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A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM,
1920. június 4-én

A

békekonferencia vezetõi az aláírás Perceken belül fekete gyászlobogók lengtek
idõpontját június 4-én délelõtt 10 mindenütt, az ablakokban fekete drapériák.
órára tûzték ki.
Az utcák fekete gyászruhákkal teltek meg.

Az ország hangulata nyomasztó volt, a
sajtó hangja levert, rezignált és drámai.
A kormány június 4-ére katonai készenlétet
rendelt el az összes csapattestnél, csendőrösszpontosítások történtek, s a városokban a rendőrőrszemeket megkettőzték. Rádió még akkor
nem volt. Párizzsal állandó telefonösszeköttetésben állt Budapest. A nagy lapok kiadóhivatalai előtt tömegek lesték a kirakatban időről
időre megjelenő hírközleményeket. Az utcák
már reggel óta valami furcsa nyugtalansággal
voltak tele. Minden arcon szorongás, a tekintetek fáradtak, üresek, mint a halottasházaknál virrasztás után. Még a szokott utcazaj is
tompább volt, mint máskor.
Tíz óra után egy-két perccel jött a végzetes
párizsi hír, és ekkor megkondultak a harangok, előbb Pesten, majd villámgyorsan szétfutott a hír, egymásután mindenfelé az országban. A magyarok két óra hosszat tartó harangkongással temették múltjukat és jövőjüket.
Budapest percek alatt feketébe öltözött.

Emberek, asszonyok, férfiak mentek az
utcán patakzó könnyekkel, nemegyszer hangosan zokogva. Emberek rázták az öklüket
az ég felé átkozódva. Az Oktogon sarkán egy
rokkant letépte zubbonyát és könyökben levágott csonka karját mutogatva, őrjöngve kiabálta: „Hát ezért?” Az utcákon ismeretlen,
egymást soha nem látott emberek borultak
egymás nyakába, a terek padjain zokogókat
vettek körül vigasztaló emberek és az állandó
és szakadatlan harangzúgásban rohant bele
a gyászba és kétségbeesésbe ezer rikkancs:
„Rendkívüli kiadás”. A lapok gyászkeretben,
mindenki mohón olvasta, amit úgyis tudott,
mindenkiben lángolt a tehetetlen düh, csoportoknak vezércikkeket olvastak fel hangosan… a Múzeum téren elkezdték a Himnuszt
énekelni… és a harangok kongtak, kongtak,
szakadatlanul, szinte elviselhetetlenül.
Dr. Padányi Viktor
Így történt c. írásából
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VÁROSHÁZA

Az önkormányzat hírei
– április–május –

Egyéni sürgősségi indítvány
Edöcsény András képviselő, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnöke beterjesztését a
testület teljes egyetértésben elfogadta. 2006
nyár végére az átadáskor mind a lakótelep,
mind a termálfürdő megvalósítására konkrét, tárgyalásra és elvi döntés meghozatalára alkalmas befektetői ajánlat állt az önkormányzat rendelkezésére. A képviselő úr nehezményezte, hogy a város számára kiemelten fontos felvonulási lakótelep hasznosításának ügyében az elmúlt másfél évben
semmi kézzelfogható eredmény nem született, (tavaly februárban ad hoc bizottság ült
össze, aztán pályázatot írt ki az önkormányzat eladásra, mely sikertelen volt)
ezért sürgősségi előterjesztésében egy rövid
határidejű, de reális munkatervet tett a képviselők asztalára. Ennek értelmében egy
munkacsoport alakult Edöcsény András vezetésével, melynek az volt a feladata, hogy
a városüzemeltető Murányi Zoltán által kidolgozott előzetes hasznosítási tanulmányt
értékelje, véleményezze, majd külső szakértőként felkérte dr. Derce Tamást, Újpest polgármesterét, a VKTB tagját. A szakértőkkel
kibővített ülésen együtt értékelték, hogy a
város stratégiájába hogyan illeszthetők
bele azon befektetői szándékok, melyek
2004 óta keresik a lehetőségeket Nagymaroson. A bizottság ülésén megfogalmazott
javaslatokat a 2008. április 21-i rendkívüli
testületi ülésre terjesztették elő. A feladatok
koordinálására Petrovics László polgármestert és Janovics Tibor alpolgármestert bízta
meg a testület.

Az április 21-i testületi ülés
SZÁLLODA- és TERMÁLPROJEKT
1. Az ún. „felvonulási lakótelep” (a szállo-
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da körül) területeit a testület nem kívánja
értékesíteni.
2. A projekt megvalósítása érdekében a
partner rendelkezésére bocsátja a felvonulási lakótelep területét, de az apportálás lehetőségét sem zárja ki.
3. A felvonulási lakótelepet az út és a véderdő nélkül kívánja hasznosítani.
4. A felvonulási lakótelepet a következő
célokra nem kívánja hasznosítani: parcellázás, zöld beépítés, öregek otthona, hipermarket, ipari tevékenység, lakópark.
5. A sportpálya (futballpálya) területét

többfunkciós rekreációs szabadidő központ
(termál), és szálláshely hasznosítására rendeli.
6. A képviselő-testület a projektek elvégzéséhez a következőkkel bízza meg a polgármestert május 21-i határidővel:
– a szükséges jogi munka elvégzésére
külső jogi szakértő keresése;
– ajánlatkérés a szóba jöhető ügyvédi irodáktól és az ajánlatok képviselő-testület elé
terjesztése;
– a lehetséges befektetőpartnerek felkérése
a projektek megvalósításához szükséges jogi
dokumentumok kidolgozására majd terjessze ezeket a bizottságok és a testület elé;
– személyesen ellenőrizze le ezen cégek
referenciáit;
– az önkormányzati feladatok (földhivatal, bérleti viszony megszűntetése) elvégzését folyamatosan ellenőrizze;
– minden rendes és rendkívüli ülésen
adjon rendszeresen tájékoztatást a testületnek az előrehaladásról;
– vitassa meg az együttműködés lehetőségeit a befektetőkkel és nyilatkoztassa őket
az együttműködés módjáról (bérlés, apport,
részbeni értékesítés vagy egyéb módon),
– majd alakítsák ki közös álláspontjukat
a projektek megvalósíthatósága érdekében,
különös tekintettel a közbeszerzési kötelezettséggel kapcsolatban:

a) értékesítés
b) bérlet
c) apport , önkormányzati részarány
1. 49 % vagy alatta
2. 51 % vagy felette esetére

– az eredmények alapján keresse meg a
Közbeszerzések Tanácsát hivatalos állásfoglalás végett;
– keresse fel a Sportpálya területén lévő
„RAV épület” tulajdonosát az épület helyzetének tisztázására és egyeztessen a rendezés érdekében;
– az ingatlanhasznosítás lebonyolítására
keressen meg ingatlanhasznosító szakcégeket és tájékoztassa a feltételekről a testületet;

A testület minden tagja egyetértett a fenti
ütemezésben, és örömmel nyugtázta, hogy
ebben a nagyon régen várt kérdésben döntés született a projektek megvalósulásának
lehetséges ütemezésérõl. A város fejlődése

érdekében az eddigi ciklus legfontosabb
döntése megszületett. A fenti dátumok betartásával június végén szerződést lehet
kötni, s megindulhatnak a beruházások.

2008. június
Lapzártakor kapták meg a testületi tagok
a polgármester úr tájékoztatóját, miszerint
június 2-ára hív össze rendkívüli testületi
ülést, ahol dönthet a testület arról, hogy
melyik jogászcég segítségével köti meg a
város a befektetőkkel a szerződést, valamint a befektetőktől kapott szerződéstervezeteket is megvitatja.
A képviselő-testület a jegyző javaslatára
döntött arról, hogy él a lehetőséggel és elvállalja a kistérségi belső ellenőrzési feladatot. Ezáltal nő a város tekintélye, és a kistérségi normatívákból többletbevételhez jut.

Az április 28-i testületi ülés
Erre az ülésre írásban kérdéseket nyújtott
be Edöcsény András, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, melyekre a polgármester úr a következőket válaszolta (dőltbetűs):

1.

Miért nem kapott írásban választ a március 26-án benyújtott két interpellációra,
melyet a polgármester úrnak bizottság és
testület elé kellett volna vinnie?
A lap kérésére szívesen felidézem a válaszaimat, de úgy gondolom, ez az önkormányzattal szerződésben álló újságíró feladata lenne. Kissé visszás helyzet, hogy a
testületi ülésekről egyik képviselőtársunk,
jelesül Szilágyi Erzsébet készít beszámolókat. Ennyit az elfogulatlan tájékoztatásról.
De ha tényleg olyan fontos, hogy ezek a kérdések bizottsági vizsgálat és testületi döntés
előtt az újságba kerüljenek, akkor legyen.
Miután válaszaimat nem fogadta el a
testület többsége, ezért mindenképpen bizottságok, és testület elé kerülnek. Így okafogyott ezt még egyszer írásban rögzíteni.

Nagymaros Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselő-testülete l 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
l Telefon: 27/595-100 l fax: 27/354-245
lFelelõs szerkesztõ: Tharan Marianne l
nagymaros.ujsag@nagymaros.hu l Telefon, fax: 27/354-137 l Levelezési cím:
Nagymaros Újság l 2626 Nagymaros,
Fő tér 5. l Hirdetések és kéziratok leadása: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. l
Nyomda: BPRESS Kft.
Lapzárta: minden hónap 28.
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Jobban örülnék, ha hagynának dolgozni.

2.

A 2007. évi költségvetésbe nem volt betervezve a politikai tanácsadó bére s annak járulékai, ennek ellenére a polgármester úr
szerződést kötött az állás betöltésére, és
1.525.000 forintot a hivatal kifizetett. Ki és
milyen jogcímen fizette ki ezt az összeget,
mely nem volt betervezve a költségvetésbe?
A politikai tanácsadó 2006 őszén Zoltai
Mihály lett volna, ha a testület többsége el
nem utasítja ezt a kezdeményezésemet. Azzal
azonban mindenki egyetértett, hogy a státusz
betöltésére szükség van. Érdekes módon a státusz a tervezéskor eltűnt a költségvetésből, és
amikor 2007-ben újra kezdeményeztem
ennek betöltését, senki nem szólt arról, hogy
helytelenül cselekednék. Nem ennek ellenére,
hanem ennek tudta nélkül vettem fel az
egyébként hatáskörömbe tartozó státuszt betöltő kollégát. Még maga Jegyző Asszony, a törvényesség őre is ajánlott valakit. A feladatok
ellátására nagy szükség van, szerintem egyszerű tervezési hibáról van szó, tehát a kérdést, ha egyáltalán ez olyan fontos, szerintem
nem nekem kellene feltenni. Így sem kis
dolog, hogy 2007-ben nem adósodtunk tovább.

3.

2006 és 2007 év folyamán 138,8 millió forint pályázati forrást sikerült elnyernie a városnak, melyből 110 milliót a hivatal dolgozói, 28,8 milliót az RVI pályázatíró cégen keresztül nyertünk. A pályázatíró cég 1.300.000 forint éves díjért, és ezen felül 3–5%-os sikerdíjért dolgozik. Az általuk elnyert egyetlen pályázat (iskola eszközbeszerzés, 28,8 millió)
után 2.441.689 forint sikerdíjat vettek fel.
Volt egy formai okokból elutasított pályázat,
az óvoda, melyet azóta újra benyújtottak.
Bizottsági elnökként választ vár a polgármester úrtól, hogy teljesítette-e az RVI a szerződésben foglaltakat, és miért jó Nagymaros
városának a pályázatíró cég alkalmazása,
akikkel a testület a formai okokból elutasí-

tott pályázat után szerződést akart bontani?
Az RVI pályázatíró céget a képviselő-testület választotta ki több ajánlattevő közül.
Egyetértés volt abban, hogy a hivatal megfogyatkozott létszáma nem teszi lehetővé a
saját erőből történő teljeskörű pályázatírást.
Választási programomban többször elmondtam, hogy véleményem szerint akkor lehetünk eredményesebbek, ha erre szakosodott
szakemberek segítik a munkánkat. Ezt a lakosság közel kétharmada elfogadta akkor,
és én ma is fenntartom, hogy erre szükség
van. Az RVI eddig szerződésszerűen teljesített, a felvett sikerdíj összege azonban nem
stimmel, ha jól emlékszem, 451 ezer Ft volt,
amit sikerdíjként felvettek. A formai okokból
elutasított pályázat után valóban felmerült
annak a kérdése, hogy felmondjuk velük a
szerződést, de a testület elfogadta azt, hogy
még egy esélyt kapjon a cég. Az iskolai eszközbeszerzési pályázaton 80 pályázó közül
a 14. helyen tudtunk nyertesek lenni, ami
azért is nagy szó, mert Budapesten összesen
egy iskola nyert, és Vácról például senki.

4.

A polgármester úr indoklás nélkül szerződést bontott a korábbi közbeszerzéseket
bonyolító céggel és a feladat ellátására egy
másik céggel kötött szerződést, mely két
hónap alatt 480.000 forintot vett fel, amikor nem zajlott jelentősebb közbeszerzési
tevékenység. Milyen jogcímen fizetett ki a
polgármester úr az új cégnek 480.000 forintot, ugyanis a szerződés erre nem ad jogalapot? Miért nincs a szerződésben pontosan rögzítve, hogy mit és miért fizet az önkormányzat? Miért kellett új közbeszerzési
szabályzatot készíteni, amikor volt? Miért
előnyös ez a városnak, amikor hasonló léptékű közbeszerzéseket korábban a hivatal
dolgozói készítettek el?
A kérdést rosszul és rosszindulattal tették fel, hiszen a szerződések minden jogalapot megadnak a kifizetésre, és teljesít-

mény áll mögöttük. Minden egyes közbeszerzési eljárás jogszerűen, meghatározott
árakon, pontos feladat meghatározással,
és az általános árfolyamoknak megfelelőtől alacsonyabb áron kerül lebonyolításra. A közbeszerzési tanácsadó megválasztása nem testületi hatáskör, ezért a polgármester indoklás nélkül dönthet a közbeszerző cég kilétéről. Nem úgy, mint annak
idején a könyvvizsgáló cég elküldésénél. A
2006-os évben volt olyan költségvetési tétel,
amely közbeszerzés köteles lett volna, de
akkor ezt senki nem vette észre.
Nem kellett új közbeszerzési szabályzatot készíteni! A közbeszerzéseket korábban
sem a hivatal végezte, hanem a kérdező
által is említett másik cég.
A polgármester úr válaszait a testület 7:4
arányban nem fogadta el, ezért a polgármester úrnak a fenti kérdésekre írásban válaszolnia kell, melyet a következő bizottsági
üléseken és testületi ülésen újratárgyalnak.
Meghallgatta a testület az RVI pályázatíró
cég képviselőjének beszámolóját. Jelenleg
három pályázaton dolgoznak. Az egyik az
öregek otthonának korszerűsítése, melyen
az önrész 5%, a volt DURISZ épületének felújítása, ahová a tervek szerint a Mosoly Gyermekjóléti Szolgálat költözne, s a Szent István
téri ház, ahová a helytörténeti múzeumot tervezte már az előző testület, erre van érvényes
kiviteli terv is. Ennek pályázati önrésze 10%.
Elfogadta a testület a Váci Rendőrkapitányság beszámolóját az elmúlt esztendőről. A regisztrált bűncselekmények száma
három év óta nem változik. A nagymarosi
rendőrőrs megszűnésekor megígért körzeti
(folyt. a 8. oldalon)
Legközelebbi testületi ülés:
2008. június 30-án lesz.
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Mi a helyzet a fejlesztésekkel Nagymaroson

Interjú Petrovics Lászlóval

Választási programjában fejlesztéseket ígért, A sportszeretõ emberek joggal kérdezhetnék,
például élményfürdõ, a szálloda hasznosítá- mi lesz a pályával?
sa, turizmusfejlesztés. Eddig mi történt?
Visszakerülhetne a régi helyére, természete-

Felújítottuk a tárgyalásokat a lehetséges befektetőkkel, akik már hosszú évek óta itt kopogtatnak.
Vázolták az elképzeléseiket, én utánanéztem, milyen körülmények gátolják a megvalósítást, és
ezekre el is kezdtem megoldásokat keresni.

Milyen akadályok vannak?

A fő akadály az, hogy nagyon keveset ajánlottak az ingatlanokért, a félbe maradt szállodára
a legjobb ajánlat 300 millió Ft körüli volt.

Úgy tudom, hogy már az ön hivatali ideje
alatt érkezett 600 milliós is.

Ez így van. Ez az ajánlat arról szólt, hogy egy
projekt cég előkészíti, és lebonyolítja az értékesítést, olyan befektetőt hoz, aki befejezi az építkezést, melynek végeredménye garantáltan egy
minimum 4 csillagos szálloda, cserében a vételár
600 millió Ft fölötti részére igényt tart.

És ez miért nem volt elfogadható?

A testület ezt az esetleges összeget aránytalanul magas jutaléknak tartotta.

Történt értékbecslés?

A legutóbbi, igaz, kb. három éves szakértői vélemény szerint az ingatlan értéke 540 millió forint. Szerencsés esetben jobb árat is el lehetne
érni, ha az önkormányzat tudná a projektet megvalósítani. De tételezzük fel, létrehozunk erre egy
apparátust, amely megírja a hazai és az uniós pályázatokat, felépíti a projektet, lehetőség szerint
helyi vállalkozókkal, akkor 1-1,2 milliárdot is el
lehetne érni, a már elkészített szállodát értékesítve. Sajnos ez nem megvalósítható, egy ilyen tevékenységre egy önkormányzat nem alkalmas, és
nem is ez a feladata, ráadásul egy ilyen terv jelentős előfinanszírozást igényel, amire a városnak
nincs pénze. Ezért döntöttünk az értékesítés mellett, az erre kiírt pályázatok eredménytelenek
vagy értékelhetetlenek voltak, de utána mindig
jelentkeztek újabb befektetők, felvetve a közös
megvalósítást. Ebben nyilván szerepe van annak
is, hogy a pályázati pénzek esetében más kondíciói vannak egy magáncégnek, és mások a lehetőségei egy önkormányzatnak. Hosszú távon egy
ilyen megoldás hozná a legtöbbet a városnak.

Akkor a szállodáról vagy a fürdõrõl beszélünk?

4

Mind a kettőről. A szállodát is hasznosítani
kellene, ehhez elég ránézni, és a sportpálya területére is van vízjogi létesítési engedélyünk, ez
arra alkalmas, hogy a területen kutat fúrjanak,
és ezt hasznosíthassa az önkormányzat. Az előzetes tanulmányok szerint kb. 1500 méterről lehetne 30–50 fokos vizet kitermelni, ami elláthatná
a termálfürdőt, lehetne ásványvízként palackozni, de még fűtési energiaként is hasznosítható.

sen jobb infrastruktúrával, mint a jelenlegi.

Vannak nagyon jó tervek, de mintha nem
lenne egységes akarat, hogy ezek meg is valósuljanak. Sokan nem tudják, hogy a polgármester csak elõterjeszt, de a testület dönt.
Minden testületi ülésen mindenki egységesen
kiáll amellett, hogy ezekre a fejlesztésekre szükség van. Ez egy előző ciklusokon átívelő koncepció, ezzel semmi baj nincs, ebben mindenki
egyetért. Én is úgy látom, az Nagymaros lehetséges jövőképe, hogy az idegenforgalmi, turisztikai bevételekből élhessenek azok is, aki most ingázásra kényszerülnek. De nem szeretnénk
abba a hibába esni, hogy a fejlesztések miatt
áron alul elkótyavetyéljük a város ingatlan vagyonát, esetleg olyan cégnek, amely nem is azt
valósítja meg, amit ígért. Lehet, hogy túl lassúnak és óvatosnak tűnünk, de mi minden ajánlattevő referenciáit ellenőrizzük, mert az országban sajnos sok negatív példát láthatunk.

Az óvatosság nem árt, de vitathatatlan, hogy
ezekben a projektekben több ciklus alatt egy
kapavágás sem történt.

Több konkrét ajánlattevőt is bevittem a testület
elé, de a legjobbnak látszókkal szemben is felmerültek utólagos elvárások, ez érthető, hiszen mindenki a legjobbat akarja, de így nagyon nehéz
előbbre lépni, mert jönnek az újabb tárgyalások,
meghallgatások, azután kezdődik az egész elölről. Ezért megfordítottam a dolgot, felkértem egy
szakmai teamet, hogy határozza meg a fő irányokat, és Murányi Zoltánnal készíttettünk egy hasznosítási tanulmányt. Ennek az egyes ágairól dönt
a testület, és így továbbhaladva eljutunk addig a
jövőképig, ami mindenkinek megfelel.

Mikor kerülhet a tanulmány a testület elé?

Már volt a testület előtt. Amikor az általam vezetett szakmai bizottsággal meghatároztuk a fő
irányokat, rá két-három hétre Murányi Zoltán
kidolgozta a tervezetet. Edöcsény András is az
ügy mellé állt. Sürgősségi indítványával utólag
támogatta eddigi munkánkat, amit az is mutat,
hogy javaslatára a szakmai bizottság az ő elnökletével alakult munkacsoporttá, amely már a testület számára is meghatároz kérdéssorokat, határidőket, felelősöket. Közben felkutattunk újabb
projektcégeket és jogászokat, akik hasonló projektek megvalósításában gyakorlattal rendelkeznek, és megkérdeztünk közbeszerzési tanácsadókat a közbeszerzési kötelezettségről. Június elején
rendkívüli ülésen dönt a testület a jogászokról,
akiket a projektek véleményezésével megbízunk,
és az ő véleményük figyelembevételével megfon-

tolt döntést tudunk hozni, és akkor valóban elindulhatnak a fejlesztések.

Mi a helyzet a libegõvel? Az ötlet hallatán elég
sokan csak legyintenek.

Ha a jelenleg futó két projektet elindítottuk, és
ez most már záros határidőn belül várható, bele
tudunk fogni. Ez konkrétan arról szól, hogy egy
Ausztriában lebontott, de működőképes felvonó
berendezést, ami reményeim szerint jelképes
összegért megszerezhető, Nagymarosra hozzunk.
A nyomvonal kijelölésén már dolgozik a főépítészünk és a településfejlesztési terv készítője. A
megvalósításhoz több hivatallal és természetesen a zöldszervezetekkel is egyeztetni kell.

Sokan idegenkednek az idegenforgalom fejlesztésétõl, mert féltik a város nyugalmát.

Az a turizmus, amelyet mi ide álmodunk,
nem háborítaná a település jelenlegi békéjét, a
forgalom természetesen valamennyire nőne, de
a pihenni vágyó igényes turista nem a rendzavarásról ismerszik meg. Arról nem is szólva,
hogy ezáltal hány nagymarosi találhatná meg
újra itthon a számítását.

Milyen kézzelfogható eredményt említhetnénk az elmúlt másfél évbõl?

Először is „működik a város”, beleértve az összes
intézményt! Ez nem kis dolog, hiszen sok településnek már ez sem adatott meg. Tavaly elkezdtük, és az idén befejezzük a településrendezési
terv módosítását. Ez minden fejlesztésre szánt
terület esetében, de a település egésze szempontjából is alapvetően fontos. Szeretnénk megvalósítani az un. „lakott táj” elképzelést. Fontosnak
tartom továbbá, hogy az iskolai eszközbeszerzési pályázaton elnyert pénzzel egy közel tíz éves
lemaradást sikerült pótolnunk, a Magyar utcai óvoda
felújítására beadott pályázat, valamint a Városi
Könyvtár felújítási pályázata elbírálás alatt van,
pályáztunk a Helytörténeti Múzeum megvalósítására, idegenforgalmi- és turisztikai háttér fejlesztésekre, a gyermekjóléti intézmény infrastruktúrájának javítására, és előkészítés alatt van az árvízvédelmi pályázatunk, ez egy hatalmas, egymilliárdos projekt. Az árvízi vis major keretből
sokak örömére elvégeztük a felújítási munkákat.

Mit lehetne tenni a graffiti visszaszorítására?

Ez ellen sajnos minden igyekezete ellenére a
rendőrség és a polgárőrség sem tud mit tenni, hiszen nem lehetnek egyszerre mindenütt, de utánanéztem a megoldási lehetőségeknek. A jelenséggel
foglalkozó szakemberek, még a rendőrök is, azon
a véleményen vannak, hogy ha biztosítunk úgynevezett „legál” falakat, természetesen ott, ahol nem
a városképet rombolja, és meghatározott témában
versenyt hirdetünk, az jelentősen visszafogja az
öncélú vandalizmust. Akkor nem arról szól a
dolog, hogy fújok gyorsan, és szaladok, hanem,
aki úgy gondolja, hogy ebben a műfajban szeretné
kiélni a kreativitását, megteheti.
Badacsony T. Örs
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Lezárult a Kodolányi-ügy:

Nagymaros tízmilliót nyert

N

agymaros Város Képviselõ-testülete
másodfokon pert nyert a Kodolányi
Fõiskolával szemben, amely jogerõsen 8,9 millió Ft kártérítést és ennek közel 4
évre vonatkozó kamatait fogja megfizetni.
Igen, ez tízmilliós összeg.
Interjú a per elindítójával:
Edöcsény Andrással

zásra... Magyarul valószínűleg ők is kellő
előkészítettség és megalapozottság nélkül
ugrottak bele, akárcsak az elődöm vezette
Önkormányzat. Amikor felismerték a szerződésből adódó kötelezettségeket, menekülni próbáltak a helyzetből. Számomra az a
meghökkentő, hogy nem a közös megegyezést keresték, hanem szerződést szegve egyoldalúan álltak el a szerződéstől.

Mikor vetõdött fel a Kodolányi János Fõiskola marosi intézetének terve?

Ez több pontot is érint. A szerződés tartalmazza a lehetséges felmondási módot és
határidőt, a felmondást írásban kellett
volna közölni. A szerződés a felmondólevelet követő második év december 31-én
szűnt volna meg. A felmondási idő alatt
minden hasznot a Kodolányi húz – és minden terhet is neki kellett volna viselnie.
Ezzel szemben a Kodolányi főigazgatója
2003. április 7-én kelt levélében jelentette be
egyoldalú elállásukat a szerződéstől és 2003.
május 30-án adták vissza az ingatlant. Röviden: a 2003 áprilisi felmondás esetén a szerződés jogszerűen 2004. december 31-ével
szűnt volna meg. Ráadásul a szerződés nem
tartalmaz „elállási” lehetőséget.

A rendelkezésemre bocsátott iratok szerint 2002. februárjában.

Milyen szerzõdést kötött a Zoltai Mihály
vezette önkormányzat a Kodolányival?

Nagy sietséggel meglehetősen rossz szerződést sikerült kötni 2002 nyarán, amely az
Önkormányzat számára kifejezetten hátrányos volt, ráadásul még az akkori képviselőtestület által kért – és állítólag megígért – kedvezmények sem kerültek bele. Az Önkormányzatnak nemcsak, hogy anyagi haszna
nem lett volna belőle, hanem ha akarta volna
sem mondhatta volna fel ezt a szerződést. Viszont ingyen adta volna használatba a teljes
területet és az épületeket határozatlan időre.

Akkor kész szerencse, hogy a Kodolányi
maga mondta fel a szerzõdést. De mi
vitte õket erre a lépésre?
Ezt tőlük kellene megkérdezni, bár nem
valószínű, hogy elmondanák. A levelezés
alapján kialakított véleményem szerint nem
volt anyagi fedezetük az ígéretek teljesítéséhez szükséges 1,5–3 milliárd Ft-os beruhá-

Mi volt pontosan ez a szerzõdésszegés?

Mikor indult el a per?

2006 januárjában, amikor az Önkormányzat számára teljesen egyértelművé
vált, hogy többszöri próbálkozásunk és
kompromisszumos ajánlataink ellenére
sincs esély a közös megegyezésre.

Mirõl akartak még megegyezni, miután
világos volt, hogy az együttmûködésbõl
nem sok elõnye lenne Nagymarosnak?

Két dologban. Egyrészt a képviselő-testület
szándéka az volt, hogy az oktatáshoz szükséges területet ingyen adjuk a főiskolának
használatra, – ebből nem anyagi, hanem
csupán erkölcsi haszna lehetett volna a városnak –, az ingatlanegyüttes többi részét viszont az Önkormányzat a város számára bevételt teremtő módon akarta hasznosítani.
Másrészt miután a Kodolányi elállt a szerződéstől, a város emiatt keletkezett anyagi
kárának (ill. a felmondási idő alatt keletkezett költségek, mint az őrzés) megtérítését
kérte. Megegyezés esetén a Kodolányinak
csupán a 8,9 millió Ft összeget kellett volna
megfizetnie. Most azonban ezen felül az
összeg közel 4 évi kamatát és a perköltséget
is meg kell fizetniük.

Bár nem volt közös megegyezés, de a per
egy idõre mégis abbamaradt. Mi történt?
A bíróság 2006 novemberében felfüggesztette az eljárást Petrovics László mostani polgármester úr kérésére. A képviselőtestület többsége csak 2007 februárjában
szerzett erről tudomást, ekkor haladéktalanul kértük, hogy a polgármester úr tájékoztasson bennünket erről az Önkormányzat számára előnytelen lépésről és annak
okairól. Ezen az ülésen szabtuk az újabb
megegyezési kísérlet határidejéül 2007
március végét. Miután ez a próbálkozás is
sikertelen volt, folytattuk a pert és most
értük el az eredményt, a majd tízmillió forint kártérítés jogerős megítélését. Remélem, ezzel egyrészt lezárul ez a történet,
másrészt bízom benne, hogy a Kodolányi
határidőre fog fizetni, ellenkező esetben
kénytelenek leszünk felkérni a polgármestert, hogy intézkedjen a behajtásról.
Tharan-Trieb Marianne

Megszépültek az utcák

AZ ÁRVIZKÁROK HELYREÁLLITÁSÁRA NYERT PÁLYÁZATBÓL
ÚJÍTOTTÁK FEL AZ UTAKAT MÁJUSBAN
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Békefi Andrásné: Hollós mesék

Nagymaroson íródott…
„Hosszú történet ez… Még akkoriban, mikor
Visegrádon Mátyás király vadászott, került
ide ez a holló. A Hunyadi család gyűrűjét őrizte hűségesen, évszázadokon keresztül. Telt,
múlt az idő, a királyok kora lejárt, de a mostani erdőgazda, a Pilisi Parkerdő címerében
még most is ott tartja a gyűrűt… S ez a holló
most itt áll előtted! Hát nem szégyen? Ötszáz
év után elveszteni a gyűrűt? Mi lesz most Mátyás királlyal? Mi lesz a Parkerdővel? Átérzed
már, milyen fontos megtalálnom ezt az ékszert? – magyarázta szomorúan a holló.
A kutya lehajtotta a fejét. Szégyellte magát,
hogy nem ismerte fel e különleges madarat,
pedig már hányszor látta gazdája ruháján,
vagy papírjai között a hollós címert. De megvigasztalni ő sem tudta a hollót.”
Most már tudjuk, melyik híres hollóról szólnak a mesék. De vajon hol rejtőzik most eme
fekete madár, s ki az a kutya, aki legjobb szándéka ellenére sem tud vigaszt nyújtani neki?
Három csodás mesekönyv, Az elveszett fészek,
a Gyűrűkaland hollóháton, valamint az Egy
kisholló nagy csatája a kökönyök földjén ad
választ a kérdésre. E könyveket fellapozva mege-

levenednek az erdő lakói, s miközben hollónkat
segítik elveszett fészke, majd gyűrűje felkutatásában, olyan oldalukról mutatkoznak be az olvasónak, melyről más könyvek nem szólnak.
S a kutya? Frakkra, a drótszőrű magyar vizslára sokan emlékeznek a Duna innenső és
túlsó partján egyaránt. Ő ihlette Jámbor alakját, a bölcs és tudós erdészkutyáét. A mesékben nemcsak mint segítőkész jó barát, de mint
pesztonka is jeleskedik. Hja, nagy lelke van egy
ilyen kutyának…
Nemcsak lelke, tudománya is különleges.
A történetek végén megtudjuk, milyen is az
erdészélet, s hogyan járhatjuk végig a magyarság évezredes történelmét a növények
s állatok meséire építve.
Mindhárom mesekönyv végén vár még
minket egy-egy meglepetés. Zöld lovagi hétpróbán vehet részt az olvasó, de az erdész társasjáték is bővítheti természetismeretünket.
Az igazi csemege azonban az az erdei szakácskönyv, amiben összegyűjtöttük erdő-mező
ehető és gyógyító növényeiből készült ételek
és italok receptjeit, melynek egy része a nagymarosiak számára igen-igen ismerős…

Szakdolgozat

adatai szerint sokan közülük az iskolán kívül
egyáltalán nem jutnak élelmiszerhez, pedig
az iskolai ebéd a napi tápanyagszükséglet
csupán 35 százalékát biztosítja, és a háromszori étkezés is csak a 65 százalékát fedezi.
Ugyanakkor a szegénységből fakadó problémák mellett nem szabad megfeledkezni a helytelen életmódból és a hiányos táplálkozási ismeretekből adódó tényekről sem: a középiskolás fiatalok – különösen a lányok – rendszertelenül
étkeznek, még a fővárosiak közül is egyharmaduk nem fogyaszt tejet és tejterméket, és csak
nagyon kevesen esznek elegendő gyümölcsöt,
zöldséget és barna kenyeret. Másik súlyos probléma, hogy növekszik a tinédzserkori elhízottság, emellett rohamosan gyarapszik a kórosan
sovány, és a „minőségi éhező”, azaz az egyes
tápanyagok terén alultáplált diákok száma.
Magyarországon a halálozások háromnegyed részéért táplálkozással és életmóddal
összefüggő betegségek felelősek, egészséges
táplálkozással és életmóddal ezek a betegségek
jelentős részben megelőzhetők.
Diplomamunkájában azt vizsgálta, hogy
minden tekintetben megfelel-e a korszerű követelményeknek Nagymaros Város Napköziotthonos Konyháján folyó közétkeztetési tevékenység. A heti étrendek legtöbbjére jellemző, hogy
kielégítő változatosságú a nyersanyag-felhasználás, az ételfélék előfordulása, az alkalmazott

M

atus László, nagymarosi lakos 1983ban született, 2001-ben érettségizett
a váci Piarista Gimnáziumban.
2006-ban diplomázott mint agrármérnök a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán, Mosonmagyaróváron. Egy évvel késõbb ugyanott
élelmiszer-minõségbiztosító agrármérnöki
diplomát is szerzett. Tanulmányait munka
mellett is szeretné folytatni, célja a doktori
cím megszerzése. Tagja a Dunakanyar Fúvósegyüttesnek, amelynek sikeréhez mindnyájunk örömére hozzájárul.

Alább ismertetjük diplomamunkáját, amely
Nagymaroson és rólunk készült.

MATUS LÁSZLÓ
A NAGYMAROSI NAPKÖZIOTTHONOS
KONYHA MÛKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA
A KORSZERÛ KÖZÉTKEZTETÉS
CÉLKITÛZÉSEINEK TÜKRÉBEN
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Ha manapság iskolai étkeztetésről hallunk,
elsősorban a szociális problémák jutnak
eszünkbe; minden negyedik fővárosi diák
nem ebédel, hazánkban mintegy húszezer iskoláskorú gyermek éhezik, és közel százezer
alultáplált. A Gyermekétkeztetési Alapítvány

Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át április 22-én, a Föld Napja alkalmából Békefi Andrásné, a Pilisi Parkerdő Zrt. Erdei Művelődési Házának vezetője. Fodor Gábor környezetvédelmi
miniszter az elismerést az Erdei Művelődés Háza példaértékű környezeti nevelési programjának kidolgozásáért és
megvalósításáért adományozta.
A Magyar utca sarkán lévő Égbolt Könyvesbolt kirakatában időnként feltűnik fekete hollónk, érdemes betérni a boltba, mielőtt
továbbrepül újabb kalandokat keresve.
ételkészítési technológia megítélése alapján.
Ritkán – főleg a téli élelmezési időszakban,
általában a nagy telítőértékű ételeknél – előfordul, hogy némelyik napi étrend inkább a
felnőtt étkezők igényeit tükrözi. Jellemző,
hogy ha a gyermekek ízlését megnyerő a
napi étrend – például milánói makaróni, Túrórudi vagy aranygaluska, akkor még repetát
is kérnek. Több gyermeket megkérdezve kiderült, hogy bár tudják, hogy például a milánói makaróni zsírban gazdag – így egészségtelen étel, mégis szívesen fogyasztják.
A dolgozatban vizsgált mindkét idényszerű
– őszi-téli és tavaszi-nyári – heti étrend energiaés makrotápanyag- (fehérje-, zsír-, szénhidrát-)
tartalma eléri az ajánlott mennyiséget. Mind a
heti, mind a napi étrendek tekintetében egy alkalommal sem volt tapasztalható kimagasló
zsír- és fehérjetartalom. A vizsgált étrendek
közül a gyermekek számára valamennyi megfelelő az energiatartalom vonatkozásában. Az
étrendek nagy részében a hozzáadott cukortartalom egy esetben sem magasabb az elfogadható értékeknél.
A könyvtárban megtalálható dolgozatának
egy példánya, melyből az érdeklődők további
információkhoz juthatnak a helyi közétkeztetésről.

Szerkesztõségünk várja a további szakdolgozatokról szóló beszámolót!
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KvarTonus zenekar,
és újra az ANNA klub

ártanak a békétlenségnek, mint
bármely tetteket
kerülő, pökkhendi kioktatás.
Ilyen nagynagy megbecsülésre méltó hungarikumunk, településünk egyre
jelentősebbé
váló értéke „A

Nagymarosi Nõk
Asztaltársasága”,
az ANNA klub,

H

azánk politikai életét gyakran mondják súlyosan megosztottnak és békétlennek. Sokak számára azonban
egyre világosabban látszik, hogy messzemenően nem pártszimpátiák, hanem mindinkább szellemi törésvonalak mentén rajzolódnak ki az ellentétek. Világlátás, (merészebben szólva) bölcseleti, az emberi együttélés rendjéről vallott nézetek, erkölcsi alapok és életelvek mentén alakulnak e hasadékok, amelyek tényleg szélesebbek, mint
annak áthidalásáról pusztán csak politikai
vitákban megoldást találni lehetne. Ma az
ország egyik fele tényleg – és szó szerint –
nem érti a másik részét. Vannak, akik ez
ellen úgy tesznek, hogy állandóan farkast
kiáltanak és meddő tanításokat adnak: „Ne
kiabálj! Ne acsarkodj! Ne háborúzz – gondolkodj!”, miközben bárkinél hangosabban
ordibálnak, acsarkodnak, és gondolkodás
nélkül háborognak, addig vannak olyanok,
akik szótlan következetességgel valóban képesek leültetni egymás mellé olyanokat,
akik egyébként jószerével egymás köszönését is nehezen fogadják. Női, gondoskodó,
meleg szeretettel teli estjeik, alkalmaik többet

Tavaszi nagytakarítás

Május 17-én szombaton nagy izgalommal vár-

tuk a takarítási akcióra érkezőket, akik kis létszámban, de annál nagyobb lelkesedéssel és
kitartással meg is érkeztek (köztük egy 8 éves
kisfiú is!)
Sikerült velük kitakarítanunk a legnagyobb
gyalogos forgalmat bonyolító Magyar utcát és a
vasútállomás környékét. Sok zsák megtelt szeméttel, ami egyszerre rendkívül elszomorító, és egyszerre dicséri a jelenlevők keze munkáját, amit
ezúton is nagyon köszönünk! Reméljük, legközelebb többen leszünk és kevesebb munkánk lesz!

amely csöndes,
szívós rátermettséggel kiváló rendezvényeket szervez, polgárok közötti párbeszédre
alkalmas esteket hirdet meg. Jellemzően
sosem az eszet osztják – amire jegyezzük
meg oly érzékeny a büszke férfinép –,
hanem csöndesen komoly kulturális intézménnyé, közéleti fórummá emelkedve,
színházat, filmklubot, közös akciókat szerveznek, és minden olyan ügy mellett ott találjuk őket, amelyek mélyen érinthetnek
egy olyan kisvárost, mint a mienk.
Legutóbb 2008. május 17-én jazz estet szerveztek a Bethlen Sörözőben, ahova meghívták
a KvarTonus zenekart. Strausz Eszter, a Maroshoz kötődő, fuvolán játszó fiatal muzsikus pont
az ANNA klub finom nőiességét jelenítette meg
a színpadon, a jazzben valóban ritkán előforduló hangszerével. A zenekar 2006 szeptemberében alakult, de tavaly már a Balatonfüreden
rendezett országos jazz-tehetségkutató versenyen 2. helyezést értek el. A söröző hangulatos
mediterrán udvarán, a tücsökciripeléses május
éjszakában az ANNA klub jóvoltából a fiatal muzsikusok újra megtették azt a csodát, amelyre
mindig csak a valódi művészet, s tán igazán a
zene képes: egy pár pillanatra együvé tartoz-

tunk. Maga az otthonteremtő női principium
jelent meg e pár órára a terített asztalok között,
s szólt a fuvola hangján a színpadról.
Krúdy Szindbádja mondja örökérvényűen:
„A nők gyöngédségére ma nagyobb szükség
van, mint valaha, mert minden nő, még a
legközönségesebb is rokonságban van a
Holddal, a túlvilággal, a babonával. Csak
a nők javíthatják meg az állati sorba jutott
férfiakat, és minden alkalmat meg kell
adni a nőknek, hogy a javítás munkáját
elvégezhessék a férfiakon.”
Úgy tűnik, hogy az „Annák” megint kiváló
alkalmat találtak e munkára, mert itt voltak
a kockás terítők mellett azok a mértékadó,
de egymással sokszor nehezen szótértő marosiak, akik tán pont e klub szívós közvetítő
tevékenysége által egyszer tán képesek lesznek egy sokkal élhetőbb légkört teremteni a
városban.
Hujbert István

Nagymaros Város Önkormányzat gazdasági helyzete
2008. 05. 29-i állapot szerint
Bankszámlák egyenlegei:

Költségvetési főszámla egyenlege
Adószámlák egyenlegei
Állami hozzájárulások egyenlege
Bérhitel felvétele

Összesen:
Bevételek, kiadások:

Önkormányzat kiadási kötelezettségei (adótúlfizetés + rövid lejáratú köt.)
Önkormányzat követelései (adóhátralékok)

Mindösszesen kiadás-bevétel és bankszámlák egyenlege:
Találkozunk a legközelebbi takarítási akción,
melynek idõpontjáról idõben tájékoztatni fogjuk Intézményi árvízkárokra elkülönített összeg (másra nem használható)
Fő-tér jóteljesítési garancia (másra nem használható)
a lakosságot!
Petrovics László – polgármester

Nagymaros
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VÁROSHÁZA – SZILUETT
(folyt. a 3. oldalról)
megbízott már dolgozik és itt is lakik Nagymaroson, Horváth Miklósnak hívják.
A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolóját minden képviselő elfogadta. Az intézmény működéséről részletesen olvashatnak
az intézményvezetővel készült interjúban.
Az önkormányzat negyedéves pénzügyi beszámolójából kiderült, hogy a bevételek 53%ban, a kiadások 43%-ban teljesültek, melyek
magasabbak az időarányosnál. Szigorúbb
gazdálkodásra és a kintlévőségek mihamarabbi realizálására szükség van. A kiadásoknál számolni kell az esetleg elnyert pályázatok
önrészével, mely több tízmillió forint is lehet.
A testület 9 szavazattal nem fogadta el a
város gazdasági programját, melyet ugyan
vitára alkalmasnak talált, de további kiegészítésre, átdolgozásra javasolt.
Pályázatot nyújt be az önkormányzat a
Zöldfa utca útburkolatának, valamint az Elsővölgyi óvoda tető felújítására. Az önrész
az első esetben 50%, azaz 2.300.000 forint,
a második esetben 40%, azaz 2 millió forint.
Módosította a testület a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mely szerint bármelyik képviselő kérhet név szerinti szavazást
bármelyik napirendi pont esetében.
Jóváhagyta a testület a hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét, a
közpénzek felhasználásáról szóló rendeletet,
valamint néhány intézmény törvényi szabályozás miatti alapító okirat módosítást.

A testület két napirendi pont kivételével
12:0 arányban szavazott.
Szilágyi Erzsébet

2008. június

A Nagymarosi Borbarátkör elnöke:

Heininger Károly

N

eve ismert az idõsebb nagymarosiak
elõtt, hiszen az õ nagyapjáé volt az
Újvilág Fogadó a Dézsma utcában
1945-ig. A vendéglõt ugyan bezárták, de a
családé maradt az épület, a pince és a szõlõk, valamint a jó bor szeretete.
A hangsúly a jó boron van. A 45 utáni történelem ugyanis a magyar borkultúrát is
tönkretette, elkötelezett borászok nagy erőfeszítések és sok munka árán igyekeznek az
egész országban a borkultúrát halottaiból
feltámasztani. Állami támogatás nélkül,
saját erőből, a nulláról indulva kezdtek tanulni szőlőről, borról, borkészítésről, hagyományokról, mert 1990 előtt a mennyiség a minőség rovására ment. Ugyanakkor
a közönség ízlését is nevelni kellett. Magyarországnak kimagaslóan jó adottsággal
rendelkező régiói vannak, ahol, ha a talaj
és a klíma találkozik az elkötelezett borásszal, arany, ezüst és első díjakkal jutalmazzák a magyar borokat a legnevesebb
külföldi borversenyeken.
Karcsi is rendelkezik a borhoz való ízléssel, és nem volt elégedett a vett borokkal. Elvégezte a borász technikusi iskolát Budafokon és felfedezte a borkészítés izgalmait:
fehér borait saját szőlőből készíti, a kékszőlőt vásárolja. A lebogyózott cefrét rövid áztatás után a család 1840-ből származó bálványos présén dolgozza fel.
2004-ben visszavette a léüzemtől nagybátyja volt borospincéjét, két év alatt felújította.
2005. májusában megalakította hasonló
érdeklődésű barátaival a Nagymarosi Borbarátkört, amelynek ma 14 tagja van. Nemcsak szakmai kérdésekben segítik egymást,
hanem részt vesznek a közönség ízlésének
formálásában is. Céljuk a kultúrált borfo-

gyasztás terjesztése, a borhagyományok
ápolása. Évente 3 neves borászt hívnak meg
bemutatóra; ezek a jó bort kedvelő közönség igen kedvelt eseményei. A Kittenberger
Napokon és a Sváb pikniken bort kínálnak
az érdeklődőknek. A borbarátkör tagjai okleveles bírák, akik felkészültségüket minden
évben a Heininger Károly és családja által
rendezett borversenyen hasznosítják. Rendelkeznek olyan műszerekkel, amelyekkel a
bor sav- és kéntartalmát mérik, és másoknak is szívesen segítenek a borok bevizsgálásában. A tagok évente kétszer meglátogatnak egy-egy borvidéket, ahol tanulnak,
összehasonlítanak, és új borokat ismernek
meg. Viszont saját szőlővel ma Nagymaroson már csak 2–3 tag rendelkezik.
A helyi borászat fellendülését mutatja,
hogy Nagymaroson nincs eladó pince,
egyre többet újítanak fel, sőt mostanában
már új pincéket is építenek. A bor a filozófusok itala – mértékkel és igénnyel fogyasztva a jó közösségi létet segíti, amire
korunknak nagy szüksége van.
Tharan-Trieb Marianne

Borospincét keresünk
megvételre
– 40–50 fő befogadására alkalmas
(vagy ilyenre kialakítható)
– Víz, villany (esetleg a közelben)
– Jó megközelíthetőség

Elhanyagolt, évtizedekig használaton
kívüli is érdekel.
Telefon: 06/30 921–4268
e-mail: david.gyorgy@invitel.hu.

Legújabb események:

Az ISTER-GRANUM EURÓRÉGIÓS IV. NEMZETKÖZI
VÁNDOR BORVERSENYen a
következő eredmények születtek:
Belányi Béla
Heininger Károly
Kiss & Flamich
Gulyás Imre
Farkas Tamás
Udvarnoky József

Arany
4
2
2
1

Ezüst

Bronz

3
2

1
1
1
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„Mikor május kezdi
híves hajnaltájon
Édes ébresztőjét
halk muzsikaszájon:
Lehet-e rossz jóslat,
perben dús csodákkal,
Egy csokorba kötve
friss orgonaággal?”

Civil majálisok

A

z évszakok körtáncában akár egy teljes emberi élet is átélhetõ. Tán még a
történelemrõl is megsejthetõ valami.

A tél olyan, mint egy rideg diktátor. A tél az
életek mindenható urának tartja magát.
Ilyenkor mindenki otthonába húzódva,
magában dünnyögve várja a fagy elmúltát.
A közösségek is mélyálmot alszanak. Azonban a májussal kirobbanó életteli, új világ,
mint mágnes vonzza egymás felé az eddig
egymástól elzárt közösségeket. Ezért a
május a szívek forradalma.
A diktatúrák zsigerből gyűlölik ezt az évszakot, s azt az alulról szerveződő közösséget,
amely ilyenkor életre kel. Ezért erőszakolják

rá előszeretettel az elnyomók gyökértelen álhagyományaikat az évkör jeles napjaira,
hogy azokkal gyomlálják ki azok életteli, valódi spirituális lényegét. Így járt a szerencsétlen majális is, és ekképpen lett a felszabadult
erőket megidéző ősi tavaszköszöntésből egy
olyan sosemvolt munkakerülő alkalom, amikor jobbsorsra méltó magyarok a körhintán
felkavart gyomrukból adták vissza a természetnek, a sok mohón fogyasztott ingyen
meleg sört és hideg virslit. E negyven év alatt
belénk rögzült koreográfiájú, emberhez mél-

(Tóth Árpád)

ket a marosi nagycsaládosok és a karitász
szervezték mindannyiunknak, a másikat
szintén marosiak hirdették meg a környező
településen élő barátaiknak. Az előbbi a futballpályán, az utóbbi a Törökmezőn volt.
E majálisokon ott volt az egyetemi oktató, a
munkanélküli munkás, a gazdag, a szegény, a
nagycsaládos, a magányos özvegy. Felvonulás,
jelszavak skandálása, sör-virsli-jegy nélkül is el-

tatlan ünneplést csak nagyon kevés település
tudta azóta újraírni.
Nagymaros azonban szerencsés, hisz feléledtek olyan erők, amelyek megint tartalommal tudják megtölteni ezt a szép, régi ünnepet. Ugyanis megmaradtak, illetve újraszerveződtek olyan közösségek, amelyek igénylik a
barátaikkal való családos együttlétet, igénylik
a közös játékot, a jóízű beszélgetést, a simogató napsütést és a szabadban együtt elfogyasztott finom ételeket.
Májusban két ilyen alkalom is volt, egyi-

jöttek, mert úgy látják, hogy együtt lenni jó. A
futball, a közös játékok, a vetélkedők, a véletlenszerűen kialakult asztaltársaságok talán
többet adnak Nagymaros és a környék közösségi életének, mint bármi más fórum. Együtt
örülhettünk a tél elmúltának.
Csak a legnagyobb elismerés illeti a szervezőket mindkét emlékezetes alkalomért.
És talán idén tényleg nem lehet „rossz jóslat” –
válaszolhatnánk a költőnek, mert „dús csodákkal” jöhet „édes ébresztőjével” a hosszúra nyúlt
tél után egy valóban szép nyarunk. -fábián-

A POLGÁRI MAJÁLISON
GAÁL CSABA IFJÚ HUMORISTA
FERGETEGES ELŐADÁSÁT
ÉLVEZHETTTE A NAGYÉRDEMŰ
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Konferencia Kismaroson

Szabálytalan gyerekek?
Tehetségesek!

Á

prilis 25-én és 26-án zajlott az a konferencia, amelyet a kismarosi Vilcsek
Gyula Általános Iskola Végvári Györgyi igazgatónõ vezetésével, és a nagymarosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat rendezett érdeklõdõ pedagógusoknak, szülõknek és nagyszülõknek. A téma az oktatásügy egyik elhanyagolt területét, a tehetség
felismerését és a tehetséggondozás témakörét járta körül a maga eszközeivel.

sen közvetítették a tehetséggondozás kiemelten fontos szerepét.
A rendezvény pályázati pénzből jött létre,
de a kismarosi és a nagymarosi önkormányzat is hozzájárult támogatásával.
Köszönet a két polgármesternek, Poldauf
Gábornak és Petrovics Lászlónak segítségükért és jelenlétükért.
Staud Katalin

V

an-e értelme ma tehetségesnek lenni?
– erre a kérdésre keresték a választ a
kismarosi konferencia résztvevõi.

Lányi András egyetemi tanár, az „Élőlánc
a kisiskolásokért” mozgalom alapítója a magyarországi tehetséggondozást alapjaiban
akadályozó jelenségekről és a megkövült,
hibás gyakorlatokról értekezett. Szerinte a
gyerekek az alsó tagozatban általánosan tapasztalható motiváltsága, érdeklődésük, tudásvágyuk az ötödiktől nyolcadik osztályig
tartó időszakban eltűnik. A tehetséggondozáshoz idő, figyelem és türelem kell, a jelenlegi oktatáspolitika azonban a kötelező óraszámnöveléssel és az iskola-összevonásokkal éppen az ellenkezőjét éri el. Kisebb tanulócsoportokban tanítanak az elit iskolákban, ugyanezért a falusi iskolákat megbüntetik. Valóságos ismeretszerzés helyett a kaotikus osztályrendszerű iskolatípusban az
egyetemi tananyagok lebutított változatait
oktatják. Ezek a jelenségek együttesen általános iskolaszerkezeti káoszra utalnak.
A konferencián két, hazáját karrierje érdekében elhagyó ifjú, kisiskolásokkal tartott
bemutató órán jól bevált konzervatív módszerekkel demonstrálta, hogy a szellemi és
pszichés különbségekből kiinduló, szeparált
gyermekközösségi rendszer valójában zsákutca. Egy átlagon felüli képességű osztály
maga után húzza a gyengébb képességű tanulót. Láthatóan büszkeséggel töltötte el a
jobb képességű gyerekeket az eredmény, kihívásnak vették társaik felzárkózását.
Markovics Péter

Foto: Lisztes Edina

A kétnapos találkozón ismert személyiségek előadásait hallgathatták meg a résztvevők, valamint olyan emberek beszámolóit,
akiknek családjában, környezetében kivételes adottságú gyermek volt, vagy ő maga,
saját életpályájával bizonyította tehetségét.
Az első nap elméleti bevezetőként szolgált. A bevezető előadást Lányi András, az
„Élőlánc a kisiskolákért” mozgalom vezetője mondta. Ezt követően Halász Judit színművésszel beszélgetett Bedő Mónika. A
záró részben dr. Czeizel Endre orvos-genetikus tartott előadást a tehetség felbukkanásáról, genetikai alapjairól, kivételes és
tragikus sorsú nagyjainkról.
A következő napon Benczéné Mező
Ilona népzenekutató beszélt unokája, Kaneko M. Attila fiatal zongoraművész eddigi
pályafutásáról, majd Gucsik Arnold kozmokémikus köznapinak nem mondható életútját ismerhették meg a résztvevők, amely a
monori gimnáziumtól a NASA-ig ívelt.
A rendezvény befejező szakaszában Ru-

dolfné Villám Krisztina kismarosi és
Heinczné Cserni Katalin nagymarosi pedagógusok részvételével a tehetséges gyermekről és a tehetséges pedagógusról készített filmrészleteket vetítették le.
A konferencia záró akkordja a nagymarosi néptáncosok bemutatója volt.
A hallgatóság reakcióiból ítélve olyan
témát sikerült megragadni, amely sokakat
foglalkoztat, és olyan előadókat sikerült
megnyerni, akik mindenki számára hitele-

A tehetséggondozás
gyakorlata
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A Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti
és Családsegítő Társulás élén

Horváth Anikó

I

dén tavasztól új vezetõje lett a Mosoly
Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítõ Társulásnak. Három pályázó közül
Horváth Anikót bízta meg a képviselõ-testület e hallatlanul fontos intézmény irányításával. Az újonnan megválasztott intézményvezetõ jól ismeri a helyi gondokat, hiszen családgondozóként már ebben az intézményben dolgozott, mielõtt kisfia születésekor
GYED-re ment. Most visszatérve nagy lendülettel látott új feladatköre ellátásának.

1. rész
Mit jelent a mikrotérségi feladat?

A mikrotérség megalakulásával intézményünk az említett három településen is feladatokat lát el. Az ott dolgozó munkatársakkal a feladatokat megosztva (családsegítés
– családgondozás) heti 10–10 órában látjuk
el. Ez Nagymarost annyiban érinti, hogy
egy – egy napon a kliensek nem találják itt
saját családgondozójukat, ill. a heti két délelőttön a családsegítést végző munkatársunkat. Ezenkívül a településeken dolgozó
kollégáknak folyamatos szakmai segítséget, esetmegbeszélést biztosítunk.

Kérem, mondjon néhány szót arról, hogy
hogyan alakult ez idáig a pályafutása? Mi az intézmény fõ feladata?

Esztergomban Vitéz János Főiskola szociálpedagógiai szakán végeztem, majd a Máltai
Szeretetszolgálatnál dolgoztam, 2001-től már
Nagymaroson gondoztam a segítséget kérő
családokat. Közben elvégeztem a gyógypedagógiai szakot és számos szakirányú tanfolyamot, hiszen ez is olyan szakma, ahol szinte
minden nap új kihívásoknak kell megfelelni.

Hányan dolgoznak az intézményben?

Négy főállású dolgozónk van. Horváth
Krisztina látja el a családsegítői feladatokat,
Pitz Judit, Makó Zita Dorottya és én végezzük a gyermekjóléti teendőket, valamennyien térségi feladatokat is ellátunk.
További három részmunkaidős családgondozónk is van, akik munkánkat segítve a
térségi településeken (Szokolya, Kismaros,
Verőce) folytatnak családgondozást.

Elsősorban a gyermekjóléti munka. Ez
azt jelenti, hogy minden gyermeket megillet a családban az értelmi, érzelmi fejlődés
biztosításához szükséges légkör és anyagi
helyzet, ahol ezt veszélyeztetve látjuk, ott
segítséget nyújtunk. Ez önkéntességen, bizalmon alapul, s csak legvégső esetben folyamodunk a gyámhatóságon keresztül a
védelembe vételhez, ami kötelezi a gyermeket és családját a velünk való együttműködésre. Ennek ellenére Nagymaroson rendszeresen hét–nyolc család van védelem
alatt. Ugyanilyen fontos a családsegítés feladata is, ahol a családok anyagi helyzetének
a rendezése áll a fő helyen.
Minden nap 8–10-ig és délután 1–3-ig
tartunk ügyfélfogadást, közben családot látogatunk, életvezetési gondokban, külön-

Minden nap 8–10-ig
és délután 1–3-ig

Telefon: 27/354–054
Mobil: 70/315–4014
Cím: Váci út 32, volt rendőrség épülete
E-mail:
nagymarosigyermekjoleti@dunaweb.hu

böző ügyintézésekben, más szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, jogi, pszichológiai
természetű problémák megoldásában segítünk. Átlagosan egy családgondozó évente 31 családdal kerül kapcsolatba, ad életvezetési tanácsot.

Ezek a családok maguk kérik a segítséget?

A családsegítés területén igen, de a gyermekjóléti szolgálat munkájában ez a legritkább eset. Általában a társintézmények
jelzik, hogyha valahol gond van. Ez a jelzőrendszer Nagymaroson nagyon jól működik, szoros kapcsolatban vagyunk a védőnőkkel, óvodával, iskolával, nevelési tanácsadóval, orvosokkal, civil szervezetekkel. A napi kapcsolaton felül havonta egy
jelzőrendszeri megbeszélést is tartunk, így
ritkán fordulhat elő, hogy valaki kimaradjon a rendszerből. Természetesen ez szigorú titoktartáson, kölcsönösségen és bizalmon alapul, enélkül semmit nem ér az
együttműködés. Mi vagyunk az esetgazdák, mi fogjuk össze a felmerülő gondokat, de minden intézmény segíti munkánkat, ha erre szükség van.
Hujbert István
(folytatás a következő számban)

HEINCZINGER ZORÁN
A SZÉP MAGYAR NYELVÉRT
KAZINCZY EMLÉKÉRMET
KAPOTT A SZÉP MAGYAR
BESZÉD VERSENYEN

Városunk egyik tehetséges diákja,
Heinczinger Zorán a Kazinczyról elnevezett
versenyen ért el szép eredményt. A versenyt
három fordulóban rendezték, az első az iskolai, majd a fővárosi forduló volt, végül a Győrött megrendezett országos döntő következett, ahol a szerencsés nyertesek Kazinczy
emlékérmet kaptak.
Idén nem ez volt az első sikere: a Tömörkény István Alkotói Pályázatra beadott egy
történelmi novellát, melyet a zsűri a legmagasabb arany minősítéssel díjazott.

HI

Nagymaros

Jót s jól! Ebben áll a
nagy titok.
Ezt ha nem érted
Szánts és vess,
s hagyjad másnak
az áldozatot.
KAZINCZY FERENC
(1759–1831) költő, író,
irodalomszervező,
nyelvújító
A nagy titok
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VIII. Nagymarosi
Fúvószenekari
Fesztivál
június 28-án szombaton
17 órai kezdettel
Nagymaros Fõ terén
A Dunakanyar Fúvósegyüttes vendége a Mogyorósbányai Fúvószenekar (Fódi
János karnagy vezetésével), valamint ismét hazánkba látogat a Łacko-i Tadeusz
Moryto Fúvószenekar Lengyelországból. A zenekarok menetzenés felvonulással
érkeznek a Fő térre, majd saját programjuk után a következő közös műsorszámokat
adják elő: Borsay: Katonavér – induló, Woszczyk: Podhalaňski – induló, Manilow:
Copacabana. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Ujvári Gábor zenekarvezető

A művelődési ház
programjai

Június 10-ig:

Trófea- és fegyverkiállítás,
valamint gyermek rajz- és fotókiállítás.
Június 15. 17.00: Kamarazenei koncert
(Lénárd Hajnalka és barátai)
Június 18. de:
Vásár
Június 19. 12.00 – 19.00:
Véradás
Június 21. 11.00-tõl
Dunakanyar
Nemzetközi Nyugdíjasklub-találkozó
Június 25. de:
Vásár
Június 16. de:
Használt ruha vásár
Június 28. 17.00: Fúvószenekari Találkozó

Július 01. de:
Július 05. 17.00:

*

Vásár
Dely Kornél
fotókiállításának megnyitója
Július 09. de.:
Vásár

Egy hét vidámság

A

z elmúlt évekhez hasonlóan idén is
koncert zárja a határainkon túl élõ magyar gyermekek egy hetes nyaralását.
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Július 7-től egy hétig színes programokban
lehet részük nemcsak a vendégségbe hívott
gyerekeknek, hanem a nagymarosi iskolásoknak is. Lesz bábelőadás, koncert, mesefilm,
kézműves foglakozás, elhajókázunk Esztergomba, kirándulunk a Börzsönyben… A részletes programot az újság júliusi száma közli,
és ki lesz ragasztva a San-Team falára. Annyi
már most bizonyos, hogy a gyerekek 2008. július 12-én, szombaton, az esti mise után, 8-kor
a római katolikus templomban gyönyörű magyarsággal népdalokat, mély áhítattal egyházi műveket és teljes beleéléssel hazafias nótákat énekelnek (Credo, Kárpátia…).

DUNAKANYAR
NYUGDÍJASKLUBTALÁLKOZÓ
Nagymaroson 2008. június 21-én

IX. alkalommal kerül megrendezésre
a DUNAKANYAR NYUGDÍJASKLUBTALÁLKOZÓ.
A klubok művészeti csoportjainak bemutatkozó műsorait (tánc, néptánc, nóta és
népdal) 11 órától láthatja a közönség.

A találkozó helyszíne:

Fő tér – a művelődési ház előtt terület.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SOK
SZERETETTEL VÁRUNK!
Kérjük, segítsen, és vállalja el egy 40 személyes ebéd / vacsora (egytálétel) elkészítését és
minden költségét! A főzéshez a San-Team
Sportegyesület (Nyár u. 2.; az egykori Proli)
kertjében üstöt, gázégőt biztosítunk. Családok, baráti társaságok, egyesületek jelentkezését várjuk. Kérem, időpont egyeztetés végett
hívjon a 06–30/955-4935 (Pali) vagy a 0630/955-4939 (Misi) telefonszámon, vagy
írjon a macskalepcso@gmail.com e-mail címre!
Várjuk azok segítségét is, akik vállalnák
egy-egy gyerek nyaralási költségét: 5000Ft-t.
(Zoller Csaba Napkereki Küküllő biciklijavító
műhelyében gyűjtjük a hozzájárulásokat.)
A tábor ideje alatt a San-Teamban szívesen fogadunk mindenféle süteményt, édességet, zöldséget, gyümölcsöt, üdítőt…

Segítségüket elõre is köszöni a
Szomráky Pál
két szervezõ:
és Szalai Mihály

NYÁRI
KÉZMŰVES TÁBOR
GYEREKEKNEK
A Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány
szervezésében
2008. június 30-tól naponta 9–12 ig

tartunk foglalkozásokat kisiskolások számára, korosztályonként 10–15 fős csoportokban. Részvételi díj: 1000Ft/fő/nap.

Különbözõ anyagok, különbözõ technikák és alkotások:

Dunakanyar terepasztal, babaház, üvegtárgyak, ékszerek, játék-, tutaj- és kishajóépítés, nemezelés…
A foglalkozásokat vezetik: Bem Valéria,
Dán Ildi, Falvay Balázs, Hiripiné Rózsa
Valéria, Köblitz Birgit, Makrayné Fodor
Éva, Szabados Györgyné, Szalontai Máté

Jelentkezni lehet telefonon:

06–27/354–054,
06–30/811–3138, 06-30/747–7512

vagy személyesen:

a Gyermekjóléti Szolgálatnál (Váci út 32.)

Nyári Ifjúsági Reneszánsz
Kézműves Tábor
Ipolyszalkán a Tájházban
Az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai
Társaság és a CSEMADOK szalkai alapszervezete rendezi nyolc és tizenhat év közötti
gyerekeknek a tábort.
Mesteremberektől leshetik el a csuhé feldolgozás, batikolás, nemezelés, gyöngyfűzés,
gyöngyszövés, népi szövés, kötélverés, kosárfonás, szalmafonás, agyagozás, mézeskalácsés kenyérsütés, szalvétatechnika, üvegfestés,
fafaragás, kép- és játékkészítés fortélyait.

Hunyadi Mátyás trónra lépésének
550. évfordulója alkalmából három

mesterség: a fazekasság, a fafaragás és a tűzzománc készítés szakavatott képviselőinek
segítségével betekintést nyerhetsz a kor stílusának, hangulatának világába. Az utolsó
előtti napon az agyagból készített tárgyakat
hagyományos fazekas katlanban égetjük ki.

A tábor idõpontjai:

július 06–13.
július 20–27.
augusztus 03–10.
Részvételi díj: 20.500 forint,
bejáró táborozóknak 6000 forint/hét.
Jelentkezés: Dikácz Zsuzsanna,

00-421-36–758–5240, 00-421-907/404–576

e-mail: tajhaz.szalka@zoznam.sk

Nagymaros

2008. június

Nagymaros
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Nagymaros FC hírei
Felnõtt Eredmények

Nagymaros FC - Márianosztra

Góllövő: Boros 2, Horváth, Kiss Z.
Kosd - Nagymaros FC
Góllövő: Zeller 2, Kocsis 2
Nagymaros FC - Kismaros
Góllövő: Demeter
Váci Reménység - Nagymaros FC
Góllövő: Szekeres
Nagymaros FC - Penc SE
Góllövő: Verebes, Boros, Ember Á.

Ifjúsági

Nagymaros FC - Kismaros
Góllövõ: Bögér 2, Kiss Cs.

Matuk, Németh

4:1
1:4

1:0
4:1

GÓL!

KÖZGYŰLÉS
2008. június 16-án 18 órakor a polgármesteri hivatal házasságkötő termében.
Tisztelettel várjuk tagjainkat, pártolótagjainkat.
Major László
Nagymaros F.C. elnöke

3:2

8:3
2, Horváth 2,

Nagymaros FC - Vác/Deákvár

6:0
Góllövő: Kiss Cs. 2, Bögér 3, Gubacsi
Nagymaros FC - Kosd
6:2
Góllövő: Rudolf, Matuk 2, Gubacsi, Bögér 2
Váci Reménység - Nagymaros FC
3:3
Góllövő: Bögér 2, Kiss Cs.

ÁLLATVÉDŐ SOROK

Itt a nyár – és vele a kullancs!

N

em csak ocsmány, de az állatra is ve- sárgás, illetve a vizelet sötét, vöröses, bar- Akár sikerült,
szélyes. Miért is károsak ezek a vér- nás elszíneződése.
akár beszakadt, a
szívók?
Mi a teendő a kullanccsal, ha már ott helyét alkoholos jód-

A csípés helye viszket, idegesíti az állatot,
nem tud nyugodtan pihenni – ezért kikaparja, helyi gennyesedések, tályogok alakulhatnak ki. A kullancs több fertőző betegség terjeszt: babéziósis, Lyme-kór…
Egyre gyakrabban fordul elő a babéziósis,
amely kezelés nélkül biztosan halálos kimenetelű. Tünetei: magas láz, rendkívüli bágyadtság, gyengeség, a szem fehérjéjének

vámpírkodik kedvencünk nyakán?
NEM szabad olajjal kenegetni, ecetezni,
csavargatni és egyéb varázslatokat végezni
felette, mert ha még addig nem is köpte tele
fertőző nyálával az állatot, a sanyargatások
közben biztosan meg fogja tenni. A kullancsot minél közelebb a nyakához fogjuk meg
erősen körömmel vagy egy ügyes csipeszszel, és határozott mozdulattal tépjük ki.

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika
állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u. 1.

Rendelési idõk:

Hétfő, kedd: 17–18
Szerda:
8–10
Csütörtök: 17–18
Péntek:
8–10 és 17–18
Dr. Drobilich János

14

Tel.: 20/46–828–46 és 27/355–523
www.kutyakanyar.hu
E-mail: lapaly@kutyakanyar.hu

oldattal ecseteljük be.

A legfontosabb azonban a megelőzés. Nagyon jó készítményeink vannak, melyeket a
kutyák nyakára cseppentve egy hónapig
tartó erős védelmet nyújtanak. Kapható jó
minőségű kullancsriasztó nyakörv is, bár a
piac sok gyenge minőségű, hatástalan
nyakörvet is kínál.

A KUTYAKANYAR

Állatorvosi
rendelõ ajánlja
minõségi
termékeit

A kullancsok által terjesztett betegségek közül a babesiosis és a Lyme-kór
a két legjelentõsebb.

Az előbbit csak a kullancsok távoltartásáHétköznap 08 és 18 óra között dolgozom,
rendelési idõn kívül telefonos egyeztetés val tudjuk megelőzni, az utóbbi ellen azonban
hatékony oltóanyag áll rendelkezésünkre.
alapján fogadom betegeimet.

Júniusban minden Lyme kór elleni oltás –
Biocan-B – mellé egy hatékony kullancs
elleni spot on készítményt adunk ajándékba.

Nagymaros

STADION

2008. június

A rondaság esztétikája

A

legutóbbi lapszámunkban közöltünk egy graffitivel elcsúfított falat,
melyet a hivatal munkatársai örvendetes gyorsasággal 8000 Ft-os festékkel
május 6-ra eltûntettek.

Az idei országos kajakversenyeken elért eredmények
Az első 9 helyezett névsora

13 évesek:

Április 26. Újpest

MK-1: 3. Halápi Gergely
6. Sárog Zsolt
K-1: 3. Döbrössy Péter

Május 3 . évadnyitó
maraton verseny, Tolna
ifik:

MÁJUS 9-ÉN HAJNALBAN UGYANOTT EZ A KÉP
FOGADTA A NAGYMAROSIAKAT

Nem elszigetelt jelenségről van szó, a Kálváriát is meggyalázták áprilisban.
Városunk egyre több helyütt tele van firkálva ostoba és csúf rajzokkal, szinte keresik az új tiszta felületet a grafitizők és teggelők. Az önkormányzat, a rendőrség, a
polgárőrség tehetetlen nélkülünk. Állítsuk
meg a rongálókat egységes fellépéssel és
akarattal!
Ha nem akarunk egy a pusztító kedvűek által vonatbelsővé változtatott
helyen élni, akkor tartsuk nyitva a
szemünket, és jelentsük fel a rongálókat.
Legalább e kis területen, Nagymaroson,
e darabka hazában próbáljunk rendet
tenni magunk körül, s legyünk mi civilek
a normalitás-ellenes erőknek gátjai.
Szilágyi Erzsébet
képviselő

Tájékoztató
A 2007 végén az Idõsek Otthona számára
gyûjtött pénzt a következõképpen használtuk fel: az ebédlő déli ablakait műanyag

külső redőnyökkel árnyékoltuk, mert a kánikulában az emberek rosszul lettek a besütő naptól. Vettünk egy új gáztűzhelyet,
egy új hűtőszekrényt a tálalókonyhába.
Még egyszer szeretnénk megköszönni a
gyűjtést kezdeményezőnek és az adakozóknak önzetlenségüket és segítő szándékukat. Mindenkit szeretettel várunk, jöjjenek be hozzánk, és nézzék meg új
szerzeményeinket, ugyanakkor látogatásukkal nagy örömet is szereznének gondozottjainknak.
A Gondozási Központ lakói
és dolgozói

Nagymaros

500 méter:

3. Borkó Máté
4. Sárog Attila
páros: 3. Borkó Máté – Sárog Attila
16 évesek: 8. Gyömbér László
páros: 2. Makáry Sebestyén –
Gyömbér László
15 évesek: 4. Gyömbér Péter
5. Szűcs Géza
páros: 3. Gyömbér Péter – Szűcs Géza
13 évesek: 2. Maurer M. Bence
4. Heffenträger Zoltán
11 évesek: 1. Szlávik Tamás
10 évesek: 2. Maurer M. Botond
3. Tar Bence
9 évesek: 2. Lovasi Balázs

3000 méter:
12 évesek: 2. Tar Bálint
13 évesek: MK:1. Halápi Gergely
4. Sárog Zsolt

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Niedermüller Ervin és Ferencz Márta
lánya: Anna
Pap Zsolt és Kovács Gabriella fia: Milán
Kata Sándor és Zsolna Mónika
fia: Bence Ádám
Zoller Csaba és Heincz Nóra
lánya: Zsófia Antónia
Homonnai Imre és Heincz Ágnes
lánya: Laura
Házasságot kötöttek:
Balogh Tamás és Demény Krisztina
Fuchs Tamás és Kiss Dorottya
Elhaláloztak:

Melts Kálmánné sz. Néder Mária
Varga Ambrusné sz. Holler Rozália
Lencsés Gáborné sz. Szajkó Mária
Müller Antal, Rumpl János
Madarász Béláné sz. Kellner Mária
Kosztolányi Nándorné sz. Prebanics Teréz

K-1:2. Maurer M. Bence

15 évesek: 3. Gyömbér Péter
4. Szűcs Géza

16 évesek: 4. Makáry Sebestyén
6000 méter:
ifik:
2. Borkó Máté
3. Sárog Attila

Május 18. Maraton
Magyar Bajnokság, Gyõr

12 évesek: 5 km
13 évesek:

15 évesek:

K-2: 3. Tar Bálint,
Bergmann Dániel
10 km
MK-1: 4. Halápi Gergely
6. Sárog Zsolt
K-1: 2. Maurer M. Bence
7. Heffenträger Zoltán
15 km
6. Szűcs Géza
7. Gyömbér Péter
3. Szűcs Géza – Gyömbér Péter

páros:
ifik: 21 km
páros:
8. Borkó Máté – Döbrössy Gábor
Masters: 10 km 1. Heincz Sándor
6. Grőb János

Gratulálunk az ifjú nyerteseknek a szép
eredményhez!

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család nevében köszönetet
mondok mindazoknak, akik édesanyánkat, Melts Kálmánnét utolsó utjára elkísérték, sírjára virágot tettek és gyászunkban
velünk éreztek.
Melts Miklós – Nagymaros, Váci u. 20

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani

mindazoknak, akik szeretett édesanyánk
halálakor fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Külön mondunk köszönetet a Pax
Corporis Háziorvosi Szolgálatnak édesanyánk gondos, áldozatkész ápolásáért.
Madarász István és családja

Madarász Béláné 40 évig volt a bölcsőde szakácsnője, az akkori bölcsődések, ma már maguk is nagyszülők,
megtartják jó emlékezetükben.
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Üdvözöljük a fedélzeten!
A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. a Dunakanyar régiót páratlan természeti szépségei és
csodálatos panorámája miatt a korábbiakban is kiemelt területként kezelte és előszeretettel kínálta fel az utazni vágyó közönség úti céljaként.
Többször felmerült az igény ebben a régióban található céges ügyfeleinktől, iskoláktól és programhelyszínt kereső magányszemélyektől egy a közelben állomásozó és folyamatosan rendelkezésre álló rendezvényhajó iránt, amely fedélzetéről megcsodálható a Dunakanyar, Esztergom és Szentendre.
Ezeknek a megkereséseknek hatására és a felmért bővülő piaci igényeknek megfelelően a 2008-as év újdonságaként május elejétől szeptember végéig Visegrádon állomásozik a „Mathias Rex” 2007-ben felújított rendezvényhajónk.

A „Mathias Rex” hajó 152 fő befogadására alkalmas, légkondicionált,
akadálymentesített és a 2005-ben környezetvédelmi célokkal megvalósított motorcsere program eredményeként halkjárású.

Milyen alkalmakra kínáljuk?

– céges rendezvények
– családi események: születésnap, házassági évfordulók, keresztelők
– esküvők
– osztálykirándulások
A rendezvények során felmerülő éttermi szolgáltatásokra partnerünk,
a visegrádi Reneszánsz Étterem kiemelkedő catering ajánlatot nyújt!
Kérje munkatársunktól az Ön részére elkészített egyedi ajánlatunkat!

Várunk minden kedves érdeklõdõt a „Mathias Rex” hajó fedélzetén!
www.szemelyhajozas.hu

Zoller László Autószerviz
Járműklíma javítás Nagymaroson!
Készüljön fel a nyárra! Ellenõriztesse klímaberendezését!

A teljes körû autószerelés mellett kibõvült
szolgáltatással várjuk régi és új ügyfeleinket!
– teljesen automatikus klíma diagnosztika
– járműklíma feltöltés
– szellőzőrendszer fertőtlenítés
– klímahibák feltárása és javítása
– digitális klímák diagnosztikája gyári hibakód olvasóval
– esetleges szivárgás helyének felismerése és elhárítása

További szolgáltatásaink:

– teljes körű mechanikai javítás
– járműelektronikai mérések és hibaelhárítás
– gyári gépjármű diagnosztika (VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Renault)
– univerzális gépjármű diagnosztika (Bosch)
– Zöldkártya (benzin, dízel)
– computeres futómű állítás
– gumiszerelés
– autó-hifi szerelés

2626 Nagymaros, Villa sor 2.

Telefon: 27/354–420, 30/9508–754, Skype: zoller.laszlo

Nyitva tartás: hétfõ–péntek 7–16 óráig
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Cím: 2626 Nagymaros, Hajóállomás
Tel: 36–27/354–576, 36–20/458–8772

email: marosetterem@invitel.hu
honlap: www.marosetterem.hu

HAJÓVAL A DUNÁN
Nyáron négy alkalommal
6 és fél 7 között induló hajón
zenés, pezsgős, svédasztalos
vacsorát rendezünk
a lenyugvó napsütésben
a Dunakanyarban.

Mathias Rex
Rendezvényhajó

2008. június 7-én
2008. július 12-én
2008. augusztus 2-án
2008. augusztus 16-án

A hajón 6000 forintos belépõvel annyit fogyaszthat, amennyit csak szeretne. (All you can eat szolgáltatás)
Jegyárusítás a fenti címeken.

ÉTTEREM, HANGULATOS TERASZ, SZIVARSZOBA

A Maros étterem közvetlenül a
láták, halak – elsősorban dunai halak
Duna-parton, a patinás kikötõ (harcsa, fogas, ponty, azonkívül pisztráng,
épületében várja az idelátogató lazac, lepényhal, haltálak).
vendégeket.
Hétvégi eseményekre 4–6–8 személyes
tálak elkészítésére redelést felveszünk. Az
Belső terme 70 fő befogadására alkalmas, idelátogatókat pizzéria is várja (nyártól

s Dunára-néző teraszain további 150 fő
élvezheti a vízpart és a
csodálatos panoráma mellett
a magyaros és mediterrán
konyha
gasztronómiai
remekeit: sa-

Nagymaros

házhozszállítással is). Lehetőség van előfizetni napi menüre 600 Ft-os áron.

Az étterem kiválóan alkalkas esküvők, bankettek, keresztelők, családi összejövetelek
megrendezésére.

Szivarszoba is rendelkezésére áll
vendégeinknek, 4–8 ember
számára kiváló helyiség,
amely alkalmas, tárgyalások
lebonyolítására, de meghitt
baráti beszélgetésekre,
összejövetelekre is.
Természetesen itt
szivarozni és
pipázni lehet.
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Szépségműhely –
Fõ tér 9.

Kozmetika, Wellness, Spa,
Egészségmegõrzés
Nõi lélek – és még sok más:
– sminktanfolyam (egyénileg is)
– ezoterikus szolgáltatások
A nõi szépségért!

Szûcs Éva - kozmetikus természetgyógyász

– Gyógykozmetika
Problémás bõrök eredményes kezelése
személyreszólóan, az okok feltárásával.
Egyidejű külső-belső kezeléssel,
csak természetes szerekkel.

Egészségi állapotfelmérés, életmódtanácsadás.
Kozmetikumok, gyógytermékek
otthonra is!

Telefon: 06-30/380-6233

- AVON termékek teljes választéka kapható! Ildikó Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda

Nagymaros, Fõ tér 3.
Kedves eladó ingatlannal rendelkezõ tulajdonosok!
Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére:

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

06–20/464–3429, 27/354–535
www.ingatlan.com/ildiko Haraminé Papp Ildikó
Nyitva: Hétfő–péntek: 8–17-ig

Szombat:
8–13-ig
Tel: 06–20/415–2046

HORGÁSZCIKK ÉS ÁLLATELEDEL SZAKÜZLET
A
A
k Csirkefarhát 160 Ft/kg k Csillag László egyéni világbajnok és
c
c
Csillag Zsigmond VB borzérmes
i Csirkeszárny 220 Ft/kg i
ajánlásával
ó
ó
– kutya és macska tápok, konzervek teljes skálája
– fagyasztott húsfélék
– horgászcikkek széles választéka
– PERFEKT mintabolt
– Verőcére és Kismarosra ingyenes kiszállítás

2626 Nagymaros, Váci út 28. Tel: 06–20/512–1706 üzlet

Látásvizsgálat
a szakorvosi
rendelőben
Fõ tér 10.

Látszerész üzlet nyitva tartása:

minden szerdán 14–17 óráig

Látásvizsgálat: minden páros hét szombatján 9–12-ig.
Elõjegyzés: a 06–30/916–0889
Várja Önöket nagy szeretettel:

Lendvainé Pesti Emese

Dunakanyar Gumi Kft.
2626 Nagymaros, Váci út 60.
Tel: 06-20/519 -86 30
Szûcs Géza
Gumiszerelés, eladás
30 % kedvezmény
Nyitvatartás:

hétfő–péntek: 7 – 17 ó
szombat: 8 – 12 ó

Új szolgáltatások
Vákumos kezelés és testtekercselés – Kozmetikai hatásai:

zsírsejtek fellazítása, nyirokáramlás és vérkeringés javulása,
anyagcsere megélénkülése, salakanyagok távozása, izomgörcsök
oldása, kiválóan alkalmas cellulit kezelésére és striára.
– Kozmetikai hatásai arcon: elősegíti a
hatóanyagok felszívódását, fokozza a kollagénszintézist
Kozmetikai hatása testen: sejtanyagcsere fokozó, serkenti a
salakanyagok kiürülését.

Arc és testultrahang

Bõvebb tájékoztatás személyesen vagy telefonon!
Heincz Lilla 06-70/368-5482
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CBA
Dunakanyar AKCIÓ
június 5-től 25-ig

Német extra párizsi
Szigeti páros kolbász védőgázban
Ló vékony kolbász vf.
Ász páros paprikás
Füstölt csemege szalonna /Ász/
CBA kocka sonka
Farmer UHT tej 2,8%
Farmer UHT tej 1,5%
Kecskeméti bébi desszertek /8 íz/
Rio Mare tonhal olívaolajban
Hame zöldséges aprópecsenye
Hame marhapörkölt
Hame marhahús vadasan
Hame babgulyás
Knorr alföldi gulyásleves
Knorr grízgaluska leves
Knorr húsleves cérnametéltel
Knorr marhahúsleves fodrosmetéltel
Virgin ételízesítő
Mir. csirkemáj
Mir. szilvásgombóc
Mir. nudli
Mir. karfiol /Hering T./
Mir. brokkoli /Hering T./
Mir. Fritár vegyesgyümölcs
Mir. Sága hamimaci
Carte Dor jégkrémek
Baba tusfürdő /több illat/
Palmolive tusfürdő /több illat/
Solei sampon /több féle/
Solei tusfürdő /több illat/
Well krémszappan
Well habfüdők
Lorin krémhabfürdők
Lorin tusfürdők

1kg 525.- (525 Ft/kg)
1kg 1095.- (1095 Ft/kg)
1kg 895.- (895 Ft/kg)
1kg 1065.- (1065 Ft/kg)
1kg 595.- (595 Ft/kg)
1kg 895.- (895 Ft/kg)
1l 165.- (165 Ft/l)
1l 159.- (159 Ft/l)
190gr 159.- (837 Ft/kg)
80gr 199.- (2488 Ft/kg)
400gr 335.- (838 Ft/kg)
400gr 335.- (838 Ft/kg)
400gr 335.- (838 Ft/kg)
400gr 335.- (838 Ft/kg)
60gr 155.- (2583 Ft/kg)
46gr 129.- (2804 Ft/kg)
57gr 129.- (2263 Ft/kg)
45gr 129.- (2866 Ft/kg)
1kg 399.- (399 Ft/kg)
500gr 169.- (338 Ft/kg)
1kg 435.- (435 Ft/kg)
1kg 275.- (275 Ft/kg)
450gr 245.- (544 Ft/kg)
450gr 279.- (620 Ft/kg)
450gr 295.- (655 Ft/kg)
480gr 665.- (1385 Ft/kg)
1l 855.- (855 Ft/l)
400ml 399.- (998 Ft/l)
250ml 299.- (1196 Ft/l)
300ml 99.- (330 Ft/l)
300ml 99.- (330 Ft/l)
1l 165.- (165 Ft/l)
1l 165.- (165 Ft/l)
1l 225.- (225 Ft/l)
300ml 189.- (630 Ft/l)

Zum vízkőoldó
1l 165.- (165 Ft/l)
Nette prémium öblítő
1l 255.- (255 Ft/l)
Koccintós bor vörös félédes
2l 375.- (188 Ft/l)
Koccintós bor vörös száraz
2l 375.- (188 Ft/l)
Koccintós bor fehér félédes
2l 325.- (163 Ft/l)
Koccintós bor fehér száraz
2l 325.- (163 Ft/l)
Markazi vörös borok /3 féle/
0,75l 499.- (665 Ft/l)
Markazi fehér borok /5 féle/
0,75l 499.- (665 Ft/l)
Villa Italia vörösbor /száraz/
5l 1795.- (359 Ft/l)
Villa Italia fehérbor /száraz/
5l 1795.- (359 Ft/l)
Sangria
1,5l 525.- (350 Ft/l)
HB Prémium dobozos sör
0,5l 135.- (270 Ft/l)
Gold Berger üveges sör
0,5l 59.-/+24.-üv/ (118 Ft/l)
Dreher Classic dobozos sör
0,5l 169.- (338 Ft/l)
Arany Ászok dobozos sör
0,5l 159.- (318 Ft/l)
Löwenbrau üveges sör
0,5l 129.-/+24.-üv/(258 Ft/l)
Mizse ásványvíz
1,5l
45.(30 Ft/l)
Szentkirályi ásványvíz
1,5l
89.(59 Ft/l)
Szívószálas üdítők /Aysu/ több íz
0,2l
45.- (225 Ft/l)
Tetra üdítők /Aysu/
1l
199.- (199 Ft/l)
/alma-banán, meggy, gránátalma/
Segafredo Origini cafebox
3*250gr 1699.- (2265 Ft/kg)
Segafredo Emozioni vác. őrölt kávé
250gr 399.- (1596 Ft/kg)
Segafredo Intermezzo vac. őrölt kávé 250gr 349.- (1396 Ft/kg)
Alvorade vác. őrölt kávé
250gr 269.- (1076 Ft/kg)
Chef ételecet 10%-os
1l
99.(99 Ft/l)
Manner Herzen csokis szív
300gr 455.- (1517 Ft/kg)

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

