
Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Wass Albert: Barabás!
Hozzád is oda-ment,

reád emelte csöndes kék szemét,
megsimogatott és megkérdezett:

mért sírsz Testvér?
Te leborultál

és megcsókoltad mind a két kezét,
és így beszéltél:

“áldott a Neved!”

Másnap, mégis,
mikor a nap a Golgotán lement,

s õ szeretõ szavadra
tövisektõl koszorúzva várt,

gõgös-csúnyára eltorzult a szád,
s hörögve felkiáltott:

“Barabás!”

(Ifjú Erdély,  1927. december)

2007. április 5. - a lap ingyenes!
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Karitász majális
Május 1-jén, a focipályán 10 órától

Programok: kispályás futballbajnokság
gyermekeknek és fiataloknak.

5 fõs csapatok jelentkezését várjuk!
Bejelentkezés: 9 órától. Ebéd 13 órától!

Egyéb sportprogramok. Kézmûves foglalkozás.
További programokat bárki kezdeményezhet!

Elõzetes bejelentést kérünk: 06-30/9257-538
Délután az Újpest öregfiú

csapattal barátságos mérkõzés.Az ünnepi szónok vas-
tapsot kapott

Részlet a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvé-
szeti Iskola diákjainak mûsorából

Zsúfolásig megtelt a mûvelõ-
dési ház március 15-én dél-
elõtt, a városi ünnepségen. A
159 évvel ezelõtt történt ese-
ményekre  színvonalas mû-
sorral készült férfikar és
nagyszerû elõadással léptek
fel az általános iskola tanulói.
A megjelenteket Mándliné
Szabó Katalin intézményve-
zetõ üdvözölte, majd
Petrovics László polgármes-
ter mondott köszöntõt. Az
ünnepi szónok dr. Stiker Sán-
dor irodalomtörténész, filo-
zófus, a Budapesti Eötvös
Lóránd Tudományegyetem
docense  (képünkön) volt.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

“Nem volt hiábavaló Krisztus keresztútja.
Nem hiábavaló mindennapi keresztutunk.”

(PAPP LAJOS SZÍVSEBÉSZ ORVOS)

A haza: tetteink eredményeA haza: tetteink eredményeA haza: tetteink eredményeA haza: tetteink eredményeA haza: tetteink eredménye
A 12 pont többé-kevésbé teljesült
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Nagymaros Város Képviselõ-tes-
tülete március 26-án a módosított
napirend elfogadása után a követ-
kezõ határozatokat hozta:

- elfogadták az elhangzott
szóbeli kiegészítésekkel és mó-
dosításokkal a polgármester le-
járt határidejû határozatokról
szóló beszámolóját;

- megköszönték és elfogad-
ták a Vác Városi Rendõrkapi-
tányság és a Nagymarosi Rend-
õrõrs 2006. évi tevékenységérõl
szóló beszámolóját;

- elfogadták a Városi Gyám-
hivatal 2006. évi beszámolóját
azzal a kiegészítéssel, hogy köz-
remûködik az ellátási szerzõdé-
sek elõkészítésében;

- a Gondozási Központ térí-
tési díjairól szóló rendeletét
megalkotta;

- a napközis konyha 2006. évi
étkezési térítési díját változatla-
nul hagyták, 2007. évre étkezé-
si térítési díjemelést nem hatá-
roztak meg;

- a testület a Dunakanyar
Többcélú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulással, logopédiai fel-
adat kistérségi szintû ellátásához
kötendõ megállapodás részleteit
megismerte és 2007. január 31.
napjával visszamenõleg elfogad-
ta. Felhatalmazták a polgármes-
tert a megállapodás aláírására;

- megismerve az önkormány-
zat 2006-2010 közötti ciklusra
vonatkozó gazdasági programját
felkérték a hivatalt az elõterjesz-
tés 2007. június 30-ra történõ át-
dolgozására;

- elfogadták  a kiegészítések-
kel a 2007. évi Közbeszerzési
Tervet;

- határoztak az “Árvíz és csa-
padékvíz okozta károk megelõ-
zése” tárgyában végzett intézke-
dési terv kidolgozásának folyta-
tásáról;

- a képviselõ-testület a jelen-
leg érvényben lévõ településren-
dezési eszközeinek módosítását
rendelte el. A településrendezés
területi hatálya a város teljes
közigazgatási területére vonat-
kozik. A rendezés célja Nagy-
maros Város 163/2005. (VI. 27.)
számú Kt határozatával elfoga-
dott Településfejlesztési Kon-
cepció szerinti irányok kidolgo-
zása, jogszabályi alátámasztása.
A rendezés várható hatása: a ter-
vezett fejlesztési lehetõségek
megalapozása, a település  fej-

lõdésének elõsegítése, illetve a
meglévõ épített és a természeti
környezet védelme.

Az 1997. évi LXXVIII.  tv.
9. § (2) értelmében észrevétele-
iket, véleményüket a kihirdetést
követõ 30 napon belül írásban a
város fõépítésze felé tehetik
meg. A véleményezés során a
következõ társadalmi szerveze-
tek megkeresését és véleményé-
nek kikérését határozta meg:
Nagymaros Képzõmûvészeti
Egyesület. Cédrus Kulturális és
Sportegyesület, San-Team Sza-
badidõ Sportegyesület, Vízvá-
lasztó Természetvédelmi Egye-
sület, ANNA Klub, Nagymaros
Város Fejlesztéséért Közhasznú
Közalapítvány, Köbölvölgyi
Üdülõtulajdonosok Egyesülete,
Nagymarosi Üdülõtulajdonosok
Egyesülete, Nagyhenc dûlõi
Üdülõk Egyesülete, Hatlópataki
Üdülõk Egyesülete.

Döntöttek arról, hogy e hatá-
rozat a polgármesteri hivatal hir-
detõjén, a helyi újságban, az ön-
kormányzat honlapján, külterü-
leten való kiplakátolás és adós-
levelek útján jelenjen meg.

- a testület a tulajdonában
lévõ 0432/6 hrsz-ú ingatlan in-
gatlan-nyilvántartásból való, tér-
képezési hiba miatt szükségessé
vált törlését tudomásul vette, a
vagyonnyilvántartásból való tör-
léséhez hozzájárult;

- kezdeményezik a Magyar
Állam tulajdonában és a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatóság (a to-
vábbiakban KVI) kezelésében
lévõ, Nagymaros  1836/1. hrsz-
ú ingatlan tulajdonba vételét az
1992. évi XXXVIII. tv. 109/K.
§ (9) alapján. Az ingatlan hasz-
nosításának célja Nagymaros
Város Önkormányzata 17/2002.
(X. 21.) számú helyi építési sza-
bályzatában elõírtaknak megfe-
lelõen a terület beépítése. Felha-
talmazták a polgármestert, hogy
a kérelmet a KVI felé nyújtsa be.

- kezdeményezik a Magyar
Állam tulajdonában és a KVI ke-
zelésében lévõ, Nagymaros
1836/3. hrsz-ú ingatlan tulajdon-
ba vételét az 1992. évi XXXVI-
II. tv. 109/K. § (9) alapján. Az
ingatlan hasznosításának célja
Nagymaros Város Önkormány-
zata 17/2002. (X. 21.) számú
helyi építési szabályzatában elõ-
írtaknak megfelelõen a terület
beépítése. Felhatalmazták a pol-

gármestert, hogy a kérelmet a
KVI felé nyújtsa be;

- kezdeményezik a Magyar
Állam tulajdonában és a KVI
kezelésében lévõ, Nagymaros
1836/4. hrsz-ú ingatlan tulajdon-
ba vételét az 1992. évi XXXVI-
II. tv. 109/K. § (9) alapján. Az
ingatlan hasznosításának célja
Nagymaros Város Önkormány-
zata 17/2002. (X. 21.) számú
helyi építési szabályzatában elõ-
írtaknak megfelelõen a terület
beépítése. Felhatalmazták a pol-
gármestert, hogy a kérelmet a
KVI felé nyújtsa be;

- kezdeményezik a Magyar
Állam tulajdonában és a KVI ke-
zelésében lévõ, Nagymaros
1836/5. hrsz-ú ingatlan tulajdon-
ba vételét az 1992. évi XXXVI-
II. tv. 109/K. § (9) alapján. Az
ingatlan hasznosításának célja
Nagymaros Város Önkormány-
zata 17/2002. (X. 21.) számú he-
lyi építési szabályzatában elõír-
taknak megfelelõen a terület be-
építése. Felhatalmazták a polgár-
mestert, hogy a kérelmet a KVI
felé nyújtsa be;

- a testület a tulajdonában
lévõ 698/2 hrsz. ingatlan, 699
hrsz. ingatlan végében húzódó
kb. 120 m2-es területrész értéke-
sítésérõl határozott. Az ingatlan-
rész árát 1500 Ft/m2 összegben
határozta meg. A szükséges te-
lekalakítási vázrajzok elkészíté-
sérõl, az ingatlan-nyilvántartás-
ban történõ átvezetésrõl és ezen
költségeinek viselésérõl kérel-
mezõ gondoskodik. A képvise-
lõk felhatalmazták a polgármes-
tert a fenti paraméterekkel a te-
lekalakítási eljárás után az adás-
vételi szerzõdés megkötésére. A
képviselõ-testület a tulajdonában
lévõ 698/2 hrsz. ingatlan, 699
hrsz. ingatlan végében húzódó
kb. 120 m2-es területrész értéke-
sítésén túl a fennmaradó terület
szomszédos telkek végében hú-
zódó részének értékesítését ha-
tározta el. Az ingatlanrész árát
1500 Ft/m2 összegben határozta
meg. Felkérte a hivatalt a tulaj-
donosok megkeresésére és a te-
rületrészek eladási ajánlattételé-
re, hasonlóan azzal a feltétellel,
hogy a  szükséges telekalakítási
vázrajzok elkészítésérõl, az in-
gatlan-nyilvántartásban történõ
átvezetésrõl és ezen költségeinek
viselésérõl a vásárló gondosko-
dik. Felhatalmazták a polgár-

mester fenti paraméterekkel a te-
lekalakítási eljárás után az adás-
vételi szerzõdés megkötésére;

- határoztak “Települési ön-
kormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat fel-
újításának támogatása” címû
pályázat benyújtásáról;

- döntöttek a “Helyi önkor-
mányzatok fejlesztési feladatinak
céljellegû decentralizált támo-
gatására” (HÖF CÉDE) címû
pályázat benyújtásáról;

- elfogadták a polgármesteri
hivatal 2006. évi munkájáról
szóló beszámolót;

- elfogadták az elõterjesztés
szerin a köztisztviselõi teljesít-
ménykövetelmények alapját ké-
pezõ célokat;

- A képviselõ-testület megal-
kotta az önkormányzat szerveze-
ti és mûködési szabályzatáról
szóló rendeletét;

- a képviselõ-testület felkér-
te a hivatalt, hogy hagyomány-
teremtõ szimbólumként a “Pol-
gármesteri Lánc” összetevõirõl,
anyagáról, kinézetérõl, költségé-
rõl dolgozzon ki javaslatot;

- megismerve a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter
által meghirdetett 2007. évi isko-
latej programhoz való csatlako-
zás feltételeit, az általános isko-
lai tanulók esetében a program-
hoz való csatlakozást támogatták
a képviselõk. Felhatalmazták a
polgármestert a jóváhagyási ké-
relem, a szállítási valamint a tá-
mogatási szerzõdés megkötésére;

- elfogadták a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti
Iskola javaslatát a tanítási idõ-
keret csökkentésérõl. A tanítási
idõkeret a következõ távollétek-
kel csökken: - törvényben meg-
határozott esetek; - az iskola pe-
dagógiai programjában, munka-
tervében szereplõ tanulmányi ki-
rándulás; - az iskola tanulóinak
versenyekre, fellépésekre kiséré-
se; - az iskola vezetése által el-
rendelt továbbtanulás, tovább-
képzés, tanfolyam, - országos
mérés; - iskolafogászati, iskola-
orvosi vizsgálatokra kisérés; -
hivatalos iskolai ügyben elren-
delt kiküldetés, távollét;

-  elfogadták, hogy Nagyma-
ros Város Önkormányzatának
közoktatási intézkedési terve
épüljön bele a Dunakanyar
Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás kistérségi köz-
oktatási intézkedési tervébe. Fel-
kérték a polgármestert, hogy a
határozatot juttassa el a Társu-
lási Tanács részére.

A képviselõ-testületi ülés határozatai
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Mester Dóra, Hujbert Anna és Hujbert Kata fellé-
pése. Tanáruk: Kis Judit. Elõadásukban elhang-
zott: Thern Károly Magyar induló – zongora hat-
kezes

Petrovics László polgármesteri köszöntõje és rö-
vid ünnepi megemlékezése után a Nagymarosi
Férfikar adott mûsort. Szólót énekelt Heinczinger
Miklós, zongorán közremûködik: Lénárdné Patai
Zsuzsanna. Vezéneyelt Brusznyai Margit

Az iskolások ünnepi mûsorát összeállította és beta-
nította, valamint abban közremûködött Bozóki Ma-
riann (képünkön) és Horváth Dávid. Trombita szó-
lót játszott Niegreisz János. Tanára: Mayer József

Fotó: Kiss Péter

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

“Március 15-ike történel-
münk egyik legfényesebb nap-
ja, nagyszerû elõdeink bátor
történelmi tettének ereklyéje -
mondta bevezetõjében dr.
Striker Sándor.

1848. március 15-ikét
azonban, jól tudjuk, építkezõ
évtizedek elõzték meg. Igazta-
lan lenne nem megemlékezni,
mint szokás mondani, a teljes-
ség igénye nélkül a magyar
szellem és kultúra nagyjairól,
Széchenyi Istvánról, Wesselé-

nyi Miklósról, Kölcsey Fe-
rencrõl, Vörösmarty Mihály-
ról és magáról Kossuth La-
josról. Mindazokról, akik
hosszú éveken át oly sok és
konok megfontolt, de mégis
merész szóval, írással és tet-
tel érlelték ki a megújuló,
majd a szabad és független
Magyarország gondolatát.

Büszkék lehetünk arra,
hogy hosszú lenne a névsor,
amellyel ama korszak nagy-
jait akár csak az említés ere-
jéig is méltatni tudnánk. És

ugyancsak hosszú lenne 1848-
49 hõseinek felsorolása, e
nagyszerû korszaké, mely ha-
zánkat Európa, a korabeli
nagyvilág fényes lapjaira
emelte.

Büszkén vallhatjuk magun-
kat e nép, e kultúra, e haza szü-
lötteinek. Ünneplésünk nem
lehet azonban felhõtlen. Tud-
juk, hogy ez az ünneplés egyút-
tal megemlékezés is. Tudjuk,
hogy a forradalom és szabad-
ságharc tragikus végkifejletét
sem szabad elfelejtenünk, Tud-
juk, amit elõdeink nem tudhat-
tak, bár igaz, Vörösmarty Szó-
zatában vizionálta a tragikus
jövõt, “a sírt hol nemzet süllyed
el, népek veszik körül”.

Mi, kései utódok tudjuk,
hogy a tragédiájával is re-
ményt és önbecsülést adó
1848-49 után a XX. század
során hazánk újra és újra, a
történelem játékszereként
nagyhatalmak szörnyû ma-
lomkövei közé zuhant. Amikor
hazáról és szabadságról szó-
lunk tehát, mint mondtam,
nem ünnepelhetünk felhõtle-
nül. Nagyszerû forradalmunk
és dicsõséges szabadsághar-
cunk, sõt, azóta elmondható,
szabadságharcaink nagyszerû
emléke mellett e másfél évszá-
zad malomkövei között vergõ-
dõ ország népének tragédiái
megemlékezésre is köteleznek
bennünket. Aligha van az itt
jelenlévõk között, de akár
Nagymaroson s másutt e ha-
zában vagy akár a Kárpát-me-

dencében olyan, aki önmaga
vagy családja, rokonai és
szerettei sorsában ne õrizne
e pokoli malomkövek által
okozott személyes, tragikus
sebet.”

Az ünnepi szónok ezután
felidézve a XX. század csak-
nem teljes idõszakát, amikor
“népünk ezrei és százezrei
zúzattak össze”, arra kérte a
jelenlévõket, hogy egy sóhaj-
tásnyi idõre hajtsanak csend-
ben fejet, emlékezve egyút-
tal mindazokra, akik oly tra-
gikusan szenvedték meg
múltunkat. Majd visszatérve
1848 márciusának követelé-
seire, a 12 pontra, megálla-
pította, hogy azok többé-ke-

vésbé teljesültek. “Bizony
teljesültek - többé-kevésbé.
Keserû észrevétel ez, hiszen
arra is utalnom kell általa,
hogy bizony mi így követtük
’48 hagyományait is: többé-
kevésbé.”

Befejezésül dr. Striker
Sándor arról beszélt, hogy
számára mit jelent az 1848-
as  ifjak üzenete.

“A haza az nem valami
fent lebegõ, távoli fogalom,
hanem tetteink eredménye.
“Szétzúzott társadalmi kris-
tályszerkezetét csak mi épít-
hetjük fel újra. Se szabadsá-
got, se békességet, sem egyet-
értést, sem élhetõbb társadal-
mat, sem szebb vagy bizton-
ságosabb települést nem fog
ajándékba adni nékünk sen-
ki.”

A haza: tetteink eredményeA haza: tetteink eredményeA haza: tetteink eredményeA haza: tetteink eredményeA haza: tetteink eredménye
A 12 pont többé-kevésbé teljesült
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete
A nagymarosi polgárok széleskörû tájékoztatása érdekében adjuk közre az önkor-
mányzat gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat. Célunk az, hogy a lakosságot tisz-
tán és érthetõen tájékoztassuk az aktuális helyzetrõl. Az alábbiakban a márciusi ada-
tokat olvashatják.

PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Tájékoztató a közvilágításrólTájékoztató a közvilágításrólTájékoztató a közvilágításrólTájékoztató a közvilágításrólTájékoztató a közvilágításról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városi köz-
világításban történõ hibákat a polgármesteri hivatal felé
jelentsék.

A templom díszkivilágítása március 1-jétõl féléjsza-
kás közvilágításként mûködik és éjfélkor lekapcsol.

Áprilisi testületi ülés
Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a legközelebbi kép-
viselõ-testületi ülés április 23-án, 18 órakor lesz a pol-
gármesteri hivatal házasságkötõ termében.

Az ülés nyilvános, azon a zárt ülés kivételével
bárki részt vehet.

A CIGÁNY

KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZAT

HÍREI

Nagymaros Város Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzata a
2007-es esztendõben 640 ezer
forinttal, az állami támogatás
összegével gazdálkodik.

Ebbõl az összegbõl a mûködé-
si célú kiadásokra (telefon, postai
költség, útiköltség térítés, iroda-
szerek, egyéb dologi kiadás) 260
ezer forintot irányoztak elõ. Ezen
felül sportnapra 100.000.-, kultu-
rális napra 150.000.-, oktatási tá-
mogatásra 50.000.-, a tánccsoport
támogatására 80.000.- forintot ter-
veztek be.

*
Elkszült és elfogadta a ki-

sebbségi önkormányzat a 2007.
évi munkatervét, melyben a kö-
vetkezõ feladatokat határozták
meg:

- Tavaszi nagytakarítás a Fe-
hérhegyen. Padok felújítása, a
focipálya végleges befejezése.

- A Fehérhegyen lévõ ke-
resztnek és környékének rendbe-
tétele közösen a vízmûvekkel és
a polgármesteri hivatallal.

- Regionális Kulturális Ro-
manap megtartása. (E rendez-
vény megtartása csak pályázatok
benyújtása és elnyerése esetén
valósulhat meg.)

- Roma gyerekek üdültetése
(Megvalósulása csak pályázatok
elnyerése esetén valósulhat
meg.)

- “Mozogj velünk!” sportnap
megrendezése a sportpályán. A
programok felnõtteknek és gye-
rekeknek egyaránt szólnak.

- Oktatási díjak kiosztása a
2006-2007-es tanévzárón. A dí-
jakról a nagymarosi Kitten-
berger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola dönt. I. díj:
20.000.- forint, 2-4 díj: 10.000.-
forint.

- Õszi nagytakarítás a Fehér-
hegy teljes szakaszán.

- Polgármesteri hivataltól és
képviselõ-testülettõl Nagymaros
Város Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzatára bízott feladatok
felvállalása és végrehajtása.
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A képviselõ testület 25/2007. (II.26.) számú határozatában dön-
tést hozott, miszerint anyagi lehetõségéhez mérten 2007. évben
is támogatni kívánja a  civil  szervezeteket, egyesületeket. A döntés
alapján pályázó lehet: alapítvány, egyesület, vagy egyéb más ci-
vil szervezõdés.

Nem pályázathatnak azok a civil szervezetek, amelyek idõ-
arányosan nem számoltak el a korábbi támogatás felhasználásá-
val, valamint a pályázat benyújtásakor Nagymaros Város Önkor-
mányzata felé lejárt tartozásuk áll fenn.

A képviselõ-testület a Nagymaroson mûködõ civil szerveztek
önkormányzati támogatásának hatékony, közösségi célokat szol-
gáló felhasználása érdekében a humánügyi bizottság javaslatára
pályázat kiírását határozta el az alábbiak szerint:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályá-
zatot hirdet a nagymarosi székhelyû vagy Nagymaros közössé-
géért jelentõs tevékenységet kifejtõ és folytató, a város jó hírne-
vét öregbítõ, a közösségi élethez, illetve a város fejlõdéséhez és
fejlesztéséhez tevõlegesen hozzájáruló alapítványok, egyesüle-
tek, valamint más, non-profit célú szervezetek és szervezõdések
- a továbbiakban pályázó - részére, a céljaik megvalósítását segí-
tõ önkormányzati támogatás céljából.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

1. Adatok:
* A pályázó megnevezése * A pályázó címe, telefonszáma, e-
mail címe * A pályázó képviselõjének neve, címe, telefonszá-
mai, e-mail címe * Számlaszám (ha van), ahová a pályázaton
elnyert támogatás összege utalható * Pénzbeli támogatáson felü-
li, jelenleg is érvényben levõ egyéb támogatás megnevezése az
Önkormányzat vagy más szervezet részérõl (ingatlan, bérlemény,
tárgyi eszköz, stb.) * Aktív tagjainak számát (akik legalább egy
éve folyamatosan aktív tagjai a pályázónak) * 2007. évi költség-
vetése, a bevételeknél elkülönítetten a tagok egyéni hozzájárulá-
sának mértéke (pl. tagdíj) * 2006. évi költségvetésének tényleges
teljesülése, bevételeknél elkülönítetten a tagok egyéni hozzájá-
rulásának mértéke (pl. tagdíj) * Nagymaros Város Önkormány-
zatától igazolás, amely szerint a pályázónak nincs az önkormány-
zat felé korábban fennálló, lejárt határidejû tartozása.

2. A tevékenységek:
* Megnevezése * Célja * Indokoltsága * Várható eredményei *
Kedvezményezettjei, haszonélvezõi és ezek létszáma * Rövid
ismertetése * Megvalósításának tervezett ütemezése, és befeje-
zésének határideje * A megvalósításért felelõs személy neve, címe,
telefonszámai, e-mail címe * Pénzügyi terve, elkülönítetten az
igényelt, a saját- és más támogatóktól származó források * Ko-
rábbi hasonló tevékenység megvalósulásának és tapasztalatainak
rövid ismertetése * Más szervek támogatása, tevõleges segítsége
a tervezett célok megvalósításában

3. A megpályázott támogatás:

* Mibenléte: ingatlanhasználat, vissza nem térítendõ pénzbeli
támogatás, stb. * Mértéke * Ütemezése * Nyilatkozat arról, hogy
az anyagi korlátok miatt, esetlegesen az igényelt vissza nem térí-
tendõ pénzbeli támogatásánál kisebb összeg megítélése esetén a
projekt megvalósítását vállalják-e

A pályázat beadási határideje: 2007. április 10.

Felhívjuk figyelmüket a pályázattal kapcsolatban az alábbiakra:

Az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban foglalt célok
megvalósítására használható fel, az esetleges maradványösszeg
az önkormányzat számára visszatérítendõ.

Az elnyert támogatásról a projekt befejezését követõen vagy
a naptári év végét követõ 30 napon belül teljes körûen el kell
számolni, a projekt teljes költségvetésének és az azt alátámasztó
bizonylatok az Önkormányzat Pénzügyi Csoportja felé bemuta-
tásával. Az elszámolásról jegyzõkönyv készül.

Hiányosan beadott pályázatot elbírálni nem áll módunkban,
ebben az esetben 2007. évben támogatás nem állapítható meg.

Pályázat civil szervezeteknekPályázat civil szervezeteknekPályázat civil szervezeteknekPályázat civil szervezeteknekPályázat civil szervezeteknek

Avar- és kertihulladék égetés
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületé-
nek 10/2004. (IV. 27.) számú rendelete szabályozza az
avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetését.

3. §  A kerti hulladékot - kivéve, amelyet nem lehet-
séges - elsõsorban hasznosítani kell.

4. § (3) A kerti hulladékot csak olyan, megfelelõen
kialakított tûzrakó helyen és telken lehet égetni, ahol az
égetés hõsugárzása környezeti kárt nem okoz.

(4) Kerti hulladékot égetni csak úgy szabad, hogy az
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.

(5) A kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, illetve ipari eredetû hulladékot (pl. pvc, veszélyes
hulladék, stb.)

(6) A napi égetést hétfõi és szombati napokon a nyári
idõszámítás szerinti idõszakban 14 óra és 18 óra között,
téli idõszámítás szerinti idõszakban 12 óra és 16 óra kö-
zött, szélcsendes idõben, cselekvõképes személy jelen-
létében szabad végezni.

6. § Hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom
alól a helyi rendelet nem ad felmentést.

Felhívjuk a lakosság figyelmét
arra, hogy a jó idõ beálltával fo-
kozottan figyeljenek az ingatla-
nuk elõtti közterületek tisztán tar-
tására, valamint a települési szi-
lárd hulladék elhelyezésére, a sze-
lektív hulladékgyûjtés fontosságá-
ra. Ezt a kérdéskört Nagymaros
Város Önkormányzatának a köz-
tisztaság fenntartásáról szóló 1/
1994. (I. 15.) számú rendelete sza-
bályozza.

Néhány fontos elem a rende-
letbõl:

Az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-
EÜ.M. számú rendelet (1) bek. a.)
pontjában meghatározott feladato-
kat az ingatlan elõtti járdaszakasz
(járda hiányában egy méter szé-
les területsáv, illetõleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedõ teljes terület) naponta reg-
gel 8 órától, a b.) (a járdaszakasz
melletti nyílt árok és ennek mû-
tárgyai) és c.) pontban foglalt
(tömbtelken a külön tulajdonban
álló egyes épületek gyalogos meg-
közelítésére és körüljárására szol-
gáló terület tisztántartása, a csa-
padékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hul-
ladékok eltávolítása) munkálato-
kat pedig folyamatosan köteles a
tulajdonos és használó elvégezni,
illetve elvégeztetni.

(2) Az ingatlan elõtt húzódó
járdaszakaszok takarításánál ke-
letkezett hulladékot a tulajdonos
és használó köteles összesöpörni
és a háztartási hulladék céljára
szolgáló edényben elhelyezni.

(3) Szennyvizet a közterület-
re kiönteni vagy kivezetni tilos.

...(6) Tilos a község közterü-
letein szennyezést okozó tárgyak
tisztítása, mosása, vegyszeres
anyaggal történõ kezelése.

(7) A (6) bekezdésben foglalt
tilalom nem vonatkozik a sze-
mélygépkocsi-szennycsatorná-
zott területen történõ felsõ mo-
sására.

Az ingatlan tulajdonosa, bir-
tokosa vagy használója  köteles
az ingatlanán keletkezõ telepü-
lési szilárd hulladékot a hulla-
dékkezelõ rendszeresített
gyûjtõedényzetében gyûjteni,
továbbá a begyûjtésére feljogo-
sított hulladékkezelõnek átadni,
s a veszélyes hulladékot külön
gyûjteni,

Tilos gyûjtõedényzetben
mérgezõ, robbanó, folyékony,
izzó, vagy egyéb olyan anya-
got (pl. állati tetemet) elhelyez-
ni, amely veszélyezteti a hul-
ladék szállításával foglalkozók
egészségét, testi épségét, meg-
rongálja a gépkocsi mûszaki
berendezéseit (pl. betontömb,
kockakõ), ilyen anyagok szál-
lítását a szolgáltató köteles
megtagadni.

A község területén elhelye-
zett gyûjtõedényekbõl a guberá-
lás tilos...

Kérjük, hogy a szelektív hul-
ladékgyûjtõ szigeteket is a cél-
nak megfelelõ módon használ-
ják, azok mellé  ne helyezzenek
el semmilyen hulladékot.

Óvjuk környezetünket!Óvjuk környezetünket!Óvjuk környezetünket!Óvjuk környezetünket!Óvjuk környezetünket!
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A könyvtárnak tagja lehet
mindenki, aki beiratkozik és el-
fogadja a könyvtárhasználatra
vonatkozó szabályokat.

Beiratkozási díj 2007-ben
(egy naptári évre): dolgozóknak:
800 forint, diákoknak: 400 forint,
nyugdíjasoknak: 500 forint. 70
éven felülieknek és 16 éven alu-
liaknak a beiratkozás ingyenes.

A könyvek mellett  - a leg-
újabb lapszámok kivételével -
lehetõség van újságok, folyóirat-
ok kölcsönzésére is.

Ebben az évben a NKA fo-
lyóirat-támogatásából adódóan -
az elmúlt években megismert
kínálat mellett - többféle perio-
dikából válogathatnak olvasóink

Könyvtárunkban olvasható
(kölcsönözhetõ):

Alföld, Bárka, Burda,

Cinema, Családi Lap, Élet és
Irodalom, Élet és Tudomány,
Életünk, Ezermester, Forrás,
Fórum, História, Hitel, Holmi,
HVG, IM, IPM, Jelenkor,
Kalligram, Kertbarát Magazin,
2000, Kincskeresõ, Kortárs, Ko-
runk, Köznevelés, Lakáskultúra,
Látó, Magyar Napló, Magyar
Narancs, Magyar Nemzet, Mold-
vai Magyarság, Mozgó Világ,
Mûhely, Nagymaros, Nagyvilág,
National Geographic, Népsza-
badság,  Nõk Lapja, Nõk Lapja
Évszakok, PC World, Prágai
Tükör, Praktika, Príma Konyha,
Rivalda, Rubicon, Süni, Székely-
föld, Tallózó, Tábortûz, Táncmû-
vészet, Tanító, Természetgyógy-
ász, Természet Világa, Tiszatáj,
Tücsök, Új Forrás, Vadon,
Vigilia

Könyvtári hírekKönyvtári hírekKönyvtári hírekKönyvtári hírekKönyvtári hírek Könyvajánló
Kedves olvasóink!  Ebben a hónapban nem vadonatúj ki-
adású könyveket, de olvasásra érdemes mûveket ajánlunk
figyelmükbe.

Egy csésze vigasz nehéz helyzetekre
(Szerkesztette:  Collen Sell)

Egy kötet a mindennapok hõseinek erejérõl, gyõzelmé-
rõl és hõsiességérõl.

Ez a kis összeállítás azért született, hogy ráébressze az
olvasót a mindennapi bátorság erejére. Minden egyes tör-
ténet egy-egy hétköznapi ember látszólag szürke gyõzel-
mérõl szól, hogy ezzel erõt adjon másoknak is szembenéz-
ni saját életük kihívásaival, s önmagukban is felfedezzék
az eddig ismeretlenül rejtõzködõ bátorságot.

E kötet segítségével mindig meríthetünk annyi erõt, hogy
hegyeket mozgassunk meg - ha az utunkban állnak....

Vissza a gyermekhez (Magyar írók novellái)

Néhány évvel ezelõtt jelent meg a Novella sorozatban
ez kötet, mely a magyar írók gyermekekrõl szóló darabjait
tartalmazza. A kötetszerzõi között találjuk többek között
Ady Endrét, Csáth Gézát, Füst Milánt, Gárdonyi Gézát,
Heltai Jenõt, Márai Sándort, Kosztolyányi Dezsõt, Móricz
Zsigmondot.

Márai Sándor gondolataival ajánljuk figyelmükbe a
könyvet:

“Minden jel és az élet törvényei szerint túlélsz majd en-
gem. Ennek nem örülök különösebben, de nem is nehezte-
lek miatta. Kérlek, ha túlélsz, ne vádolj nagyon szigorúan
a világ miatt, melyet örökségbe hagyok itt neked. Én is így
kaptam, nagyon keveset tudtam csak javítani, tökéletesíte-
ni rajta. Aludj jól,egyél, igyál, élj boldogan, a világ e pilla-
nattól a tiéd is. Érezd jól magad közöttünk. Hozott Isten,
öregem, hozott Isten.”

Ifjú olvasóknak ajánljuk
Katherine Paterson: Csillagnézõ

A 12 éves Angel Morgannek hirtelen kell felnõnie. Anyja
eltûnik, idõs nagyanyjánál felejti õt és kisöccsét. Mindhár-
mukról a kislánynak kell gondoskodnia, tötkolva helyze-
tüket a külvilág elõl. Angel számáta csak egyvalami nyújt
némi vigaszt: barátságot köt egy idegennel, aki a csillago-
kat tanulmányozza távcsövével, s õt is tanítgatni kezdi az
égbolt titkaira. Ezek a szép esték azonban csak rövid idõre
feledtetik a konzervételek, az örökös házimunka egyhan-
gúságát.

Miként talál kiutat Angel e mindannyiuk számára re-
ménytelen helyzetbõl? - ezt meséli el Katherine Paterson
lebilincselõ regényében.

A könyv az Andersen-díjas írók sorozat ban jelent meg.

Scott O’Dell: Kék delfinek szigete
Maroknyi indián törzs él a kis Csendes-óceáni szigeten.

A halászó, gyûjtögetõ közösség váratlanul fenyegetõ hely-
zetbe kerül, el kell hagyniuk õseik földjét. Egyvalaki, egy
serdülõ lány a szigeten marad. Egyes egyedül küzd a lét-
fenntartásért, az életben maradásért olyan vezsélyek köze-
pette, melyek kihívást jelentenének egy erõs férfi számára
is. Hogyan éli meg a legsúlyosabb megpróbáltatást, az éve-
kig tartó magányt? Érte jön-e a várva várt hajó?

Scott O’Dell 24 nyelvre lefordított regénye az Ander-
sen-díj mellett elnyerte az amerikai gyermekkönyvárosok
tekintélyes kitüntetését is.

Könyvtárunk (Váci út 11.) a megszokott nyitva tartással. ked-
den, szerdán, pénteken: 9-12/13-18 óráig, csütürtökön: 13-16
óráig, szombaton: 8-12 óráig 31.000 ezer kötet könyvvel - fel-
nõtt szépirodalom, gyermek és ifjúsági irodalom, ismeretter-
jesztõ könyvek - és napilapokkal, hetilapokkal, folyóiratokkal
várja olvasóit.

Nagymaros értékei között szoktuk sorolni a város fekvését,
szép természeti környezetét, a relatív nyugodt, csendes élet
lehetõségét, stb. Ritkán esik szó az olyan   értékekrõl, mint
a jó színvonalú egészség- és szociális ellátás, idõsgondozás.
Többször tapasztaltam ezen ellátások, szolgáltatások jó szín-
vonalát, emberi megoldásait. Merem bátran dicsérni, mert
van összehasonlítási alapom.

E mostani írásomra a férjemmel történt baleset adta az
apropót. Egy esés következtében olyan balesetet szenvedett,
hogy hosszabb ideig ágyhoz volt kötve, majd erõsen korlá-
tozott volt  a mozgása. Az ilyen esetekkel kapcsolatos prob-
lémákat nem kell ecsetelni. Ezeket, a nehéz idõszak átvé-
szelését a háziorvosi szolgálat és a Karitász gyors és hatha-
tós segítsége nélkül nem tudtuk volna megoldani.

Itt és most szeretnék köszönetet mondani dr Rendessy
Annamária háziorvosnak, valamint a Karitász szolgálatnak
a gondos ellátásért és a gyors segítségért.

Azért teszem ezt nyilvánosan, hogy tudatosodjon min-
denkiben, Nagymaroson van olyan érték is  -  a jó színvona-
lú, humánus egészség- és szociális ellátás  -,  ami nem adatik
meg minden településen. És ezt igenis Nagymaros értéké-
nek kell tekinteni.

DR. GÁNTI TIBORNÉ

Marosi értékek -  köszönetnyilvánításMarosi értékek -  köszönetnyilvánításMarosi értékek -  köszönetnyilvánításMarosi értékek -  köszönetnyilvánításMarosi értékek -  köszönetnyilvánítás

ÚJ BIZOTTSÁGI TAGOK. Nagymaros Város Önkor-
mányzata Képviselõ-testületének 27/2007. (III. 1.) szá-
mú határozata alapján - a humánügyi bizottság új tag-
jai Kiss Péter képviselõ és Mándliné Szabó Katalin in-
tézményvezetõ; - a humánügyi bizottság CKÖ dele-
gáltja Farkas János; - a pénzügyi és gazdasági bizott-
ság CKÖ delegáltja Radics Károly; - a városfejleszté-
si, környezetvédelmi és turisztikai bizottság delegált-
ja Kiss Károly; - a humánügyi bizottság szociális albi-
zottság CKÖ delegáltja Tresó Gyula lettek.
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Színházi elõadások Nagymaroson
Petõfi Sándor: A helység ka-
lapácsa címû egyfelvonásos
eposzparódiája került színre a
váci Fónay Márta Drámai
Mûhely elõadásában március
10-én 19 órakor a mûvelõdé-
si házban.

Irodalomtörténészek sze-
rint:

“A költõ ritka jókedvében
született ez a mû, melyben
nemcsak a klasszicista esz-
ményt, a túlzó pátoszt, a fenn-
költ hangnemet, a jellegzetes
eposzi kellékeket gúnyolja ki,
hanem a költészet
“vasárnapias”, ünnepélyes
értelmezését is. Rengeteg iró-
nia, humor, jellemkomikum és
nyelvi lelemény jellemzi a
mûvet”.

S mindezt “élõben” ta-
pasztalhatta a közönség is.
Jókedvû, vidám elõadást lát-
hatott, hallhatott, aki elfogad-
ta meghívásunkat, és eljött a
rendezvényre. Kár, hogy a
több helyen kifüggesztett pla-
kátok, a szórólapok, meghí-
vók, e-mail-ek ellenére Nagy-
maroson nem “telt ház” elõtt
mutatkozhattak be a Fónay
Márta Drámai Mûhely igen
tehetséges ifjú színészei. Pro-

dukciójukat látva - megérde-
melték volna a nagyobb pub-
likumot!

*

A pomázi Teleki-Wattay
Mûvészeti Iskola Zenés Diák-
színpadának tagjai Móricz
Zsigmond - Miklós Tibor -
Kocsák Miklós: Légy jó mind-
halálig címû zenés színdarab-
ját adták elõ március 24-én 17
órai kezdettel Nagymaroson,
a mûvelõdési házban.

Az alapmûrõl, Móricz
Zsigmond: Légy jó mindha-
lálig címû regényérõl így val-
lanak az irodalmárok:

“A kollégiumi nevelésrõl,
a századforduló Debrecené-
nek tanárairól, diákjairól
nemigen beszél mûvészibben
máig sem írás. Sokak szerint
ez az egyik legjobb gyermek-
regény... De mégsem csak
gyermekregény a Légy jó
mindhalálig. A történet Nyi-
las Misirõl, a debreceni kol-
légium kis gimnazistájáról
szól, de Nyilas Misi csalódá-
sa a felnõttek világában a fel-
nõtt Móricz Zsigmondé, övé a
regényt felhõzõ szomorúság
és tanácstalanság, övé Nyilas

Misi jósága és emberséget
hirdetõ elszántsága is...”

Néhány szó az elõadókról:
A pomázi Teleki-Wattay

Mûvészeti Iskola alapfokú
mûvészetoktatási intézmény,
fõ profilja a zeneoktatás, de
tánc, balett, dráma és képzõ-
mûvészet képzésben is részt
vehetnek a diákok. Sokféle
együttesük van, zenekarok,
kórusok, kisegyüttesek.  A
Zenés Diákszínpad az elmúlt
évek során mûsorára tûzte -
többek között - Szörényi-
Bródy: Isrván, a király; Dés
László: Valahol Európában;
Kodály Zoltán: Háry János;
Farkas Ferenc: Csínom Pal-
kó címû mûveket.

A pomázi diákok meghí-
vásával több célunk is volt:
egyrészt Móricz regénye is-
kolai tananyag, s tudjuk, hogy
sok diák nem olvassa el, gon-
doltuk, kedvcsinálónak jó
lesz ez az elõadás! Másrészt
úgy éreztük, talán létrejöhet
együttmûködés, kapcsolat a
két iskola között, s az sem
volt utolsó szempont, hogy
szerettünk volna, ha a mi
mûvészeti iskolásaink megte-
kinthetik  más mûvészeti is-

kola diákjainak munkáját.
Reméltük, hogy a

pomáziak elsõ vendégszerep-
lését több is követi majd, s
reméltük, hogy a nagymarosi
zenészek, táncosok is bemu-
tatkozhatnak majd Pomázon,
hiszen az iskola honlapjáról -
www. pomazene.sulinet.hu -
értesültünk, hogy több együt-
tesük van, s sokféle koncer-
tet, elõadást szerveznek, ren-
deznek.

Nos, elképzeléseink nem
váltak valóra.... Összesen tíz
nagymarosi diákot fedeztünk
fel a közönség soraiban.
Elgondolkodtató.....Lehet,
hogy csak az fontos számunk-
ra, amit mi csinálunk? Csak
magunkra, csak saját együt-
teseinkre, gyerekeinkre va-
gyunk kíváncsiak?

Azok, akik eljöttek erre az
elõadásra, szép élménnyel let-
tek gazdagabbak, akik - az új-
ságban levõ hirdetés, a hirde-
tõtáblákon elhelyezett plaká-
tok, a szórólapok, a szemé-
lyes, szóbeli vagy telefonos,
illetve e-mail-ben küldött
meghívás ellenére sem jöttek
el, - sajnálhatják.

MÁNDLI KATA

T i s z t á b bT i s z t á b bT i s z t á b bT i s z t á b bT i s z t á b b
u t a k é r tu t a k é r tu t a k é r tu t a k é r tu t a k é r t

A Magyar Közút Kht felhívás-
sal fordul az önkormányzatok-
hoz, civil szervezetekhez, is-
kolákhoz, faluszépítõ egyesü-
letekhez, hogy minél többen
csatlakozzanak országos sze-
métgyûjtõ akciójukhoz, me-
lyet április 21-én, 8-14 óra
között rendeznek a Föld Nap-
ja alkalmából. A társaság vár-
ja minden jó szándékú szerve-
zet, állampolgár együttmûkö-
dését. Találkozás a Fõ téren
8 órakor! A résztvevõk szá-
mára térítés nélkül biztosíta-
nak védõkesztyût, láthatósági
mellényt, illetve a szükséges
szemétgyûjtõ zsákokat. Az ak-
ció során gondoskodnak az
összegyûjtött hulladék mara-
déktalan elszállításáról.
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Egyeztetés a polgármesterrelEgyeztetés a polgármesterrelEgyeztetés a polgármesterrelEgyeztetés a polgármesterrelEgyeztetés a polgármesterrel
Mit tesz az önkormányzat a fiatalokért?

És mit tesznek õk magukért?
Összejöttünk, megbeszéltük, mosolyogtunk.   Na de azért nem
lufit hámoztunk!

2003 óta Ifjúsági koncepció.
2005 óta Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány (NAFIA),

amely jogi keretet biztosít arra, hogy a város bármelyik fiata-
lokból álló csoportjának érdekeit képviselje. Már ha azt vala-
ki kéri. Egyébként az alapítvány azon fáradozna, hogy prog-
ramokat, lehetõségeket biztosítson a fiataloknak.

2006-ban volt: Egy Önkéntes Nap - focipálya takarítással,
egy Ifjúsági Nap, 2 buli. Ennyi.

Áprilistól decemberig mûködött az Ifjúsági Információs
Pont a Városházán, ami bezárt, mert további pályázat nem
került beadásra. A pályázaton nyert laptop jelenleg a közigaz-
gatást szolgálja.

Továbbra sincs klubhelyiség. Ami pedig kéne. Ezen na-
gyon sokat agyaltunk közösen. Néhány lehetséges helyszín
van, ígéretet kaptunk. Nem szállunk le róla. Sajna tudjuk:
PÉNZ AZ NINCS.

Kommunikációs csatorná. Hogyan lehet híreket, esemé-
nyeket eljuttatni a fiatalokhoz? Hogyan kommunikálhatnak õk
egymással? Valami tanácsadásos levelezõhely sem ártana meg
az ifjúságnak.

További ígéret: lesz ifjúsági levelezõlista az önkormány-
zati szerveren! nafia@nagymaros.h. A tanácsadást meg már
jól csinálják mások!: www.necc.hu

DÖK KKÁMI - Jót tett az ügynek, hogy jelen volt a DÖK-
ös tanerõ. Szóval az iskolában már pezseg a diák-önkormány-
zat, alig várják, hogy NAFIA korúak lehessenek. Gyertek csak
srácok, lendítsétek föl az ifjúsági életet!.

Megtudtuk azonban azt is, hogy kritikus viselkedési for-
mák már a zsenge korúak körében megjelennek. Szóval a fel-
világosítás rájuk fér.!

Hogyan lehetne ezt jobban, közösen? Sok-e vagy kevés,
amit a kosarasok fizetnek a tornaterem bérletért? Ezen is elrá-
gódtunk egy kicsinykét.

IFJÚSÁGI NAP 2007 - pedig lesz. Ha minden jól megy,
július elején. Kivételesen erre már megvan a pénz egy pályá-
zatból. Munka pedig annyi van vele, HOGY MINDENKI
HOZZÁFÉR!  Ötleteket, várunk, segíteni vágyókra vá-
gyunk. Polgármester Úr! Köszönjük az együtt töltött idõt.

Fiatalok! Jelentkezzetek, mutatkozzatok! Amíg a
nagymarosos levelezõlista feláll, a nafia@freemail.hu  mûkö-
dik. (belépési jelszó: fiatalok).

Nincs kedve valakinek egy honlapot csinálni?
A www.necc.hu pedig jó. Nézegessétek!

A NAFIA  CSAPAT

nafia@freemail.hu
fiatalok______fiatalok______fiatalok______fiatalok

Minõsítõ hangverseny
A Dunakanyar
Fúvós-együttes
idén is megren-
dezi hagyomá-
nyos tavaszi kon-

certjét, melyre április 28-án 17
órai kezdettel kerül sor a nagy-
marosi mûvelõdési házban.
Koncertünk egyben nyilvános
minõsítõ hangverseny is lesz,
melyen a Magyar Fúvószenei
és Mazsorett Szövetség
(MAFUSZ) által delegált, há-
romtagú zsûri fogja értékelni
az együttes teljesítményét. A
Dunakanyar Fúvósegyüttes
“C” (felsõ) fokozatban, szóra-
koztató zenei (show) és kon-
certfúvós-kategóriákban kérte
minõsítését a szövetségtõl.

A MAFUSZ még 2001-
ben dolgozta ki saját, a más
európai országokban haszná-
latos minõsítõ rendszerekkel
kompatibilis szempontrend-
szerét, melynek alapján az
április 28-i hangversenyen
zenekarunkat is értékeli majd.
Ez a szempontrendszer a
Fúvósegyüttesek Európai
Szövetsége (CISM) által
meghatározott, 100 pontos
kritériumrendszer alapján
minõsíti a zenekarokat.

Ennek megfelelõen a
hangversenyen elhangzott

darabokat a zsûri a dinamika,
a ritmika, a zenekar és a kar-
mester együttmûködése, vala-
mint a stílus és elõadásmód
mentén egyaránt értékelni
fogja - majd a zenekar által
elért összpontszámnak meg-
felelõen arany-, ezüst- vagy

bronz diplomával jutalmazza
az együttest. Nagy örömünk-
re a zsûri elnöki tisztségét Do-
hos László ezredes (képün-
kön) - a MAFUSZ elnöke,
Liszt-díjas karnagy - tölti
majd be.

Reméljük, minden kedves
koncertlátogatóval együtt õ is
elismeréssel hallgatja majd
mûsorunkat!

UJVÁRI GÁBOR

ZENEKARVEZETÕ

Békefi András
Béki Márton
Császár Zsuzsanna
Czadró József
Czapolay Kinga
Domin Károly
Dudásné Stum Beáta
Dudás Gyula
Dusza Tibor
Ferenczy Glózer Ili
Flamich Gábor
Fleischmann Pálné
Gorzás Zsófia
Gulyás László
Hamvasné Bohák Mária
Horváth Sz. Tibor
Kákonyiné Képes Erzsébet
Királyné Vezendi Erzsébet
Kovács Andrea
Körmendi Viktória
Legényné Andresz Gréti

Lengyel Klára
M. Garami Mária
Madarász István
Magyar János
Morvay Marianna
Nagyné Kovács Julianna
Péntek Lajos
Rákos Éva
Schlögl Zoltán
Somodi Magdolna
Sramkóné Borsos Margó
Svantek Andrea
Szabó Jane
Szigetváry Izabella
Szommer József
Tankóné Borsos Dóra
Vajda Pál
Vincze József
Voknát Lászlóné
Zebegényi Mária
Zoller Andrea

A Nagymarosi KépzõmûvészetiA Nagymarosi KépzõmûvészetiA Nagymarosi KépzõmûvészetiA Nagymarosi KépzõmûvészetiA Nagymarosi Képzõmûvészeti
Egyesület tagjaiEgyesület tagjaiEgyesület tagjaiEgyesület tagjaiEgyesület tagjai
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Kautz István alpolgármester 30/944-8044
Janovics Tibor alpolgármester 30/940-0951
Bethlen Gábor képviselõ 355-305, 20/250-7809
Burgermeister László képviselõ 354-303, 70/568-2994
Edöcsény András képviselõ 354-783, 20/480-6240
Grécs László képviselõ 354-190, 30/251-4178
Gyombolai Gyula képviselõ 594-150, 30/459-4190
Heininger Ferenc képviselõ 20/957-0186
Kiss Péter képviselõ 70/240-5469
Perbíró József képviselõ 30/347-7488
Szilágyi Erzsébet képviselõ 345-476, 317-077, 30/519-1519

Alpolgármesterek, képviselõk eléhetõségei
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Az emberek már az õskortól
kezdve szerették az állatokat.
Már akkor megszelídítették,
és házimunkára fogták õket.
Enni adtak  nekik, gondos-
kodtak róluk, cserébe az álla-
tok velük maradtak megsze-
rették õket. Hûségesen szol-
gálták az embert.

Õk a mai világban is
ugyanilyenek maradtak. Van-
nak olyan állatok, ha rosszak
vagyunk hozzájuk, akkor is
szeretnek minket. De az álla-
tokat nem lehet nem szeretni.
Nagyon gonosz szívû ember
az, aki nem szereti az állatká-
ját. Fõleg azokat tudjuk na-
gyon szeretni, akik a köze-
lünkben élnek. Ilyenek, pl.
kutyák, macskák, madarak, a
baromfiudvarban élõk és
azok, akiket a házban lehet

Miért szeretjük az állatokat?Miért szeretjük az állatokat?Miért szeretjük az állatokat?Miért szeretjük az állatokat?Miért szeretjük az állatokat?
tartani, pl.rovarok, bogarak,
gyíkok stb. Mindig várnak
minket haza és mindig örül-
nek, ha hazajövünk, alig vár-
ják, hogy megsimogassuk
õket, és alig várják, hogy hoz-
zájuk szóljunk egy pár ked-
ves szót. Ezekért az aprósá-
gokért is örökké tartó hûséget
és szeretetet adnak.

Pedig lehetnénk hálásak
nekik, úgy szeretnek minket,
ahogy vagyunk, ha szépek
vagyunk, ha csúnyák, ha kö-
vérek vagy soványak va-
gyunk, ha öregek vagyunk, ha
fiatalok vagyunk, mert nekik
mi vagyunk a családjuk.

SÁROG ZSOLT

(Sárog Zsolt 5/a osztályos
tanuló ezzel az írással a ta-
valyi ,,Állati jó buli”-n díjat
nyert.)

Gyakran hallom ezeket a mon-
datokat a gyerekektõl az isko-
lában, ezért elhatároztam, hogy
a legközelebbi természetisme-
reti órán errõl fogok a gyere-
kekkel beszélgetni.

Megkérdeztem õket, miért
szeretnének olyan nagyon egy
kutát? A válaszokat akár borí-
tékolhattam volna: - azért, mert
olyan aranyos, mert puha a
szõre, olyan kedvesek, és ha
rosszat csinálnak, akkor sem
lehet rájuk haragudni.

Meséltek nekem arról is,
hogy az országút mellett egy
kutya szaladt a kocsik után, és
decemberben az iskolából ha-
zafelé menve, a bokor mellett
nagyon sírt egy kutya. Szülõi
engedéllyel hazavitték, hiszen
akkor nagyon hideg volt, és a
kutyus nemsokára ajándékba
adott 6 kiskutyát. Édesek vol-
tak, puha szõrû kis gombócok.
Ma már nagyok, jó  helyre ke-
rültek, szeretik mindegyiket.

Az élet nagy rendezõ! Úgy
alakult, hogy az én családom
is örökbe akart fogadni egy ku-
tyát, de úgy döntött a családi
tanács, megkeressük a legkö-
zelebbi állatmenhelyt, és on-
nan hozunk egyet. Az elhatá-
rozást hamarosan meg is való-
sítottuk, örökbe fogadtunk egy
kis szõrgombócot. Megismer-
kedtünk az állatmenhely dol-
gozóival és a menhely

Szeretnék egy kutyát!Szeretnék egy kutyát!Szeretnék egy kutyát!Szeretnék egy kutyát!Szeretnék egy kutyát!
vezetõivel.Megtudtuk, hogy
kb. 150  kutya vár arra, hogy
valaki hazavigye õket, hogy
nekik is legyen újra jó gazdá-
juk.  Ezek a kutyák kedvesek,
barátságosak,  szeretnivalók.
Megtudtuk azt is , hogy a tele-
pet a Zöld Menedék Alapít-
vány üzemelteti. Az anyagi
kereteik szûkösek, a kutyák
napi ellátása felemészti a pénz-
ügyi lehetõségeiket. Rövid
gondolkodás után megkeres-
tem a nagymarosi Máté Állat-
védelmi Alapítványt, és elme-
séltem, mit láttam.Segítségüket
kértem, hogy az ötletem meg-
valósuljon.

 Szeretnék segíteni a men-
helynek. Jótékonysági rendez-
vényt szeretnék szervezni,
melynek a bevételét az állat-
menhely lakói javára szeret-
ném felajánlani.

Megkerestem a
fúvósegyüttest és a Misztrál
Együttest a jótékjonysági ren-
dezvénnyel kapcsolatban és õk
rögtön igent mondtak.

Remélem, hogy sok nagy-
marosi polgár megtisztel min-
ket ezen a rendezvénysoroza-
ton és egy szép délutánt-estét
töltünk majd el a nagymarosi
mûvelõdési házban 2007.má-
jus 4-én.

Köszönöm megtisztelõ fi-
gyelmüket:

SZLEPKÁNÉ ÁRVAI ÁGNES

BBBBB Á L IÁ L IÁ L IÁ L IÁ L I      M E G H Í V ÓM E G H Í V ÓM E G H Í V ÓM E G H Í V ÓM E G H Í V Ó
április 21-én 20 órátóláprilis 21-én 20 órátóláprilis 21-én 20 órátóláprilis 21-én 20 órátóláprilis 21-én 20 órától

AAAAA     NNNNNAGYMAROSIAGYMAROSIAGYMAROSIAGYMAROSIAGYMAROSI     Mûvelõdési HázbanMûvelõdési HázbanMûvelõdési HázbanMûvelõdési HázbanMûvelõdési Házban
JÓTÉKONYSÁGIJÓTÉKONYSÁGIJÓTÉKONYSÁGIJÓTÉKONYSÁGIJÓTÉKONYSÁGI     BÁLBÁLBÁLBÁLBÁL

VÁROSUNKVÁROSUNKVÁROSUNKVÁROSUNKVÁROSUNK     VIRÁGOSÍTÁSAVIRÁGOSÍTÁSAVIRÁGOSÍTÁSAVIRÁGOSÍTÁSAVIRÁGOSÍTÁSA     JAVÁRAJAVÁRAJAVÁRAJAVÁRAJAVÁRA

Zene: Heinczinger zenekarZene: Heinczinger zenekarZene: Heinczinger zenekarZene: Heinczinger zenekarZene: Heinczinger zenekar

Fõvédnök: Fõvédnök: Fõvédnök: Fõvédnök: Fõvédnök: Bornemisza ZoltánnéBornemisza ZoltánnéBornemisza ZoltánnéBornemisza ZoltánnéBornemisza Zoltánné
Belépõ: 1.000.-FtBelépõ: 1.000.-FtBelépõ: 1.000.-FtBelépõ: 1.000.-FtBelépõ: 1.000.-Ft

 Pártolójegy: 500.-Ft Pártolójegy: 500.-Ft Pártolójegy: 500.-Ft Pártolójegy: 500.-Ft Pártolójegy: 500.-Ft
Asztalfoglalás, jegyek és pártoló jegyekAsztalfoglalás, jegyek és pártoló jegyekAsztalfoglalás, jegyek és pártoló jegyekAsztalfoglalás, jegyek és pártoló jegyekAsztalfoglalás, jegyek és pártoló jegyek
kaphatóak: mûvelõdési ház, könyvtárkaphatóak: mûvelõdési ház, könyvtárkaphatóak: mûvelõdési ház, könyvtárkaphatóak: mûvelõdési ház, könyvtárkaphatóak: mûvelõdési ház, könyvtár

Információ: 27/354-243, 594-105

Itt tartunk?
Végtelenül elszomorít, hogy már Nagymaroson is itt
tartunk: a katolikus templomot lopták meg. A vö-
rösréz ereszcsatornát vandál módon kitépték a fal-
ból, és ellopták a színesfémgyûjtõk. Ezután követ-
kezik a temetõ feldúlása...??? Ha bárki bármit tud
az esetrõl, kérem, ne legyen bûnrészes! Találjuk meg
a tetteseket!

Sajnos csak 10-12-en vagyunk aktív polgárõrök,
idõnkbõl, erõnkbõl nem futja többre, így történhet-
nek meg az ilyen esetek.

Hányan is lakunk Nagymaroson? 4.000-en?... Ha
csak 1 órát adna mindenki havonta a városnak... ér-
dekes gondolat...

SZIMON ATTILÁNÉ

POLGÁRÕR

PapírgyûjtésPapírgyûjtésPapírgyûjtésPapírgyûjtésPapírgyûjtés
A Kittenberger Kálmán Általános és

Mûvészeti  Iskola tanulói
á p r i l i s  2 3 - 2 7 - i g

papírgyûjtést végeznek.
Kérjük, hogy  támogassák akciónkat!

ALSÓS TANÍTÓ NÉNIK
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Nagymaros város április
havi programjai

Mûvelõdési ház
Április 8.. 20 óra: Locsoló bál - rendezõ: Futball Club,
zene: Heinczinger zenakar

Április 14., 16,30 óra: NaKE Tavaszi tárlat - kiállítás
megnyitó. A kiállítás megtekinthetõ: április 28-ig, na-
ponta: 10-18-ig, hétvégén: 14-18-ig

Április 17., 11 óra: Szavalóverseny a KKÁMI szerve-
zésében

Április 18., 10 óra:  Gyermekszínházi elõadás.
“A kis Hagymafiú története”a - MASZK
Bábszínpad elõadása

Április 21. 20 óra: Jótékonysági bál városunk virágo-
sításának javára. Zene: Heinczinger zenekar

Április 26. 11 óra: Német nemzetiségi nap iskolások-
nak a KKÁMI szervezésében

Április 28., 18 óra: A Dunakanyar Fúvósegyüttes ta-
vaszi hangversenye

Május 4., 17-21 óráig:  jótékonysági mûsor a Zöld Me-
nedék Állatmenhely lakóinak javára. Fellépnek: a
Misztrál együttes, a Dunakanyar Fúvósegyüttes és az
általános iskola diákjai

Május 6., 17 óra: Lénárd Hajnalka zongorakoncertje

Focipálya
Május 1.: Majális a focipályán. Szervezõ: Karitász

Lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

április 16-án azon utcákban,
ahol hétfõn van a szemétszállítás,

április 17-én azon utcákban,
ahol kedden van a szemétszállítás,

április 18-án azon utcákban,
ahol szerdán van a szemétszállítás

lomtalanítást végzünk.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

- a fém hulladékot, valamint
- a nem szennyezett, kötegelt papírt,
- italos és befõttes üveget

(mûanyag zsákban, vagy karton dobozban)

újrahasznosítás céljából külön gyûjtjük.

K é r j ü k ,  e z e n  h u l l a d é k o k a t
e l k ü l ö n í t v e  r a k j á k  k i !

Köszönjük, hogy ezzel is elõsegítik
szelektív hulladékgyûjtési törekvéseinket!

POLGÁRMESTERI HIVATAL MAROS KFT

A nagymarosi borversenyek
történetében az eddigi legtöbb,
150 borminta közül kellett ki-
választania a zsûrinek a legjob-
bakat a március 3-án a mûve-
lõdési házban rendezett VII.
Nagymarosi Borversenyen. A

borok ízükben és zamatukban
is változatosak voltak, hiszen
40 borfajtával neveztek be a
megmérettetésre. Az 57 ver-
senyzõ 22 településrõl érke-
zett. A helyiek és környékbeli
települések nevezõin túl érkez-
tek borbarátok Kéméndrõl,
Mogyoródról, Esztergomból,
Ipolyszalkáról, Párkány-
Nánáról. Veresegyházról és
Gödöllõrõl is.

A bor- és kolbászversenyt
Petrovics László polgármester
nyitotta meg. A borokat Mojzes
Péter értékelte, a kolbászok
minõségérõl Horváth István
beszélt.

A versenyben a legmaga-
sabb pontszámot (19,2 pont)
Heininger Károly 2006-os
Chardonnay bora nyerte, s egy-
ben õ kapta meg Nagymaros
város örökös vándordíját. A
legtöbb arany minõsítést
Heininger Károly (7) és a ta-
valyi vándordíj nyertese
Belányi Béla (5) érdemelte ki
(képünkön).

A borverseny zsûri tagjai:
fehér bor kategóriában - Far-

kas Tamás elnök, Flamich Ist-
ván, Kiss István, Valentin Jó-
zsef, Belányi Béla; vörös bor
kategóriában - Mojzes Péter el-
nök, Solymár János, Dévényi
Marianna, Gulyás Imre,
Udvarnoky József.

A borversennyel egy idõben
zajlott a VI. Nagymarosi Kol-
bászverseny. A zsûri tagjai vol-
tak: Horváth István elnök,
Ocsovai László, Kiss György,
Schült Ferenc, Varagya Lajos.
A legmagasabb pontszámot
Heininger Károly kapta, Róka
Attila Nagykõrösrõl lett a má-
sodik, a harmadik helyet Schült
Ferenc érte el.

*
A borverseny támogatói
Petrovics László polgár-

mester, Nagymaros Város
Polgármesteri Hivatala, Na-
szály PR Stúdió (fõ támogató),
Rasman Miklós - CBA, Raab
Zoltán, Kautz István, Batki
Trans Kft, Mihály Gábor és
Heininger Ivett (számítógépes
adatfeldolgozás), Bedõ István,
Kucsák könyvkötészet, Toyo-
ta Autócentrum Vác, Váci
Napló - Fischer Erzsébet,
Ádám Tibor, Horváth Dávid,
Várnagy Béla, Nagymarosi
Borbarát Kör tagjai, a mûve-
lõdési ház dolgozói, polgárõr-
ség, Heininger Károly és csa-
ládja.

A vándordíjatA vándordíjatA vándordíjatA vándordíjatA vándordíjat
Heininger Károly nyerteHeininger Károly nyerteHeininger Károly nyerteHeininger Károly nyerteHeininger Károly nyerte

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Legéndi Szilvia és Utasi Tibor.

Elhunytak: Sipos Károlyné sz. Nieberl Anna, Honti
Mihályné sz. Péter Margit, Fabi Zoltánné sz. Császár Erzsé-
bet, Vózner Józsefné sz. Psenák Teréz, Csák Imréné sz. Tõke
Anna Mária, Kiss Zoltán, Mester István.
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Mielõtt más vizekre eveznék
(hisz az 50-es , 60-as években
Nagymaroson a focin kívül
más sportágak is markánsan
képviseltették magukat), egy
izgalmas relikvia miatt még
egyszer a helyi labdarúgókról
cikkezem. Szirtes Józsi bácsi
adta a kezembe azt a félévszá-
zados játékos értekezleti jegy-
zõkönyvet, amelyet Õ maga, és
Gál Reusz a legnagyobb ala-
possággal, és lelkiismeretes-
séggel vezetett minden egyes
összejövetelrõl, 1950 januárjá-
tól 1951 júniusáig. A stílusos
gyöngyírással telerótt, ke-
ményfedelû napló (címe:
Nagymarosi Munkás Testedzõ
Egyesület játékos-értekezleti
jegyzõkönyve) kordokumen-
tum egy letûnt világról, szüle-
ink, nagyszüleink világáról. Az
alább lajstromba vett monda-
tok (kivétel nélkül szó szerint
idézve) betekintést engednek
egy 40-50 fõs zárt közösség
életébe. A hol közhelyszerû,
hol megejtõen õszinte jegyzõ-
könyvi sorok vallanak a kor
szellemérõl, s e büszke fiatal
férfiak jellemérõl. Nem grál-
lovagok Õk: esendõek, gyar-
lók, néha megmosolyogtatóak,
mint mi magunk is vala-
mennyien. De állhatatosságuk-
ban, a futball szenvedélyével
végletesen megfertõzötten (oh
feleségek, barátnõk, ha egyszer
Ti is szót kapnátok, errõl tud-
nátok mesélni!), - és ismerjük
el, kicsit a futball révén- vala-
mi fontosat tudtak: emberként
éltek egy embertelen világban.
Nyissuk hát fel a napló elsõ
oldalát!

Elõszó

Ennek a naplónak az a cél-
ja, hogy a megtartott játékos ér-
tekezleteknek írásban is nyoma
legyen, és az egyesületi életnek
ez a része is megörökíttessék...
Amikor ezt a munkát elindít-
juk, akkor ezzel is az egyesü-
leti élet magasabbá fejlesztését,
elõbbrevitelét, és a játékosok
nevelését, továbbképzését
akarjuk szolgálni.

Nagymaros, 1950. január
Ormándi József ügyvezetõ elnök.

Bejegyzés: Készült Nagy-
maroson, 1950. jan. 7-én,az
egyesületi helyiségben megtar-
tott elsõ játékos értekezletrõl.
...Az intézõsporttársak, és a já-
tékosok megállapodnak abban,

hogy további intézkedésig
minden szombaton este fél 8-
kor erõnléti edzések lesznek,
majd pedig ezután játékos-ér-
tekezletek, amelyeken a meg-
jelenés kötelezõ.

Bejegyzés: ... Minden játé-
kos értekezleten 3-4 játékos
elõadó fog önállóan elõadni a
kijelölt tárgykörben. A követ-
kezõ szombatra Szegedi Nán-
dor, Varagya József, Gál Ottó
játékosok lettek kijelölve, még-
pedig: magatartás a pályán,
egyesületben, - lesszabályok, -
partdobás témában. ...Ezután
az értekezlet elhatározza, hogy
január 21-n, szombat este 8
órakor egyesületi teaestélyt

Patinás képek, patinás történetek

rendezünk a játékosok, egye-
sületi tagok, és barátok részvé-
telével. ... Egyéb tárgy nem lé-
vén az üv. elnök megköszönte
a megjelenést, a játékosok új-
ságolvasásba, és beszélgetésbe
kezdtek.

Bejegyzés: ...Az elsõ csapat
részérõl Raszler János szól
“Fegyelmezett játékos” cím-
mel. A játékos viselkedjék
sportszerûen, nem csak a játé-
kostársával szemben, hanem a
játékvezetõvel szemben is, ki
ha téved is, ne reklamáljunk!
Egymást is segítsük, ha valaki
elront valamit, ne korholjuk,
hanem buzdítsuk, majd legkö-
zelebb sikerül. Majd a pontos-
ságra is kitért, azt mondja,
hogy ha az edzõ megmondja a
játékosoknak, hogy gyertek az
öltözõbe fél 3-ra, akkor le-

gyünk ott pontosan! ...Ölvedi
edzõ sporttárs szól hozzá, szép
volt Raszler felolvasása, de
azért az alagi meccsen õ
knokautolta a bekjét.

Bejegyzés: Az értekezletet
Ormándi József nyitja meg, és
rögtön egy fontos dologra tér,
ugyanis az elsõ csapatnak
márc. 4-én megkezdõdik a baj-
nokság. Az elsõ mérkõzés
Pécelen lesz. A csapat a 3/4 6-
os vonattal utazik.

Bejegyzés: ...Ormándi Jós-
ka bá, miután a játékosokat üd-
vözli, elõször is megmutatja,
hogy végre nagy nehezen sike-
rült neki szerezni Flamichnak
egy 45-ös cipõt.

Bejegyzés: ...Ormándi Jó-
zsef beszámol arról, hogy
Maurer J., az NMTE színeit
képviselve részt vett a Nagy-
kanizsán megrendezett ökölví-
vó mérkõzésen, ahol 70 indu-
ló között a második lett. Majd
bejelenti, hogy meg fog alakul-
ni Nagymaroson az ökölvívó
szakosztály is, és a nõi kézi- és
röplabda csapat.

Bejegyzés: ...Az elnökség
egyesületünknek egy döntõ
eseményérõl számol be,
ugyanis a  Nagymarosi Gép-
gyár veszi át az NMTE irányí-
tását, ezentúl az egyesület neve
Nagymarosi Gépgyár SE. A
gépgyár célul tûzte ki, hogy
Nagymaroson minden sportág-
ban komoly sportéletet fog
megindítani.

Bejegyzés:  ...Az egyesület

kapott a Szakszervezeti Ta-
nácstól 10 db piros mezt, és tíz
pár tornacipõt, és tíz fekete
glott nadrágot. Május 1-n eb-
ben fog felvonulni az elsõ csa-
pat (a többi játékos dresszben
és civil nadrágban).

Bejegyzés:  ...Az egy 3:3-t
csinált edzõmeccsen a Bp-i
Szerszám Gépgyárral. Szegény
If eltörte a kezét. Góllövõ:
Hoffmann, Raszler 2

Bejegyzés:  ...Ormándi
Jóska bá kéri a fiúkat, hogy
szívvel játszanak, különösen
az “I”-et kéri, hogy játsza-
nak szívvel ,  mert  ha így
megy tovább, a közönség
elmarad.

Bejegyzés: Az összes iga-
zolt játékos jelenlétével kez-
dõdik az értekezlet. A fõ tárgy
az “I”, a “II”, és a “III”-k csa-
patok közti nézeteltérések
megvitatása volt. Szegedi
sporttárs szól a játékosokhoz.
Szerinte Maroson nagyságos
urakat nevelnek. Nem lehet
az, hogy egy játékos vasárnap
eljátszik a pályán, de tovább-
ra mintha nem is létezne az
egyesület. Majd rátér, kell,
hogy különbség legyen elsõ és
második csapat között. Egy
“kettõ”-ista örüljön, ha játsz-
hat az egyben, nem pedig for-
dítva. Nieberl Laló cáfol, rá-
mutat arra, hogy egy fiatal já-
tékost az egyben szinte leéget-
nek, ezért nem szeret senki ott
játszani.

Bejegyzés: ...Az intézõk
közlik a csapatösszeállítást,
ugyanis vasárnap mind a há-
rom csapat edzõmeccset fog
játszani. Az elsõ csapat az új-
pesti gyári csapattal játszik a
következõ felállításban: Villá-
nyi, Raszler, Ilosvay, Vince,
Nieberl, Kalocsay, Felbert,
Czelba, Zöldvári, Zoller,
Jung.

A “kettõ” Visegráddal ját-
szik: Margai, Slapsi, Maurer,
Schnerch, Varagya, Holtság,
Ember, Felbert, Dira,
Rothbauer, Heinczinger.

A harmadik csapat Duna-
keszire utazik: Matuk, Ru-
dolf, Csanda, Heinczinger,
Bergmann, Legény, Miskol-
ci ,  Tõkési ,  Rothbauer  I ,
Heier, Neumann. Az intézõk
kérik a játékosokat, hogy ne
nagyon erõltessék meg ma-
gukat, nehogy megfázzon
valaki.

Lejegyezte:
HEININGER FERENC
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Állatvédelmi sorok
A Zöldgömb Sport Alapít-
vány ebben az évben is meg-
rendezte március 17-én ha-
gyományos futóversenyét, a
Duna menti Szupermaratont
és a Duna menti Váltóver-
senyt. Mindkét versenytáv
55,5 kilométer hosszú volt, a

Szupermaraton futóversenySzupermaraton futóversenySzupermaraton futóversenySzupermaraton futóversenySzupermaraton futóverseny
haladt át városunkonhaladt át városunkonhaladt át városunkonhaladt át városunkonhaladt át városunkon

versenyzõk Párkányból
(Sturovo) indultak a városhá-
za elõl,  a cél pedig a váci
strand elõtti téren volt.

A szervezõk az idén is az-
zal a kéréssel fordultak Nagy-
maros polgármesteréhez,
hogy a város közigazgatási te-
rületén, a Dömösi átkelés vas-
úti megállójánál, illetve
Nagymaroson a révnél bizto-
sítsunk frissítõ állomást.

A polgármesteri jivatal
munkatársa, Bedõ Klára vál-
lalta, hogy a Dömösi átkelés-
nél lévõ állomáson fogadja a

versenyzõket, a révnél Deme-
ter Zsuzsa és Mándli Kati vár-
ta türelmesen az igencsak las-
sacskán érkezõ futókat.
Nagymarosnál már szétszóró-
dott a mezõny, nem véletle-
nül, hiszen mire idáig értek,
már 36 kilométeres futáson

voltak túl. Saj-
nos az idõjárás
sem a verseny-
zõknek, sem a
frissítõ állomá-
sokon várako-
zóknak nem
kedvezett, a reg-
geli kellemes
hõmérsékletet
dél felé erõs szél
és hidegre for-
duló idõ váltotta
fel.

Egy-egy korty ásványvíz,
tea, némi keksz vagy szõlõ-
cukor, s már futottak is to-
vább. Természetesen arra
azért volt lehetõség, hogy a
szervezõknek átadjuk polgár-
mester úr ajándékát,
Döbrössy Mihályné: Száz és
száz kép címû könyvét, a fu-
tóknak egy-egy Nagymaros
érmét, amit nagy örömmel fo-
gadtak.

Reméljük, rajtunk nem
múlt, hogy mindenki szeren-
csésen célba érjen!

Találkozó egy állatmenhely lakóivalTalálkozó egy állatmenhely lakóivalTalálkozó egy állatmenhely lakóivalTalálkozó egy állatmenhely lakóivalTalálkozó egy állatmenhely lakóival
KEDVES NAGYMAROSIAK!

Egy szórakoztató estére hívjuk Önöket. Töltsenek egy
kellemes délutánt és estét erre a nemes célra mûso-
rukat térítésmentesen felajánló mûvészekkel. A Zöld
Menedék Állatmenhely lakóinak javára!

FELLÉPÕINK: a Misztrál Együttes,
a Dunakanyar Fúvósegyüttes,

Nagymarosi Kittenberger Általános és
Mûvészeti Iskola diákjai

Ahol virtuális találkozót szervezünk az állatmenhely
lakóival, fotósorozattal bemutatjuk, hogy élnek a sor-
sukra hagyott, gazdátlan állatok.

Idõpont:  május 4., péntek délután 17-21 óráig.
A rendezvény helye: a nagymarosi mûvelõdési ház

Rendezvényünket szakmailag segíti a rendezvény
kurátora: Von-Benko Marian és Ferenc.

A belépõdíjakból befolyt összeget
IVARTALANÍTÁSRA ÉS A KENNELEK

KIFUTÓJÁNAK  RENDBEHOZATALÁRA
ajánljuk fel.

Örökbefogadás: a kihelyezett fotósorozat alapján le-
hetõséget biztosítunk azoknak az érdeklõdõknek (leen-
dõ gazdiknak), akik az új családtagnak szeretnének a
fotók alapján kiválasztani egy hû társat.

Azoknak a segítõkész embereknek, akik körülményeik
miatt nem tudnak állatot befogadni, de szívesen segíte-
nének, lehetõségük lesz egy virtuális befogadásra, ami
egy sgyszeri segítségbõl áll. Például vállalhatja egy ál-
latmenhelyen lakó kutyus ivartalanítási költségét.

Szeretettel várunk mindenkit:
HOLTSÁG ILDIKÓ ÉS ÁRVAI ÁGNES

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az ebek éves veszettség
elleni oltásáról és a szintén
kötelezõ féreghajtásról ne fe-
ledkezzenek meg!

Az oltás elvégeztethetõ bár-
mely oltási jogkörrel rendel-
kezõ állatorvos által

Az eboltás jelentése a pol-
gármesteri hivatal felé az oltást
végzõ állatorvos kötelessége.

Az ebek oltása mindannyi-
unk érdeke. Minden évben sok
kutyaharapás történik közterü-
leteinken!

Az ebek bejelentésére és ve-
szettség elleni oltására az aláb-
bi jogszabályok kötelezik az eb
tartókat.

41/1997 FM rendelet 212. §
(1) Az eb tartója - a rendvé-

delmi szervek, a nemzetbizton-
sági szolgálatok, a büntetés-
végrehajtási, a vám- és pénz-
ügyõri szervek, a határõrség ki-
vételével - köteles az eb tartási
helye szerint illetékes jegyzõ-
nek bejelenteni, ha az állata

a) a három hónapos kort el-
érte,

b) elhullott vagy elveszett,
c) tartási helye három hó-

napnál hosszabb idõre megvál-
tozott, vagy

d) új tulajdonoshoz került.
(2) Az (1) bekezdés c) pont-

ja esetében a változást az új
tartási hely jegyzõjének is be

kell jelenteni. A bejelentés tar-
talmazza a veszettség elleni
legutóbbi oltás idõpontját is.

41/1997 FM rendelet 213.§
(4) Az ebtulajdonos

(ebtartó) köteles:
a) minden három hónapos-

nál idõsebb ebet - a tudomá-
nyos-kutatási és laboratóriumi
vizsgálati célból tartott állatok
kivételével - veszettség ellen
beoltatni az alábbiak szerint:

1. a három hónapos kort
elérteket 30 napon belül,

2. az elsõ oltást követõen 6
hónapon belül,

3. ezt követõen évenként;
b) az eboltási könyvet meg-

õrizni, azt az oltás elvégzését
ellenõrzõ hatósági állatorvos
vagy rendvédelmi szerv felszó-
lítására bemutatni, illetve

tulajdonátruházás esetén az
új tulajdonosnak átadni;

c) az eboltási könyv meg-
rongálódása, elvesztése ese-
tén az oltást végzõ állator-
vostól pótlását kérni.81/
2002. (IX. 4.) FVM rende-
let a zoonózisok elleni vé-
dekezés állat-egészségügyi
feladatairól

8. §
(2) A veszettség elleni vé-

dekezés feltételeként kötele-
zõ az ebek évenkénti ve-
szettség elleni immunizálá-
sa, és ezzel egyidejûleg az
eb széles spektrumú féreg-
hajtó szerrel való kezelése.
Az immunizálásról és a fé-
reghajtó kezelésrõl nyilván-
tartást kell vezetni.

(FOTÓ: KISS PÉTER)

Kötelezõ eboltás
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Az erdõ közepében, egy vén
cserfa alatt kicsi házikó állott.
A házikóban lakott Tapsi úr a
feleségével meg a két gyereké-
vel. Rendes, jóravaló erdei
nyulak voltak Tapsiék, és bár
hosszú volt a fülük meg kurta
a farkuk, senkinek az erdõben
panasza nem lehetett ellenük.

Egy reggelen, éppen újév
reggelén, Tapsiné azt kérdez-
te az urától:

- No, édes apjukom, mit fõz-
zek ma ebédre?

Az öreg nyúl egyet-kettõt
szippantott a pipájából, és azt
mondta:

-  Jó lesz egy kis takarmány-
répa. Ha meg találsz a piacon
édes káposztatorzsát, hozhatsz
belõle a gyerekeknek.

A gyerekek nagyon szeret-
ték a káposztatorzsát, és örö-
mükben mindjárt ugrálni kezd-
tek az asztal körül. Tapsiné
asszony, pedig a cseléddel el-
ment a piacra.

Hanem jó félóra múlva már
vissza is jött megint, átfázva a
nagy hidegtõl, tüsszentve, és
üres kosárral.

- Hol van a répa?  -  kérdez-
te az öreg nyúl.

- Hát a káposztatorzsa? -
kérdezték a kicsinyek.

- A káposztatorzsának már
elmúlt az ideje, a répáé még
meg se jött. A vásáros kofák a
nagy havazás miatt be se jöhet-
tek a falvakból, még csak
gyönge fahéjat sem tudtam
venni. Egy pár fiatal fának
szóltam ugyan visszajövet, de
õk azt mondták, hogy ebben a
kegyetlen hidegben nekik is
kell a héjuk. Az öreg nyúl meg-
vakarta erre hosszú fületövét,
a kicsinyeknek, pedig sírásra

állott a szájuk. Kevés szecs-
ka volt ugyan még a kamrá-
ban, de ilyen napon, újév
napján, még a mezei egér
asztalán is különb ebédet tá-
lalnak föl.

Az öreg nyúl egyet-kettõt
szippantott a pipájából, és
azt mondta:

- Baj, hát baj, de azért
nem kell ám mindjárt sírni!

Aztán odafordult nyúlné
asszonyhoz, hogy öltöztesse
fel jó melegen a gyereket. Az
asszony fel is öltöztette õket,
meleg kendõt is kötött mind-
egyiknek a nyakára, hogy
köhögést ne kapjanak a reg-
geli ködben.

- Gyerekek - mondta az
öreg nyúl -, menjetek át a
tisztásra az erdész bácsihoz.
Köszöntsetek rá illedelme-
sen, mondjátok, hogy boldog
újévet és jó egészséget kí-
vántok neki, és hogy jó szív-
vel venném, ha valami kis
finom fõzelékfélével segíte-
ne rajtunk.

A gyerekek mindjárt sza-
ladni akartak, de az apjuk
utánuk szól:

- Azt mondom, ne bácsi-
kázzátok az erdész urat, ha-
nem szólítsátok tekintetes
úrnak.

Az anyjuk, pedig azt
mondta:

- Meg ne álljatok a jégen
csúszkálni! Ha meg azokkal
a bolondos vizslakölykökkel
találkoztok, kerüljétek el
õket okosan, hogy fogócskát
ne játsszanak veletek
megint. A gyerekek kézen
fogva mentek az erdõn át, az
erdészlak felé. Meglehetõ-
sen jól viselték magukat,

csak néha böktek meg alat-
tomban egy-egy havas bok-
rot, hogy egy kis havazást csi-
náljanak. Az erdész urat a kert
alatt találták a három kisfiá-
val. A kisnyulak elmondták a
mondókájukat, az erdész meg
tüstént beküldte a fiait az er-
dészméhez, hogy adjon vala-
mit a nyulaknak. Adott is
négy-négy nagy répát. A kis-
nyulak a répákkal hazafelé
mentek. Mikor az ismerõs er-
dõbe értek, jókedvük kereke-
dett, és futkosni kezdtek. Az-
zal ijesztettek egymásra, hogy
“Jön a róka!? Aztán nagy
versengéssel iramodtak házuk
felé. Aznap nyúléknál igen jó
ebéd volt. Elsõ fogásuk répa-
leves, aztán pirított répa répa-
mártással, a harmadik fogás
répafõzelék, végül kirántott
répa. A télnek vége lett, és a
nyulak egyszerre csak azon
vették észre magukat, hogy a
hó elkotródott a házuk tájéká-
ról, és hogy régi ismerõseik,
a vándormadarak megint ott
csicseregtek a fák között, cso-
dálatos dolgokat mesélve ide-
gen országokról, hol a télen
jártak.

A nyulaknak most már
nem kellett többé az erdész-
hez fordulniuk, ha megéhez-
tek, mert az erdõ tele volt bár-
sonyos fûvel és illatos heré-
vel. Hanem azért nem feled-
keztek meg erdészékrõl. Az
öreg nyúl azt mondta:

- Ilyen nagyúrral jó fenn-
tartani a barátságot, és nem
lehet tudni, mi lesz a jövõ té-
len.

Éppen húsvét éjjelén volt,
mikor a legnagyobb csendben
furcsa egy társaság sompoly-

gott az erdészék kertjébe.
Tapsiék voltak meg a ro-

konságuk. Elõl Tapsiné ment,
egy-egy piros tojást vitt a
hóna alatt. Aztán Tapsi úr jött,
ez meg akkora húsvéti tojást
hentergetett maga elõtt,
amelynél nagyobbat és szeb-
bet sose láttam. Kék bársony-
ból volt ez a húsvéti tojás,
arany abronccsal. Aztán jöt-
tek a többiek, õk meg kosár-
ban, pici szekérben hozták a
sok húsvéti tojást. Mikor a
kertbe értek, serényen mun-
kához láttak. A kicsinyek
ügyes fészkeket raktak a fû-
ben, a bokrok alatt, az öregek
meg óvatosan elosztogatták a
tojásokat a fészkekben. Mikor
elvégezték a munkájukat,
usgye!... visszairamodtak az
erdõbe.

Másnap az erdész már ko-
rán reggel lent járt a kertben.
Késõbb leszólította a gyere-
keket is:

- Gyerekek - mondta -, ne-
kem úgy rémlik, mintha nyo-
mokat látnék a kertben. Ha itt
jártak, akkor itt is hagytak
valamit. Jó lesz egy kicsit
körülnézni a bokrok alatt.

A gyerekek szétfutottak a
kertben, aztán itt is, ott is hal-
latszott az örömkiáltásuk,
amint egy-egy húsvéti tojás-
sal megrakott fészekre buk-
kantak. Az a kékbársonyos,
aranyabroncsos tojás, melyet
Tapsi úr maga görgetett be a
kertbe, tele volt cukorral. Én
is megkóstoltam, mert éppen
akkoriban vendégségben vol-
tam az erdészéknél, és egész
komolyan mondom, hogy alig
ettem még ennél édesebb cuk-
rot.

A húsvéti tojásokA húsvéti tojásokA húsvéti tojásokA húsvéti tojásokA húsvéti tojások
Móra Ferenc meséjeMóra Ferenc meséjeMóra Ferenc meséjeMóra Ferenc meséjeMóra Ferenc meséje

GyermeksarokGyermeksarokGyermeksarokGyermeksarokGyermeksarok
KONKOLY RITA AJÁNLATA

GYEREKEKNEK
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY

A nagymarosi polgárõrök - szükség esetén -
a következõ telefonszámon érhetõk el:
ügyeleti telefonszám: 06-70/382-9041,

járõrök telefonszámai:
06-30/233-8630, 06-30/564-7219

FELHÍVÁS. Korábban a Mihály hegy utca aljában a
Vasút út felõli részen volt egy szentkép. Azzal a kéréssel
fordulunk Tisztelt  Olvasóinkhoz, hogy akinek esetleg
van a birtokában olyan fotó, amely errõl a képrõl ké-
szült, azt jelezze szerkesztõségünk, vagy a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálata felé. Ha valaki a kép felállítá-
sának történetét ismeri, azt is szívesen fogadjuk.

SZERKESZTÕSÉG



14                                                                                                              Nagymaros

Az elõzõ számban történt ígéretemhez híven ismertetem a
felnõtt csapat játékos keretét.

Szeles Zoltán, Flamich Tibor, Hollik András, Kocsis Nor-
bert, Bergmann Csaba, Major László, Bódi János, Sinkó
Balázs, Éberli Balázs, Kata Sándor, Horváth Bálint, Boros
József, Szikriszt Richárd, Demeter Bálint, Pozsonyi Richárd,
Verebes Gergõ, Sasvári Mátyás, Matuk Róbert, Trieb Már-
ton, Radics Károly, Kiss I. Zoltán. Wildermann Gábor, Honti
Imre, Kiss Tamás, Heffenträger János.

A következõ számban ismertetem a klub további tagjai-
nak, pártoló tagjainak, illetve ifjúsági és serdülõ játékosai-
nak névsorát.

Eredmények
Nagymaros FC - Kóspallag 3:0 (játék nélkül)

Vác Deákvár SE - Nagymaros FC 1:0

Nagymaros FC: Matuk-Verebes, Szeles, Szikriszt, Kiss
T.-Demeter, Horváth, Trieb, Boros-Pozsonyi, Kocsis. Cse-
re: Bergmann, Kiss Z., Heffenträger, Sinkó, Hollik, Flamich.

Nagymaros FC - Kismaros 5:3

Nagymaros FC: Bergmann - Kiss Z., Szeles, Verebes,
Kiss T.-Demeter, Trieb, Boros, Pozsonyi-Kocsis, Horváth.
Csere: Matuk, Szikriszt, Sinkó, Flamich, Honti. Góllövõ:
Demeter 2, Horváth 2, Kocsis

Következõ fordulók
17. forduló: április 8.: 13.30 óra ifjúsági  15.30 óra felnõtt

Nõtincs SE - Nagymaros FC
(helyszín: Váci Reménység pályája)

18. forduló: április 15.: 15.30 óra felnõtt
Nagymaros FC - Perõcsény SE

19. forduló: április 22.: 14 óra ifjúsági, 16 óra felnõtt
Kosd SK - Nagymaros FC

20. forduló: április 22.: 14 óra ifjúsági, 16 óra felnõtt
Nagymaros FC - Szob SC

21. forduló: május 6.: 16.30 felnõtt
Csomád KSK “B” - Nagymaros FC

Nagymaroson az Újpest FC!
Meghívásunkat elfogadva, május 1-jén Nagymarosra lá-

togat az Újpest FC. Ezzel a barátságos mérkõzéssel adózunk
az Újpest és Nagymaros egykori kiváló játékosának, Nagy-
marosi Mihálynak az emléke elõtt. A pontos programról pla-
kátokon tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

Közgyûlés
A Nagymaros FC megtartotta évi rendes közgyûlését. A

résztvevõk elfogadták az elnöki beszámolót, a pénzügyi be-
számolót és a 2007-es költségvetést.

MAJOR LÁSZLÓ

NAGYMAROS FC ELNÖKE

A Nagymarosi FC hírei

KIADÓ! Gázfûtéses, 2 szoba, konyha, fürdõszoba,
akár hosszabb idõre is. Érd.: az esti órákban a 27/
354-393-as telefonszámon.

A P R Ó H I R D E T É S
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Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.

Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák:

Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.

Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.

Tel./fax: 27/316-100
HIRDETÉSEK LEADÁSA A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!

A HOTEL FEKETESAS
ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIÁBA

gyakorlott  kézi lányt
felveszünk.

É t e l -  é s  p i z z aÉ t e l -  é s  p i z z aÉ t e l -  é s  p i z z aÉ t e l -  é s  p i z z aÉ t e l -  é s  p i z z a
k i s z á l l í t á s  h á z h o z .k i s z á l l í t á s  h á z h o z .k i s z á l l í t á s  h á z h o z .k i s z á l l í t á s  h á z h o z .k i s z á l l í t á s  h á z h o z .

Tel: 06-30/955-4242.Tel: 06-30/955-4242.Tel: 06-30/955-4242.Tel: 06-30/955-4242.Tel: 06-30/955-4242.

Nagymaros központjában,
csendes helyen,

családi ház
nagy kerttel eladó, azonnali

költözési lehetõséggel.
Érdeklõdni lehet az alábbi telefonon:
06/20-566-4944, vagy 06/30-640-4297

Segítek elkészíteniSegítek elkészíteniSegítek elkészíteniSegítek elkészíteniSegítek elkészíteni

személyi jövedelemadószemélyi jövedelemadószemélyi jövedelemadószemélyi jövedelemadószemélyi jövedelemadó

bevallásátbevallásátbevallásátbevallásátbevallását

1 5 0 0 - 3 0 0 0  F t1 5 0 0 - 3 0 0 0  F t1 5 0 0 - 3 0 0 0  F t1 5 0 0 - 3 0 0 0  F t1 5 0 0 - 3 0 0 0  F t
k ö z ö t t i  á r o n ,k ö z ö t t i  á r o n ,k ö z ö t t i  á r o n ,k ö z ö t t i  á r o n ,k ö z ö t t i  á r o n ,

Bergmann MargitBergmann MargitBergmann MargitBergmann MargitBergmann Margit
okleveles könyvvizsgálóokleveles könyvvizsgálóokleveles könyvvizsgálóokleveles könyvvizsgálóokleveles könyvvizsgáló
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április 5-tõl 30-ig

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

Pannónia sajt 1 kg                                            1575.- Ft
Arla Apetina feta sajt 200 gr                           289.- Ft

Exelence tejcsokoládé (mogyorós) 100 gr      129.- Ft
Exelence tejcsokoládé
(epres-karamellás) 100 gr                                    79.- Ft
Choco reggelizõ
gabonagolyó-gabonapehely  500 gr                 289.- Ft
Corn Flakes 500 gr 189.- Ft
Urbi mézes puszedli
(s. barack, vegy. gyümölcs)  200 gr                   189.- Ft

Kalifa sós pörkölt mandula  80 gr                      225.- Ft
La Mattina kakaópor 80 gr                                   89.- Ft
Lattimo kávéfehéríto 200 gr                                  95.- Ft
Foodfix étkezési keményíto (Haas) 200 gr       145.- Ft

Bogica áfonya lekvár 410 gr                            185.- Ft
Bogica szilva lekvár 410 gr                                159.- Ft
Bogica málna lekvár 410 gr                               159.- Ft
Pacific erdei gyümölcs dzsem400 gr                195.- Ft
Pacific feketeribizli dzsem 400 gr                       195.- Ft
Pacific szamóca dzsem 400 gr                          195.- Ft

Privilege húspátétom
(szalámis-gombás-fokhagymás) 100 gr             85.- Ft
Classic tépozáras májkrémek (3 íz) 65 gr          45.- Ft
Szegedi pacalpörkölt (tépõzáras) 400 gr          435.- Ft
Szegedi babgulyás (tépõzáras) 400 gr              345.- Ft
Szegedi lencsefõzelék sertéshússal
(tépõzáras) 400 gr                                               345.- Ft
Sefi sólet pulykakolbásszal
(tépõzáras) 420 gr                                              319.- Ft
Szegedi sólet csípõs kolbásszal
konzerv 500 gr                                                    369.- Ft
Szegedi XXL pacalpörkölt  800 gr                     695.- Ft
Horker szilvabefõtt felezett 720 ml                    169.- Ft

Csemege uborka 6-9 cm (Horker) 720 ml          139.- Ft
Csemege uborka 6-9 cm (Dunakiliti) 720 ml     139.- Ft
Csemege kukorica+paprika mix
konzerv 400 gr                                                      59.- Ft
Giana babkonzervek (4 íz) 425 ml                       75.- Ft
Lumark zöldborsó konzerv 400 gr                      69.- Ft
Ringa löncs 400 gr                                129.- Ft
FtGiana ananász konzerv (darabolt) 580 ml    129.- Ft
Zöldborsó dobozos (V&B) 400 gr                        65.- Ft

Happy nedves kutyaeledel (marha) 1200 gr     199.- Ft

Happy nedves kutyaeledel
(baromfi-marha) 400 gr                                           89.- Ft
Happy nedves macskaeledel
(baromfi-marha) 400 gr                                       89.- Ft

Spirite energiaital 250 ml                                      85.- Ft
Vitapress italporok (3 íz) 8 gr                              19.- Ft

Egri cabernet sauvignon (száraz) 750 ml   589.- Ft+üv
Egri zweigelt (félédes) 750 ml                    299.- Ft+üv
Lafiesta kékfrankos (3 íz)750 ml                 199.- Ft+üv
Lafiesta rosé 750ml                                    199.- Ft+üv
St. Martins üveges sör 500 ml                     59.- Ft+üv
St. Martins dobozos sör 500 ml                         95.- Ft
Dreher dobozos sör 500 ml                               179.- Ft
HB Prémium dobozos sör 500 ml                    119.- Ft
Riesenbrau dobozos sör 500ml                       109.- Ft

Miklósi sajttal-sonkával tölt.
pulykamell 1 kg                                                 839.- Ft
Mirelit bélszínes roló (Natural Meat) 900 gr  1135.- Ft
Mirelit rántott csirkeszelet
(Natural Meat) 900 gr                                      1279.- Ft
Mirelit sertésszelet (Natural Meat) 900 gr     1279.- Ft
Mirelit pulykafasírt (Natural Meat) 900 gr        679.- Ft
Mirelit nowaco kelbimbó 350 gr                       265.- Ft
Mirelit nowaco hasábburgonya 1 kg               359.- Ft
Mirelit nowaco brokkoli 350 gr                          279.- Ft
Mirelit túrós-ízes-szilvalekváros
derelye 600 gr                                                      439.- Ft

Fagy. Nowaco koktélrák 150 gr                         515.- Ft
Fagy. Nowaco tenger gyümölcsei 150 gr        515.- Ft
Fagy. Nowaco panírozott
tintahalkarika 250 gr                                           535.- Ft
Fagy. málna (Hering Trade) 450 gr                    379.- Ft
Fagy. eper (Hering Trade) 450 gr                       329.- Ft

Helen Harper popsitörlõ 72 db-os 1 db            459.- Ft
Fa tusfürdõk 250 ml                                            345.- Ft
Schauma samponok több illat 250 ml              345.- Ft
Sensan e.ü. betétek (2 féle) 1 db                       285.- Ft
Sensan tisztasági betétek 1 db                        345.- Ft
Happy folyékony mosógél
(universal-color) 1,5 l                                          299.- Ft
Mr. Mattes wc illatosító
kosárban (4 illat) 1 db                                         105.- Ft
Mr. Mattes wc illatosító utántöltõ (4 illat) 1 db  79.- Ft
Rebicek légfrissítõ (6 illat) 300 ml                   249.- Ft

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu www.cbadunakanyar.hu www.cbadunakanyar.hu www.cbadunakanyar.hu www.cbadunakanyar.hu


