Nagymaros

2006. április 5. - a lap ingyenes!

polgárváros, királyi panorámával
Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

A nemzet jövõje Sík Sándor: Keresztút
IV. Stáció
mindennél fontosabb
A hazaszeretet legyen a mérce
Az 1848-as forradalom és szabadságharc szereplõire - akik
Magyarország szabadságának
kivívásáért harcoltak - emlékezett Nagymaros város lakossága március 15-én délután a
mûvelõdési házban.

Az ünnepi mûsorban elõször Edöcsény András polgármester emlékeztette a jelenlévõket a 158 évvel ezelõtt történtekre, amikor az akkori forradalmi ifjúság 12 pontban,
tizenkét erkölcsileg kikezdhetetlen pontban foglalta össze
követeléseit, amelyek közül a
harmadik volt: évenkénti országgyûlést Pesten.
- Ez azon kevés pontok
közé tartozik, mely meg is valósult, ezért nagy öröm és nagy
megtiszteltetés a számunkra,
hogy a mai napon az ünnepi
beszédet a magyar országgyûlés alelnöke, Harrach Péter
fogja mondani – hallottuk
Edöcsény Andrástól, aki a továbbiakban a szabadságról
beszélt. “Tudjuk - mert a saját
bõrünkön éreztük - a szabadság azt jelenti, hogy az ember
választhat, és választanunk is
kell.
» folytatás a 3. oldalon

Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.
Véres rózsák verték ki a testét.
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.
Most elõször roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.
Szeges szíjak a húsába tépnek,
Borzalommal kísérik a népek.
Szeges szíjak csontig elevenbe.
Jön az úton Szûzmária szembe.
A szemébõl mennyek mosolyognak,
De szívében hét tõre pokolnak.
Nézi Jézust, nézi a keresztfát,
Azt a véres, verejtékes orcát,
Azt az Arcot, azt az édes-egyet,
Aki az õ testébõl testedzett.
Kis Betlehem boldog éjjelében
Õ ringatta ámuló ölében,
Õ mosott rá, fõzött és dagasztott,
Ágya szélén de hányszor virrasztott!
Ruhácskáit szõtte, fonta, foldta,
Haj pedig már akkor is de tudta...!
Ó hogy nézte távolodó képét,
Mikor elment, három éve, végképp!
Nézi most is, rogyadozó testtel,
Kicsi fiát a szörnyû kereszttel.
Nézi, nézi, fátyolodó szemmel.

VÉRADÁS!

Április 13-án (nagycsütörtökön) 12-tõl 18
óráig véradás lesz a mûvelõdési házban. Szeretettel várjuk
a véradókat!
VÖRÖSKERESZT

Meghívó kút felszentelésére
Kedves Emberek, nemes nagymarosi Polgárok, tisztes Öregjeink, ifjak
és leányok!
Az Úr 2006. esztendejének Húsvétján, annak is Vasárnap délelõttjén
11 órakor felszenteljük régi-új kutunkat a Szent Imre hercegrõl nevezett
téren.
Szeretettel várunk mindenkit egy szál virággal a kezében, hogy együtt
Fotó:
Ivor Kriszta
ünnepeljünk és örüljünk városkánk szívében.
ARS REGIA

Megy a Jézus, utána a tenger.
Véres úton, végestelen hosszan:
Tenger ember, férfi, gyerek, asszony.
Véres tajték veri ki a mesgyét.
Valamennyi viszi a keresztjét.
Nem hiányzik senki sem a sorból:
Legelöl a tizenkét apostol,
Utánuk a számolatlan ezrek,
Ködbeveszõ végtelen keresztek.
Ott piheg a sok mái szegény is:
Édesapám, édesanyám, én is!
Hétfájdalmas, nézz ide miránk is,
Krisztus Anyja, légy a mi anyánk is!

A tartalomból
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Beszámoló a képviselõ-testületi ülésekrõl
Képes árvízi beszámoló
A Magyar Mentálhigiénés Szövetség konferenciája
Nagymarosi bor- és kolbászverseny
A világjáró fúvószenekar hangversenye
A nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola Néptánc tanszakának munkájáról

» 2. oldal
» 4. oldal
» 5. oldal
» 8. oldal
» 11. oldal
» 12. oldal

“Akit a kommunisták gyûlölnek, arra érdemes odafigyelni”
(KUNSZABÓ FERENC)
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Beszámoló a képviselõ-testületi ülésekrõl
Gyombolai Gyula a pénzügyi és gazdasági bizottság új elnöke
Március hónap folyamán kétszer ült össze Nagymaros Város Képviselõ-testülete, 6-án
és 14-én.
A március 6-i rendes ülés
határozatai:
- elfogadták a polgármester
elõterjesztésében a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót;
- Az üdülõegyesületi vezetõkkel történt egyeztetés alapján a testület felkérte a jegyzõt, hogy dolgozza ki az adórendelet módosítását;
- elfogadták a Nagymaros
Városi Gyámhivatal 2005. évi
mûködésérõl szóló beszámolót;
- elfogadták a Nagymarosi
Város Térségi Gyermekjóléti
Szolgálat és Családsegítõ
Szolgálat 2005. évi mûködésérõl szóló beszámoló;
- elfogadták Nagymaros
Város Nevelési Tanácsadója
2005. évi mûködésérõl szóló
beszámolóját;
- elfogadták a Nagymarosi
Védõnõi Hálózat 2005. évi
mûködésérõl szóló beszámolót;
- elfogadták Nagymaros
Város Mûvelõdési Ház és
Könyvtár 2005. évi mûködésérõl szóló beszámolót. E napirendhez kapcsolódóan határoztak arról a képviselõk,
hogy módosítják az intézmény alapító okiratát, s felhatalmazták a polgármestert a
módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére. A
módosítás lényege, hogy a
mûvelõdési ház tevékenységi
köre a rádió- és televízió mûsorok közvetítésével, adásával egészül ki. A gazdálkodásra vonatkozó részben pedig a
kiegészítés arra vonatkozik,
hogy az intézmény a helyi
közszolgálati televízióval
kapcsolatos ki- és befizetéseket a polgármesteri hivatal
erre a célra elkülönített számláján vezeti;
- elfogadták Nagymaros
Város Gondozási Központja
2005. évi mûködésérõl szóló
beszámolót;

- elfogadták a Katolikus
Karitász 2005. évi mûködésérõl szóló beszámolót;
- megismerte és elfogadta a
testület Nagymaros város
2006. évi eseménynaptárát;
- a képviselõ-testület határozott arról, hogy civil szervezetek 2006. évi támogatására
pályázatot írnak ki;
- elfogadta a testület a 2006.
évre vonatkozó közbeszerzési
tervet, s felkérte a polgármestert, hogy a törvényi elõírásoknak megfelelõ formában azt
nyújtsa be a Közbeszerzések
Tanácsához;
- elfogadták a polgármesteri hivatal köztisztviselõinek
teljesítményértékelésére vonatkozó célokat;
- megismerve a környezõ
települések díjtételeit, az elõterjesztés korrigálásával elfogadták az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó
nyersanyagköltség és térítési
díjak meghatározásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítását;
- hatályon kívül helyezte a
képviselõ-testület a város korábbi vagyonrendeletét – mivel abban sok változtatás történt – és elfogadta az új vagyonrendeletet (Az új rendelet megtekinthetõ a polgármesteri hivatalban és a könyvtárban.)
- foglalkoztak a városatyák
ingatlanvásárlási kérelemmel;
- határoztak arról, hogy a
Fótibusz koncessziós szerzõdésének lejártára való tekintettel, egyszerû eljárásban, ajánlatkérés alapján kívánják a helyi buszközlekedési szolgáltatást meghirdetni. Az eljárás lefolytatására felhatalmazták a
polgármestert;
- döntöttek arról, hogy
Nagymaros csatlakozik Héthatár Önkormányzati Szövetséghez, s felkérték Hadi Péter
képviselõt, hogy az önkormányzat nevében járjon el az
egyesület szerveinél;
- a testület érvénytelennek
nyilvánította a Rákóczi út 14.
számú – volt DURISZ – épü-

let építésére meghirdetett közbeszerzési eljárást a beérkezett
ajánlatok érvénytelensége, illetve a rendelkezésre álló fedezethez képest magasabb vállalási ár miatt;
- határoztak arról a képviselõk, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújt be Mihály utcai partfal veszélyelhárítására;
Az egyebek napirendek között
- módosították a város
2006. évi költségvetésérõl szóló rendeletet. A módosításra a
likviditási helyzet stabilitásának fenntarthatósága érdekében került sor. A likviditás
fenntartása érdekében, hogy az
önkormányzat ne kerüljön fizetésképtelen helyzetbe, likviditási célú folyószámla-hitel
igénybevételét rendelte el a
testület 65 millió forint
összeghatárig. A hitel fedezetéül az önkormányzat a futamidõ (legkésõbb 2007. március
31.) alatti költségvetését a csónakház területének becsült értéke – 59,300.000.- Ft – biztosítja.
- hozzájárultak – a bérlõ
Zoller Csaba kérelmére - a Német utca 28. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
tetõfelújításához;
- felkérték Gyombolai Gyula képviselõt a megüresedett
pénzügyi és gazdasági bizottság elnöki tisztségének ellátására;
- megismerte a testület a
Balogh és Társai Könyvvizsgáló Kft-nek a 2005. III. negyedévében végzett vizsgálatairól szóló beszámolót.
*
A március 14-i rendkívüli

testületi ülésen született döntések:
- az április 9-iki országgyûlési választásokra készülve sor
került a négy szavazókörben
közremûködõ szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztására, akiket a döntés után felkészítették feladataik ellátására, majd a polgármester elõtt letették az esküt;
- határozatban nyilvánította
ki a testület azon szándékát,
hogy a helyi buszközlekedést
január 1-tõl december 31-ig folyamatosan fenntartja. A városatyák döntöttek arról is, hogy a
helyi közlekedés mûködtetéséhez ez évben 8 millió 400 ezer
forint összegû, saját forrásból
származó, vissza nem térítendõ
önkormányzati támogatással járulnak hozzá. Ez az összeg korábban az önkormányzati költségvetésbe beépítésre került;
- a korábban sikertelen eljárás miatt a testület úgy határozott, hogy a Rákóczi út 14.
szám alatti – volt DURISZ épület átépítése és bõvítése
tárgyában építési kivitelezési
tenderfelhívás meghirdetését
rendeli el. Felkérték a polgármestert, hogy a közbeszerzési
törvény szerint a felhívás meghirdetésérõl és az eljárás lebonyolításáról gondoskodjon;
- a képviselõ-testület, megismerve az élelmiszer közbeszerzési eljárásra vonatkozó
pályázati felhívást, felkérte a
polgármestert, hogy a
napköziotthonos konyha élelmiszer közbeszerzési eljárási
pályázati felhívásának meghirdetésérõl és az eljárás lebonyolításáról gondoskodjon.
FISCHER ERZSÉBET

KÖSZÖNET
Levélben felajánlást kaptam a Bonafort Kft-tõl informatikai eszközökre. A cég ingyen az önkormányzat rendelkezésére bocsátott: 1 db Scannert, 2 db IBM 300 GL
Pentium 2-es számítógépet, 1 db Liteon 15'’ CRT monitort, 1 db Beliena 17'’ CRT monitort.
Ezúton mondok köszönetet a nagylelkû felajánlásért.
A két számítógépet a Védõnõi Szolgálaton az eszközöket a polgármesteri hivatalban helyeztük el.
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER
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A nemzet jövõje
mindennél fontosabb

Városfejlesztési és városüzemeltetési
események március hónapban

- A Fõ tér környezetrendezése keretében megkezdõdött az
elektromos és díszvilágítási kábel lefektetése, valamint folytatódott a Szent Imre téri pince felújítása. A dunaparti oldalon
a burkolatépítési munkák megkezdése a várható magas vízálHarrach Péter kiemelte: az az lás miatt késõbbre tolódott.
igazi, amikor az ember – mint - A Közmunkaprogram keretében a vízelvezetõ rendszerek
Széchenyi is - túl tudja magát takarítása (Deák Ferenc utcai árok) és hulladékgyûjtési feltenni a saját egyéni és a cso- adatok készültek el, várhatóan a következõ hetek kedvezõbb
port érdekein és azt tudja mon- idõjárásával a további árkok rendezése is folytatódhat.
dani: úgy szeretem a hazámat
és ezt a nemzetet, hogy fonto- - A Dózsa György úti óvoda tetõfelújítására benyújtott pásabb az én ellenérzésem, ba- lyázatunkat a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogarátságom, vagy ellenszenvem- tásban részesítette, így a nyár folyamán elkészülhet a héjazat
nél az, hogy én ennek a nem- cseréje és az ehhez kapcsolódó munkák (bádogosszerkezetek
zetnek a jövõjét, az emelkedé- cseréje, kémények javítása…) elvégzése.
sét kívánom.
- A Partfalprogram folytatására pályázatunkat benyújtottuk,
“Ez a példa, remélhetõleg az elõzõ év kedvezõtlen döntései után, idén folyez a mérce, amit tatódhat a több éve folyamatosan zajló munka.
az 1848-as szem é l y i s é g e k - A következõ hónapban a lakosság széleskörûbb támogatása
elénk állítanak. érdekében a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban önálEbben az ország- ló hírlevél-melléklettel jelentkezik a lap.
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER, MURÁNYI ZOLTÁN VVO OSZTÁLYVEZETÕ
ban – ami,
megint csak azt
kell mondanunk,
hogy nincs valami jó helyzetben Már rendszeressé vált, hogy minden ünnep után két-három
– egy jövõképet nemzetiszínû zászló – melyet a Maros Kft helyez ki a város
kell felrajzolni. S köztereire, közútjai mellé – eltûnik – tudtuk meg Genzelmann
ebben a jövõkép- József ügyvezetõtõl. A legutóbbi ünnep után nemcsak erre volt
ben a nemzet egységét meg kell példa. A könyvtár dolgozói március 16-án délelõtt, amikor munmutatni. Nem mindegy persze, kahelyükre igyekeztek észrevették, hogy az intézmény épülehogy ki képviseli ezt az egysé- tének homlokzatáról hiányzik az állandóan kint lévõ Nagymaget, de magunk elé kell állítani ros zászló.
Felhívjuk a város polgárainak figyelmét, hogy az intézmémérceként ezeknek a személyinyek
homlokzatára és egyéb helyekre kihelyezett zászlókat ne
ségeknek a világát és gondolkodását, s azt kell mondanunk, vegyék le, s azokat ne rongálják meg. Ha nemzetiszínû zászlóhogy félre kell tennünk minden ra van szükségük, azt az erre szakosodott üzletekben be tudják
gyûlölséget, ellenszenvet és szerezni. (F)
becsvágyat és a nemzet jövõjét mindennél fontosabbnak
kell tartanunk. Ezt az üzenetet
vigyük magunkkal haza, ez le- Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
gyen március 15-ének a tanulmájus 8-án azon utcákban, ahol hétfõn van a szemétszállítás,
sága és így gondoljunk az elõtmájus 9-én azon utcákban, ahol kedden van a szemétszállítás,
tünk levõ idõszakra, aminek
május 10-én azon utcákban, ahol szerdán van a szemétszállítás,
következménye az lesz, hogy
milyen jövõje lesz ennek a
lomtalanítást végzünk.
nemzetnek, hogy milyen MaTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
gyarországot építünk fel.”
- a fém hulladékot, valamint
Az ünnepi mûsorban közre- a nem szennyezett, kötegelt papírt,
mûködött a Nagymarosi Férfi- italos,-és befõttes üveget (mûanyag zsákban,vagy
kar, az 1848-as március 15-iki
papír
dobozban)
forradalom és szabadságharcújrahasznosítás
céljából külön gyûjtjük.
ra a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola 4.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki.
osztályos tanulói emlékeztek,
Köszönjük, hogy ezzel is elõsegítik szelektív hulladékmelyben fellépett az 5. és 6.
gyûjtési
törekvéseinket!
osztályosok tánccsoportja.

A hazaszeretet legyen a mérce
folytatás az 1. oldalról

Nem úgy, ahogy most elsõre mindenki gondolja, hanem
minden nap. Minden nap választanunk kell az igazság és
a hazugság között, az értékes
és értéktelen, erkölcsös és erkölcstelen, a tisztességes és
tisztességtelen között. Március 15. példája erre ad nekünk
erõt, hogy tudatosítsuk magunkban, szabadnak szület-

Kérjük ne szedjék le a zászlókat!

tünk és szabad ember módjára kell élnünk. Ez azt jelenti,
hogy járjunk emelt fõvel és
gondolkodjunk tiszta fejjel.”
Az ünnepi szónok, Harrach
Péter országgyûlési képviselõ,
az országgyûlés alelnöke beszédében szintén emlékeztetett
arra, hogy milyen fontos az
egyén és egy nemzet életében
a szabadság. Harrach Péter
ezúttal három személy – Mészáros Lázár, az elsõ magyar
felelõs kormány hadügyminisztere, Kossuth Lajos, Széchenyi István - életét hasonlította össze, akiknek a személyiségén keresztül érezzük
meg, mit jelent az, amit ma
olyan ritkán hallunk, a haza, a
hazaszeretet. Ezek az emberek
különbözõ egyéniségek, sõt
ellenfelek voltak, nem szerették egymást, másképpen képzelték el a jövõt – hallottuk.
Egy dolog azonban vitathatatlan volt mindegyiknél, az a
hazaszeretet. Széchenyi István
naplójának 1848. március 15iki bejegyzésébõl idézve

LOMTALANÍTÁS

FISCHER ERZSÉBET

POLGÁRMESTERI HIVATAL, MAROS KFT
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Képes árvízi beszámoló

Nagymaros

Pályázatok
Támogatta a Közép-Magyarországi Regionális Tanács az idén
februárban benyújtott idegenforgalmi pályázatunkat. A megítélt 400 e Ft támogatás csaknem megegyezik azzal az összeggel, amit kértünk. A pályázat segítségével három, Nagymarosról szóló, többnyelvû, idegenforgalmi kiadványt tudunk elkészíteni.
Sikeres volt a CÉDE keretre benyújtott pályázatunk is,
melynek következtében 1 800 000 Ft támogatást kaptunk a
Dózsa György úti óvoda tetõfelújítására.
Ismét pályázatot nyújtottunk be minõsített közületi játszótér építésének támogatására az ICSSZEM vonatkozó pályázati felhívására. A pályázatot befogadták.
Pályázatot készítettünk és adtunk be az Ifjúsági Információs Pont tárgyi eszközfeltételeinek bõvítésére a Mobilitás
Internetes pályázati rendszerén keresztül.
Márciusban kibõvült a közmunkaprogramban dolgozók
létszáma 12 fõre. A program során lehetõség nyílik arra, hogy
a több éve ember és pénzhiány miatt elmaradt település tisztasági feladatok, belterületi csapadékvíz-elvezetõk tisztítási és
az illegális hulladéklerakók felszámolási munkálatai megvalósulhassanak. Ennek eredményeként az alábbi feladatokat végezte el a 12 tagú brigád:
- A Radnóti utcától a Tégla utcáig terjedõ 1,2 km hosszú
vasúti övárok és a csatlakozó vízfolyások tisztítása, valamint
a területen található sitt lerakók és illegális hulladéklerakók
felszámolása.
- Továbbá az idõjárási viszonyok miatt létrejött önkormányzati ingatlanok, járdák hibáinak javítása.

Fotók: Gál György

Március hónapban visszaküldtük módosított költségvetéssel a Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványon nyert
eszközfejlesztési pályázataink támogatási szerzõdését. Fentiek értelmében a nevelési tanácsadó, óvoda és a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola eszközbeszerzése április folyamán megkezdhetõ, összesen közel 800 ezer forint értékben.
GÁVEL PÉTER, STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE

Elsõ helyezés. A Kittenberger Kálmán Álta-

lános és Mûvészeti Iskola 7. osztályos tanulója,
Petrovics Dániel diákolimpián I. helyezést ért el alpesi sí sportágban. Gratulálunk!
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A Magyar Mentálhigiénés
Szövetség konferenciája
A Kárpát-medencei szervezeteket felölelõ Magyar Mentálhigiénés Szövetség március
10-11-én Nagymaroson tartotta éves konferenciáját a pedagógiai mentálhigiéné témakörben. A rendezvény házigazdája a Pax Corporis Alapítvány
(mint a szövetség tagszervezete) volt az iskolával és a
nevelési tanácsadóval
együttmûködve.
A konferencián az
egész ország
területérõl és
Erdélybõl
mintegy 100
szakember vett részt.
A péntek délután kezdõdõ
konferencia Edöcsény András
polgármester köszöntõjével, a
Pax Corporis Alapítvány bemutatkozásával és Grezsa Ferenc elnök bevezetõ szavaival
kezdõdött.
Az elsõ nap elõadóinak sorát Gombocz János, a Semmelweis Egyetem Sporttudományi Karának tanszékvezetõje (képünkön) nyitotta meg.
A magával ragadó elõadás
alapgondolata az volt, hogy a
pedagógia nem mondhat le a
rábízott ifjú személyiségébe
való “beavatkozás”-ról, hisz
ez a nevelés lényege. Deme
Tamás, a Vitéz János Fõiskola tanára Karácsony Sándor,
a méltatlanul mellõzött nagy
magyar pedagógus pedagógiai rendszerét mutatta be. Borsos Szabolcs tanár Marosvásárhelyrõl az önismeret pedagógiai munkában betöltött
szerepérõl szólt.
A pénteki nap utolsó elõadását Bagdy Emõke professzor-asszony, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Tanszékének tanszékvezetõje tartotta. Az elõadásnak "A félkarú óriás, vagyis a korszellem tükrözõdése
a pedagógiai gyakorlatban"
címet adta. Arról szólt, hogy a

mai gondolkodásmód túlzottan a racionális teljesítményt
helyezi a középpontba kevés
teret hagyva a személyiség
egészét szintén meghatározó
érzelmi életnek, érzékszervi
(hallási, vizuális) kultúrának
és mûvészi kreativitásnak.
A szombati elõadások 10-

10 percben foglalkoztak egyegy részkérdéssel. A szekcióülések szupervíziós csoportmunkát foglaltak magukba.
A szakmai programot este
“Szepa” gulyása és a borbarát
kör borai tették felejthetetlenné. Iskolásaink fergetege elõadását, tánctudását egy egész
országot képviselõ pedagóguskör csodálta. Ezt jól kiegészítette a kismarosi hagyományõrzõ énekkar nosztalgia-mûsora.
Egy ilyen komplex program megvalósítására egy szervezet nem lett volna elég. Csak
azzal az összefogással volt lehetséges, ami nekünk – hála
Istennek - természetes, mások
viszont ámultak-bámultak rajta. Látni kellett volna szombat
reggel a mûvelõdési házba érkezõket: szinte egymással versengve dicsérték vendéglátóikat!
Bár a nem kevés számú
nagymarosi és környékbeli
pedagógus is jól érezte magát
és épült a programon, azt hiszem a távolról jöttek is nagyon szép emlékkel távoztak
és feltétlenül jó hírét viszik
városunknak.
Végül már csak a köszönetnyilvánítás marad hátra: köszönjük a segítséget az önkormányzatnak az iskolának, a

nevelési tanácsadónak, a mûvelõdési ház dolgozóinak, a
táncoló iskolásoknak, a talpraesetten intézkedõ nyolcadikosoknak, Bergmann Józsefnek
és
feleségének,
Nagy
Jánosnénak,
Ember
Józsefnénak és Voknát
Lászlónénak, a borbarát körnek, Ipolyi Keller Katalinnak
és Szomráky Bélának. Külön

köszönjük a szállásadóknak: a
Hujbert családnak, Szilágyí
Ágnesnek, Varga Zoltánéknak,
Melts Lászlónak és Mauterer
Zsuzsának, a Korbonsky családnak, Cservári Gábornénak,
Perbíróéknak, Hortoványiéknak,
Labancz
Lászlónénak és Heincz
Zoltánéknak.
DR. RENDESSY ANNAMÁRIA

Konyhanyelven
A képviselõ-testület március
6-i ülésén közel 12 %-kal
emelte a Napközi konyhán
elõállított készételek térítési
díját. Korábban, tavaly szeptemberben volt áremelés. Sokunkban merül fel a kérdés:
mi áll a döntés hátterében?
Mielõtt erre kerestem a feleletet közvélemény-kutatást
végeztem néhány nagymarosi háziasszonynál. Azt kérdeztem, mit tudna fõzni kamaszodó gyermekének 240
forintért. A feleletek nagy
többségében csak valamilyen
egytálétel szerepelt. Ezzel
szemben az önkormányzat
konyhájának menüje minden
nap három fogást benne valamilyen desszertet, vagy
gyümölcsöt nyújt.
Másik kérdésemre, miszerint a fenti összegbõl rendszeresen tudnának-e ebédet
fõzni gyermekeik életkori sajátosságának és energiaszükségeinek megfelelõen (mint
azt a napközi otthonos konyha teszi), a megkérdezett
édesanyák felelete az volt,
hogy az szinte lehetetlen. És
válaszukban lehet némi igazság, hiszen az elõzõ lapszámban megjelent költségvetési
rendeletrõl szóló cikkben olvashattuk, hogy a konyha
mûködéséhez éves szinten,
több mint 15 millió forintot
kell az önkormányzatnak támogatásként biztosítania,
mivel a befizetések nem fedezik a kiadásokat.
Többektõl hallottam erre
azt a magyarázatot, hogy
amiatt kevés a bevétel, mert
az önkormányzat szociális

alapon engedményeket tesz
az étkezési díjak tekintetében, például a nagycsaládosok (min. 3 gyerek) esetében
is. Ezzel kapcsolatban a hivatal pénzügyi osztályvezetõje arról tájékoztatott, hogy
ezeket az összegeket az önkormányzat havonta megigényeli az államtól normatív támogatásként. A megküldött
támogatás sajnos nem minden esetben fedezi a bekerülési költség 100 %-át. Mások
az energiaárak drasztikus
emelkedésével a beszerzési
lehetõségek kiaknázatlanságával magyarázzák a hiányt.
Ismét mások viszont úgy ítélik meg, hogy a térítési díjak
alacsonyak Nagymaroson.
Ez utóbbi magyarázatból
kiindulva felkutattuk a környék települései napközi
konyháinak térítési díjait. A
spektrum elég széles (maradjunk a felsõ tagozatosok egyszeri ebéd díjainál) 280 Ft/
adag - 439 Ft/adagig terjedõen. A díjakból jól látszik,
hogy a most emelt nagymarosi térítési díjak nem a legmagasabbak, csupán közép
kategóriában helyezkednek
el.
A március 6-i ülés rendelet módosítása, nem érinti az
eddig megítélt és nyújtott
szociális alapon igénybe vehetõ juttatásokat. Fentiekbõl
arra gondolhatunk, hogy a
képviselõ-testület igyekszik
szolgáltatásait fenntartani,
valamint intézményeinek hatékony mûködését biztosítani szemben azok bezárásával.
G. P.
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A nagymarosi szavazatszámláló bizottságok tagjai
1. sz. szavazókör (Dózsa Gy. u.)

3. sz. szavazókör (Felsõ iskola)

Tagok: Bea Béla, Murányi Józsefné,
Heinczinger Istvánné
Póttagok: Gratzál Mihályné, Bazsalyáné
Bugár Zsuzsanna
Delegáltak: Legény Péter, Kiss Endréné, dr.
Hadi Ferencné, Horváth Ádám, Demény Ferenc

Tagok: Bachor László, Mándliné Szabó Katalin, Szalai Lajos
Póttagok: Pusz Jánosné, Demeter Enikõ
Delegáltak: Babits Ferencné, Slögl János,
Maurer Jánosné, Bessenbacher István, Jehodek
Ferenc

2. sz. szavazókör (Elsõvölgyi óvoda)
Tagok: Dankainé Csanda Mária, Gorzás Lajos, Pataki Pálné
Póttagok: Gulyás Margit, Guzsik Balázs
Delegáltak: Rothbauer Antalné, Niedermüller
Julianna, Miskolci Ferenc, Horváth Gábor,
Marosi László

4. sz. szavazókör (Felsõ iskola)
Tagok: Gyimesi Lászlóné, Szilágyi Ágnes,
Ember Józsefné
Póttagok: Bergmann Mihályné, Pappné
Girgász Mária, Raszlerné Szalai Katalin
Delegáltak: Legény Péterné, Puha Károlyné,
dr. Szigeti Benedek Sándorné, Horváth László, Botos Károly

Nagymaros város
szavazókörei

Az 1. számú választókerületben az országgyûlési képviselõ-választásokon a következõ jelöltek indulnak:

l. sz. szavazókör Helye: Nagymaros, Dózsa György úti óvoda (Dózsa György u. 25.)
2. sz. szavazókör Helye: Nagymaros, Elsõvölgyi óvoda
(Elsõvölgy 2/a.)
FIGYELEM!
3. sz. szavazókör Helye: Felsõ iskola 6/A. terem (Fehérhegy 2.)
4. sz. szavazókör Helye: Felsõ iskola 6/B. terem (Fehérhegy 2.)

Gerhát Imre (MIÉP-Jobbik)
Harrach Péter
(FIDESZ, KDNP)
Kárpáti Zsuzsa (MSZP)
Manninger Gábor (MDF)
Szakmáry Sándor
(CENTRUM)
Tolnai Jánosné (SZDSZ)

A Helyi Választási Iroda
(HVI) címe: Polgármesteri
Hivatal - 2626 Nagymaros, Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2006.ápFõ tér 5.
rilis 3-val megnyílik hivatalunk ügyfélszolgálata.Az ügyfélHVI vezetõje: Hutter szolgálaton lehetõség nyílik az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok beszerzésére, kitöltésére, ügyintézõvel történõ idõJánosné jegyzõ.
pont egyeztetésre, információkérésre.Az ügyfélszolgálat na-

Ügyfélszolgálat

Tagjai: Himmer Eszter
jkv. vez., Lukácsné Honti
Lívia jkv. vez. , Mészárosné
Hutter Erzsébet jkv. vez.,
Maurer Mihályné jkv. vez.,
Bedõ Klára, Gulyásné
Kosnyák
Szilvia,
Zimmermann Ágnes, Jórász
István.

ponta Tisztelt Ügyfeleinknek rendelkezésére áll reggel 7.45tõl 15.45 –ig, pénteken 7.45 –tõl 12.15-ig.
Az ügyfélszolgálat keretein belül fog mûködni az elkövetkezõkben az iktató, megkönnyítve és lerövidítve az iratbeérkezés folyamatát.
Az ügyfélszolgálat elõterében helyeztük el az infopontot,mellyel szeretnénk segítséget nyújtani a fiatalok számára információnyujtással, tanácsadással stb.
Az info-pont naponta délután 16 órától 20 óráig áll a fiatalok rendelkezésére.

Dán vendégek látogatása. A
Blaskovich Ernõ Szakképzõ Iskolában
vendégeskedtek az intézmény dán partneriskolájából diákok, akik március 21én ellátogattak a nagymarosi tagiskolába is. A vendégek együtt kirándultak Visegrádra a nagymarosi iskola tanulóival,
majd a nap végén jóízûen elfogyasztották a közösen készített pörköltet, ami az
iskola udvarán készült.

Ismét elindult a Pest Megyei
Labdarúgó Bajnokság II.
osztályának tavaszi idénye
A téli szünet alatt csapataink Kismaroson, Visegrádon tartották
meg a rendszeres edzéseiket, készülve a bajnokság folytatására.
A játékosállomány egy–két újabb
igazolással bõvült, bízva a sikeresebb helytállásban.
Csapatunk a tabella középhátsó részén helyezkedik el, ami
behozható hátrányt jelent az elõttünk álló csapatokkal szemben.
Kellõ akarattal és alázattal, szurkolóink-barátaink “Hajrá Maros”
bíztató szavaival, talán egy szebb
és eredményesebb tavaszi szezont
tudunk elérni.
Ami talán a legfontosabb egy
csapat életében, hogy a “mûhely”,
ahogyan mi egymás között hívjuk
és a mások számára is sportolási
lehetõséget nyújtó sportpálya,
milyen minõségben és tisztaságban várja a sportolni vágyó nagymarosi lakosokat, sportolókat.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a város vezetõinek
Edöcsény András polgármester
úrnak, Perbíró József alpolgármester úrnak, továbbá Hadi Péter, Burgermeiszter László, Bethlen Gábor, Janovics Tibor, Heincz
Tamás képviselõ uraknak, akiknek segítsége és támogatása nélkül nem tudtuk volna biztosítani
a kellõ körülményeket a közel 95
igazolt nagymarosi fiatal játékos
számára. Köszönet érte!
Folytatódik a Bozsik program!
Ha állami támogatás nélkül is, de
biztosítjuk az utánpótlás nevelését Nagymaroson!!!
Kötelességünknek érezzük,
mert számítanak ránk a gyermekek.
Amennyiben szükséges, újabb
és egy kicsit más szervezési formában mûködtetni fogjuk a megszokott tornák rendszerességét.
Kérjük a szülõk segítségét továbbra is, hogy minél több közös
élményben tudjuk gyermekeinknek felejthetetlen élményt szerezni.
A következõ hazai mérkõzések: NAGYMAROS - Göd 2006.
április 9-én vasárnap, ifjúsági
14.00, felnõtt 16.00 órakor.
NAGYMAROS – Erdõkertes
április 23-án vasárnap, ifi 14.00,
felnõtt 16.00 órakor.
Várunk minden kedves sportbarátot a mérkõzéseinkre.
Hajrá Maros!!!
HEINCZINGER BALÁZS
ELNÖKHELYETTES
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Kitüntették Szimon Attilát
A Polgárõr Érdemkereszt
ezüst fokozatát vette át
Szimon Attila, a Nagymarosi
Polgárõr Egyesület elnöke
február 4-én, Kiskunlacházán,
a Pest Megyei Polgárõr Szövetség közgyûlésén.

- Mit jelent ez a kitüntetés
az ön számára, s milyen rangja van az elismerésnek? – kérdeztük Szimon Attilát.
- Ennél egy nagyobb fokozat van, az arany. Meglepetésként ért, nem számítottam erre
a kitüntetésre, természetesen
nagyon örültem, amikor átvettem. Gondolom, azért kaptam,
mert figyelemmel kísérik a
munkánkat, hiszen én az elsõ
év kivételével minden hónap-

alakultunk 2001. decemberben
és 2002. májusban jegyeztek be
bennünket a cégbíróságon,
mint kiemelten közhasznú
egyesületet. Abban az idõben
volt egy tizenhat esetes sorozatbetörés városunkban, nagy részük nappal történt és belterületen. Ezek az esetek arra ösztönöztek néhányunkat, hogy
összeüljünk és megalakítsuk a
polgárõrséget. A munkánk során járõrözünk és rendezvényeket biztosítunk, feladatunk a
bûnmegelõzés. A járõrözés terén örömmel nyugtázhatom,
hogy a helyi rendõrõrssel az
utóbbi egy évben jó az együttmûködésünk. A területileg illetékes határõrséggel is jó a kap-

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mi ezt a munkát önként végezzük, a saját gépjármûvel – aminek csak a benzinköltségét téríti meg az egyesület -, emellett mindenkinek van
fõállása. A járõrözéshez az
egyesület a benzinköltséget
részben az önkormányzat támogatásából, amely tavaly 350
ezer forint volt, részben lakossági adományokból – amely
500-tól 50 ezer forintig terjed
– biztosítja, ezért köszönetemet
fejezem ki.
A 2005-ös bûncselekmények száma 120 körüli, ezeknek 80 százaléka hétvégi ház
feltörés volt. A másik 20 százalék nagyrészt autófeltörésekbõl, csalásból származik, a

betörések száma mindössze 34, ami nagyon elenyészõ. Egyelõre a polgárõrök tevékenysége a hétvégi házas területekre nem terjed ki – tudtuk meg
Szimon Attilától -, de vannak
új jelentkezõk ezekrõl a területekrõl is, ami már nagyobb
biztonságot nyújthat a hétvégi ház tulajdonosoknak is, mivel látható polgárõr azokon a
területeken is.
A polgárõr egyesület a közelmúltban gyûjtést indított
egy rendszámfelismerõ készülék vásárlására, amely 480
ezer forintba kerül. Az adományokból eddig 140 ezer forint
gyûlt össze, továbbra is várják
a segítõkész emberek anyagi
támogatását. (F. E.)

Nagymarosi díjazottak. A váci Petõfi Sándor Általános iskola
hagyományosan március 15. elõtt rendezte meg a Petõfi Napot. Ilyenkor különbözõ versenyek zajlanak az intézményben, amelyen a társiskolák tanulói is részt vesznek. Az idei Petõfi Nap megnyitóján adták át
a korábban meghirdetett rajzpályázat helyezettjeinek ajándékát. A beküldött és a díjazott rajzokat az iskola galériájában állították ki. A kiállításon sok szép és színvonalas alkotást láthattunk a nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola tanulóitól. Közülük a felsõ tagozatosok kategóriájában - melynek témája Mozart: Varázsfuvola daljátéka volt - második lett iskolánkból Lukács Emese 5.
osztályos tanuló. Különdíjat vett át Sárog Noémi 7. osztályos tanuló.
Gratulálunk a szép teljesítményhez! (Fischer Erzsébet)

Közigazgatási ABC
IV. Még milyen “haszontalan” dolgokkal
foglalkozik az önkormányzat?
ban készítek a tevékenységünkrõl egy tájékoztatót, amelyet elküldök Nagymaros polgármesterének, a váci rendõrkapitánynak és Nagy Károlynak, a megyei szövetség elnökének. Valószínû ebbõl a jelentésbõl tájékozódnak munkánkról. Tavaly ugyanis volt
egy régiós polgárõr találkozó
Börzsönyligeten, amelyen jelen volt Nagy Károly is és elmondta: õ úgy tud csak információt szerezni rólunk, ha legalább évente egy-két alkalommal leírjuk, mit végeztünk. S
megjegyezte: nem kell feltétlen olyan részletességgel,
ahogy Attila készíti, mert tõle
havonta kapom.
- Mikor alakult a Nagymarosi Polgárõr Egyesület?
- Tizenhat-tizenhét emberrel

csolatunk, a vámosokkal kevésbé mûködünk együtt. A mai
napig nagy gondot jelentenek
a városunkban járó utcai árusok, az emberek felháborodottak – s jogosan -, mert zaklatják õket. Nemrég a templom
körül feltartottak egy asszonyt,
de volt, akinek az autójába beszállt egy árus és erõszakoskodott, hogy vásároljon tõle egy
képet. A jelenség ellen törvényileg sajnos nem lehet sokat
tenni. A rendõrök kérték, hogy
minden esetben szóljunk nekik,
ha itt vannak az árusok, ha tudnak jönnek. Ez elég sarkalatos
pontja mûködésünknek, mert
ilyenkor hallani, hogy kérdezik
az emberek: hol vannak a polgárõrök? Sajnos csak 15-16
emberünk van, aki folyamatosan kijár szolgálatba. S nem

Vegyük például a rengeteg fû lenyírását, a fák karbantartását és az egyéb szépítõ tevékenységeket. Ezekre megvannak az önkormányzati szervek, kis pénzzel és ebbõl következõen kis kapacitással. A városüzemeltetés keze is meg
van kötve, mert a közmûvekkel (villany, víz, gázszolgáltatóval) csak egyeztetni tud, saját maga még egy villanykörtét sem cserélhet ki az oszlopon.
A városkép és a város szépítésére egy fõépítész áll rendelkezésre. Õ felel a közterületekért, eldönti, hogy hol álljon mondjuk egy szobor. Az egyes házakból adódik a városkép, ezért nem árt, ha egy építési tervet a fõépítésszel
egyeztetünk, mielõtt az építési hatósághoz benyújtjuk a kérelmet. (Sokan elégedetlenek a helyi városrendezési elvekkel, ezért a helyi építési szabályzat felülvizsgálata folyamatban van. Bizottság dönt helyi értékeinkrõl, például valamely ház helyi mûemlékké nyilvánításáról. Ilyenkor a tulajdonos is jól járhat, mert az ilyenek renoválásához támogatásra lehet pályázni. Ha ennek finanszírozásához az önkormányzat is hozzájárul, az csak a képviselõ-testület döntésével lehetséges.
A polgármesternek mindebben hatásköre nincs, amint láttuk, minden feladat megtalálja a maga embereit. Le van ez
szabályozva rendesen. (folyt. köv.)
THARAN-TRIEB MARIANNE
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A Cédrus vendége
volt Kondor Katalin
Kondor Katalin, a Magyar Rá- feltett kérdésekre.
dió fõmunkatársa volt a venAz egykori debreceni diákdége március 17-én délután a lány nagyon sokáig orvos akart
Cédrus Egyesületnek. A nép- lenni, de végül a Közgazdasá-

szerû rádióriporter nem elõször járt városunkban, hiszen
tavaly az október 23-iki ünnepség szónoka volt. Ezúttal a
mûvelõdési házban Edöcsény
András polgármester beszélgetõpartnereként ismerhették
meg a jelenlévõk debreceni
gyerekkorát, mai kötõdését a
városhoz, újságírói pályafutását. A vendég beszélt az õt ért
támadásokról, s arról, mi a
véleménye a média mai helyzetérõl, szereplõirõl, majd válaszolt a hallgatóság körébõl

gi Egyetemet választotta, így
került Budapestre – tudtuk
meg. Az egyetem elvégzése
után a Magyar Rádió és Televízióhoz adta be önéletrajzát,
de nem válaszoltak rá, ezért
egy utazási irodában helyezkedett el. Késõbb egy ismerõs
által mégis sikerült bejutnia az
MTV-hez. Mint mondta: szerencsés embernek tartja magát
– és a sors ajándékának tekinti -, hogy a sok viszály közepette is egész életében azt csinálhatta, amit szeret. (F)

Az egyházközségi
karitász
szeretetszolgálata
2005 decemberében, közvetlenül Karácsony elõtt megkezdte
mûködését a Karitász Kuckó. Egy üzlethelyiségrõl van szó,
amit átengedett a céljainkra egy áldozatkész család.
Itt jelenleg használt ruha raktár és KERES-KÍNÁL – közvetítés mûködik. A Fehérhegy 4-ben, szombat délelõttönként 911-ig tart nyitva (a fényképen 12 óra szerepel, de 11-ig vagyunk ott). A Kuckó készlete INGYENES! A fenntartásra vagy
az egyéb kiadások támogatására a templomi karitászpersely
áll rendelkezésére bárkinek, bármikor.
Elérhetõségünk: a Karitász KUCKÓ szombat 9 és 11 között vagy: a 06-20/531-73-50- es telefonon.
Szeretettel várunk mindenkit, hozzák ide szükségtelenné
vált, de jó állapotban lévõ dolgaikat, illetve vigyék és használják egészséggel amit nálunk találtak!

Nagymarosi bor- és kolbászverseny
A vándordíj Belányi Béláé lett
Idén ismét helyiek arattak nagy sikert a nagymarosi borversenyen –
melyet március 18-án
rendeztek a mûvelõdési házban. A benevezett
százharminchét borból
– melynek fele vörös,
fele fehér volt - tizenöt
kapott arany, harminchárom ezüst és huszonnyolc bronzérmet. A hagyományokhoz híven a borverseny
mellett megrendezték a kolbászversenyt is.
A bor- és kolbászverseny
vacsorával, valamint kóstolással egybekötött esti díjkiosztóján megjelenteknek Heinczinger Balázs szavalt el egy alkalomhoz illõ verset. Ezután
Edöcsény András mondott
megnyitó beszédet, s egyebek
mellett gratulált a borbarát klub
tagjainak, azért a teljesítményért, hogy mindnyájan képesített borbírák lettek.
Elõször Horváth István
zsûrielnök értékelte a kolbászversenyt – melyre tizennégyen
neveztek be -, s adta át az okleveleket. Az V. kolbászversenyen elsõ díjat nyert Horváth
Barnabás, második lett Schült
Ferenc, harmadik pedig Arnold
Gábor.
A borversenyt Mojzes Péter,
a zsûri elnöke értékelte, s adta
át a díjakat és õ is gratulált a
sikeres vizsgát tett kollégáinak.
A versenyt értékelve Mojzes
Péter kiemelte: a nevezett borok magas pontszámot értek el,
s rendkívül kiegyenlített volt a
verseny.
A legtöbb helyezést, öt
arany, három ezüst és két
bronzérmet a verseny ötletgazdája és szervezõje, Heininger

Károly szerezte meg. Õt követte a szintén Nagymaroson élõ
Belányi Béla (képünkön) két
arany, négy ezüst, és egy bronzéremmel, Farkas Tamás pedig
két arany- és három ezüstérem
boldog tulajdonosa lett. Nagymaros város tavaly alapított
örökös vándordíját Belányi
Béla vette át Edöcsény András
polgármestertõl.
*
A rendezvény támogatói

Edöcsény András polgármester, Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala, Naszály PR
Stúdió – fõ támogató, CBA –
Rasman Miklós, Raab Zoltán,
Kautz István, Toyota Autócentrum Vác, Batki Trans, a Nagymaros csoport képviseletében
Mihály Gábor, Heininger
Ivett, Mátyás Király Vendéglõ, Feketesas Udvarház, Bedõ
István – Stefán Vendéglõ, Váci
Napló – Fischer Erzsébet,
Floch Cukrászat Vác, Ádám
Tibor, Gulyás Imre, Várnagy
Béla, Simonyi Ottó, Zoller
László, Kalla Pál kádármester, a mûvelõdési ház dolgozói
és nem utolsósorban köszönet
illeti a polgárõrséget, valamint Heininger Károlyt, aki
életre hívta a rendezvényt és
családját, akik támogatták és
segítették ebben a munkában.
(Fischer Erzsébet)

Karitász majális május elsején a focipályán.
Délelõtt 10-tõl városi foci bajnokság 5+1 fõs csapatok jelentkezését várjuk. Nevezés 9 órától. Játékos gyermekprogramok,
13 órától ebéd, délután a futball klub rendezésében barátságos mérkõzés (szervezés alatt). Mindenkit bíztatunk, hogy kezdeményezzen az alkalomhoz és helyszínhez illõ egyéni vagy
csoportos programot (labdajáték, vetélkedõ, sakkozás stb)!
A programokról egyeztetés Drobilich Ildikó karitász szervezõnél 06-20/531-7350.
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Gyermek, család, nevelés (1)

Nagymarosi vállalkozók,
vendéglátóegységek figyelem!

Mottó: “ … minden gyermekben, akit ember hozott a világra…
a nagyság csírája lappang.”
(H. G. Wells) Az alábbi pályázatra van lehetõség, melyet az önkormányzat a
Városunkban néhány éve mûkö- Elõször is sokat és szívesen kiemelt rendezvényeire hirdet meg. Amennyiben érdeklõdõdik Nevelési Tanácsadó. Intéz- mozog, ritkán érik balesetek, sé- sét felkeltettük, kérem éljen a lehetõséggel, várjuk ajánlatát.
ményünk összekötõ kapocs az iskola és a család között. Feladata
igen sokrétû. Kisgyerekkortól a
serdülõkor végéig segítséget
nyújt a családnak a problémák
korai felismerésében, a harmonikus érzelmi, értelmi fejlõdés
alakításában, a tanulási képességek fejlesztésében, a kamaszkor
lelki problémáinak leküzdésében, a családi krízisek kezelésében.
Cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni, hogy a gyermek
fejlõdésének egyes szakaszaiban
milyen problémák adódhatnak,
mire érdemes a szülõknek odafigyelni, mi az, ami természetes és
mi az, ami a késõbbi bajok elõjele is lehet.
Aktualitása miatt a beiskolázással és az iskolaérettséggel
kezdjük.

Az iskolaérettségrõl
Mostanában történnek a beíratások az általános iskolák elsõ osztályaiba. Fontos és sok vitára okot
adó kérdés az iskolaérettség.
Menjen most a nagycsoportos
kisgyermek, vagy várjon még
egy évet? Nehéz kérdés illetve
döntés. Sok szempontot kell figyelembe venni, de ezek közül
is a legfontosabb, hogy a gyermek hasznára váljon a késõbbiekben. Mindenképpen jó, hogy
ma már csak a május. 31-ig hatodik életévüket betöltõ gyerekeket kell beíratni az iskolába. Az
õ esetükben is van mód az egyéni mérlegelésre és a szülõ, ha
ebben az óvodapedagógussal
egyetért, kérheti gyermeke felmentését a következõ iskolaévre, amit formálisan az iskolaigazgató ad meg. Ha nincs egyetértés,
akkor a Nevelési Tanácsadó ad
szakvéleményt, és az iskola igazgatójának kell meghoznia a döntését.
Az alábbiakban röviden tekintsük át milyen készségekre illetve képességekre van szükségük
a hat –hét éves gyermekeknek ahhoz, hogy a további életükben lelkileg és testileg sikeresek és boldogok legyenek.
A gyakran használt szakkifejezések helyett közérthetõen szeretném bemutatni, mit tud egy iskolaérett kisgyerek.

rülések. Nem kerüli a mozgásos
helyzeteket, szeret labdázni.
Ügyesen épít, legózik.
- Biztosan használja a jobb,
vagy a bal kezét.
- Szeret társasjátékot játszani,
követi a szabályokat.
- A látott, hallott dolgokat
megérti, visszaemlékezik rájuk,
és el is tudja mondani. Amit nem
ért, arra rákérdez, levon egyszerû következtetéseket. Hasonlóságokat, különbségeket észrevesz.
- Szereti a meséket, több verset is tud.
- Elmélyülten játszik, szívesen
rajzol.
- Idegen helyen rendesen viselkedik.
- Önállóan öltözködik, eszik,
apróbb feladatokat elvégez.
- Elfogadja a felnõttek irányítását, betartja a közösségi szabályokat.
Az iskolában gyermekeink az
alapvetõ kultúrtechnikákat tanulják meg. ÍRNI-OLVASNI- SZÁMOLNI. Ezek megtanulásának
sikere nagyrészt a családon múlik. A képi információ uralja napjainkban életünket és környezetünket, veszélyeztetve a képzelet, a gondolkodás és az egész
kisgyermeki személyiség normális fejlõdését és kibontakozását.
Ideggyógyászok, pszichológusok, pedagógusok stb. kisgyermekekkel és testi-lelki problémáikkal foglalkozó szakemberek
hangsúlyozzák, az ÉLÕBESZÉD fontosságát. Ezen kívül, a
gyermeknek öt-hat éves kora
elõtt, nem lenne szabad TV-t
(házimozit stb.) néznie!!! Akkor is csak a szülõk által erõsen
cenzúrázott programokat, hiszen
még a mesemûsorokat illetõen
sem lehetünk egészen nyugodtak. Ezt a cenzúrázást folytatni
kellene addig, míg a gyermek képessé nem válik önálló gondolkodásra, ki nem alakul a személyisége. Csak így lehetne elkerülni - mindannyiunk érdekében -,
hogy a felnövekvõ nemzedéknek
egy tetszés szerint segítõ, érzelmileg kiegyensúlyozott családi
környezetben fejlõdik harmonikus személyiséggé a gyermek.
KARNIS GÁBORNÉ

LOGOPÉDUS,

A NEVELÉSI TANÁCSADÓ MUNKATÁRSA

Ajánlattételi felhívás
Nagymaros Város Önkormányzata a 2006. évi kiemelt rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében az alábbi ajánlattételi felhívással fordul Önhöz:
A kiírás célja:
- 2006. június 10-11. Kittenberger Kálmán napi emlékünnepségen, valamint
- 2006 augusztus 19-20. Szent István napi rendezvényen a
kulturált vendéglátás biztosítása
Helyszín: az önkormányzat tulajdonát képezõ Fõ tér (12
számú fõút alatti) közterület meghatározott része.
Pályázati feltételek:
- kizárólag vendéglátó-ipari árusításra lehet az igényt benyújtani;
- pályázó elfogadja az önkormányzat által meghatározott nyitva tartási idõt, amely: 00.2 óra, valamint a közterület használat
helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását;
- a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására
jogosító okirat;
- mûködési engedély, vállalkozói igazolvány;
- közegészségügyi hatóság (ÁNTSZ) hozzájárulás, engedély bemutatása, csatolása;
- az önkormányzat és az állami szervek részérõl nemleges
köztartozásról igazolás;
- pályázó nyilatkozata a terület rendeltetésének és a szerzõdésben foglaltaknak megfelelõ használatáról
- pályázó nyilatkozata a folytatni kívánt tevékenységet a
jogszabályok és hatósági elõírásoknak megfelelõen, szakképzett személlyel folytatja,
- pályázó nyilatkozata a bérelt területrõl a keletkezett hulladék elszállításáról
- pályázó nyilatkozata a terület éjszakai õrzésének biztosításáról.
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó adatai: neve, címe, telefonszáma, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselõ neve, címe, telefonszáma;
- az ajánlott bérleti díj összege;
- a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolása.
Egyéb információk:
- A tevékenység folytatásával kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzése a bérlõ kötelessége, melyek hiányáért a bérbeadó anyagi és jogi felelõsséget nem vállal.
- A bérelt terület nem átruházható.
A pályázat benyújtásának határideje 2006. április 30-án 10 óra.
A pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban “2006.
rendezvények” felirattal Ivor Andrásné részére a polgármesteri hivatal Nagymaros Fõ tér. 5. szám alatt.
A borítékon más nem szerepeltethetõ.
A beérkezett pályázatok elbírálása: 2006. május 15-ig.
A nyertes pályázóval az önkormányzat kizárólagos bérleti
szerzõdést köt a közterületre vonatkozóan.
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Városunk április havi programajánlata Szomszédolás – régiós programajánló
Április 1-13.: Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület tavaszi Kismaros
tárlata. A kiállítás megtekinthetõ naponta 13–18-ig, helyszín: Április 22., 17 óra: Titanic fesztivál. A már hagyománnyá vált
Titanic fesztivált idén is a Teleházban rendezik a mûvészcsomûvelõdési ház
porttal A “Fa mitológiája” címmel.
Április 29., 19 óra: DAGDA skót-ír táncház - Kismarosi Teleház.
Április 7. de.: Nemzetiségi nap az iskolások számára
Április 8., 14 óra: Komolyzenei délután a Kittenberger Kál- Vác - mûvelõdési központ
mán Általános és Mûvészeti iskola tanulóinak közremûködé- Április 20., 19 óra: Zorán “turné 2006”
Április 21., 18 óra: “ Megszólalt a bolond szívem…” - Nótaest.
sével, helyszín: mûvelõdési ház
Fellép: Gyõri Szabó József és Erdõs Melinda nótaénekesek ZonÁprilis 9. 6-tól 19-óráig: országgyûlési képviselõválasztás
gorán kísér: Ráti József
Helyszínek: 1. számú szavazókör Dózsa György úti óvoda
Április 27., 20 óra: Lamm quartet - Lamm Dávid - gitár, ének,
2. számú szavazókör Elsõvölgyi óvoda
Hock Ernõ - bõgõ, Mihalik Ábel - dob, Weisz Gábor - szaxofon.
3. számú szavazókör Felsõ iskola
Visegrád
4. számú szavazókör Felsõ iskola
Április 22. Lovagavatási ünnepély. Helyszín: Visegrád, KereszÁprilis 13., 12-18-óra között: Véradás a helyi Vöröskereszt telõ Szt. János plébániatemplom és királyi palota
szervezésében, helyszín: mûvelõdési ház
Április 28. Lukács Csaba újságíró elõadása a mûvelõdési házÁprilis 22., 18 óra: A Váci Ütõhangszeres Együttes hangver- ban a természeti katasztrófák tapasztalatairól és lélektanáról.
senye, helyszín: mûvelõdési ház
Április 23.: Országgyûlési képviselõválasztás 2. forduló
Április 28. 18 óra: Asztrológiai elõadás-sorozat IV. elõadása:
Milyenek vagyunk? Tûz, föld, levegõ, víz - a négy elem és a
temperamentumok, helyszín: mûvelõdési ház.

Fiatalok figyelem!
Tegyük rendbe a sportpályát! Itt a lehetõség, hogy megmutassuk, milyen elfekvõ értékeink vannak.
Éppen ezért, hogy errõl bizonyosságot tegyünk, mindenkit
meghívunk sportpályánk rendbetételére 2006 április 29-én
szombatra. Találkozunk reggel 8-órakor a helyszínen.
Tegyünk egymásért, a jó ügyért, a közös összefogás jegyében, hiszen itt élünk, s ezen megmozdulásunkkal saját környezetünket tesszük szebbé és használhatóvá. Számítunk RÁD
is.

ÜNNEPELJÜNK ÁPRILISBAN KÖLTÉSZETTEL! A Humánia

(Humánesztétikai Egyesület), a Sonnenblumen Alapítvány és Zebegény Község
Önkormányzata felsõ tagozatos általános és középiskolás tanulók részére meghirdeti az ötödik Dunakanyar vers- és prózamondó versenyt. Mottó: “Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül!” (Kölcsey)
A kötelezõ vers: Tóth Árpád: Lélektõl lélekig és egy szabadon választott
vers vagy prózarészlet. A versenyzõk felkészítéséhez a nevelõk segítségét is
kérjük. Az értékelés egyénenként és iskolánként történik. A zsûri elnöke Kautzky
Armand színmûvész (Madách Színház), mûvészeti vezetõ Kopetty Lia színmûvész-tanár, a verseny fõvédnöke Krebsz Ferenc polgármester.
A verseny idõpontja: április 29. szombat fél 10-kor. Helye: a zebegényi könyvtár. Jelentkezni lehet: 2006. április 15-ig iskolák és személyek (név és cím) megjelöléssel az alábbi címen: Sonnenblumen Alapítvány 2627 Zebegény, Szõnyi u.
10. Tel.: 06-30/279-8053, vagy a könyvtárban: 27/571-525.

Sváb nemzetiségi est

A NAGYMAROSI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY (NAFIA VEZETÕSÉGE) ÉS A SZERVEZÕK

Felhívás! 2006. április 28-án, pénteken este 6 órakor

Götz István Tokaj-hegyaljai neves borász mutatja be borait a Nagymarosi Borbarátok Köre szervezésében. Helyfoglalás a 06-20/920-8558-as számon lehetséges.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Naményi Krisztián és Nagy Emese lánya: Noémi
Néder András és Ács Angelika fia: Nimród
Poholányi Gábor és Márton Mária lánya: Szonja
Lesták Norbert és Hollósi Krisztina fia: Zsombor
Vén Gábor és Heincz Nóra ikerfiai: Áron és Boldizsár
Elhaláloztak:
Heinczinger József Károly
Szávai Lajosné Hegedûs Ida
Barna Ferencné Andrási Erzsébet
Éberli György Vilmos
Holtság Mátyásné Kovács Ilona
Tóth Ákosné Antony Margit
Tóth Pál Bernát id.
(Lezárva: 2006. március 30.)

Fekete erdõtõl Verõcéig a Dunán címmel március 30-án léptek fel a
Váci Tavaszi Fesztiválon a váci mûvelõdési központban a Dunakanyar sváb tánccsoportjai: köztük a Die Blumen táncegyüttes és a Dunakanyar Fúvósegyüttes. Képünkön a tánccsoportok mûvészeti vezetõje, Zsombori Miklós.

Digitális csecsemõmérlegre gyûjtöttek. Gyûjtést
kezdeményeztek a nagymarosi kismamák a gyermekorvosi
rendelõ számára egy digitális csecsemõmérleg megvásárlására, amely körülbelül 30 ezer forintba kerül. Örömmel nyugtázzuk, hogy a pénz a csecsemõmérlegre összegyûlt, sõt egy
kicsit több is, amelybõl kisebb eszközöket – például lázmérõk
– még be tudnak szerezni.

Nagymaros
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A világjáró fúvószenekar hangversenye A nagymarosi Kittenberger Kálmán
Nagy sikerû hangversennyel taps követte. Az énekes szólisÁltalános és Mûvészeti Iskola
kezdte az idei évadot a Duna- tákra: Hulényi Gáborra, PatNéptánc tanszakának munkájáról
kanyar Fúvósegyüttes márci- rik Mátéra dalos kedvû dédus 19-én Szobon és 25-én apáik is büszkék lehetnének…
Nagymaroson. A zenekart nem Máté, majd Rácz Tamás és
Várda Péter kitûnõ
hangszeres szólóinak is tapsolhatott
a hálás közönség.
A Tücsökzenekar szerepeltetése
kedves és szívet
melengetõ ajándékul szolgált a hallFotó:
gatóságnak, s megGál György
érdemelt vastaps
kell a marosiaknak bemutatni, jutalmazta a zeneiskolások
hisz nyaranta a Fõ téri fúvós- produkcióját. Édesanyák,
találkozókon, a Kittenberger édesapák gyermekeikkel, testNapok rendezvényein, az álla- vérpárok, tanár és tanítvány
mi ünnepeken muzsikájukkal játszott – alkotott – együtt ebemelik az ünnep fényét, igé- ben a kisegyüttesben.
A felnõtt zenekar produkcinyes klasszikus és hagyományos, a helyi kultúra talajában óiban pedig érezni lehetett,
gyökerezõ mûvekkel szóra- hogy a Mayer József karmester úr (városunk díszpolgára)
koztatják a hallgatóságot.
A Szobi zeneiskola, a verõ- által elvetett mag szárba szökcei és kismarosi Egressy Béni kent, és a hajdani tanítvány,
Mûvészeti Iskola és a nagyma- Ujvári Gábor karnagy minden
rosi Kittenberger Kálmán Ál- tekintetben méltó utódja mestalános és Mûvészeti Iskola terének. Nagy szakmai tudásjelenlegi és volt növendékei- sal, a növendékek iránti szebõl áll a zenekar, mely kivéte- retettel, kitûnõ elõadói érzékles alkalmakkal kiegészül a kel, biztosan, határozottan vebarátokkal, az itt élõ zenészek zeti az együttest. Kívánjuk,
némelyikével. Van olyan tag- hogy az évad további rendezja is az 1978 óta mûködõ vényein újabb sikereket érjeegyüttesnek, aki éppen az õ nek el, jó hírét keltve a Dunajátékuktól kapott kedvet – fel- kanyarnak és szûkebb hazánknõtt fejjel – a zenetanuláshoz! nak, Nagymarosnak!
A zenekar további tervei:
(Õk már megvalósították a
nemzetegyesítést: íme a jó pél- március 30-án Vácott a Madách Imre Mûvelõdési Közda…)
Az idei mûsorban kivétel pontban szerepeltek (Zsomnélkül új számokat hallhattunk bori Miklós sváb táncmûsorá– ezzel ajándékozta meg a ze- ban), májusban Lengyelornekar zeneszeretõ közönségét. szágba utaznak (a tavaly itt
A legnagyobb sikere a követ- járt Tadeusz Moryto Zenekar
kezõ mûveknek volt: a Holz- meghívására), június 24-én 6.
szvitnek, a Bartók-évforduló alkalommal is szeretnék megkapcsán elõadott magyar mû- rendezni a fúvósfesztivált
veknek: Farkas Ferenc és Nagymaroson, játszani fogBrahms magyar táncának, ez- nak a szobi Szent László és a
után pedig a vérpezsdítõ por- marosi Szent István napok
tugál és brazil dallamoknak, s mûsoraiban is (többek könem utolsósorban a hagyomá- zött).
A nagyszerû nagymarosi
nyos sváb polkáknak, indulóknak. A zenekar nagy mûvészi közönség nevében köszönöm
igényessége mellett a hangu- a rendkívüli élményt! Várjuk
latteremtésnek is mestere: a a koncertrõl készült CD-t, és
Heute tanz ich mit der Monika további sikereket kívánunk!
címû német népdalt fergeteges
(GY. M. M.)

A néptánc tanszak immár hetedik
éve foglalkozik a mûvészeti iskola keretén belül a magyar néphagyományok megismertetésével –
Bozóki Marianna, Kovácsné
Hangrád Katalin és Kuti Andrea
oktatják a csoportok tagjait, ez
évben közel 170 gyermeket. A kis
táncosok több ízben bemutatkoztak már nagymarosi és környék-

béli rendezvényeken. Az autentikus magyar néphagyományokhoz
hû elõadásra törekszünk mind a
néptáncban, - a színpadi produkciókban- , mind pedig a hagyományõrzésben, a hagyományok
megtanításában. Hangrád Katalin tanítónõ olyan népi játékokat
tanít a csoportjának, melyek valamikor a vidéki emberek életében az évszakok változásaihoz, a
jeles napokhoz kötõdtek, s bennük a legõsibb magyar néphagyomány máig ható szimbolikája, az
emberek életének fogódzójaként
elevenedik meg a kicsinyek játékaiban. Ez a kezdeményezés településünk lakóinak életét is színesebbé, a közösséget élõbbé teszi. Kati néni táncosaival osztályról osztályra járva bemutatta a
Gergely-járást, Balázs-járást, karácsony elõtt a lucázást és más
régi néphagyományokat. Játékuk
az óvodákban is örömteljes fogadtatásra talált. Bozóki Marianna csoportjaiban az eredeti folklór mellett megtalálhatók a
folkrock elemei is, melyek a mai
fiatalság számára tetszetõs formában mutatják be a régmúlt táncmotívumait.
Ez évben az iskolai és a városi ünnepi mûsorokon minden alkalommal megjelentek táncosaink – így közremûködtek az október 23-i, a március 15-i ünnepségeken; a már hagyománnyá vált
karácsonyi Csillagvárón, de más
összejöveteleken is: jótékonysági rendezvényeken elõadott tánc-

betétek, néptánctalálkozókon
való megjelenés, mentálhigénés
konferencián kulturális mûsor.
A közelmúlt nagyon sûrûn hozott egyéb fellépési lehetõségeket.
Igen szép sikereket mondhatott magáénak a Székvirág csoport
(Kuti Andrea vezetésével) Vácon,
a Boronkay György Mûszaki Középiskola ünnepségén, valamint március
15-én, a szobi
városi ünnepségeken.
Nagyon jelentõs állomása
volt három csoportunknak (a
Kanyargó, a
Kis Kanyargó
és a Székvirág
csoportoknak)
a március 25én, a Középmagyarországi Folklórszövetség
által Dunakeszin megrendezett
néptáncgála, melyen Észak - Pest
megye 30 tánccsoportja gyûlt
össze. Nagy örömünkre szolgált,
hogy munkánkat az ország legnevesebb szakembereibõl álló zsûri “eredményes”-nek és “példamutató”-nak ítélte. Reméljük, eljuthatunk erre, az évente megrendezésre kerülõ találkozóra legközelebb is. A megmérettetés igazolta azt a tényt, hogy eddigi
munkánk jó irányba halad, s méltán megállja helyét megyei, sõt
országos szinten.
Mindez persze nem jöhetett
volna létre a lelkes és kitartó kis
gyermekközösségek nélkül, akik
szívós tanulással érték el eredményeiket! Ez úton gratulálunk minden nagymarosi néptáncosnak eddigi munkájához! Bár a helyi önkormányzat minden lehetséges
anyagi és eszmei támogatással
mellettünk áll, ám ez a mûfaj igen
sok a táncokhoz illõ viseletet igényel. A ruhakészítési munkálatokhoz, a táncosok utazásához, és
egyéb szervezési feladatokhoz tehát civil hozzájárulásra is szükség
van. Ruhavarrással, szervezéssel,
csoportok kísérésével jelentõsen
járultak hozzá sikereinkhez a lelkes szülõk, akiknek szintén nagy
köszönettel tartozunk! Szinte minden táncos valamelyik családtagja segítette valamiben munkánkat,
fellépéseinket – s reméljük, erre a
jövõben is számíthatunk.
A NÉPTÁNC TANSZAK TANÁRAI
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Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
3. /2006. (III. 07.) rendelete
az élelmezést nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és
térítési díjak meghatározásáról szóló 4/1995. (IV. 1.) rendelet módosításáról
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendeletre, valamint a vendéglátás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszer-elõállítás és -forgalmazás feltételeirõl szóló 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM
együttes rendeletre, a 4/1995.(IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A Rend. l. § (1) bekezdésének helyébe a következõ (1) bekezdés lép:

Annak érdekében, hogy Önnek is legyen
saját városi rendelettára

“(1) A Képviselõ-testület az önkormányzat fenntartásában álló élelmezést nyújtó intézmény nyersanyagnormáit,
illetve térítési díjait a következõképp állapítja meg:
a) háromszori étkezõ óvodás gyermek nyersanyagnormája
térítési díja (ÁFÁ-val)

244 Ft
280 Ft

b) egyszeri étkezõ óvodás gyermek nyersanyagnormája
térítési díja (ÁFÁ-val)

167 Ft
190 Ft

c) háromszori étkezõ alsó tagozatos iskolás gyermek
nyersanyagnormája
térítési díja (ÁFÁ-val)

286 Ft
330 Ft

d) egyszeri étkezõ alsó tagozatos iskolás gyermek
nyersanyagnormája
térítési díja(ÁFÁ-val)

192 Ft
225 Ft

e) háromszori étkezõ felsõ tagozatos iskolás gyermek
nyersanyagnormája
térítési díja (ÁFÁ-val)

302 Ft
345 Ft

f) egyszeri étkezõ felsõ tagozatos iskolás gyermek
nyersanyagnormája
térítési díja (ÁFÁ-val)

207 Ft
240 Ft

(2) A Rend. 1. § (2) bekezdése a következõk szerint módosul:
“A korábban kötelezõen étkezõnek minõsített konyhai dolgozóknak az ÁFÁ-val növelt nyersanyagköltség alapján
megállapított térítési díjat (370 Ft+ÁFA) kell fizetni.”
(3) A Rend. 1. § (3) bekezdése a következõk szerint módosul:
“(3) (A Polgármesteri Hivatal és az intézmények dolgozói vonatkozásában a..)
nyersanyagnorma
370 Ft
térítési díj (ÁFÁ-val)
550 Ft”
(4) A Rend. 1. § (4) bekezdése a következõk szerint módosul:
“ (4) (A (2),(3) bekezdésben nem érintett személyek esetében (vendég ebéd)
a térítési díj (ÁFÁ-val)
550 Ft ”
2. §
(1) A rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba, a megállapított térítési díjakat az április havi térítési díjakra kell
elõször alkalmazni.
(2) Kihirdetésérõl a 11/2004. (IV. 27.) sz. ö. rendelet 32. §-ában foglaltak alapján a jegyzõ gondoskodik.
Nagymaros, 2006. március 6.
Edöcsény András
polgármester

Hutter Jánosné
jegyzõ

Nagymaros

Állatvédelmi sorok
A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

Elõzetes értesítés a 2006. JÚNIUSÁBAN tartandó támogatott akciókról: MACSKÁK/KUTYÁK IVARTALANÍTÁSÁRA ÉS MACSKÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA.
Jelentkezési lapok találhatók: MÁJUS 5-tõl MÁJUS 20-ig a Bethlen sörözõben, a horgászboltban és a
tött szolgálati évei során alapokönyvtárban.
san megedzõdött, így a másfél
évvel ezelõtti, a kompon elA SZERENCSÉSEK
Máté, a sokak által ismert szenvedett, súlyos balesete és
és kedvelt komp kutya idén egy késõbbi agyvérzés után is
lett 16 éves. A kompon töl- szépen felgyógyult. Manapság
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- nyugalomba vonultan - boldogan tölti napjait. Feleségemmel általában hetente szoktuk
meglátogatni,
idõnként még a
komphoz is lesétál velünk,
ahol régi "munkatársaival" kitörõ örömmel
üdvözlik egymást. Névadó
kutyánknak további jó egészséget kívánunk.
Fricire, a
farkaskutya kölyökre, az állomás lépcsõjén találtak rá, egy
karton dobozban. Neki is is
szerencséje volt, szeretõ gazdira talált, aki jó gondját viseli.
A pöttöm kiskutyából remek

serdülõ kutya lett, aki sok
örömet és szeretet ad cserébe új gazdájának.
VON-BENKO FERENC

A kedvenc állat nem játékszer, tartása nemcsak egy
pár szabadságos hétre szól,
hanem az állat egész életére!
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AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu

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

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!
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április 5-tõl 30-ig
Csirke mellfilé 1 kg
Csirke mell 1 kg
Csirke (egész - grill) 1kg
Csirke comb 1 kg
Csirke nyak 1 kg
Csirke szárny 1 kg

999,- Ft
699,- Ft
385,- Ft
429,- Ft
139,- Ft
299,- Ft

(április 17-ig)
(április 17-ig)
(április 17-ig)
(április 17-ig)
(április 17-ig)
(április 17-ig)

Füstölt fõtt kötözött lapocka 1 kg
Füstölt kötözött lapocka 1 kg
Füstölt darabolt comb 1 kg
Füstölt fõtt tarja 1 kg
Füstölt elsõ csülök 1 kg
Füstölt hátsó csülök 1 kg
Paraszt lapocka 1 kg

649,- Ft
649,- Ft
699,- Ft
895,- Ft
415,- Ft
629,- Ft
899,- Ft

(április 17-ig)
(április 17-ig)
(április 17-ig)
(április 17-ig)
(április 17-ig)
(április 17-ig)
(április 17-ig)

CBA kocka sonka 1 kg

839,- Ft

Creamy kocka margarin 250 gr
Orda sajt fûszeres 1 kg
Német kocka trappista sajt 1 kg
Brindza juhtúró 1 kg
Euromilk tetra tej (UHT) 1 l

55,- Ft
895,- Ft
899,- Ft
999,- Ft
99,- Ft

Tchibo family õrölt kávé 3 db-os 750 gr
Kerman arany mazsola 200 gr
Kerman mazsola 200 gr
Fruttigo csokoládé (több íz) 100 gr
Grafiti tejtábla 100 gr

835,- Ft
115,- Ft
75,- Ft
75,- Ft
59,- Ft

CBA Sólet konzerv 380 gr
CBA Pacal pörkölt konzerv 380 gr
Sprotni paradicsomos (Maseko) 160gr
Észt sprotni (Herba) 160 gr
Aletta baromfimájkrém-marhamájkrém 63 gr
Szegedi marhamájkrém 63 gr
CBA sertésmájkrém 65 gr
Hame betyár ínyenc pástétom 105 gr
Hame kacsamájas ínyenc pástétom 105 gr
Hame libamájas ínyenc májkrém 105 gr
Giana babkonzerv (fehér-chillis-tarka) 410 gr
Rolnik bébicékla üv. 370 ml
Rolnik gyöngyhagyma üv. 315 ml

179,- Ft
199,- Ft
95,- Ft
95,- Ft
27,- Ft
27,- Ft
27,- Ft
119,- Ft
119,- Ft
119,- Ft
75,- Ft
85,- Ft
125,- Ft

Rolnik spárga üv. 180 gr
Rolnik zellercsík üv. 300 gr
Lecsó üv. (Észak Ü.) 720 ml
Vegyes befõtt (Észak Ü.) 720 ml
Taipai ananász körszeletes 565 gr
Taipai gombakonzerv szel. 400 gr
Pepperoni paprika üv. (édes) 720 ml

115,- Ft
89,- Ft
145,- Ft
159,- Ft
149,- Ft
109,- Ft
169,- Ft

Vega mustár 500 gr
Vega majonéz 480 gr
Vega mustár tubusos 180gr
Kiss torma 200 gr
Kiss torma 350 gr
Koch tubusos paprikakrém (csípõs-édes) 170 gr

135,- Ft
179,- Ft
75,- Ft
109,- Ft
159,- Ft
99,- Ft

Fagy. Hasábburgonya (Fritar) 1 kg
Fagy. Pinguin vegyes zöldség 1 kg
Fagy. Pinguin zöldségkeverék 1 kg
Fagy. Gleccser zöldborsó 1 kg
Fagy. Nudli 1 kg
Iglo tejszínes parajpüré 450 gr
Esva panírozott halfilé 80 gr
Esva surimi rákrudacska 100 gr

169,- Ft
229,- Ft
229,- Ft
199,- Ft
275,- Ft
99,- Ft
95,- Ft
95,- Ft

Fradi dobozos sör 0,5 l
Lindenhof dobozos sör 0,5 l
Hopfer dobozos sör 0,5 l
La Fiesta Kékfrankos rosé száraz 0,75 l
La Fiesta Rajnai rizling száraz 0,75 l
Egervin Portugieser félédes 0,75 l
Egervin Rizlingszilváni félédes 1 l
Vini Italia asztali bor (olasz fehér-rosé-vörös) 5 l
Sallys tiramisu krémlikõr 0,5 l
Sallys whisky krémlikõr 0,5 l

129,- Ft
99,- Ft
109,- Ft
189,- Ft + üv.
185,- Ft + üv.
229,- Ft + üv.
185,- Ft + üv.
1755,- Ft
899,- Ft
899,- Ft

Szentkirályi ásványvíz (dús-mentes-csendes) 1,5 l
Aquavitae ásványvíz 1,5 l 43,- Ft
Hey-Ho tetra üdítõ 12 % (alma-szõlõ-narancs) 1 l
Zentó szemeteszsák (110 l) 1 db
Zentó szemeteszsák (135 l) 1 db
Apack frissentartó fólia (30 m) 1 db

85,- Ft
69,- Ft
115,- Ft
135,- Ft
75,- Ft

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

