.

Vita nélkül elfogadta a testü-
let a Kerekegylet Közhasznú
Egyesület beszámolóját is, amely
az õstermelõi piac megvalósítá-
sáról, anyagi költségeirõl számolt
be, valamint a Kittenberger Kál-
mán Általános és Mûvészeti Is-
kola pedagógiai programját is.
Egyöntetû támogatást kapott a
háromnegyed éves költségvetési
beszámoló, a 13. idõszaki elõi-
rányzat módosítása és a jövõ évi
ellenõrzési terv is.

A jövõ évi költségvetési kon-
cepció tárgyalásához többen is
hozzászóltak. Petrovics László
polgármester már az elején le-
szögezte: a gazdasági helyzet
miatt nagyon nehéz döntések elé
kell néznie 2012-ben a testület-
nek. Szimon Attila kifejtette,
hogy értelmetlennek tartja a
pénzbeli juttatásokról - segélye-
zésekrõl - döntést hozni, mivel

az alpolgármester asszony több-
szöri tájékoztatása szerint “a tes-
tület döntésétõl függetlenül a vo-
natkozó jogszabály szerint a be-
adott kérelmek és igazolások
alapján azokat köteles az önkor-
mányzat megadni.”. Grécs Lász-
ló pedig azt kifogásolta, hogy
szerinte sok bizonytalan ténye-
zõt tartalmaz az elõterjesztés. A
bizonytalanság a szavazás vég-
eredményén is látszott: négy
igen, két tartózkodás (Grécs
László, Zoller Csaba) és egy
nem (Szimon Attila) szavazattal
fogadta el a grémium.

Zoller Csaba tartózkodása
mellett bírálták el Füredi Gyula
kérelmét, hogy az Alsómezõ te-
rületét - a sportpályától a
kismarosi határig húzódó vegyes
használatú útszakaszt - Alsóme-
zõ útnak nevezzék el.

Támogatást kapott a "Közös
kincsünk az európai szelídgesz-
tenye" címmel benyújtott pályá-
zat önrészének vállalása is. Bár a
Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság támogatta a Polisz-
Symbion komplex költségvetési
gazdálkodási rendszer bevezeté-
sét, a testület tagjai közül néhá-
nyan Burgermeister László fõ-
ként a magas költségek miatt,
Szimon Attila a költségek és a bi-
zonytalan eredmények miatt nem
fogadta el az elõterjesztést. Tar-
tózkodott a voksolásnál Zoller
Csaba. A határozatba befogadta
Petrovics László polgármester
Burgermeister László javaslatát,
hogy nézzék meg a más telepü-
lésekkel való együttmûködésben
rejlõ alkupozíció lehetõségét is.

Elvi támogatását fogalmazta
meg a testület egy katolikus óvo-
da létrehozására Nagymaroson.
A polgármester elmondta a na-
pirendi pont tárgyalásánál, hogy
még a 2006-os választások elõtt
merült fel az igény egy ilyen in-
tézmény létrehozására. A kato-
likus óvoda - mely három cso-
porttal indulna - megvalósításá-
nál megvizsgálják pályázat lehe-
tõségét is.

A képviselõ-testület megis-
merte és támogatta a MÁV-
START Zrt budapesti agglo-

merációra - így különösen a Bu-
dapest-Szob vasútvonalra - vo-
natkozó motorvonat-beszerzési
projektjét.

A Nagymarosi Motorcsónak
SE Váci úti területén engedély
nélkül került kialakításra egy
aszfaltos útszakasz. Most a tes-
tület döntésével -mivel városi tu-
lajdonú területrõl van szó - hoz-
zájárult az út fennmaradásához,
de az alábbi kikötésekkel: a bér-
lõ által elvégzett beruházást az
önkormányzat nem ismeri el, azt
a bérleti díjból nem engedélyezi
jóváírni és a bérlet megszûnése-
kor ezért kártérítést nem vállal;
a folyamatban lévõ beruházások
(ivóvíz nyomóvezeték rekonst-
rukciója, árvízi védvonal építé-
se) építési kivitelezése során leg-
feljebb a helyreállítás kérhetõ,
kártérítés ezért sem követelhetõ;
a Váci út felõli lejáró megnyitá-
sa, közforgalmúvá tétele, a lezá-
rás átépítése a kisebb csónakok,
kajakok leereszthetõsége érde-
kében. A szavazásnál Szimon
Attila tartózkodott.

Az egyebek napirendi pont-
ban ketten kértek szót. Szimon
Attila a szálloda körül kialakult
helyzetrõl beszélt. Szerinte
ugyanis több mint érdekes, hogy
miután jelezte, hogy autóalkat-
részek vannak az épület aulájá-
ban, eltûntek onnan úgy, hogy
sem az õrzést ellátó biztonsági
cég, sem az önkormányzat részé-
rõl nem adtak ki kulcsot a helyi-
séghez. Hasonlóan különösen ér-
dekes, hogy ebbõl a helyiségbõl
a szálloda egyéb részei is bejár-
hatók, és innen tûnt el egy moz-
gásérzékelõ. Zoller Csaba kép-
viselõ pedig arról számolt be,
hogy a digitális temetõ munká-
latai elindultak. Ehhez azonban
szüksége lenne a településõrök
segítségére is. Petrovics László
polgármester megígérte, hogy
intézkedik az ügyben.

A testület novemberi ülése
zárt ajtók mögött ért véget, ahol
a Bursa Hungarica Felsõoktatá-
si Ösztöndíjpályázat önkor-
mányzati támogatásának elbírá-
lása és a szociális kérelmek el-
bírálása volt a téma. (F. A.)

Eddig 50 ezren
igényelték

Magyarország
Alaptörvényét

November elejéig 50 ezren
igényelték Magyarország
Alaptörvényének személyre
szóló díszkiadását. Aki még
eddig nem tette, de szeretne
rendelni, az év végéig meg-
teheti a lakóhelye szerint il-
letékes polgármesteri hiva-
talban, körjegyzõségen, vagy
a kormányablaknál.

Szeptember elseje és novem-
ber eleje között eddig 50 ezren
igényelték Magyarország Alap-
törvényét, amelyet Kövér Lász-
ló, az országgyûlés elnöke sze-
mélyes aláírásával a Magyar
Közlöny különkiadásaként lehet
igényelni, a megrendelt példá-
nyokat a Magyar Posta kézbesí-
ti.

Az idáig beérkezett igénylé-
sek 76 százalékát az önkormány-
zatoknál adták be, ezek közül is
kiemelkedõk Pest és Borsod-
Abaúj-Zemplén megye önkor-
mányzatai.

A kormány szeptemberben
kérte fel arra az önkormányza-
tokat, hogy állítsanak fel egy
asztalt, ahol az állampolgárok
egy adatlap kitöltésével sze-
mélyre szólóan kérhetik az új al-
kotmány névre szóló kézbesíté-
sét. Ily módon Magyarország új
Alaptörvénye bárki számára
megismerhetõ, elérhetõ, és
egyúttal személyre szóló emlék-
tárgy is lehet.

Az Országgyûlés idén április
18-án fogadta el Magyarország
új Alaptörvényét, amelyet
Schmitt Pál köztársasági elnök
április 25-én, húsvéthétfõn írt alá
ünnepélyes keretek között és
2012. január 1-jén lép hatályba.

Elvi hozzájárulását adta
a testület egy katolikus
óvoda létrehozásához

Közérdekû
telefonszámok

orvosi ügyelet -
06-27/354-180
mentők - 104

rendőrség - 107
tűzoltóság - 105
polgárőrség -

06-70/382-9041
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A szépkorúak közül Marosvári
Nándornét (képünkön balra) és
Menyhárt Lászlónét (képünkön
jobbra) köszöntötte ebben a hó-
napban Petrovics László polgár-
mester és adta át nekik a minisz-
terelnök által aláírt oklevelet egy
csokor virág kíséretében.

Az elmúlt években a konténeres
gyûjtés rengeteg konfliktus for-
rása volt, illegális szemétlerakók
alakultak ki környezetükben. Az
eredetileg az intézményes hulla-
dékszállításba valamilyen oknál
fogva be nem kapcsolható, elsõ-
sorban üdülõjellegû területek ki-
szolgálása, lakossági hulladéká-
nak elszállítása érdekében kihe-
lyezett konténerekben több eset-
ben vállalkozási tevékenység-
bõl, sõt más településrõl beszál-
lított hulladékok jelentek meg,
illetve sokan egész évben lom-
talanításra használták azokat.

A tavalyi évben több konté-
ner áthelyezésével, település-
õrök alkalmazásával próbálta
önkormányzatunk a konfliktust
kezelni, ez a hulladék mennyi-
ségének csökkenéséhez vezetett,
de az alapvetõ problémát nem
oldotta meg.

Az elmúlt években a hulla-
dékkezelési díjak emelkedése
következtében a lakossági és az
önkormányzati díjak a többszö-

rösére nõttek, mára összességé-
ben a konténeres szállítás éves
szinten közel 20 millió forintnyi
kiadást jelent az önkormányzat-
nak.

Ez a mai gazdasági helyzet-
ben finanszírozhatatlan, nem
halogatható tovább: a hulladék-
szállítás díját az fizesse meg,
akinél a hulladék keletkezik.

Ezért a képviselõ-testület
2011. július 1-tõl a belterületi
üdülõövezeti, majd 2011. no-
vember 28-i ülésén a külterületi
konténeres hulladékszállítás
megszüntetésérõl döntött.

2012. január 1-tõl a külterü-
leten és a belterületi üdülõöve-
zetekben az ingatlantulajdonnal
rendelkezõk Nagymaros Város
Önkormányzatának a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszol-
gáltatásról szóló 5/2010 (III. 31.)
önkormányzati rendelete értel-
mében a több településen alkal-
mazott ún. zsákos szolgáltatást

Tájékoztató a zsákos
hulladékszállításról

kötelesek igénybe venni (a ren-
delet az önkormányzat honlap-
ján a Képviselõ-testület alcím
alatt olvasható).

Az erre a célra rendszeresí-
tett, a Maros Kft cégemblémá-
jával ellátott 80 literes zsákok
közül az ingatlantulajdonosok
évente legalább 20 darabot kö-
telesek megvásárolni (egyszer-
re legalább 5 darabot) és a hul-
ladék elszállítása érdekében -
a szolgáltató ellenkezõ tájékoz-
tatásáig - hétfõ 8 óráig az in-
gatlan elõtti közterületre kihe-
lyezni.

A szolgáltatás belterületen -
a rendkívüli téli idõjárást kivé-
ve - egész évben, míg külterüle-
ten az üdülõingatlanok jellemzõ
használatához igazodóan min-
den év április 15. és október 15.
között mûködik.

Külterületi ingatlanok tulaj-
donosai szolgáltatási idõn kívül
a Maros Kft telephelyén (Nagy-
maros, Rákóczi út 37.) adhatják
le a megvásárolt emblémás zsák-
ban a hulladékot. Ebben az eset-

ben számukra 20 százalékos díj-
kedvezmény él, 4 zsák áráért 5
zsákot kapnak.

A zsákok a szolgáltató telep-
helyén, munkanapokon 8-14
óra között, április, július hó-
napban szombatonként 10-12
óra között, 500 forint/zsák egy-
ségáron megvásárolhatók. Vizs-
gáljuk továbbá annak a lehetõ-
ségét, hogy a jövõben a zsákok
üzletekben is megvásárolhatók
legyenek.

Felhívjuk mindenki figyel-
mét, hogy nem emblémás zsá-
kok közterületen, közterületi
hulladékgyûjtõkben, külterületi
ingatlanokon való elhelyezése
50.000 forintig terjedõ sza-
bálysértési bírság, vagy több
százezer forintot is elérõ hulla-
dékbírság kiszabását, súlyosabb
esetben természetkárosítás miatt
büntetõeljárás megindítását von-
ja maga után.

Kérjük a Tisztelt Lakosság
megértését és segítségét a tisz-
tább települési környezet érde-
kében.

GENZELMANN JÓZSEF

ÜGYVEZETÕ

MAROS KFT,
PETROVICS LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

NAGYMAROS VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

A szépkorúakat köszöntötte
a polgármester

Menyhárt Lászlónét a no-
vemberi testületi ülés elõtt kö-
szöntötte fel a városvezetõ, ahol
a képviselõk is gratuláltak az
ünnepeltnek. Mint mondta, õ
sem ismeri a hosszú élet titkát.

Menyhárt Lászlóné 1921-ben
született, tizenkét éve költözött

Nagymarosra. Elsõ férjével
1944-ben a háború ideje alatt
kötöttek házasságot. De nem so-
káig élvezhették, hiszen férje el-
esett a háborúban és õ ott ma-
radt egy kéthónapos lány gyer-
mekkel. Késõbb újra férjhez
ment, még egy lánya született.

Második házassága ötven évig
tartott. Férje halála után költö-
zött városunkba. Egyik alapító
tagja a Nyugdíjasklubok és Idõ-
sek "Életet az éveknek" Orszá-
gos Szövetségének. Szabadide-
jében szeret varrogatni.

Szépkorúak városunkban:
Kmetty László 96, Zoller Ignác
(Dákó) 96, Szilágyi János (Ko-
máromi utca) 93, Bõsz  Istvánné
Júlia 92, Andrész Józsefné 92,
Zoller Sándor 91, Jung Antal
(Toncsi) 91, Burgermeister Te-
réz 91, Rixer Károly  90,
Marosvári Nándorné  90,
Heininger Zsóka néni 90.
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Pompásan mûködik az õs-
termelõi piac Nagymaros
fõterén, a város büszkesé-
ge lett néhány hónap alatt,
akad mégis, aki ellenzi? Mi
lesz a szálloda-beruházás-
sal, mikor teszik rendbe a
Fehérhegyet, és - vajon
örökké nyaktörõ utakon
kell rázkódnunk?  - Ezekre
a kérdésekre vártunk vá-
laszt Petrovics László pol-
gármestertõl.

- Polgármester Úr! Úgy
hallom, ön nem nézi jó szem-
mel az õstermelõi piacot, sõt
még keresztbe is tesz a mûköd-
tetõknek, akik kitaláltak és
megvalósítottak egy ilyen
nagyszerû ötletet.

- Kár, hogy már nem sokan
emlékeznek az öt évvel ezelõt-
ti választási programomra, ab-
ban ugyanis szerepel az õster-
melõi piac terve. Nemcsak,
hogy nem ellenzem, hanem
minden erõmmel segítem, és
boldog vagyok, hogy civilek
nagyon értékes munkájával
megvalósult egy régi álmom. A
területet a piac ingyen kapja a
várostól, a helypénz, amelyet a
kerekegyletesek beszednek az
árusoktól, náluk marad. A
Kerekegylet, mint civil szerve-
zet a várostól ingyen klubszo-
bát is kapott. Nem hinném,
hogy ezek negatív üzenetek, és
akadályozzák a mûködésüket.
Egyébként más településeken
is civil szervezetek mûködtet-
nek hasonló piacokat a polgár-
mesteri hivatallal és másokkal
együttmûködve, de attól még,
hogy a saját területükön jó
munkát végeznek, nem kerül-
nek szerepzavarba, és nem kép-
zelik, hogy a politikusok és a
hivatalnokok szerepét is nekik
kell átvenniük, amikor úgy
hozza a kedvük.

Nyáron Gyenesdiáson lát-
tam, hogy az önkormányzat és
a helyi civilek rögzített egysé-
ges bódékból, asztalokból, pa-
dokból,  toalettbõl álló piacot
hoztak létre, amely egész hé-
ten át mûködik délután öttõl
este kilencig, be is lehet vásá-
rolni munka után, vacsorázni is
lehet, sõt a frissen fogott halat
el is lehet adni.

A mi terveink között is sze-
repel, hogy a Magyar utca ta-
vaszi felújításakor a piac átköl-

tözne a fõtérrõl, és fix helyet
kapna úgy, hét közben is nyit-
va lehessen.

- A Magyar utca felújítását
és persze a Fehérhegyét is már
mindenki nagyon várja.

- Velem együtt, de csak ta-
vasszal tudjuk megkezdeni a
munkát, és errõl az önkor-
mányzat nem tehet, egyszerû-
en a rendszer ilyen. Mi megtet-
tük, amit tudtunk, megegyez-
tünk a bankokkal, és a támoga-
tó szervezetekkel, hogy a fel-
újítás vége elõtt is hozzájuthas-
sunk az elnyert összegek egy
részéhez. A fentiek mellett kö-
zel van a megvalósuláshoz az
is, hogy a volt DURISZ (Rá-
kóczi u. 14.) épületét felújítjuk,
és ott a gyermekjóléti szolgá-
lat családi napközit mûködtes-
sen. Félévestõl a 14 éves gye-
rekig lehet akár egy-két órára
is beadni a gyerekeket. Az ár-
vízi védmûveket is tavasszal
tudjuk megépíteni. Akik most
nagyon várják mindezeket, ta-
lán nem gondolnak rá, ezért
már most mondom: az összes
tavaszi felújítás felfordulással
forgalomeltereléssel, kerülge-
téssel jár majd.

- A kerülgetésrõl jut eszem-
be úgy a nagymarosi autóutak,
mint a járdák javarészének
régóta elszomorító cipõ- és au-
tórontó állapota.

- Az utóbbi idõben nem ír-
tak ki olyan pályázatot sehol,
amely utak javítását, felújítá-
sát célozná. Többnyire olyan
tervekre adnak most pályázati
összegeket, ami dokumentál-
hatóan pénzt hoz. Az útfelújí-
tás nem ilyesmi. Ha viszont va-
lamilyen jelentõsebb összegû

pályázati pénzhez jutunk, ahol
a pályázatba beilleszthetõ az
útjavítás, azonnal megkezdjük
a munkákat. A szemeteskukák
hiánya is akkor enyhül majd,
ha egy nagyobb pályázat lehe-
tõséget ad erre.

- Még egy hasonló téma: a
kutyások nagyon szeretnék, ha
a város szélén lenne egy elke-
rített kutyafuttató rendszeres
kutyaiskolai foglalkozásokkal,
szakképzett oktatóval.

- Ez tipikusan nem a polgár-
mesteri hivatal dolga, hanem a
civileké. A Máté Alapítványt
érdemes ezzel megkeresni. A
legszerencsésebb, ha õk pá-
lyáznak a fejlesztésre.

- Ami szintén nagyon gya-
kori beszédtéma Nagymaro-
son: mikor épül meg a város
szélén a négycsillagos
wellnessközpont?

- Pontos idõpontot nem tu-
dok mondani. Voltak erre pá-
lyázati pénzek még az én pol-
gármesterségem elõtti idõszak-
ban, az akkori polgármester és
testület több befektetõt küldött
el különféle kifogásokkal, míg
az országban sok helyen, pél-
dául Cserkeszõlõn ekkor léte-
sültek vagy kaptak új, minõsé-
gi, négy csillagos formát a für-
dõk és szállodák. Mi most
újabb, nagy összegû, 4-5 mil-
liárdos pályázati kiírásra vá-
runk, közben már Sulyok Zol-
tán úrékkal lefutottunk olyan
köröket, mint például a tervta-
nács, az építési hatóság, vagy
a környezetvédelmi hatóság
engedélyének megszerzése.
(utóbbinál elsõ körben elutasí-
tották a kérelmet, újabb hatá-
rozatuk tartalma már ezzel el-
lentétes lett, a korábban eljáró
munkatársukat elbocsájtották.)

- A polgármesteri hivatal és
Sulyok Zoltánék szerzõdése de-
cemberben jár le, ha addig nem
történik lényegi lépés a finan-
szírozás elõteremtése szem-
pontjából, az önkormányzat
5+5 forintért megveheti a má-
sik fél cégének üzletrészeit.

- Igen, lehet egy cégünk, ami
nem lehet célja az önkormány-
zatnak, mert nem profilunk, és
csak nyûg lenne, ennek akkor
van értelme, ha már látjuk, hon-
nan lesz pénz a beruházásra. És
ha így alakul, az eddigi remény-
beli befektetõnknek akkor is
sokat köszönhetünk, hiszen egy

rendkívül nehéz, kiszámíthatat-
lan idõszakban életben tartotta
ezt a tervet.

- A népszámlálás kapcsán
nagyon sok embertõl tudom,
hogy a nagymarosi szörpüzem,
a házipari szövetkezet vagy az
elektronikai üzem adott nekik
munkát. A szálloda, ha elké-
szül hány embert tud foglal-
koztatni?

- Ha a szálloda és a termál-
részleg is megépül, 80-100 em-
bernek, fõként nagymarosiak-
nak lesz itt megélhetésük. Re-
mélem, hogy így lesz.

- De talán nem is csak azért
kételkednek az emberek Nagy-
maroson, mert 2006. óta még
nem kezdõdött el az építkezés,
hanem mert a mai napig nem
heverték ki azt, hogy annak ide-
jén az erõmû nem épült meg, sok
ember az építkezések miatt el-
veszítette a munkáját, újat pe-
dig helyben már nem talált. Ta-
lán ennek a csalódottságnak,
keserûségnek az árnya máig rá-
vetül minden új kezdeményezés-
re.

- Mint mondják, a remény
hal meg utoljára. Ahogy eddig
is tettem, mindent el fogok kö-
vetni a jó cél érdekében, és re-
mélem, hogy a lakosok is hisz-
nek a sikerben. Az év utolsó
heteit a hogyan tovább tervezé-
sével, bizalommal és hittel töl-
töm. Annál inkább fontosnak
érzem, hogyan telnek ebben az
évben az utolsó, adventi hete-
ink, s aztán a karácsony. Én már
megkaptam az ajándékomat,
hiszen, mint mondtam: régi ál-
mom volt a helyi piac, amely
fõként színeket, illatokat, íze-
ket, vidám mozgalmasságot
hozott a városba, amely miatt
érdemes máshonnan is ideutaz-
ni, és ez - a Kerekegylet és az
önkormányzat összefogása mel-
lett - minden nagymarosi érde-
me. Látom, hogy a piacon még
azok is együtt tudnak mûködni,
akik ha politikáról lenne szó,
aligha állnának ugyanazon az
oldalon.  Nagy változás ez a
korábbi évek gyakori rossz han-
gulataihoz, csatározásaihoz ké-
pest. De most legalább látszik,
hogy vannak lelki tartalékaink.
Ezeket vegyük most elõ a kam-
rából, legyenek békések, derû-
sek az ünnepeink, hogy eredmé-
nyes lehessen az újévünk.

VARGA KLÁRA

Lelki tartalékok, békés ünnepek
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Adóbevételeink 2011. november 30-ig, Ft-ban

Építményadó: 68.837.746
Gépjármûadó: 31,870.651
Iparûzési adó: 77,127.472
Talajterhelési díj:   3,177.022
Idegenforgalmi adó:      368.070
Telekadó:   1,049.301
Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok)   1,079.390
Idegen bevételek (pl. közigazgatási bírságok)   1,916.750

Összesen:             185,426.402

A helyi adók tekintetében jelenleg 55 millió Ft hátralékot tartunk nyilván.
Az adóhátralékokon túlmenõen 7,773.404 Ft tartozásuk áll fenn szervezeteknek, magánszemélyeknek az önkor-

mányzattal szemben (pl. bérleti díjak, közüzemi díjak).
A hátralékok behajtása érdekében letiltásokat indítottunk el, gépjármûveket vonattunk ki a forgalomból, megke-

restük a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt, valamint bérleti szerzõdéseket mondtunk fel, végrehajtási eljárásban kilakol-
tatásra került sor. A jövõben is folyamatosan indítunk peres eljárást a tartozás megfizetése érdekében.

A 2011. június 1-tõl bevezetett fizetõ parkolási rendszer október 31-ig az önkormányzatnak 703.500 Ft bevételt
eredményezett, amelybõl a támogatott munkavállalók bérének önkormányzati önrésze (280.696 Ft) levonása után
422 ezer forint tiszta bevétel marad. Emellett 186 ezer forint támogatást kaptunk dologi kiadásokra is, így az elõké-
szítés további önkormányzati ráfordítást nem igényelt

A normatív állami hozzájárulás összege novemberben 17,167.350 Ft, melybõl csak a nettó bérkiadásunk 19,119.077
Ft összeget tesz ki.

Az intézményeink rezsiköltsége (víz, villany, gáz) októberben 1,641.115 Ft volt.
2011. elsõ félévében az igényelt 80 millió Ft helyett 19 millió Ft támogatásban részesültünk a Belügyminisztéri-

umtól az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása keretében. A második félévben
60 millió Ft támogatás megállapítását kérve nyújtottuk be pályázatunkat, és 15 millió Ft támogatást nyertünk el.

Hitelállományunk 157,639.667 Ft, melybõl jelenleg 33,443.297 Ft a mûködési hitel (18,443.297 Ft folyószám-
lahitel és 15 millió Ft munkabérhitel), 40,765.584 Ft a fejlesztési folyószámlahitel (a támogatások megelõlegezésére
szolgál), és 83,430.786 Ft a felhalmozási célú hitel összege, amelybõl a pályázati támogatások önrészét fedezzük
(30 éves futamidejû, kedvezõ kamatozású, önkormányzati infrastruktúra fejlesztési MFB hitel).

A finanszírozási problémákból és a kintlévõségeinkbõl eredõen a lejárt szállítói tartozásunk  38,530.819 Ft (ame-
lyet az ÖNHIKI támogatásnak és adóbevételeinknek köszönhetõen 78 millió Ft-ról csökkentettünk le, és amelybõl a
Maros Kft felé fennálló 20 millió Ft-ból gépkocsi beszerzésére kerül sor, a fennmaradó összeget pedig átütemeztük).

A tartozások jelentõs része mûködési tartozás, a fejlesztésekkel kapcsolatos tartozás 4,284.829 Ft, amely a pályá-
zati kifizetések elhúzódásából ered.

Petrovics László dr. Horváth Béla
  polgármester           jegyzõ

Tájékoztató az önkormányzat
fõbb gazdasági adatairól
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Kittenberger Kálmán Általános
és Művészeti Iskola - Nagymaros a

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §

alapján pályázatot hirdet
KONYHAI KISEGÍTŐ

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Pest megye, 2626 Nagymaros, Dó-
zsa György út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: napi 4 órában takarítási, illetve napi 4
órában konyhai kisegítõi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- szakmunkásképzõ (szakiskola),
- egészségügyi alkalmasság,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet,

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- középfokú  képesítés,
- azonos feltételek megléte esetén a helyismerettel rendel-
kezõ pályázó,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (be-
mutatása legkésõbb a munkábaállás napján szükséges).

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2012. január 2. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 19.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton: Fábián
Szabolcs mb. igazgató részére, Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Mûvészeti Iskola (2626 Nagymaros, Fehérhegy u.
2.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 38/2011, valamint a munka-
kör megnevezését: konyhai kisegítõ

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezõ pá-
lyázatokat egy három tagú bizottság értékeli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Nagymaros Város honlapja (www.nagymaros.hu) - 2011.
december 1.
- "Nagymaros" címû újság (helyi lap) - 2011. december 10.

Idén a Pest Megye Közgyû-
lése által alapított díjra több
nagymarosi polgárt is felter-
jesztett városunk. Közülük
öten kapták meg az elisme-
rést, melyet ünnepélyes kere-
tek között december 2-án,
pénteken a Megyeházán a
Megyenap keretében vehettek
át. Ebben az évben 19 kate-

góriában közel ötvenen kap-
tak elismerést.

Pest Megyéért Emlékér-
met vehetett át Ritzl Ferenc,
akit nemrég a Nagymaros
Város Fejlesztéséért Köz-
hasznú Alapítvány Kuratóri-
umi elnökének választottak
meg. A díjat, olyan szemé-
lyeknek ítélik oda, akik a
megye fejlesztésében, a társa-
dalmi, szociális, kulturális,
gazdasági élet bármely ága-
zatában kiemelkedõ hasznos
munkát végeztek és ennek ré-
vén Pest megye értékeit nö-
velõ, maradandó eredményt
értek el.

Pest Megye Közbiztonsá-
gáért Díjat ezúttal Szimon At-
tila városi képviselõ vehette
át, aki korábban a Nagyma-
ros Városi Polgárõr Egyesü-
let vezetõje is volt. A kitün-
tetést elsõsorban azoknak a
nem rendõri állományú sze-
mélyeknek és közösségeknek

ítélik oda, akik a közrend, a
közlekedés fegyelme, a bûn-
megelõzés terén hatékony
szervezõ, vagy propaganda-
munkát fejtettek ki, illetve
ilyen irányú konkrét tevé-
kenységben közremûködtek.

Mihály Gábor, a HÓD
Építõipari Kft ügyvezetõje
Pest Megye Katasztrófavé-

delméért Díjban részesült,
melyet azoknak a polgári vé-
delemmel hivatásszerûen
foglalkozó szakembereknek,
civil személyeknek, polgári
védelmi szervezeteknek ad-
nak, akik a polgári védelmi
feladatok végrehajtása terén
hatékony szervezõ, végrehaj-
tó és propagandamunkát fej-
tettek ki.

Az idei Tudományos Dí-
jat Prof. Dr. Gyaraki F. Fri-
gyes, Pro Urbe díjas egyete-
mi tanár vehette át.  A díjat
azoknak adományozzák,
akik a megye tudományos
életében kimagasló tevé-
kenységet folytattak és ered-
ményt értek el.

A megye Kisebbségekért
Díját Farkas János vehette
át, aki korábban a Nagyma-
rosi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke volt.

A díjazottaknak szívbõl
gratulálunk!

Nagymarosiakat
is díjazott Pest

Megye Közgyûlése

Képünkön balról jobbra: Farkas János, Prof. Dr. Gyaraki F.
Frigyes, Ritzl Ferenc, Mihály Gábor, Szimon Attila

www.nagymaros.hu
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A Szent Rókus Karitász köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, akik
részvételükkel, adományaikkal, tá-
mogató jegyekkel hozzájárultak az
idei jótékony célú Erzsébet bál si-
keres megrendezéséhez. A bál be-
vételét, 420 ezer forintot a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány alapító-
jának Böjte Csaba ferences szer-
zetesnek december 1-jén Zoltai
Zsolt átadta (képünkön).

Árverési és tombola tárgyakat
az alábbi magánszemélyek és cé-
gek ajánlották fel:

Magyar Állami Operaház -
Budapest, Nemzeti Színház, Bá-
lint Zsombor képzõmûvész -
Nagymaros, Szécsi András képzõ-
mûvész - Nagymaros, Somogyi
Katalin képzõmûvész - Budapest,
B. Szabó András képzõmûvész
Kisújszállás, Németh Zoltán kép-
zõmûvész Nagymaros, Lányi G.
Csaba festõmûvész Nagymaros,
CBA Nagymaros, dr. Járai Zsig-
mond - Nagymaros, Petrovics

László - Nagymaros, Bótz László
és felesége Nagymaros, Arató
András és felesége Nagymaros,
Csillag László - Nagymaros hor-
gászbolt, Kutyakanyar Állatorvo-
si Rendelõ és Kutyakozmetika -
Nagymaros, Dunakanyar Fotó
Stúdió - Nagymaros, Édeske Cuk-
rász Mûhely - Nagymaros, Fõtéri
Patika Nagymaros, Maros-Wax
Kft - Nagymaros autómosó,
Szilágyiné Franyó Emese - Nagy-
maros kozmetika, Szalai Lajos és
családja - Nagymaros, Forrainé
Hering Éva - Verõce, Paulik Já-
nos - Szob - Márianosztra Kisvas-
út, Zeller Erzsébet - Nagymaros
virágbolt, Von Benko Ferenc és
Mariann - Nagymaros, Altsach

Kft - Szendehely borászat, Tölgyes
Tibor - Nagymaros borkereskedés,
Heininger Károly - Nagymaros,
Kiss bolt Nagymros, Illényi Kata-
lin Budapest, Flamich Gábor
Nagymaros, Balazic David Nagy-
maros, Heininger Ferenc Nagy-
maros, Grundtner család - Buda-
pest, Ritzl Jánosné (Hanka) Nagy-
maros, Virga Istvánné gyógynö-
vény bolt Nagymaros, Palásti Il-
dikó virágbolt - Nagymaros, Szili
Zsoltné virágbolt - Nagymaros,
Skoda Gabriella fodrászat - Nagy-
maros, Ancsa Élelmiszer - Nagy-
maros, Néptü Tüzép, Tóbiás Nelli
- Nagymaros, Fitt Life Fitness Stú-
dió - Nagymaros, Pax Corporis
Háziorvosi Szolgálat Nagymaros,
Balogh István képkeretezõ, Járik
Zoltán képketretezõ, Széplasz Ju-
lianna zöldségbolt Nagymaros,
Jakus Mihály masszõr, Jakus
Mihályné Csirkebolt Nagymaros,
Angol Ruha üzlet Nagymaros,
Lendvainé Pesti Emese optikus

Nagymaros, Perbíró Lajosné
Nagymaros, Dankai Bergmann
család Nagymaros, Babics
Ferencné Nagymaros, Cleo Studio
Nagymaros, Kárpátiné F. Margit
Nagymaros, Krebsz Csabáné
Nagymaros, Farkas Jánosné
Nagymaros, A Nagymarosi PIAC
(Spájzplacc) kereskedõi és veze-
tése, Döbrössy Mihályné Nagyma-
ros, Gergely Sándor és felesége és
Bethlen Sörözõ,

Köszönjük Polarys együttes-
nek, hogy gondoskodott a jó han-
gulatról. Köszönet a mûvelõdési
ház és könyvtár dolgozóinak és
még számtalan nagylelkû ember-
nek, akiket név szerint nem is tu-
dunk felsorolni.

Reméltem, hogy 2011. novem-
ber 9-én szép, napfényes idõ
lesz. Nõvéremmel kirándulni
készültünk Nagybörzsönybe.

Reményem bevált. A 9.50-
es vonattal mentünk Szobra,
majd autóbusszal Nagybör-
zsönybe. Szép idõben érkez-
tünk meg a gyönyörû, rende-
zett, tiszta térre. Ezen a téren
három emlékmûvet találtunk. A
háború elveszettjeirõl emlékez-
tek.

Sétánk során körbejártuk az
evangélikus templomot, ami-
nek falán név szerint fel van-
nak sorolva a kitelepítettek.

Ezután a vízimalomhoz
mentünk, ahol az idegenveze-
tõ gondnoknõ kimerítõ, szak-
szerû vezetést biztosított ne-
künk. Majd a kedves hölgy el-
jött velünk a Bányász Múze-
umhoz, ahol szintén õ vezetett
körbe minket. Nagyon érdekes
volt az elõadása.

A megváltott jegyünk mind-
két múzeumba érvényes volt.

Szerettük volna megnézni a
Bányász és az István templo-
mot is. Ezért a gondnoknõ az
utcán megszólított egy hölgyet,
aki a két templom gondnoka
volt. Példásan felkészült, kime-
rítõ vezetést kaptunk mindkét
templomról. A gondnoknõ fel-
jött velünk az István templom-
hoz, ahol történelemrõl, jelen-
rõl hallgattunk elõadást. Bú-
csúzás után visszamentünk a
térre, ahol a vendéglõben na-
gyon finom kávét, no és egy
pohár jó vörösbort ittunk.

Köszönjük a két kedves
hölgy vezetését.

A 750 lélekszámú Nagybör-
zsönyben négy felemelõ él-
ményben volt részünk. Mind-
ez egy egyszerû szerdai na-
pon…

Kedves, szép Nagybör-
zsöny, gratulálunk!

Ha Nagymarosra jönne egy
testvérpár, én mit tudnék meg-
mutatni nekik?

LEGÉNYNÉ ANDRESZ GRÉTI

Kirándulás
Nagybörzsönybe

November 27-én, vasárnap
délután immár negyedszer ál-
lítottunk adventi keresztet
Nagymaroson. Sokáig úgy
volt, hogy magunknak kell az
áldást mondanunk, de két nap-
pal a keresztállítás elõtt "adott"
a Jóisten egy papot! Szívme-
lengetõ, lélekemelõ ünnepsé-
gen vettünk részt, Bedéné dr.
Balogh Róza volt a vendégünk,
az áhítatot pedig Thuránszky
István evangélikus lelkész Úr
tartotta.

Himnusszal kezdtünk, és a
Szózat, valamint a Székely
Himnusz eléneklésével zártuk
az ünnepet. A Bethlen Gábor
által ajándékozott gyönyörû
kettõs kereszt vízkeresztig áll
majd a Magyar utcában. Re-
méljük, egyetlen este sem lesz,
hogy sötétben, gyertyafény
nélkül áll a kereszt.

Az áldás után  zsíros kenyér
és tea mellett beszélgettünk
még jó ideig.

Isten áldjon mindenkit, aki
elfogadta a meghívásunkat, aki
nem értette félre a szándékun-
kat.

Áldott, békés, kegyelmek-
ben teljes Karácsonyt kívá-
nunk:

JOBBIK NAGYMAROSI

 SZERVEZETE TAGJAI

Adventi keresztállításKöszönet a támogatásért
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1938 november 26-án megala-
kult a Volksbund. A népszer-
vezet ugyan nem tudta a hazai
németséget teljes mértékben
mobilizálni, de lényegesen
több embert tudott megszólíta-
ni, mint elõdei.

Külsõ formáját tekintve a
Volksbund mása volt a
nemzetszocialisták pártappará-
tusának. A háború kitörésekor
a magyarországi németség már
kényszerpályán mozgott. A
helyi szervezetek magalakítá-
sát követõen a Volksbund kap-
csolatai egyre szorosabbá vál-
tak a hitleri Németországgal.
Birodalmi tanfolyamokat szer-
veztek, melyekkel kezdetét
vette a sváb fiatalok behálózá-
sa a német hadsereg utánpót-

A nemzetiségi Dunai Svábok
Önkormányzatának kezdemé-
nyezésére kérjük a tisztelt
városlakókat, hogy vállalja-
nak fel egy-egy fenyõt, vagy
zöld bokrot, tuját a város te-
rületén.

Nyissunk kifelé,  mutassuk
meg, hogy fénylõ, csillogó, de
egyszerû díszekkel a környe-
zetünkben, saját, vagy lakhe-
lyünkhöz közeli utcában feldí-
szítjük a növényzetet.

 Lehet akár alma, becsoma-
golt dobozok, minden, ami arra
utal, hogy a szürkeségben fé-
nyességet hozunk a városra.

Önkormányzatunk tagjai a
Molnár utca sarkán lévõ fenyõ-
ket vállalta fel - ami részemrõl
már évek óta gyakorlat -, kel-
lemes, meghitt pillanatot oko-
zunk a helyieknek és az átuta-
zóknak is.

Tegyük ünnepélyessé kör-
nyezetünket, fogjunk össze,
díszítsük fel városunkat az ad-
venti várakozás idõszakában.

Köszönjük az együttmûkö-
dést.

További kezdeményezé-
sünk, hogy a városkapu elejé-
re és végére fából faragott  né-
met nyelvû be- és kiköszöntõ

lása érdekében.
Az emberek arról is beszél-

tek, hogy aki belép az SS-be,
annak családját áttelepítik Né-
metországba. Ekkor már so-
kan elgondolkodtak azon,
hogy vajon helyes volt-e
1941-ben a népszámláláskor
németnek vallani magukat.
Késõbb már nem volt szó ön-
kéntességrõl.  Magyarország
német megszállása után a svá-
bokat gyakorlatilag kiszolgál-
tatták az SS-nek, besorozásuk-
nál magyar csendõrök segéd-
keztek.

S a háború vége kettõs meg-
próbáltatást hozott a svábok
számára.

(folytatjuk)
CS. K.

táblát készíttetünk, melyet
húsvét környékén szeretnénk
felállítani.

Örömmel várjuk a segítõ
ötleteket, véleményeket.

Tájékoztatásként jelzem a
tisztelt Olvasónak, hogy de-
cember 18-án az eddigi gya-
korlatnak megfelelõen ismét
meg lesz rendezve a "Minden-
ki Karácsonya" adventi talál-
kozó a Monsberger téren. Több
civil szervezet együttes össze-
fogásával szeretettel várunk
mindenkit a katolikus temp-
lomban 16 órakor kezdõdõ ka-
rácsonyi kórusbemutatóra és a
téren a meghittség, közös
együttlét hangulatára.

Tájékoztatom a Tisztelt Ol-
vasókat, hogy nemzetiségi ön-
kormányzatunk munkájáról és
feladatairól szóló jegyzõköny-
vekbe betekintést nyerhetnek
Nagymaros város honlapján a
Kisebbségi önkormányzatok
rovatban. Kérem keresse
Nagymaros honlapját:
www.nagymaros.hu.

A DUNAI SVÁBOK

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELETÉBEN

IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK

A karácsonyi ünnepek közeledtével
békés, kegyelemteljes karácsonyi

ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván
Nagymaros város polgárainak

a Dunai Svábok Önkormányzata.

Bei Tannenduft und Kerzenschein
möge alles fröhlich und friedlich sein.
Wir wünschen Ihnen und Ihre Familie

schöne Weihnachtstage und ein
glückliches neues Jahr!

Donauschwäbische
Selbstverwaltung

Nagymaros

Egy kis
“Schwabenkunde”

Tegyük szebbé az adventi
idõszakot, várjuk méltóan

a kis Jézus születését!
Pálmai Bélának, a Nemzet
Emlékezés Harangja Alapít-
vány elnökének kezdeménye-
zésére - aki méltatlannak tart-
ja az eddigi országos megem-
lékezéseket - a málenkij ro-
botra elhurcolt dunakanyari
(Zebegény, Nagymaros, Kis-
maros) áldo-
zatok emlé-
kére január
8-án 10 óra
10 perckor a
z e b e g é n y i
templomban
Bíró László
katolikus tábori püspök ce-
lebrál gyászmisét a három te-
lepülés közös dalárdájának
közremûködésével.

A templom elõtti kopjafánál
a köztársasági elnök képvise-
letében Szegõ László dandár-
tábornok, valamint Harrach
Péter országgyûlési képviselõ
köszönti a még élõket és hajt
fejet az áldozatok elõtt. A dísz-
õrséget a magyar tengerészek
adják.

"Itt az idõ a cselekvésre, méltó
módon kell megemlékezni róluk.

Dunakanyari svábok
emlékezzetek!

Ezzel a gondolattal egyetért és tel-
jes vállszélességgel támogatja
Poldauf Gábor Kismaros,
Petrovics László Nagymaros és
Sinkó Vilmosné Zebegény polgár-
mestere is."

"Itt a lehetõség, hogy a hozzá-
tartozók, rokonok, barátok most

végre méltó
k ö r ü l m é -
nyek között
tegyék le a
jelképes sír
elõtt az em-
lékezés, a
nemfelejtés

virágait. "Õseink szeretetét, tisz-
teletét megtanuljuk a zsidóktól és
átadjuk utódainknak…"  "A világ
szeme rajtatok van. 2011 január-
jában Zebegény, jövõre Nagyma-
ros, az utána következõ évben Kis-
maros rendezi meg a megemléke-
zést és a fõhajtást." "Ezzel a fõ-
hajtással nemcsak a dunakanya-
ri, hanem az egész magyarorszá-
gi svábság holokausztjára emléke-
zünk és emlékeztetünk."

(Részletek Pálmai Bélának a
zebegényiekhez írt felhívásá-
ból.)

www.nagymaros.hu.A
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Nagymaros
különös klímája

Tisztelt Szerkesztõség!
Rendszeresen olvasom a Nagymaros havi újságot, mert

1954-tõl kezdõdõen nagymarosi polgárnak számítom, és
érzem magam. Budapestrõl - ahol öttagú családommal kettõ
helyiséges üzletlakásunkban szorongtunk - lakáscserével a
Csukavölgybe, Kittenberger Kálmán bácsiékkal szembe-
szomszédságban (és méghozzá 800 négyszögöles nagysá-
gú bekerített telken lévõ három és félszobás családi házba)
költözhettünk. - A friss énektanári diplomámmal Osztényi
Endre iskolaigazgató úr és tizennégy tagú tantestülete na-
gyon kedvesen befogadott és támogatott bennünket. Két év
után a feleségem - a lányok, Zsófia 2 éves, Irén 1 éves volt
- nagyon várt Péter fiunkat is megszülte, így az 1956-os
esztendõ számunkra többszörös!!! örömöt jelentett volna,
ha feleségem a 4. szülése után nem került volna kórházba.
Özvegy anyósom odaadó segítségével és az orvosok - az
"Irgalmasok" budai kollektívája - gondos kezelésével vé-
gül asztmájából meggyógyult teljesen, de az orvosi konzí-
lium a nagymarosi különleges gyógyító klímájú helyrõl a
budapesti, ugyancsak gyógyhatású környezetbe javasolta
visszaköltöznünk.

Ez a visszaköltözés 1957 nyarán - ugyancsak lakáscse-
rével(!) - megtörtént. De Nagymarostól hattagúra bõvülõ
családom már nem tudott teljesen elszakadni. Megvásá-
rolhattunk egy 120 négyszögöles üres lakótelket a Gyár utca
felsõ végén, és minden szabadidõnket a csodálatos Duna-
kanyarban töltöttük. A Gyár utca 5. címen 1997-tõl kalá-
kában, idõsebbik lányoméknak építkezni kezdtünk. Azóta
"sok víz lefolyt a Dunán…" Drága feleségem 86 éves korá-
ban itt hagyott bennünket szívinfarktus következtében. Gyer-
mekeink lassanként nyugdíjas korba érnek, és unokáink (3
fiú és 3 lány) szintén családosokká válnak. Én - aki a ki-
lencvenedik évemet fogyasztom - a következõket próbálom
bizonyítani:

1. Kittenberger Kálmán bácsi nem véletlenül választot-
ta lakóhelyül Nagymarost, és a Csukavölgyet! Mondta is,
hogy világhírû hely lesz a Dunakanyar elõbb-utóbb, ami-
kor geológiai és összes gyógyászati adottságait kimutatják
a tudósaink és államférfiaink is okosodnak.

2. Már a török idõkben is felfedezték, hogy a Börzsöny
és különösen Nagymaros klímája a háremben itt élõk szá-
mára az életerõs fiúk születését segíti! A budapesti nagy-
polgárságnak a századfordulón szintén kedvenc üdülési
bázisává lett Nagymaros. (Ezt a tantestületben említet-
ték.)

3.  Az én fiam is Nagymaros ajándéka volt 1956-ban, de
az itt született mûvészek, sportolók(!), tudósok, mérnökök,
vagy egyéb kiválóságok is a város kedvezõ klímájában fej-
lõdtek híressé! - akár világhírûvé (férfiak és nõk is!)

4. Nagymaroson a növények, állatok, rovarok és külö-
nösen a gyógyító erõt adó gyógynövények is átlagon felül
fejlõdnek és szaporodnak. (Pl. gyönyörû csiga lakóhelyek
is…).

TISZTELETTEL ÉS ÜDVÖZLETTEL:
ÖZV. KISS LAJOS BÁ

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS

BUDAPEST

November 11-én 18 órakor
már megtelt Nagymaros Fõ
tere kicsikkel és nagyokkal,
sok szép lámpással és nagy
örömünkre vidám hangulattal.

Öröm volt látni a sok apró-
ságot, amint saját készítésû

lámpásaikkal készültek, hogy
énekszóval kísérhessék Márton
lovast.

Azt is boldogan tapasztal-
tuk, hogy egyrészt a felsõ ta-
gozatosok is nagy létszámban

vettek részt a felvonuláson,
valamint megható volt régi di-
ákjainkat a sorok között látni.

Köszönjük Szabadi Szonja
6/a osztályos tanulónak, hogy
ismét vállalta Márton lovas
szerepét, Vitéz Lajosnak, hogy
segédkezett a vezetésben, a
Dunakanyar Fúvósegyüttes-
nek, hogy hangulatos zenét

szolgáltatott, és a Dunai Svá-
bok Önkormányzatának, aki-
nek a felvonulás végén min-
denki vendége lehetett.

Nem utolsósorban szeret-
nénk megemlíteni Neubauer
Ákos segítségét a vetítésnél, és

reméljük, betartja ígéretét, mi-
szerint "amíg õ él, addig segít
a Márton napi felvonulás lebo-
nyolításában".

Természetesen köszönjük
mindenki részvételét és jó-

kedvét, mellyel az a tény bizo-
nyosodik be, hogy rohanó vi-
lágunkban nagy szükség van az
effajta rendezvényekre, amikor
egy kis idõre megállunk, beszél-
getünk és együtt vagyunk.

KITTENBERGER KÁLMÁN

ÁLTALÁNOS ÉS

MÛVÉSZETI ISKOLA

NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG

Márton napi felvonulás Olvasói levél
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Az õszi szünet után diákjaink és
pedagógusaink újult erõvel folytat-
ták a tanévet.

November 10-én került sor a
szociális munkások napja alkalmá-
ból megrendezésre kerülõ elõadás-
ra. A rendezvényen Rudolf Lilla gi-
tározott, Kovács Tünde zongorázott,
Döbrössy Orsolya, Bálint Dorottya
és Bálint Flóra fuvolázott, Ribai
Zsófia szavalt. A tanulókat felkészí-
tette László Béla, Kis Judit, Szige-
ti-Benedek Gabriella, illetve Varga
Zoltánné.

Iskolánk táncosai november 11-
12-én Nyíregyházán jártak, ahol az
Országos Ifjúsági Néptáncfesztivál
nívós zsûrije elõtt mutatták meg te-
hetségüket. A fesztivál részleteirõl
Bálint Zádor írása számol be. Isko-
lánk vezetõsége köszönetét fejezi ki
azoknak a szponzoroknak, akik le-
hetõvé tették a fiataloknak a verse-
nyen való részvételt: CBA - Rasman
Zsolt, Bonafort Kft - Hadi Péter, Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat,
Petrovics László  és családja,
Marosnet Kft, Piramis Építõk Háza,
Nagymaros Város Polgármesteri
Hivatala, Zoller Csaba, Roth Kft. -
Pericht József, Boldogasszony Háza
Monostor, Horváth Toni, Kis Ba-
lázs.  Külön köszönet a Nagymaro-
si Iskoláért Alapítványnak, ami az
anyagi támogatás mellett a jogi hát-
teret is biztosította. A gyerekeket el-
kísérte Sánta Gergõ, Bíró Anna és
Horváth Dávid.

Színházi látogatásokban bõvel-
kedett ez a hónap. Az elsõ osztályo-
sok a Csipkerózsika címû elõadást
tekintették meg a Nemzeti Tánc-
színházban. A táncjáték értékét nö-
velte, hogy Sánta Gergõt és Bíró
Annát is láthatták a gyerekek a szín-
padon.

A váci mûvelõdési házban a
második osztályosok a Kolontos
Palkó címû mesejátékot láthatták. A
gyerekek véleménye szerint az elõ-
adás izgalmakban és humorban egy-
aránt bõvelkedett.

November végén a nagymarosi
mûvelõdési házban a Görbe Tükör

Színi Társulat Tanár úr kérem! címû
elõadását láthatták a nagyobb diá-
kok.  Ezúton is köszönjük a mûve-
lõdési ház és a könyvtár dolgozói-
nak munkáját, melynek köszönhe-
tõen a tanulók megtekinthették ezt
a színvonalas színjátékot!

November 11-én Heinczné
Cserni Katalin ismét megrendezte
a Márton-napi felvonulást. Az elõ-
zõ évekhez hasonlóan Nagymaros
város apraja és nagyja lámpásaival
világította meg gyönyörû Fõ terün-
ket.

A felvonulás elõtt még nyolc
kisdiák mérettette meg tudását a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Is-
kolában, Dunakeszin a Bolyai anya-
nyelvi csapatversenyen. Zoller
Csabáné kíséretében két csoport in-
dult a rendezvényen.  A 92 induló
csapatból a 27. helyezést érte el
Bálint Dorottya, Bálint Flóra,
Döbrössy Orsolya, Hadi Kornélia
négyese. A második csapat a 73. he-
lyezést érte el.  A csoport tagjai vol-
tak: Gável Klára, Ribai Viktória,
Szilágyi Bálint, Wiedermann Leven-
te. Eredményeikhez gratulálunk!

November 14-én vette kezdetét
Visegrádon az "Áprily-napok" ren-
dezvénysorozat. Ennek keretein be-
lül hat felsõs diák vett részt a vers-
és prózamondó versenyen. Hlaván
Eszter, Radics Martina, Bodor And-
rás, Fehér Bence, Juhász Ildikó,
Sümegi Nikolett szavalatát többek
között Jékely Endréné és
Heinzinger Miklós értékelte. A ta-
nulók sok dicséretet kaptak, s a kri-
tikákból is sokat tanultak.

A visegrádi iskola "Áprily tanár
úr" címmel meghirdetett egy rajz-
és képzõmûvészeti pályázatot is,
melyen részt vettek és emléklapot
kaptak a következõ tanulók:
Hortoványi Franciska, Hámori
Vanda, Hegyi Levente, Tomán

Szelemér Horka, Mosonyi Borbála,
Petrovics Bence.

Jelen voltunk az Áprily-kupán
is, ahol focistáink hõsiesen küzdöt-
tek, de minden igyekezetük ellené-
re is csak a negyedikek lettek. No-
vember 17-én floorballozni indul-
tak diákjaink, s habár a dobogón
nem állhattak, sok-sok labdával
gyarapították tornatermünk felsze-
relését.

A következõ héten a
sulibajnokság újabb fordulója kö-
vetkezett. Ezúttal a floorballban
mutathatták meg magukat a gyere-
kek. Az elsõs osztályokban a leg-
jobb csapatnak bizonyult Szekeres
Ferkó, Szobonya Bálint, Valentin
Ádám és Hortoványi Benedek
együttese. A másodikosok körében
a gyõztes csapat tagja volt: Patak-
falvi Domonkos, Erdõsi Bálint, Far-
kas Szabolcs, Fleischmann Bálint.
A harmadik évfolyamon a legered-
ményesebb csapat tagjai: Bálint
András, Lázár Olivér, Kis Farkas,
Szilágyi Dávid volt. A negyedikes
diákok közül a legjobb eredményt
érte el az a csapat, melynek Squor
Marcell, Fleischmann Benedek,
Radics Bence, Zeller Norbert volt a
tagja.

A felsõsök eredményei a követ-
kezõk szerint alakultak: az 5-8. osz-
tályos lányok közül a legsikeresebb
csapat a Hansághy Laura - Jeszensz-
ky Petra - Schwarcz Anna - Szilágyi
Lili négyese. Az 5-6. osztályos fiúk
közül elsõ lett: Guthy Tamás, Mészá-
ros Gergely, Balázs Krisztián. A 7-8.
osztályosok legjobb csapatának tag-
jai voltak: Hámosi Erik, Török Márk,
Halász László, Holtság Attila.

Gratulálunk!
Az egészséges életmódhoz a

sporton kívül az is hozzájárul, hogy
ne dohányozzunk. A dohányzás el-
leni világnap alkalmából Burányi

Iskolai hírek

A mûvészeti iskola zenei tagozata
már sok éve megünnepli az Ifjú
Zenebarátok Napját, melyre évrõl-
évre egyre többen kíváncsiak, így
ismét megtelt a mûvelõdési ház
november 18-án, hogy meghall-
gassa a különbözõ hangszereken
játszó gyerekeket.

Harmadik alkalommal hívjuk
meg az Ujvári Gábor vezette If-
júsági Zenekart, akik vidám fel-
ütésként megadták a koncert han-
gulatát. A négy nagyobb együttes
mûsorszámai közé ékelõdõ szóló,
duó, trió és kvartett felállásban ze-
nélõ gyerekek nagyon színes re-
pertoárt mutattak be. A rene-
szánsztól kezdve végigkalauzoltak

Éva tanárnõ minden felsõs osztály-
nak összeállított egy-egy feladatla-
pot, melynek eredményeirõl a kö-
vetkezõ számban számolunk be.

A dohányzás elleni világnapot
követte az ifjú zenebarátok napja,
amely november 18-án volt. Errõl
Szigeti-Benedek Gabriella számol
be részletesebben az újság követke-
zõ hasábjain.

November 29-én rendezte meg
Bornemisza Angéla  és Zoller
Csabáné az alsós versmondó ver-
senyt. A pártatlan zsûri egyöntetû
véleménye szerint évrõl-évre színvo-
nalasabb produkciókkal találkozha-
tunk. A következõ eredmények szü-
lettek: 1-2. osztály: I. helyezett: Far-
kas Balázs (1.a), II. helyezett: Végh
Zsófia (2.b) és Palotay Ádám (2.a).
Különdíjasok ebben a korcsoport-
ban: Ladócsi Blanka (1.a), Balogh
Friderika (2.b), Szenvedi Luca (2.b),
Lengyel Alíz (2.b) és Heinczinger
Barnabás (1.b). 3-4. osztály: I. he-
lyezett: Bálint András (3.a), II. he-
lyezett: Szalai-Benedek Bálint (3.b),
III. helyezett: Bognár Berta (3.b).
Különdíjasok: Hevesi Hanna (3.b),
Heves Napsugár (3.a), Mile Kamil-
la (4.a), Szilágyi Bálint (4.b), Squor
Marcell (4.a). Gratulálunk!

Végül, de nem utolsósorban meg
kell említenem Szalontai Kata (3.b)
nagyszerû teljesítményét. Kata részt
vett az Országos Diákolimpián, ahol
a 2. helyezettnek járó díjat hozta el
akrobatikus torna szakágból. Gratu-
lálunk!

November 14-én a fogadóórára
sajnos ismét kevés szülõ tudott el-
jönni. Mindössze 16 szülõ jött el
gyermeke tanulmányi eredményei,
ill. magatartása után érdeklõdni.

A következõ hónapban rendez-
vényeink Jézus születésének ünne-
péhez, karácsonyhoz kapcsolódnak.
December 20-án 10 órakor
Heinczné Cserni Katalin szervezé-
sében karácsonyi üdvözletet tartunk
a Dunán. December 21-én 17 óra-
kor kezdõdik a hagyományos Csil-
lagváró ünnepélyünk. Mindenkit
szeretettel várunk!

minket szinte az összes zenei stí-
luson. A 16 tagú furulyazenekart,
melyet Pozsgainé Lados Katalin
vezényelt, klarinétos, ütõs és gi-
táros gyerekek is kísérték. A gi-

tárzenekar László Béla vezetésé-
vel adott elõ két számot, Lénárdné
Patai Zsuzsanna zongora négyke-
zest, Rácz Tamás rézfúvós duettet
tanított be. Új színfolt volt a klari-

Ifjú zenebarátok napja nét kvartett, a fuvolisták szólóval,
és trióval képviselték a tanszakot.
Visszatapsolták Kis Judit tanítvá-
nyát, Solymosi Pétert, aki korát
meghazudtoló érzékenységgel
adta elõ Beethoven: Für Elise
címû mûvét, valamint hasonló
érettséggel fuvolázta Conte
Impromptujét Halápi Blanka.

A zárószámként fellépõ ütõs
együttes, amelyben a legkisebbtõl
Oláh Norbert tanárig a teljes tan-
szak részt vett, valóban "ütõs"
mûsort adott elõ, melyet a közön-
ség szûnni nem akaró tapssal ju-
talmazott.

Köszönjük a szereplõknek, va-
lamint tanáraiknak a színvonalas
mûsort!

SZIGETI-BENEDEK GABRIELLA

FUVOLA TANÁR,
ZENEI MUNKAKÖZÖSSÉG
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A nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvésze-
ti Iskola Perdülõ tánccsoportja
november 11-12-én országos
táncversenyen vett rész Nyír-
egyházán.

A tánccsoport ez év szep-
temberében alakult. Tagjai fõ-
ként nyolcadikosok és olyan
fiatalok, akiket a tánc szerete-
te - nagymarosi tanulmányaik
befejezése után is - összetartott,
de vannak közöttünk szobiak,
budapestiek is. Jó társaság ala-
kult ki, jóllehet legtöbbünk tán-
colt már együtt korábban. A
csoportot Bíró Anna és Sánta
Gergõ vezeti komoly szakmai

felkészültséggel és kiváló pe-
dagógiai érzékkel. Melyre
szükség is volt az elmúlt idõ-
szakban, hiszen alighogy meg-
alakult az együttes, benevez-
tünk egy országos ifjúsági
táncversenyre, melynek meg-
rendezésére idén Nyíregyhá-
zán került sor. Megkezdõdött
a kemény munka olykor egész
napos próbákkal; persze az iz-
zadás mellett jutott idõ bõven
a nevetésre is. De volt mit csi-
nálni bõven: a koreográfia
összeállítása, a lépések, figu-
rák, mozdulatok megtanulása
és kifinomítása, az énekek
megtanulása, majd a ruhák
gondos összeválogatása, szük-
ség szerinti igazítása.

Aztán eljött a verseny nap-
ja. Várakozással tele indultunk
útnak. A Népligetnél találkoz-
tunk a százhalombattai tánc-
együttessel, ahonnan közös
busszal mentünk tovább. Ko-
raeste érkeztünk meg Nyíregy-
házára, ahol már javában foly-
tak az elõadások.

Minden együttesnek két
produkcióval kellett készülnie.
Mi egy mezõségi magyar és

egy nagyecsedi cigány koreog-
ráfiával készültünk. A fellépés
elõtt még volt lehetõségünk
próbálni, bejárni a színpadot,
megismerni a terepet, ugyanis
csak másnap, szombaton kerül-
tünk sorra. Nagyon sok szín-
vonalas elõadást láthattunk. Az
együttesek munkáját rangos
zsûri értékelte. Ugyan díjat
nem nyertünk, a zsûri elisme-
rõen nyilatkozott munkánkról.
Sok pozitív kritikát mondtak
mind a koreográfusokról, mind
rólunk, táncosokról. Megérte a
sok munka.

Sajnos egy ilyen versenyen
való részvétel azonban nem

csak munkával, hanem jelen-
tõs kiadásokkal is jár. Ezúton
szeretnénk köszönetet monda-
ni azoknak, akik bármilyen
módon segítettek abban, hogy
részt vehessünk a versenyen, és
hogy egyáltalán odajuthas-
sunk.

A versenyre való felkészü-
lés majd maga a verseny sok
energiát igényelt, ugyanakkor
erõt adott a folytatáshoz, hiszen
még jobban összekovácsolta a
csapatot. Ráadásul egy jó han-
gulatú hétvégét tölthettünk el
hasonló gondolkodású, a nép-
táncot szeretõ emberek között.
Sok élménnyel és új ismeretsé-
gekkel, bár kissé fáradtan ér-
tünk haza vasárnap hajnalban.

Most pedig készülünk a
jövõ évi versenyre, melyen az
idei tapasztalatok birtokában jó
esélyekkel indulunk, de nincs
könnyû dolgunk, hiszen még
újak vagyunk a "palettán" a
sok neves együttes mellett.

Az együttes nevében kívá-
nok békés karácsonyt és Isten
áldását az új évre minden ked-
ves nagymarosi polgárnak!

BÁLINT ZÁDOR

Nyíregyházán perdültünk
a színpadra…

A Kerekegylet által is vélemé-
nyezett kereskedelmi törvény
októberi módosítása (2011. évi
CXXXV. törvény a kereskede-
lemrõl szóló 2005. évi CLXIV.
törvény módosításáról) alapján
helyi termelõi piac a kereske-
delmi hatóságnak történõ beje-
lentéssel üzemeltethetõ, így az
engedélyeztetés procedúrájától
mentesül. Ez régóta várt, fon-
tos és üdvözlendõ módosítás.
A törvény létrehozta ugyanak-
kor a helyi termelõi piac fogal-
mát, amely "olyan piac, ahol a
kistermelõ a piac fekvése sze-
rinti megyében, vagy a piac 40
km-es körzetében, vagy Buda-
pesten fekvõ piac esetében az
ország területén bárhol mûkö-
dõ gazdaságából származó
mezõgazdasági-, illetve élelmi-
szeripari termékét értékesíti" .

Ennek szellemében az áru-

sítás feltételeit tovább leszünk
kénytelenek szigorítani,
amennyiben kizárólag õster-
melõi igazolvánnyal vagy kis-
termelõi engedéllyel rendelke-
zõ magánszemélyek kínálhat-
ják saját elõállítású portékái-
kat. A kitétel ellen vétõ árusok
sajnos automatikusan kizárás-
ra kerülnek a piacról.

Az egylet által végzett rep-
rezentatív kérdõívezés eredmé-
nyei termelõi és vásárlói oldal-
ról is megerõsítik annak hang-
súlyosságát, hogy csak saját
termékekbõl álljon a piaci áru-
paletta.

A Spájzplacc télen szomba-
tonként 9-12 óráig tart nyit-
va.

December 24-én adventi pi-
acnap forraltborral és betlehe-
mesekkel! Szeretettel várunk
mindenkit!

Tisztelt Nagymarosiak !

Engedjék meg, hogy tiszte-
letem, köszönetem és hálám
jeléül megosszam Nagymaros
közösségével a közelmúltban
tapasztaltakat.

Úgy esett, hogy egyetlen
szülõnk, aki még van nekünk
súlyos állapotban került a kór-
házba, ahonnan otthonunkba
hoztuk haza ápolásra.

A felépüléséhez hirtelen
olyan eszközökre lett szüksé-
günk, amit azt sem tudtuk ho-
gyan, honnan szerezheztünk
be.

A segítség  azonnal érkezett
a Háziorvos, Gondozási Köz-
pont és katirász részérõl.

Végtelenül hálás vagyok
ezeknek a szervezeteknek és
embereknek a gyors, szaksze-
rû, önzetlen segítségükért.

Hogy a köszönet kifejezé-
sén kívül miért szerettem vol-
na megosztani ezt Önökkel?

Azért, mert ismét megmutatko-
zott "bajban ismerszik meg az
EMBER" és tudjuk, hogy e kis
közösségben mennyi empátia
és segítõkészség lakozik.
Mindezeket akkor tapasztaljuk
meg, amikor elõáll életünkben
a "helyzet" és rájövünk milyen
jó, hogy településünkön mû-
ködnek ezek az intézmények.
Kérem, leginkább akkor is
gondoljunk erre, amikor adó-
kötelezettségünknek kell ele-
get tenni, mert adóforintja-
inkból történik ezen intézmé-
nyek fenntartásának finanszí-
rozása is.

Mégegyszer hálás köszönet
a Háziorvosnak és assziszten-
ciájának, a Gondozási Központ
vezetõjének, munkatársainak
és a  Váci Egyházmegye Nagy-
marosi Támogató és Otthon-
ápolási Szolgálat  munkatársa-
inak.

BEDÕ KLÁRA

Köszönet és hála

SPÁJZPLACC - változó
részvételi feltételek
2012 január 1-tõl
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Köztünk élnek

"A kerek csokoládét, a szögle-
tes csokoládét, a hosszú csoko-
ládét, a rövid csokoládét, a
gömbölyû csokoládét, a lapos
csokoládét, a tömör csokolá-
dét, a lyukas csokoládét, a cso-
magolt csokoládét, a meztelen
csokoládét, az egész csokolá-
dét, a megkezdett csokoládét,
az édes csokoládét, a keserû
csokoládét¸ a csöves csokolá-
dét, a mogyorós csokoládét, a
tejcsokoládét, a likõrös csoko-
ládét, a tavalyi csokoládét, az
idei csokoládét, és minden
olyan csokoládét amit csak ké-
szítenek a világon." - mondta
Gombóc Artúr. A már szinte
szállóigévé vált mondás, most
rám is igaz lett, hiszen meghív-
tak csokoládékészítésre. Be-
vallom, régóta vágytam arra,
hogy megismerjem Flamich
Gábor és Konkoly Rita ku-
lisszatitkait. Most ezt többed-
magammal tehettem meg. És
még messzire sem kellett men-
nem, mindössze Nagymaroson
a Magyar utcába.

Biztos sokan ettek nyáron a
kézmûves fagylaltozóban, mel-
lette egy kis helyiségben pedig
fantasztikus csokoládék bújnak
meg. Most, télen is érdemes
bemenni, hiszen több féle ízben
is kostólhatunk forró csokolá-
dét, nem is akármilyet!

Nos, én az üzletnél beljebb
jutottam, arra a helyre, ahol
nagyban készül a csoki. Kö-
ténnyel felszerelkezve sok más
vendég társaságában kezdhet-
tem neki életem elsõ csokolá-
dé készítésének. Elõször az el-
mélet jött. Rita bevezetetett
minket az alapanyag történeté-
be. Eközben megkóstolhattuk
a csokoládébabot, a kakóvajat
és babtöretet is.

A munka megkezdése elõtt
még vendégül láttak minket
egy forró csokira is. Közben
kiderült, hogy mindenki más és
más területrõl jött, de egy
összeköt minket: csokit aka-
runk készíteni. A folytatásban
Gábor vette át a stafétabotot.
Megmutatta, hogy hogyan ké-
szíthetjük el otthon is a finom-
ságokat. Elõször a temperálás
folyamatát kellett elsajátíta-

nunk. Ehhez szükségünk van
egy mikrohullámú sütõre, egy
tálra, fakanálra és sok-sok cso-
ki pasztillára.  A melegítés fo-
lyamata alatt ismerkedtünk
meg a fûszerekkel, a formák-
kal és a különbözõ díszítõ ele-
mekkel. Rita különbözõ egy-
szerû praktikákba avatott be
minket. De ne felejtsük el a
késpróbát sem. A csoki ugyan-
is akkor jó, ha a késen három
perc alatt megszilárdul, és nem

folyik le.
A tanulás és jegyzetelgetés

után örömünkre nekiláttunk a
készítésnek. Gábor temperálta
a tej- és étcsokit, sorban álltunk
és vártuk az adagunkat. A mû-
anyagtasak sarkát segítséggel
kivágtuk és elkezdtük a töltö-
getést. Volt angyalka, madár-
ka, mézeskalácsforma, min-
denki kedve szerint válogatott.
Persze elõtte került a csoki alá
aszalt áfonya, pirított mandu-
la, kakaóvajas színezékkel
megfestett fólia, színes gabo-
nagolyók és még sorolhatnám.
Rá a finom, folyós csokoládé.
Majd a rázogatás, amit beval-
lom én elfelejtettem, ezért az

Akik megédesítik Nagymaros életét
"Ezt a csokit én készítettem" - bepillantás a kulisszatitkokba

elsõ adag finomság "hátsó"
fele érdekes formákat vett fel.
Az elkészült remekmûvek a
hûtõben landoltak, ahol 20 per-
cet töltöttek el. Ezután jött a
formából kiszedés. Én tartot-
tam tõle, hogy széttörnek majd
alkotásaim, de nagyon
könnyen kifordultak.  Hogy
kész legyen az ajándék követ-
kezett a csomagolás és a mat-
ricázás, a masni kötés. "Ezt a
csokit én készítettem" - ragasz-

tottuk rá büszkén a feliratot el-
készült finomságainkra.

De nézzünk a kulisszák
mögé is. Flamich Gábor nagy-
apja Galli János hagyományát
igyekezett tovább vinni, aki
1932-ben saját üzletet alapított
Nagymaroson, a Fõ téren Galli
cukrászda néven. Évekig kutat-
ta nagyapja munkáját, melynek
eredményeképpen elindította a
Kézmûves Fagylaltozót 1989-
ben. (Én még gyerekkoromból
emlékszem rá, ahogy iskola
után lementünk a Nagygom-
bócba és ettünk egy óriási
fagylaltkelyhet.) 2003-ban
összeállt receptgyûjteménye és
onnantól kezdve készít kézmû-

ves fagylaltot.
Késõbb Gábor egy nagy ál-

mát váltotta valóra azzal, hogy
2008-ban elment egy intenzív
csokikészítõ kurzusra Belgi-
umba. A sok gyakorlás után
2010-ben nyitotta meg üzletét
Nagymaroson, az FG Kézmû-
ves Csokoládémûhelyt. Nagy-
apjának emléket állítva kapta
a manufaktúra az FG, azaz a
Flamich-Galli nevet.

Azóta feleségével, Konkoly

Ritával megszállott csoki- és
bonbonkészítõvé váltak. Nagy-
marosi boltjukban több mint 170
csokoládéfajtát készítenek, köz-
tük Gombóc Artúr kedvenceit is.
Érdemes elmenni hozzájuk, mert
lelkesedésük magával ragadó,
szenvedélyük a csoki iránt pe-
dig határtalan. A karácsony kö-
zeledtével érdemes megnézni
boltjuk kínálatát, hiszen a leg-
szebb ajándék lehet a fa alatt egy
tábla kézzel készült finom cso-
koládé. Személyesen a Magyar
utca 18. szám alatt lévõ minta-
boltjukban, interneten pedig a
www.csakcsoki.hu honlapon
vásárolhatunk.

FURUCZ ANITA

Készül a finom csokoládé. Ma már több mint 170 féle csokoládé kapható a nagymarosi üzlet-
ben, amit Gombóc Artúr is megirigyelne

www.csakcsoki.hu
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK Karácsony

ÚJ HONLAPUNK címe:
www.matefoundation.hu -

KATTINTSON RÁ!
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

Ahogy Juhász Gyula írja:
"Szép Tündérország támad föl
szívemben / Ilyenkor decem-
berben."

A szeretet ünnepének köze-
ledtével az emberekben nyila-
dozni kezd valami melegségre
vágyás, a békésen szállingózó
hó egyre jobb szándékká olvad
legtöbbünkben. Ilyenkor
könnyebben segítünk,
könnyebben adunk, könnyeb-
ben ölelünk magunkhoz és
könnyebben karolunk fel min-
den jó ügyet… ilyenkor
könnyebben fogadunk ottho-
nunkba állatokat is, legyen az
menhelyi, kóbor, vagy a hõn
áhított törzskönyves kölyök.
Nincs nagyobb öröm a legtöbb
gyermek számára, mint a
Mennybõl az angyal meghitt
dallamára a sötét szobában
csillogó karácsonyfa alatt meg-
pillantani álmai kiskutyáját,
vagy kiscicáját, aki mostantól
hû társa lesz a felnõtté csepe-
redés hétköznapi kalandjaiban
és csatáiban. Õszintén örül,
õszintén hálás érte és õszintén
úgy gondolja, hogy õ lesz a
világ legeslegjobb gazdája.

Aztán sajnos elmúlnak az
ünnepek, a karácsonyfa lehul-
latja szép tûlevélgúnyáját és a
kis jövevény megmutatja ke-
vésbé kedves arcát is. Bepisil,
bekakil, lelöki a nagyi vázáját
az asztalról, megrágja és össze-
karmolja a bútorokat, megkar-
molja és megharapja a gyere-
ket játék közben és sokkal több
idõt és foglalkozást követel
magának, mint amennyit a csa-
lád valamennyi tagja összesen
képes nyújtani neki. És akkor
jönnek a gondok és a fejtörés,
hogy mégsem kellett volna
magukhoz venni, hogy most
mit kezdjenek vele és, hogy va-
jon ki rontott el és mit a neve-
lésénél…vajon ki a hibás? Pe-
dig igazából nem "bûnös" sen-
ki. A család minden tagját a
legjobb szándék vezérelte,
csak nem tudták, hogy mit vál-
lalnak.

Egészen pontosan a szülõk
nem tudták, hogy mit vállalnak.
Sokan kérdezték már tõlem,
hogy: "Mit gondolsz elég nagy
már a gyerek ahhoz, hogy kutyá-
ja legyen? Szerinted megenged-
hetjük neki? El fogja látni?" Be-
vallom õszintén, hogy én eddig
még csak lebeszéltem mindenkit
a kutyáról, aki a gyerekének sze-
retett volna kedveskedni vele.
Ilyen helyzetekben azt a kérdést
szoktam feltenni válasz helyett,
hogy "Te - felnõtt, szülõ - szeret-
nél kutyát, vagy sem?" Mert egy
gyermek 18 éves kora alatt nem
hivatott rá, hogy meghozzon egy
olyan komoly döntést, hogy az el-
következendõ 15 évben vállalja-
e, hogy felelõsségteljesen gon-
doskodik egy meglehetõsen értel-
mes és sok idõt igénylõ élõlény-
rõl.

A szülõ felelõs a gyermeké-
ért, következésképp õ felelõs a
gyermeke kutyájáért, macskájá-
ért is. Persze a gyereknevelésnek
fontos sarokköve lehet megtaní-
tani a gyermeket gondoskodni a
család állatairól, de ha valami mi-
att a gyermek ezt mégsem tudja,
vagy nem akarja teljesíteni, úgy
a szülõre marad az állat ellátása.
Ráadásul egy 10-14 éves gyer-
mek nem tudhatja, hol lesz 10 év
múlva, pedig ha minden jól megy

akár még a 30. születésnapját is
együtt ünnepelheti négylábú tár-
sával. Tehát egy szó mint száz,
nekünk, szülõknek, felnõtteknek
kell átgondolnunk, hogy szeret-
nénk-e kutyát vagy bármilyen ál-
latot tartani vagy sem. A kutyá-
nál maradva végig kell gondol-
nunk a kutyatartás anyagai terheit
(a www.matefoundation.hu olda-
lon minden leírtunk részletesen)
valamint a kutya egyéb igényei-
nek kielégítsét: sétáltatás, futta-
tás, játék, kutyaiskola. Mindez
ugyanolyan fontos, mint a táplá-
lék, hiszen az "unatkozó" kutya
rombol és agresszívvá is válhat.
A kutya arra van teremtve, hogy
az embernek társa legyen.

Tehát egy kutyának nem az a
legnagyobb boldogság, ha egye-
dül bóklászhat 1000 négyszögö-
lön, hanem ha sétálni, vadászni,
nyájat terelni, sportolni mehet
gazdájával. Gondoljuk végig,
hogy mindezt tudjuk-e, szeret-
nénk-e biztosítani a számára és ha
úgy érezzük, hogy nem jelent túl
nagy megterhelést és a szabad-
idõnkbe be tudjuk építeni a "ku-
tyázást", mint kellemes kikapcso-
lódást, akkor habozás nélkül ke-
ressük meg a fajtajellegzetessé-
gei alapján leginkább hozzánk
illõ társat és csempésszük a gyer-
mekünknek a karácsonyfa alá,
hogy úgy érezze, a kis jövevény
egyedül az "övé". És akkor nem
lesz probléma karácsony után
sem, hiszen tudjuk, hogy mit vál-
laltunk és a csillagszórószagú,
szaloncukros éjszakában megkö-
tött barátság valóban egy életre
fog szólni.

"Legyünk hát jobbak, s
higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben."
(Juhász Gyula)

NICKEL  RÉKA

Fegyverszünet

Karácsony, gyerekek, állatok
JÖN  A  TÉL. A kutya is
fázik! A száraz, széltõl vé-
dett kuckó, házikó mind-
egyiküknek kijár.

A kutya is szomjas! A jég
nem iható, adjunk neki na-
ponta többször langyos vi-
zet.

A kutya fagyott ételt sem
tud enni!

Az újszülött kiskutya
megfagy, ha nem visszük
melegbe!

Az öreg kutya is izületis!
- kérjünk neki gyógyszert,
mert pont úgy szenved, mint
a gazdája!

TÜZIJÁTÉK. Sok kutya
fél és pánikba kerülhet a
tüzijátékokkal járó villaná-
soktól és durranásoktól.  A
pánik következtében világgá
rohannak, átugranak keríté-
sen, balesetet okozhatnak,
sõt el is pusztulhatnak!

Kérjük a felelõs gazdikat
hogy, a tüzijáték tartamára,
helyezzék kutyáikat zárt tér-
be.

JÓKÍVÁNSÁG  ÉS
KÖSZÖNET. Az 'Állatvé-
dõ Sorok' kedves olvasóinak
Kellemes Karácsonyi Ünne-
peket és Boldog Újévet kí-
ván a Máté Alapítvány ku-
ratóriuma és  egyben hálás
köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik adományaik-
kal, adójuk 1 százalékának
felajánlásával támogatták
munkásságunkat.

Híreink

www.matefoundation.hu
www.matefoundation.hu
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A mûvelõdési ház programjai
2011. december

Anyakönyvi hírek
Születtek: Salamon Virginia lánya Virginia Ketrin, Né-
meth István és Botos Krisztina fia Viktor.

Elhunytak: Mórász Zsuzsanna, Ortmann Istvánné sz.
Szentesi Anna Gizella, Burgermeister János József, Kotrucz
László Lajos, Tóbiás József István.

Köszönet!
Szeretnénk köszönetet mondani,  hogy a pogármesteri hi-
vatal ebben a szezonban is elindította a temetõjáratot.

Köszönjük Bessenbacher Gézának , hogy minden
szerdán vitte és hozta a temetõbe azokat, akik csak gya-
log és messzirõl tudnának a temetõben menni.  Külön
köszönjük Gézának, hogy az utolsó hazafelé induló já-
rat elõtt körbe ment a sírok között, nehogy ott felejtsen
valakit.

Reméljük a követezõ évben is  igénybe vehetjük a "teme-
tõ járatot"!!!

KÖSZÖNIK, A BUSZ UTASAI…

Köszönetnyilvánítás
Nagymaros Város Önkormányzata és a Maros Építõipari és
Kommunális Kft köszönetét szeretné kifejezni Buzás Ottó-
nak, aki jelentõs összeget adományozott a temetõ karban-
tartására. A pénz felhasználásáról jövõre közösen dönt a vá-
ros és a kft.

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, a könyvtár
2011. december 20-tól (kedd)
2012. január 2-ig zárva tart.

Utolsó kölcsönzési nap:
december 17. (szombat) 8-12-ig.

Nyitás: 2012. január 03. (kedd) 9 órakor.

Lehetõség van több kötet kölcsönzésére is! Kérjük azo-
kat a Kedves egykori (és jelenlegi) Olvasóinkat, akik már
régóta nem hozták vissza a  kikölcsönzött könyveket, vagy
véletlenül könyvtári könyv került hozzájuk, hogy hozzák
vissza a könyvtárba!

Bármilyen régen is járt könyvtárunkban, bármilyen ré-
gen is kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel és szívesen
látjuk! Késedelmi díjra sem kell számítaniuk!

A megbocsátás hónapja nálunk december, a karácsony
és a szeretet jegyében!

Könyvtárunk könyvállománya közel 31 ezer kötet,  mely-
bõl minden beiratkozott olvasó válogathat, kölcsönözhet.
A könyvtár címe: Nagymaros, Váci út 11.

Kölcsönzési idő:
Kedd:        9-12/13-18
Szerda:      9-12/13-18
Csütörtök:   --    13-16
Péntek:      9-12/13-18
Szombat:   8-12   ---

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik saját könyvgyûjteményük fölös példányaival segítet-
ték könyvtárunk mûködését. A felajánlott könyvekkel le-
hetõvé tették, hogy a régi, esztétikailag már nem megfelelõ
köteteket cserélni tudtuk, illetve a könyvtár gyûjteményé-
ben eddig nem található - de beleillõ - könyveket állományba
vehettük.

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT

ÉS ERŐBEN, EGÉSZSÉGBEN, EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

December 12. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - Ka-
rácsony est
December 13. de.: vásár
December 14. 18 óra: A képviselõ-testület gazda-
sági és városfejlesztési bizottságának ülése
December 15. de.: vásár
December 17.  9-tõl 15 óráig: Karácsonyváró
December 17. 17 óra: Karácsonyi koncert
December 19. de.: Csillagváró - fõpróba
December 20. 12-tõl 18 óráig: véradás
December 21. 17 óra: Csillagváró

Fénylánc
December 21-én, szerdán este 6 órakor a Panoráma alatti
Duna-parton ismét meggyújtjuk a Fénylánc nagymarosi
máglyáját.

Negyedik éve ott ünnepeljük a téli napfordulót, hatal-
mas tüzet gyújtunk, beszélgetünk, elõvesszük a jó kis hazai
enni-, innivalót, és körbekínáljuk a finomságokat. Egy-két
gyerekruhán új kiégett folt keletkezik... de annyira jó tüzes
botokkal szaladgálni a Duna-parton, ugye, gyerekek?

Ha tiszta az idõ, látni lehet a Szigetcsúcson, és a szem-
közti hegyen a lévõ máglyát, így kapcsolódunk össze az
egész Kárpát-medencében gyújtott tüzekkel.

Mindenkit szeretettel várunk, aki nem fél a hidegtõl, és
szereti a jó társaságot.

JOBBIK NAGYMAROSI SZERVEZETE

David cipészműhely
Kibővült kínálattal várja kedves vendégeit:

Cipőápolási termékek, talpbetétek, cipőfűzők
bőr pénztárcák, női bőrkesztyűk kulcstartók.

Állandó akciók a 40 %-os kosárban!
Nagymaros, Vasút u. 3.
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- ABLAKSZIGETELÉS -
Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.

60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.

MENITA Kft. 06-30/912-9413 www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

Minden
forint számít!

Válasszon
15 biztosító
ajánlatából!

Időpont egyeztetés:
06-30/851-40-61

Lakáselőtakarékosság
30 % állami  támogatással
+ 3,9 % lakáskölcsönnel!

Major László
Nagymaros, Mainzi utca 21.

Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!

Külső mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterű kisbusz)

Belső takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterű kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.

06-30/343-88-67

Az Alacsony-Tátra síterepei
közelebb vannak, mint gondolná!

 Egynapos sí utakhoz, vegye igénybe
8 és 16 fős buszainkat!

Donovaly, Jasná, Tale, Chopok-dél

Személyre szabott ajánlatokhoz
várjuk jelentkezését!

Héda Tours, Visegrád
 Tel.: 70/930 5768, hedatours@t-online.hu

Áldott békés karácsonyt
és boldog új esztendőt kíván
minden kedves Olvasójának

a Nagymaros újság szerkeszteősége!

Sok kicsi
sokra megy!

PAPÍRHULLADÉK ,
PET PALACK

ÁTVÉTEL
H-P: 9-15 óráig
Sz.: 9-12 óráig

VÍSZEL KFT
Nagymaros, Vasút utca 31.
Telefon: 06-70/608-8002

és 06-30/551-9466.

www.menita.hu
mailto:hedatours@t-online.hu
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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,
Mihályhegy u. 6.

Felelõs szerkesztõ:
Furucz Anita

(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím:

2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,

fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK

LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Karácsonyi koncert
Sok szeretettel meghívjuk Önt és ked-
ves családját december 17-én, szom-
baton 17 órára a nagymarosi mû-
velõdési házban tartandó hangver-
senyünkre. A koncerten fellép a
Nagymarosi Nõi- és Férfikar, a Du-
nakanyar Fúvósegyüttes és az ifjú-
sági zenekar. A közösen elõadott mû-
sorrészben felcsendül Händel Halle-
luja kórusa a Messiás címû oratóri-
umból, valamint más fúvószenekarra és vegyeskarra kompo-
nált zenemûvek. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! (To-
vábbi információ: www.dunakanyarfuvos.hu)

Karácsonyi Jótékonysági Vásár
az óvodák javára

Kedves Nagymarosiak!

December 17-én,
szombaton 9-tõl, 18 óráig
Nagymaros Fõ terén
KARÁCSONYI
JÓTÉKONYSÁGI
VÁSÁRRA
várjuk az érdeklõdõket.

Ennek keretében gyûjtést szervezünk, melynek bevételét az
óvodák eszközeinek bõvítésére szánjuk!

Szeretnénk összegyûjteni karácsonyi süteményeket, ké-
zimunkát, karácsonyi díszt, megunt játékokat, könyveket is
szívesen árusítunk.

Az adományok gyûjtése az óvodákban, és a mûvelõdési
házban történik. Mindennemû segítséget, ötletet szívesen
fogadunk!

Kérjük a kedves
Szülõket, Nagyszü-
lõket, Hozzátartozó-
kat, hogy támogas-
sák kezdeményezé-
sünket!

Karácsonyi han-
gulat, és forralt bor
vár minden kedves
érdeklõdõt!

ÓVODAI SZÜLÕI

MUNKAKÖZÖSSÉG

Karácsonyi hangverseny
Szeretettel várunk Mindenkit december 18-án, vasárnap 16
órakor a katolikus templomban rendezett karácsonyi hang-
versenyre, és az azt követõ vendégségre, melyet ebben az
évben közös összefogással szervezünk.

Ahhoz, hogy minél szebb és bõségesebb kínálattal készül-
hessünk az év legszebb ünnepére, a karácsonyra minden ked-
ves felajánlást, finomságot nagy szeretettel fogadunk!

Közremûködnek:
- a nagymarosi óvodások és iskolások
- a Hanga kamara és
- a Nagymarosi férfikar

A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklõdhetnek: Heinczné
Cserni Katalinnál, tel.: 06-30/331-3372 és Juhász Orsolyá-
nál, tel.: 06-30/599-4213.

A NAGYMAROS TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET HELYTÖRTÉ-
NETI GYÛJTEMÉNYÉBE, II. VILÁGHÁBORÚ ELÕTTI, NAGY-
MAROSI TÉMÁJÚ KÉPESLAPOKAT VÁSÁROLNA. ÕRIZZÜK MEG

EGYÜTT KÉPES MÚLTUNKAT! TELEFON: 06-20/369-8979.

Naptár az önkéntes
tûzoltóktól

Megvásárolható a Nagymarosi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2012 évi naptára, melynek be-
vétele az egyesületet támogatja.
Felhívjuk a pártoló tagok figyel-
mét, hogy a jövõ évi tagsági dí-
jak befizetése megkezdõdött. A
naptár megvásárolható és a pár-
toló tagsági díjak befizethetõk
David Balazic elnöknél, a Vas-
út út 3. szám alatt.

mailto:dunapress@invitel.hu
www.dunakanyarfuvos.hu

