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Elfogadták a
város költségvetését
Elfogadta a képviselõ-testület a
város idei költségvetését 972.639
ezer forint kiadási és 880.014
ezer bevételi fõösszeggel. A hiány
92.625 ezer forint. A hiányt a
képviselõ-testület most is mint a
korábbi években mûködési hitelfelvétel lehetõségével, illetve kiegészítõ állami támogatás lehívásával kívánja finanszírozni. Több
tételbõl is húztak az intézményvezetõk és a képviselõk is.
Ismét számos kérdésben fogalmazták meg véleményüket a nagymarosi képviselõk február 22-én,
hétfõn. Az ülésen nem volt jelen
betegség miatt Varga Tamás, valamint Heinczinger László és
Flamich Gábor.
Fontos napirendi pontként az
éves költségvetésrõl tárgyaltak.
Több módosító javaslattal is éltek
a képviselõk. Feltételekkel támogatták a Csigaház Családi Napközi megkeresését, arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati óvodába felvételt nem nyert gyermekek is járhassanak támogatással a
családi napközibe. Ezért feladat-

ellátási szerzõdést köt az önkormányzat a napközivel, azzal a feltétellel, hogy a normatív hozzájáruláson felül az önkormányzat
gyermekenként legfeljebb évi 169
ezer forint támogatást biztosít az
ellátott - legfeljebb 7 - gyermekek
után. Az önkormányzat ezt az
alábbi feltételekkel vállalja: az ellátott gyermek nagymarosi állandó lakóhellyel rendelkezzen, a
nagymarosi óvodába nem nyert
felvételt, a támogatás kizárólag az
igénybevett idõszakra (napokra)
vonatkozik, a gyermek elhelyezése a szülõ munkába állása miatt
szükséges (az anya nem részesül
GYED, GYES ellátásban másik
gyermek után).
Megállapodtak, hogy a közalkalmazottak étkezési utalványának megállapításáról a féléves beszámoló tárgyalásakor
fognak dönteni. Szintén a beszámolónál döntenek a képviselõi keretrõl, és a civil szervezetek támogatására biztosított keret módosításáról.
folytatás a 2. oldalon

Süti kutya, Zizi cica és a többiek
Zsúfolásig megtelt február 27-én délután a mûvelõdési ház
nagyterme, ahol Heinczné Cserni Katalin Az én bárkám címû
könyvének bemutatójára került sor. A délután folyamán az
állatok voltak a középpontban, hallottunk róluk énekeket, verseket, s láthattuk a nagymarosi iskola népszerû német tanárát
és családját otthonában körülvevõ állatokat kivetítõn. Némi
betekintést nyertünk Végvári Györgyi segítségével - aki ösztönözte a szerzõt könyve megírására - azokba a történetekbe,
amelyek a könyvben szerepelnek. Hallottuk egyebek mellett
Lilikének, a vadkacsának, Zizinek a macskának a történetét,
de megtudtuk, hogy a család házában és kertjében nagyon
sokféle állat él, a kakas, botsáska, teknõs, búzasikló is megtalálható. Aki az összes állatot türelmesen elviseli, az Süti
kutya, õ a könyvbemutató alatt végig türelmesen ült gazdája
mellett.

Egy szóvá s egy érzelemmé
olvadt össze a haza,
Az érzelem, “lelkesülés”,
A szó “szabadság” vala.
(Petõfi Sándor: Márciusi ifjak)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
március 15-én (hétfõn) 10 órakor
a nagymarosi mûvelõdési házba
1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.
Köszöntõt mond: Petrovics László polgármester
Ünnepi szónok: Harrach Péter, országgyûlési
képviselõnk, a Magyar Országgyulés alelnöke
A mûsor közremûködõi:
Nagymarosi Gyermekkórus, karnagy: Juhász Orsolya,
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola
4. osztályos növendékei
A mûsort összeállította és betanította:
Szlépkáné Árvai Ágnes, Bálintné Csizmadia Ildikó, Kovácsné
Hangrád Katalin, Hamvas Brigitta
A táncot betanította: Kis-Demeter Erika, Kis István
Nagymaros Város Önkormányzata nevében:
Petrovics László
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Elfogadták a
város költségvetését
folytatás az 1. oldalról
Nem támogatták a humánügyi
bizottság javaslatait, akik honlap
fejlesztésre 500 ezer forintot, a
Tiszta udvar, rendes ház projektre
200 ezer forintot, a Kittenberger
kiállításra pedig 400 ezer forintot
szerettek volna jóváhagyni.
Petrovics László polgármester elmondta: nem szeretné elérni azt,
hogy önkormányzati biztosra legyen szükség, ezért minden, a költségcsökkentésre vonatkozó intézkedést megtesz. Végül a költségvetést 9 igen szavazattal és 1 nem
ellenében fogadták el a képviselõk.
Döntöttek arról is, hogy a civil
szervezetek támogatására pályázatot írnak ki. A költségvetésnél idén
2 millió forintot különítettek el erre
a célra. A szempontok figyelembevétele elõtt azonban teljesítményarányosan mérlegelik és felbecsülik azt is, hogy ki milyen tárgyi és
személyi támogatásban részesül.
Ma Nagymaroson összesen 43 civilszervezet mûködik, ezek közé
nem csak hivatalosan bejegyzett
szervezetek tartoznak. A pályázatok beadási határideje március 31.
Egybehangzóan elfogadták a
tavalyi évre vonatkozó beszámolót és az idei év terveit a gondozási központnál, a napközi-otthonos
konyhánál, a könyvtárnál és a mûvelõdési háznál, a védõnõi szolgálatnál és a gyermekjóléti és családsegítõ központnál.
Német Imre az ügyrendi és
összeférhetetlenségi bizottság elnöke bejelentette, hogy minden
képviselõ idõben beadta a vagyonnyilatkozatát.
Ismét pályázatot írtak ki a
Kittenberger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola igazgatói posztjára, melyet március 31-ig lehet
benyújtani. Érvénytelennek nyil-

vánították az ismét kiírt védõnõi
pályázatot jelentkezõ hiányában.
Döntöttek arról, hogy nyugdíjas
védõnõvel oldják meg addig is a
helyettesítést.
Vitát váltott ki és megosztotta
a képviselõ testületet a Nagymaros
FC-vel kötendõ megállapodás. A
klub ismét közüzemi díjtartozást
halmozott fel az önkormányzattal
szemben, amely majdnem eléri az
500 ezer forintot. Kérték, hogy a
testület engedje el egy részét az
összegnek. Több vélemény és érvelés is elhangzott a klub mellett
és ellen. Többen kifogásolták, hogy
kevés tagdíjat szed és ezért nincsen
bevétele. Végül úgy határoztak,
hogy a következõ mértékben és feltételekkel engedik el a tartozást: a
fennálló tartozás legfeljebb 20 százalékát engedik el, azzal, hogy a
fennmaradó tartozás megfizetésének határideje legkésõbb 2010. december 31., az idei évben felmerülõ közüzemi díjak megfizetése a
klubot terheli, a fennálló tartozást
a képviselõ-testület a klub idei támogatásának megállapítása során
figyelembe fogja venni, ezért kevesebb pénzre számíthat, a közüzemi fogyasztásmérõket kötelesek a
szervezet nevére átíratni, azzal,
hogy a díjfizetést a hivatal negyedévente ellenõrzi.
Döntött a testület arról is,
hogy a választási idõszakra tekintettel engedélyezik az olvasók
hiteles tájékoztatása érdekében,
hogy politikai hirdetések is bekerüljenek a lapba.
Megtárgyalták a fejlesztési és
városüzemeltetési rövid- és hosszú
távú terveket, elképzeléseket is.
Zárt ülés keretében választották
meg a szavazatszámláló bizottságok tagjait.

FURUCZ ANITA

Tûzgyújtási szabályok
A kerti hulladékok nyílttéri égetését Nagymaros Város Önkormányzatának 10/2004. (IV.27.) rendelete szabályozza.
A rendelet 5.§-a szerint: (1) Minden olyan területen, ahol szervezett háztartási hulladékszállítás folyik, a kerti hulladék égetése március, április, valamint október és november hónapok kivételével tilos.
(2) Azokon a területeken, ahol szervezett háztartási hulladékszállítás
nem folyik, a kerti hulladék égetése az e rendeletben szabályozott
módon lehetséges. (3) A kerti hulladékot csak olyan, megfelelõen
kialakított tûzrakó helyen és telken lehet égetni, ahol az égetés
hisugárzása 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 kommunális, illetve
ipari eredetõ hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék, stb.). (6) A
napi égetést hétfõi és szombati napokon a nyári idõszámítás szerinti
idiszakban 14 óra és 18 óra között, téli idõszámítás szerinti idiszakban
12 óra és 16 óra között, szélcsendes idõben, cselekvõképes személy
jelenlétében szabad végezni. 6.§ Hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

Felhívás
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi adók I. félévi részletének befizetési határideje 2010. március 16.
napja.
A gépjármûadó esetében a
napokban kapták és kapják
kézhez a törvénymódosítás
miatt megemelkedett összegû
adóról szóló határozatokat a
befizetési csekkel.
A garázsokra és a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra vonatkozó építményadóról az adó emelése miatt
ugyancsak határozatot kapnak
az adózók csekkel együtt.
Mivel az építményadó mértéke lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében nem emelke-

dett, így kizárólag egyenlegértesítõt kapnak az adózók (amelyen az I. és a II. félévi fizetendõ adó összege is szerepel)
szintén két darab csekkel
együtt, amelyen a fenti határidõben kell a fizetési kötelezettségnek eleget tenni.
Akinek lehetõsége van rá, a
csekk helyett az adót átutalással is megfizetheti a határozaton, illetve az egyenlegértesítõn
szereplõ bankszámlaszámra.
Az önkormányzat, ezáltal az
intézményeink mûködõképességének biztosítása érdekében
kérek mindenkit az adó határidõben történõ megfizetésére.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZÕ

Pályázat igazgatói állásra
A Képviselõ-testület 36/2010. (II. 22.) számú határozatával pályázatot írt ki a Kittenberger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola igazgatói munkaköre betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje 2010. március
31. napja.
A részletes pályázati felhívás megtekinthetõ az önkormányzat honlapján és a kozigallas.gov.hu oldalon.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZÕ

Hirdetmény
Nagymaros Város Önkormányzata nyílt árverés útján értékesítésre hirdeti meg az 1/1 tulajdonában álló 75 m2 alapterületû 2
szobás földszinti, kertkapcsolatos összközmûves központi fûtéses (egyedi gázkazánról vezérelt) téglaépítésû lakást, amely egy
új építésû 8 lakásos társasházban található. Az ingatlan címe:
2626 Nagymaros, Mezõ utca 11. (1393/6/A/1 hrsz.). A közös
udvar 870 m2, az ingatlan elõtt parkolási lehetõség biztosított, az
ingatlanhoz tartozik 18 m2 terasz és 8 m2 tároló. Az értékesítésre
licitálás alapján kerül sor bruttó: 21.125.000 Ft kikiáltási áron.
A licitlépcsõ pozitív és negatív irányban egyaránt 125.000 Ft. A
licit idõpontja 2010. március 23.-án 15 órakor a polgármesteri
hivatal épületében. A lakás megtekinthetõ a licit napján 10 órától 11 óráig a helyszínen. Elõzetesen érdeklõdni Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalában lehet a 06-27/595-109 telefonszámon Varga Máté városüzemeltetési elõadónál.

*
Nagymaros Város Önkormányzata nyílt árverés útján eladásra hirdeti meg az 1/1 tulajdonában álló 842 m2-es Nagyhenci
vasúti töltés melletti zártkerti (12178 hrsz.) ingatlant 1.263.000
Ft kikiáltási áron. A licitlépcsõ pozitív és negatív irányban egyaránt 100.000 Ft.
A licit idõpontja 2010. március 23-a 14.30 óra a polgármesteri hivatal épületében. Elõzetesen érdeklõdni Nagymaros
Város Polgármesteri Hivatalában lehet a 06-27/595-109 telefonszámon Varga Máté városüzemeltetési elõadónál.
Mindkét licitálás esetében kérjük hozzon magával személyigazolványt, esetleg egyéni vállalkozói igazolványt, gazdasági
társaság esetén cégkivonatot. Az árverési biztosíték 50.000 Ft,
amit a licit megkezdése elõtt be kell fizetni az önkormányzat
pénztárába.

Nagymaros
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Valóság nagybátyánk
Avagy a nagymarosi pletykaanyu
Igyekszünk a valóban lényeges kérdésekkel foglalkozni
a polgármester úrral készített
beszélgetéseinkben. De idõrõl idõre találkozunk olyan
pletykákkal, amelyek - bár
minden alapot nélkülöznek , mégis termékeny talajra hullanak a közélet iránt érdeklõdõ, de jószándékúan naiv
polgárokban. Most ezekbõl is
szemezgetünk úgy, hogy
megmaradunk a valóság birodalmában.

- Polgármester úr, kezdjük
az egyik örökzöld témával a
“Szálloda és termál” projekttel, mert már sokan kételkednek abban, hogy tényleg megvalósul.
- Az építészeti tervek elkészültek. A területi tervtanács
tárgyalta és véleményezte a
terveket. A pályázóval kötött
szerzõdés továbbra is fent van
az önkormányzat honlapján,
nincs ebben semmi titok, ami
abban foglaltatik, aszerinti
ütemben haladunk elõre. Bár
bürokratikusnak tûnik, ekkora beruházásnál ez az egyetlen járható út. Tehát azt mondhatom, az ütemterv szerint haladunk. Nem szeretnénk abba
a hibába esni, hogy gyorsan,
látványosan, selejtet építsünk.
Ezért mutattuk be lakossági
fórumon az elõzetes terveket,
és ezért tettük nyilvánossá a
szerzõdést, hogy ne érezhesse
senki azt, hogy zsákbamacskát kapnak a polgáraink.
Amennyiben véglegessé válik
a terv, tehát építési engedélyt
kap, még nagyobb nyilvánosságot adunk a projektnek.
- Ha már a bürokráciát
említette, szenteljünk néhány
szót a polgármesteri hivatalnak. A lakosság részérõl elhangzanak kritikus hangok…
- Új jegyzõnk van dr. Horváth Béla személyében - aki
9 éven keresztül már Zoltai
Mihály és hivatala teljes megelégedésére jegyzõs-ködött
nálunk – õ már decemberben
megkezdte az ésszerûsítéseket. Mi tényleg magunkon
kezdtük a spórolást. Létszámstopot rendeltünk el, és meg-

kezdõdött az apparátus átszervezése, csökkentettük a mûködési költségeket, többek közt
olcsóbban vesszük igénybe a
telefon szolgáltatást, lefaragtuk a fénymásolási költségeket. Az ország számos településével ellentétben jelentõs
adóemelés nem történt. A
megemelt szemétdíjjal kapcsolatosan vannak jogos kritikák, itt keressük az igazságos
de gyakorlatban is mûködõ
megoldást. A cél az, hogy a
valós mennyiség után fizessünk, se többet, se kevesebbet.
Mindenkinek el kell fogadni,
hogy az önkormányzat szolgáltat, de ezt csak akkor tudja
megtenni, ha bevételei is vannak. Idén a normatív támogatásunk 17 millió forinttal csökkent. Nálunk sokkal nagyobb
települések mentek csõdbe.
Mi megtartottuk az intézményeinket, óvoda, iskola stb.
- Budapest a kátyúk városa, de mi sem panaszkodhatunk.
- Tényleg szinte csak jogos
panasszal találkozom, de
annyit tehetünk, amennyit a
lehetõségeink engednek. Elkezdtük a Rákóczi út kátyúzását, de csodát nem tehetünk.

Ezért is örülök az olyan összefogásnak, mint például a Szent
Erzsébet tér rendezése. Az önkormányzat amit tud támogat,
de a helyi civil szervezetek jelen esetben: a Szent Rókus
Karitász és az Ars Regia nélkül nem készülhetne el egy
olyan hely – ha úgy tetszik –
agóra, amelyet gyûjtésbõl,
adó-felajánlásokból, illetve
pályázati pénzbõl avathatunk
fel – reményeink szerint – húsvétkor. Itt ki kell emelnem
Zoller Csabát, aki lelkesen
szervez bármikor egy jó ügy
érdekében, és Lukács István
szobrászmûvészt, aki nélkül
nem lenne szobor.
- Igaz, hogy ön lepaktált a
szocialistákkal? Mert legutóbbi látogatásán Kárpáti
Zsuzsa képviselõ asszonnyal
lehetett látni, amikor átadta
ajándékát az óvodának.
- Úgy gondolom, egy polgármesternek nem az országos
politikai törésvonalak mentén,
hanem kizárólag a település
érdekében kell dolgoznia. Azt
sohasem titkoltam, hogy én
konzervatív értékrendû ember
vagyok, de ezzel együtt a kulturált viták, és nem az acsarkodás szintjén. Nekem a tele-

pülés érdeke a fontos, aki bármiben is segít, annak megköszönöm azt. Mindemellett
megkérdezném azokat, akik
elindították ezt a pletykát, hogy
ha hozzám bejelentkezik egy
politikus, aki hoz valamit a
gyerekeknek, akkor mit kellett
volna tennem? Biztos vagyok
abban, hogy nem az illem betartása tesz minket árulókká,
hanem ha a saját elveinkhez
vagyunk méltatlanok. Kaptam
ezzel kapcsolatban egy olvasói
levelet, melyben kérik, hogy ne
használjuk kampánycélra az
oktatási intézményeket. Ezzel
abszolút egyetértek, természetesen az adományban részesülõknek mindegy, hogy miért
kapták, de ha utólag ezt valaki
kampánycélokra használja az
legyen az õ felelõssége.
- Az jól hangzik, hogy polgárbarát hivatal, de aki nem
hivatalosan, hanem kötetlenül
szeretne találkozni a polgármesterrel, annak van erre lehetõsége azon kívül, hogy véletlenül összefutnak az utcán?
- A szerda délutánonkénti
félfogadáson kívül tervezek
formalitásoktól mentes összejöveteleket, ahol kötetlenül
tudnánk beszélgetni. Erre a
jelenlegi San Team-ház alkalmas lenne, és egy tea mellett
sok mindent megoldhatnánk.
Mert a demokrácia nem rendeletek tömegérõl szól, hanem
a polgárok párbeszédérõl.
B. T. Ö.
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Aki ott volt, jól érezte magát
Ismét jó hangulattal és jókedvû bálozókkal telt meg a mûvelõdési ház február 13-án a
nemzetiségi batyusbálon.
A rendezvényt jelenlétével
megtisztelte Kopeczky Lajos Pro
Urbe díjas kitüntetett, Erdõkertes
alpolgármestere és neje. Természetesen együtt bálozott a vendégkörrel Petrovics László polgármester és neje, több képviselõnk dr. Horváth Béla jegyzõvel
egyetemben.
A negyedik alkalommal megrendezett bálunkon a jókedvbõl
és a hagyományok érzékeltetésébõl sem volt hiány. Igen nagy
örömünkre sváb táncot mutattak
be az iskola negyedik osztályos
tanulói. A hajnali fél 5 óráig játszó Die Spatzen pilisvörösvári
zenekar biztosította a talpalávalót. Higgyék el szükség van a
gyökerek megtartására! Mint
tudjuk, az életben is úgy van -,
amelyik fának a gyökereit elvágják, az nem hajt lombokat. Pedig
nagy szükség van a fiatalításra az
identitásra. Továbbgondolkodva
- egy közösségi házat szeretnénk létrehozni minden korosztály számára nyitottan, ami kizárólag közösségi összefogással lehet sikeres.

Ivor Andrásné alpolgármester, szervezõ megnyitja a bált
szélgetve. Nem utolsósorban idegenforgalmi és turisztikai szempontból is nagy vonzereje van az
ilyen jellegû látogatási lehetõségnek.
Természetesen nagyon szeretnénk a fiatalokat is bevonni, velük együtt megteremteni azt, ami
az õ elképzelésük szerint is megvalósítható lehet. Bár mások a
generációs problémák, de a gyö-

cserkészcsapat tagjainak -, min- mételten sikeressé tenni a rendezden résztvevõnek és tombola fel- vényt.
IVOR ANDRÁSNÉ
ajánlónak, akiknek közremûköALPOLGÁRMESTER
dése nélkül nem tudtuk volna is-

Kedves Marosiak, Maros iránt elkötelezettséget érzõ
polgárok!
Kérünk Benneteket, hogy regisztráljatok a
TeszVeszen és szóljatok errõl ismerõseiteknek is, nyerjük meg a játszóteret a nagymarosi gyerekeknek!
www.teszvesz.hu
Mutassuk meg, hogy az összefogás segíthet, és hogy
meg tudjuk csinálni!
Csak egy regisztráció és figyelemfelhívás az ismerõsök részére a kérésünk! Határidõ: 2010. április 30.
Köszönjük együttmûködésüket és reméljük, sikerül nyerni,
Németné Gelányi Gabriella és Lénárt Kitti
(anyukák).

A hagyományok követõi, az általános iskola negyedikesei
A volt sportvendéglõ (Proli)
adottsága lehetõséget biztosít egy
kisebb bemutató helyiség kialakítására, olyan formában, hogy
akár nap, mint nap használjuk,
lakjuk az épületet õseink által
használt bútorok között. Rendszeressé lehetne tenni egy-egy
vasárnapi nosztalgia délutánt,
“fapadosan” zene mellett, elbe-

kereink azonosak, amit nem hátrány felvállalni.
Kérek minden segítõ kezet, aki
magáénak érzi a közösségi ház
megvalósítását, hogy szeptember
11-én, a sváb piknik napján az
épületet is a lakosság teljes körû
használatára bocsáthassuk.
Végezetül köszönöm mindazoknak - többek között a helyi

Keressük Magyarország legaktívabban TeszVeszezõ települését!
Melyik település lesz 2010-ben az Év TeszVesz
Közössége?
Rajtad is múlik! Nyerjen a Te közösséged!
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2010. évi szemétszállítási díjak
befizetésének módjáról

Meghívó
Nagymaros Város Képviselõ-Testülete Nagymaros
Turizmusáért és Idegenforgalmáért Egyesület alakuló
ülésére tisztelettel meghív minden érdeklõdõt
március 11-én (csütörtökön) 18.30 órára
a mûvelõdési házba.

A szemétszállítási díj befizethetõ:
a MAROS Kft telephelyén
(Nagymaros, Rákóczi út 37.):
munkanapokon 8-14 óráig.
a mûvelõdési házban:

A konkrét célok megvalósítása
közösen együttmûködve lehet sikeres.
Várjuk azon érdeklõdõket , akik részére fontos, hogy
Nagymaroson megteremtsünk egy olyan stratégiát,
ami fellendítheti az idegenforgalom és
a turisztikai adottságok látogatottságát.

március 13-án (szombaton) 8 -12 óráig,
március 16-án (kedden)
13-18 óráig.

Idén is pályázhatnak a civil szervezetek

A szemétszállítási díj ÉVES összegei:
110 l-es kuka esetében
melybõl március 15.-ig fizetendõ:
120 l-es kuka esetében
melybõl március 15-ig fizetendõ:
50 l-es kuka esetében
melybõl március 15-ig fizetendõ:

19.600,-Ft,
9.800.- Ft
21.000,-Ft,
10.500.- Ft
9.800,-Ft,
4.900.- Ft

A módosított 1/1994. (I. 15.) Kt. önkormányzati
rendelet szerint az ingatlantulajdonosok a szemétszállítási díjat két részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kötelesek befizetni a szolgáltató (Maros
Kft) részére.
GENZELMANN JÓZSEF, ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
MAROS KFT

Duna Menti
Zöldsport Fesztivál
A Duna mentén kezdõdik
március 12-13-14-én ismét a
Zöldgömb Sport Klub idei
programja. A tavalyi évben
kibõvült program idén is 5
sportág 18 versenyszámából
áll. A fõ versenyszám, a
szupermaraton, melyen 3 nap
alatt 150 kilométeres távot
kell teljesíteni. A váltófutás
továbbra is 1 napos lesz, tehát 13.-án, szombaton, a Párkány és Vác közötti 56 kilométeres szakaszon dõl el a
váltócsapatok helyezéseinek
sorsa. A szupermaraton útvonalán lévõ valamennyi település - köztük városunk is díjat ajánlott fel a helyezettek
számára!
A fesztivál további részében a futás, gyalogtúrázás, országúti kerékpártúra, triatlon,
aquatlon (futás+úszás), és a
750 méteres úszóverseny színesíti a programot.

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ebben az évben is meghirdeti a civil szervezetek felé a
céljaik megvalósítását segítõ pályázatot. Pályázhatnak a
nagymarosi székhellyel mûködõ, vagy Nagymaros közösségéért jelentõs tevékenységet kifejtõ, a város jó hírnevét
öregbítõ, közösségi életéhez, vagy a város fejlõdéséhez és
fejlesztéséhez tevõlegesen hozzájáruló alapítványok, egyesületek, és más non-profit szervezetek és szervezõdések.
A pályázat részleteirõl és a feltételekrõl Nagymaros honlapján, a www.nagymaros.hu-n olvashatnak. A pályázat
benyújtásának határideje: 2010. március 31.

Helyesbítés
A március 12-re meghirdetett SZÛRÕVIZSGÁLATRA nem
a Pax Corporis Alapítvány, hanem a Pax Corporis Háziorvosi Szolgálat szervezésében kerül sor.
DR. RENDESSY ANNAMÁRIA
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Történelmi séta a “Dám” körül
Tavaly, amikor mûsort szerveztem a Duna-parti helyszínre, még nem gondoltam,
hogy ez akár egy sorozat kezdete is lehet. Mindazok kedvéért, akik az elmúlt év május 16-án nem voltak jelen,
elmondom, hogy akkor
Nepomuki Szent Jánosra emlékeztünk. Itt látható szobra
sok viszontagság után került
erre a helyre, köszönhetõen
az önkormányzatnak, a Virá-

iki esztergomi árvízrõl, annak
következményeirõl, kelt Esztergom, 1838.
“1837-ben a tél már novemberben nagy havazással
beköszöntött. Egész télen
igen gyakran havazott, kb.
70-80 cm-t is elérte a hó magassága… Az idõ meglágyulván az 1838-iki Mártius elsõ
napján a Duna áradni
kezdett,…és 6-án itten a jeget
is elindítaná, de a hír szerint

N.Marosi
református
Ecclésiának a múlt márcziusi
rendkívül való Duna víze árja
miatt történt siralmas pusztulását elõadó és segedelmet
kérõ folyamodása, melyben
elõre is annyi forma summát
kér a Ge. Kasszából adattatni, a’mennyivel azt a reménylett kihirdetésbõl gyûlhetõ
adakozási pénzzel kipótolhatná: Hirdettessék ki ez a’ nagy
romlást szenvedett Ecclésia

Az 1838. március 15-én Nagymaroson valaha mért legmagasabb árvíz, nem hivatalosan kb.
873 centiméter magas volt. Ezt az eseményt több ház falán elhelyezett kõtábla örökíti meg. Ez
a tábla a Fõ tér 7. számú ház falán látható.
gos Nagymarosért Társadalmi Egyesületnek, Csengery
Jánosnak és Bethlen Gábornak. Nepomuki Szent János
az utak, a gyónási titok, a vízen járók védõszentje.
Itt a Duna mellett bizony
gyakran szükség volt az õ
közbenjárására, hiszen az évszázadok alatt levonuló árvizek hatalmas károkat okoztak.
Gróf Széchenyi István
(1791-1860) neve is árvíz,
konkrétan az 1838-as nagy
jégár kapcsán bukkan fel
Nagymaros történelmében.
Az 1838. március 15.-én
Nagymaroson valaha mért
legmagasabb árvíz, nem hivatalosan kb. 873 centiméter
magas volt. Ezt az eseményt
több ház falán elhelyezett kõtábla örökíti meg (Német utca
22., Váci út-orvosi rendelõ,
Fõ tér 7. számú és Váci út 45.
számú házak falán).
Következzék Heliser József rövid tudósítása az 1838-

a Drávától Pestig szintén…bé
állott Duna jege feszesen állván, a fölülrõl lefolyt jég a Visegrádi torokban fennakadt,
és azokat a felsõ jég hozta
szálfák, szénabuglyák s kazalok annyira növelték, hogy a
folyásban meggátolt víz – a
felsõ dunai jéggel szaporítva,
melly 3 nap alatt mind lejött,
és szabadon el nem úszhatván, megfeneklett, és majd
egészen a Garamnak Dunába szakadásáig megrakodott.
Szüntelen egész Mártius 13diki délig úgy dagadna, hogy
minden eddigi árvízek közül
a tett jelek szerint és ember
emlékezetére – a legnagyobbat, az 1809-kit is még öt lábbal meghaladván…”
A nagy pusztulásról az
alábbi sorokat olvashatjuk a
nagymarosi református egyház anyakönyvében:
“1838. július 3, 4, 5, és 6
napjain Rév-Komárom városában tartott közgyûlésen…melyen olvastatott a

mind a 9 esperességben mind
az Anya mind a’ Leány gyülekezetekben egy vasárnap az
adakozás végett”.
És még egy írás az 1838.
évi árvízrõl a Generalis protokoll-ban (jegyzõkönyvben).
“1838-ik esztendei Martius 5-rõl 13.-ig örökké felejthetetlen elromlása történt
Marosnak, hogy annak mását
ember soha még csak nem is
hallotta. A visegrádi és marosi szemközt települt gránit
sziklás bérc szorulatánál Dunánk fenékig türemlett jégtömege dúló zajjal kavargó vízözönléssel rohant rónánkon
át, halomra ontotta díszes, és
fájdalom, vályogból épült házait.
348 ház közül 25-öt egészen 13-at, pedig részben. Lakosait javaiktól, élelmiszereiktõl megfosztva a pusztulás
és az ínség mártírjaivá tette”.
1838-ban, Hont vármegyében 606 ház dõlt össze a
jégár következtében.

2010-ben, hátunk mögött
két hatalmas árvíz tapasztalatával is, csak sejtésünk lehet
a jégár erejérõl.
A pusztítás óriási lehetett,
az emberek elkeseredése még
nagyobb.
Hogy az 1838. évi jégár
meg ne ismétlõdjék, a közlekedési miniszterként Nagymaroson járó gróf Széchenyi
István kezdeményezésére,
községi robotmunkák felhasználásával emelték a
Dám-ot. Az építmény az iránta való hála és tisztelet jeléül
viseli az õ nevét.
“Történelmi sétánk a
‘Dám’ körül” második megemlékezésén, itt az újság hasábjain, gróf Széchenyi Istvánra emlékezünk, aki 150
évvel ezelõtt, 1860. április 8án halt meg.
“Éltem minden pillanatit
hazánk elõmenetelére, gyarapodására s nemesb kifejlésére fogom õszintén, s
lehelletem megszûntéig szentelni”.
És gróf Széchenyi István
egész életét arra tette, hogy
jobbítson. Tevékenysége a
társadalmi, a gazdasági élet
és a kultúra valamennyi területére kiterjedt, könyvei, levelei ma is útmutatásul szolgálhatnak, és munkásságának
látható eredményeivel találkozhatunk bármerre a Kárpát-medencében. A nagymarosi védmû, a “Dám”, csak
egy aprócska létesítmény a
temérdek alkotás közül.
Hitével, akaratával, szeretetével, felvilágosultságával,
kitartásával egy egész ország
gazdasági és kulturális életének felemelését szolgálta.
A nagymarosi Duna-parton sétálva, álljunk meg néhány percig a “Dám”-nál,
emlékezzünk gróf Széchenyi
Istvánra, “a legnagyobb magyarra”; szívleljük meg
örökérvényû szavait:
“…munkálni nagyban, s
ha nem lehet, munkálni kicsiben, de munkálni mindig;
másban csak akkor keresni
elmaradást, amikor már rajtunk nem múlt, s mindenek
fölött kötelességet teljesítni,
ha más nem teljesíti is”.
(Adó és két garas Buda,
1844.)
DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ
VALENTIN KRISZTA
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Országos kompetencia-mérés
A Kittenberger Kálmán
eredményei - 2009. május
Általános és Mûvészeti Iskola
Az oktatási és kulturális miniszter 2008/2009. tanév rendfebruári eseményei
jérõl szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendeletében meghatároFebruár 12-én (pénteken) a
váci Árpád Fejedelem Általános Iskolában tanulóink a szépkiejtési Kazinczy versenyen
vettek részt, Szlávik Anna 6.,
Halápi Gergely 7. helyezést ért
el. Ezúton is gratulálunk nekik!
Február 12-én (pénteken)
tartottuk meg alsó tagozaton a
farsangot, ami igen jól sikerült,
a felsõ tagozaton pedig a Diákönkormányzat szervezte
meg, ahol a gyerekeken kívül
a tanárok is beöltöztek. Nagyon jó hangulatban zajlottak
le a rendezvények.
Február 13-án a szombati
bálon fellépett a 4. a osztály
sváb tánccsoportja, Kovácsné
Hangrád Katalin vezetésével.
Nagy sikert arattak.
Az iskola február 19-ig a

8. osztályosok továbbtanulási
lapját elküldte a megjelölt középiskolákba.
Február 22-tõl már elkezdõdtek a nyelvi szintfelmérõ
felvételik a középiskolákban.

zottak szerint az Oktatási Hivatal a mérésekrõl intézményi
és fenntartói, valamint tanulói szintû elemzéseket készített,
melyek megjelentek 2010. március 1-jén a Közoktatási Információs Iroda honlapján. Íme a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola eredményei összehasonlítva
az országos, a kis városok, a városi, a budapesti általános
iskoláival:

Február 24-én (szerdán) a Matematikából:
Filharmónia bérlet elõadásán
8. osztály 6. osztály
sok tanítványunk vett részt.
Országosan:
484
489
Kis városok ált. iskolájában
463
467
Február 25-én ásványkiál- Városi ált. iskolákban:
497
481
lítás volt az alsó iskolában.
Budapesti ált. iskolákban:
497
515
KKÁMI – Nagymaros:
499
500
Szintén február 25-én német
nemzetiségi szavalóversenyre Szövegértésbõl:
8. osztály 6. osztály
mentek tanulóink Szendehely502
513
re, ahol Lázár Olivér 1. a osz- Országosan:
tályos tanulónk I. helyezést ért Kis városok ált. iskolájában:
477
488
el, így továbbjutott a megyei Városi ált. iskolákban:
491
505
versenyre, mely Szigetújfalun Budapesti ált. iskolákban:
520
544
kerül megrendezésre. Gratulá- KKÁMI – Nagymaros:
514
523
lunk neki!
A fenti adatokból kiderül, hogy a nagymarosi iskola mind
VALENTIN JÓZSEFNÉ
matematikából,
mind szövegértésbõl az országos szint felett telMB. IGAZGATÓ
jesített.

Játék a szavakkal
Gepárd
Ha én gepárd volnék,
olyan gyorsan futnék,
hogy mindenkit leelõznék.
Akkor lennék boldog, ha
Mindig húst ehetnék,
Minden este jókat aludhatnék,
Reggel, mikor fölkelnék,
újra boldog lennék.

Szerelõ
Ha szerelõ volnék,
mindent megszerelnék,
bármi elromolna,
sok szerszámomtól hamar megjavulna.
Akkor lennék boldog, ha
csavarkulcsot kapnék,
mert azzal könnyebben,
jobban javítanék.

Íjász
Ha én íjász volnék,
mindig célba lõnék.
Az íjászversenyeken
mindig elsõ volnék.
Akkor lennék boldog, ha
harcba nem vinnének,
és nem lennék vétkese
a sok kiontott vérnek.
BRÓDY JÁNOS UTÁN SZABADON, ÍRTA A 4.A

A kompetenciamérésrõl
A 2001 õszén elkezdõdött Országos kompetenciamérések sorában a 2009. május 27-én megrendezett (egy egész délelõttön
át tartó) mérések a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérték a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott
tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt
vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi
életbõl vett feladatok megoldásában.
A szövegértés területen a különbözõ szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez
vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzõen
az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének
értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.
A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott
feladatok valamilyen életszerû szituációban megjelenõ probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különbözõ területeit érintve
(mennyiségek és mûveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzõi és valószínûsége).
A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos
tanulója megírta, a tesztfüzeteket központilag javították, az ebbõl származó adatok szolgáltatják az ezen a honlapon elérhetõ
fenntartói, intézményi, telephelyi és egyéni jelentések alapját.
A tanulók eredményeit az iskolák maguk is elemezhetik a honlapon található szoftver segítségével. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükrõl, megismerjék erõsségeiket és gyengeségeiket e két felmért tudásterületen.
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Nagymarosi borverseny - tizedszer
Tizedszer rendezte meg Heininger
Károly és családja február 20-án,
a mûvelõdési házban a Nagymarosi Borversenyt. Idén 163 mintából választotta ki a zsûri a legjobbakat. Az ünnepélyes eredményhirdetésen, melyet Petrovics László polgármester nyitott meg öt kategóriában hirdettek abszolút
gyõztest, emellett számos borász
termékét jutalmazták éremmel, különdíjjal. A versenyre szép szám-

2008 bronz. Heininger Károly fajtatiszta fehér Chardonnay 2008
arany; fajtatiszta vörös Cabernet
Savignon 2007 arany; fajtatiszta
fehér Cserszegi Fûszeres 2009
ezüst; vegyes fehér 2009 ezüst;
fajtatiszta vörös Cabernet Savignon 2008 ezüst; fajtatiszta fehér
Irsai Olivér 2009 bronz; fajtatiszta fehér Chardonnay 2009 bronz.
Kiss István fajtatiszta vörös Cabernet Franc 2009 ezüst; fajtatiszta

Ocsenás Tibor büszkén mutatja serlegét (fent), a bórkostolás
mûvészete képekben (jobbra)
mal jelentkeztek helyi borászok,
de a környékbeliektõl és az ország
távoli településeirõl is érkeztek
minták. A pontozásnál idén szigorúbb mércét állítottak fel tudtuk
meg. A versenyt értékelte és az okleveleket, érmeket átadta Mojzes
Péter, a Zsigmond Király Borlovagrend tagja.
A borversenyen a helyi borászok harminckét érmet szereztek.
Különdíjat vett át Ocsenás Tibor
(aki fajtatiszta fehér kategóriában
93 pontot ért el) és Belányi Béla,
õ fajtatiszta vörös kategóriában 92
pontot szerzett.
A nagymarosiak eredményei:
Belányi Béla fajtatiszta vörös
Cabernet Savignon 2007 arany;
fajtatiszta vörös Cabernet Savignon 2006 ezüst; vegyes vörös (PB)
2006 ezüst; vegyes vörös (BV)
2007 ezüst; vegyes vörös (FC)
2007 bronz; fajtatiszta vörös Kékfrankos 2007 bronz; fajtatiszta fehér Királyleányka 2008 bronz.
Bótz László fajtatiszta fehér
Olaszrizling 2009 bronz. Farkas
Tamás vegyes vörös 2009 bronz;
fajtatiszta vörös Kékfrankos 2007
bronz. Gulyás Imre fajtatiszta vörös Kékfrankos 2008 ezüst; fajtatiszta vörös Cabernet Savignon

vörös Cabernet Franc 2008 bronz.
Krichenbaum Antal fajtatiszta fehér
Debrõi Hárslevelû 2009 bronz.
Matuk Bálint rosé 2009 bronz. Mészáros András fajtatiszta fehér
Olaszrizling 2009 bronz. Németh
Imre vegyes fehér 2009 bronz; vegyes vörös 2009 bronz. Ocsenás
Tibor fajtatiszta fehér Muscat Lumel
2009 arany; fajtatiszta fehér Olaszrizling 2009 ezüst; fajtatiszta vörös
Cabernet Franc 2009 bronz. Schmidt
& Udvarnoky fajtatiszta fehér
Olaszrizling 2008-as arany. Szepesi
Áron fajtatiszta vörös Merlot 2009
bronz. Zoller Rezsõ fajtatiszta fehér
Olaszrizling 2008 arany.
A tizedik alkalommal rendezett
verseny díjkiosztójának helyszínén, a mûvelõdési ház aulájában
láthattuk Heininger Károly nagypapája által vezetett Heininger
Fogadó régi berendezési tárgyait,
a fogadó elõtt készült régi fotókat,
egykori számlákat, a fogadó falán
elhelyezett tiltó és vicces feliratokat. A mûvelõdési ház belsõ terében pedig az elmúlt 9 esztendõ
alatt rendezett nagymarosi borversenyrõl készült cikkekbõl és fotókból készült kiállítást tekinthettek
meg a jelenlévõk.
FOTÓK: PÉNZES GÉZA
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NaKE hírek

pályázatot hirdet

A NAGYMAROSI KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYESÜLET
ÖRÖMMEL TUDATJA, HOGY
MÁRCIUS 23-ÁN ISMÉT NYITVA
A NAKE KIÁLLÍTÓTEREM A VÁCI ÚT 21. SZÁM ALATT.

Családi történelem címmel

NYITVA TARTÁS:

Olyan családi események, életutak bemutatását
várjuk, amelyek mögött érdekes és fontos, 1970
elõtti történelmi események különleges részleteit is megismerhetjük. A történet bármelyik országban játszódhat. Idõs emberek elmondásaiból származó régi, különleges történeteket szeretnénk
összegyûjteni. A történelmi részeket illetõen tárgyilagos leírásokat várunk, kérjük az egyéni minõsítéseket, politikai véleménynyilvánításokat
kerüljék.

KEDDTÕL-PÉNTEKIG
SZOMBAT-VASÁRNAP

14-18 ÓRÁIG
10-18 ÓRÁIG

A munka készülhet riport formájában, de leíró vagy
bemutató formában is. Ha lehetõségünk lesz rá, az
összegyûlt anyagokat nyomtatott formában is szeretnénk megjelentetni.
Az írásokat a www.htmik.hu oldal "Családi történelem" rovatába várjuk. A témához kapcsolódóan
régi fényképeket is várunk. Ha egynél több fotót
szeretne mellékelni, akkor a Galéria rovatban az
Életképek/Családi képek mappába beküldve teheti meg.
Beküldési határidõ: 2011. március 31.
Eredményhirdetés: 2011. április
A legjobb pályamunkákat beküldõk jutalomban részesülnek.

Tavaszi Tárlat
MÁJUS 2-ÁN (VASÁRNAP) 17 ÓRAKOR “TAVASZI TÁRLAT” CÍMMEL
NAKE KIÁLLÍTÁS NYÍLIK A NAGYMAROSI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.
MINDEN RENDEZVÉNYÜNKRE SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLÕDÕKET!
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Nagymaros és a nagyvilág
2. rész - Ausztria
A cikksorozat címe talán rejtélyes, de végigolvasva az egyes cikkeket kiderül
minden. A mai napig Dél-Amerika és Ausztrália kivételével bejártam szinte az
egész világot. Barátaim utazó nagykövetnek neveznek. Az is voltam és utazásaim során mindig sort kerítettem arra, hogy Nagymarosról, lakóiról, a híres
barokk templomunkról, kulturális értékeinkrõl büszkélkedve beszéljek külföldi ismerõseim, barátaim elõtt. Sõt jó házigazdaként meg is hívtam õket ide
Nagymarosra, ezzel is hozzájárulva szülõhelyem értékeinek jobb megismeréséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. Két beszélt nyelv birtokában könnyen boldogultam 4 találmányom külföldi értékesítésekor, illetve a nemzetközi tudományos konferenciák hivatalos programjain és az azt követõ esti fogadásokon. A német és az angol nyelv ismerete nélkül mindezen izgalmas élményeimrõl most nem írhatnék. Minden lehetséges alkalmat felhasználok arra, hogy
felhívjam a fiatalok figyelmét a nyelvismeret fontosságára, e nélkül ma itthon
és az EU-ban élni nem lehet. Ezért is támogatom jó szívvel az általános iskola
német nyelvû oktatásának fejlesztését, elõsegítve fiataljaink jövõbeni boldogulását. Most pedig dõljenek hátra kényelmes karos székeikben és olvassák
figyelmesen Nagymaros és a nagyvilág kapcsolatáról szóló cikksorozatomat.
Az Ausztriáról szóló rész folytatása elõtt olvasói megkeresésre
közreadom azoknak a külföldi
partnereknek, delegációknak a felsorolását, akik meghívásomra
Nagymarosra látogattak és így
megismerhették szülõhelyem
szépségeit, kultúráját, nevezetességeit.
1965. Maribori (Szlovénia) 8
fõs delegáció.Vezetõ: Mirkó
Plibersek. 1967. Dresdai Fõiskola (Hochschule für Verkehrswesen). Josef Taube adjunktus.
1971. A Wilhem Hegenscheidt
(NSZK), “találmány vásárló” cég
3 fõs delegációja. 1978.A “Licencia Találmányértékesítõ” lipcsei
külkereskedelmi partnere. 1979.A
“Licencia” lengyel partnere
Ratibors-kaból. 1982. A Linzi
Közl.Vállalat szabadalom vásárló delegációja. 1986. A
Würtembergi Villamos Közlekedési Vállalat müszaki delegációja. 1989.Az SNCF (francia államvasutak) Dijoni cégének mûszaki
vezetõi. 1991. Roger Maurel a
France Telecom fõmérnöke.
1992-98-ig többször a SvájciMagyar Államközi Együttmûködés Infrastruktúra Bizottság
projektmanagereként meghívtam
a Bernben és Zürichben mûködõ
tagjait, az EVED (Közl.+Energia
Min.) államtitkárait, fõosztályvezetõit, az együttmûködõ tervezõ
irodák vezetõit. 1994.A “RENFE”
(spanyol vasutak) és “TALGÓ”
vasúti jármûveket gyártó cég
managerei.
Akik közvetve például egy–
egy külföldi konferencia esti fogadásain vagy a tárgyalásokat követõ ebédeken kaptak tájékoztatást szülõföldem szépségeirõl, nevezetességeirõl, azokról a cikksorozat folytatásában szólok.
Nos, Bécsbõl vonaton utaz-

tunk Salzburgba. A kocsik mûszaki színvonala, tisztasága már akkor is jelentõsen felülmúlta a hazait. Az utasok kedvesen érdeklõdtek, hogy honnan jöttünk, látva eltérõ ruházatunkat, hallva furcsa dialektusú beszédünket. Úgy
éreztem, hogy elnyertük szimpátiájukat, miután jó marosi stílusban elmeséltük jövetelünk családkutatási célját. Salzburg egyik
kertvárosában Aigenben, Josef
Hell házában laktunk. Néhány
Schillingért nemcsak szállást, reggelit kaptunk, hanem az ajtó elé
kitett cipõinket is kipucolták. Sõt
a kedves házigazdánk bemutatta
“svájci” falambériás szobáját miután felesége vásárolt. A szoba
négy sarkában nagyméretû fa szoborfejek díszelegtek. A miértre
lecsavarta az egyik fejet, amely
egy snapszos üveget rejtett. A
snapsz jó ízû volt, a svájci szoba
titkára fény derült, a fejdísz visszakerült 40 éves helyére. Hell úr felesége errõl mit se tudva óvatos
kézmozdulatokkal talán még ma
is törölgeti azt. A sebes folyású
Salzach partján fekvõ történelmi
város sok mindenrõl híres. Szinte
Európa közepén fekszik, hiszen
Párizs, Róma, Koppenhága, Marseille egyforma távolságra van.
Szerintem Európa legkisebb és
egyúttal legszebb kisvárosa is. A
város messzirõl is jól látható jelképe a “Mönchsbergre” épített,
ma is lakott vára, az érsekek székhelye. Napos idõben élvezetes látványt nyújt a “Mirabellgarten”
felõl nézve. A kertben csodálatos
virágözön és egy kis barokk színpad, csend, rend és szép kilátás az
“Unterbergre”, illetve a “Gaisbergre”, a város két hegyi õrére.
Ez utóbbi jelzi a várható helyi idõjárást is. Ha tisztán látszik csúcsa,
esni fog és fordítva. És ha esik,

akkor abszolút merõlegesen, mivel ott ritkán fúj a szél. Az 1756os év aranybetûkkel került a salzburgi krónikába, hiszen ekkor született Wolfgang Ama-deus Mozart
a hercegi udvar zenészének fiaként. 1860 óta Mozart városa a
zenérõl, a mûvészetekrõl, a tudományról híres. A Salzburgi Ünnepi Játékok története 1917-ben kezdõdött. Ekkor alapították ”Salzburger Festspielhaus-gemeinde”,
azaz a Salzburgi Ünnepi Játékok
Házának Közössége néven azt.
Aki egyszer végigsétál a belváros Getreidegasse, azaz Gabona utcáján, az beleélheti magát az
egykori olasz barokkos élet színes,
sokszínû tarka forgatagába, a mesterségre utaló címeres boltok míves áruinak zuhatagába. A 9. számú házban született Mozart, érthetõen ma múzeum, amely tele
van kottákkal, zeneszerszámokkal, tárgyi emlékekkel, 15 éves korában Mária Teréziától kapott óráját is beleértve. Az “Észak Rómájának” nevezett városnak 24 római katolikus temploma van. Ezek
közül csak egyet említek a Szentháromság templomot, amely a
Makart teret uralja barokk kupolájával. A tér legrégibb háza Mozart apjának, Leopold Mozart udvari zenésznek a lakóháza. A tér
harmadik jelentõs épülete az
1914–ben befejezett zenepalota, a
Mozarteum. Ma Zeneakadémia.
Kétnapos várost felfedezõ sétánk
után ellátogattunk a közeli
Halleinbe, amely határváros, régebben a sóbányászatáról, de ma
már csak a Lustige Rutschfahrt,
azaz vidám csúszkálás a sóbányába invitáló programjáról híres. A
bányában minden látogató egy fehér, erõs szövésû Anzugot és a
félelmet ellensúlyozó snapszot
kapott. A lecsúszás 60 fokos lej-

tésben fekvõ, szálkamentes két
kör keresztmetszetû gerendán, 3
lépcsõben zuhanva, óriási üvöltés
kíséretében, egymásba kapaszkodva történt. Én szerencsés voltam, a csoport utolsó tagjaként egy
osztrák hölgyet átkarolva, a levegõt kapkodva kapaszkodtam belé.
A Rutschfahrt valóban élvezetes
volt, lenn a bánya belseje látványa kevésbé. Mire észhez tértünk
már határt is váltottunk. Felettünk
terült el Berchtesgadeni Hitleri
Sasfészek. Ilyen izgalmak után a
Salzkammerguti régió hegyes,
csillogó vizû tavakkal körülölelt,
csendes, de vadregényes tájait csodáltuk. Most csak Bad Ischl üdülõhelyet említem, amely
Salzkammergut központja a Traun
völgyében. Klimatikus gyógyhely. A fürdõtelep sétányai közepén található a Kurpark, benne a
díszes fürdõépület, az ivókúttal,
amelynek 3 bronzalakja Ischl lakóit, egy vadászt, bányászt, halászt
ábrázol. Ferenc József császár
1854-tõl 60 éven keresztül minden nyáron a Kaiser villában, ebben a klasszicista stílusú, biedermeier berendezésû nyaralóban lakott. Innen járt vadászni az erdõkbe és kis kitérõkkel Schratt Katalin színésznõhöz, meghitt kedveséhez. Salzburg-Aigeni szállásunk
felé haladva érintettük Bad
Goisern üdülõhelyet (itt minden
falu az), amelyet minden turista
nemcsak a kénes vizérõl, hanem
a különlegesen varrott és szögezett, hegymászók között híressé
vált bakancsáról ismert.
Elbúcsúztunk Hell úrtól, elindultunk családkutató utunk
célállomására, Zell am See világhíres üdülõvárosba, amely a
Zellersee partján fekszik. A tó 4
kilométeres partjáról szép kilátás nyílik a nyáron is havas 2000
méter feletti hegycsúcsokra. A
Schmittenhöhe tetejérõl déli
irányban ellátni a Großglocknerig, északra a Dachstein 3000
méteres sziklacsipkéibe esik pillantásunk. Ez a kilátó a
Kitzbüheli Alpok része. Kitzbühelben minden évben elsõ
rangú Hanenkampfrennen, azaz
kakastarély sívilág kupa versenyeket rendeznek, amelyeket ma
már a TV jóvoltából is élvezhetjük. Noha számtalan plébániában – Salzburg, Sankt Johann in
Pinzgau, Zell am See, Kitzbühelérdeklõdtünk, a templomi bejegyzésekben Zoller és Emmer
õsöket nem találtunk. Amikor
2005 után ismét itt és Tirolban
jártam célirányosan kutatva már
eredményes volt utam, amelyrõl
a “ZOLLEREK” címû elaborátumban írtam.
(folytatjuk)
ZOLLER JÓZSEF
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A mûvelõdési ház programjai

Ugye jók vagyunk?

ÁLLATVÉDÕ SOROK
Az én cicáim
Van nekem két aranyos kiscicám. Az egyik Mirci, a másik
Cirmi. Mircit az iskolából hoztam haza, ott találtuk, Cirmit
pedig egy bácsi találta meg, mert egy kutya szétszedte. Betette egy zacskóba, és el akarta ásni, amikor egy néni észrevette,
hogy a cica még mozog. A néni ápolgatta egy kicsit, aztán
elhozta hozzám. Mirci akkor már ott volt nálunk. Az elsõ napon nem nagyon örültek egymásnak. A konyhában van nekik
egy saját foteljük, és az elsõ éjszaka az egyik cica lent aludt a
fotelban, a másik meg fent a fotel háttámláján. A következõ
éjjel már egymást átölelve aludtak. Imádnak együtt játszani.
Amikor a cicabemutató volt, meglepõdtem, hogy milyen jól
viselkedtek. Nyugodtak voltak, doromboltak mindenki kezében. Nagyon büszke voltam rájuk. Nagymamám néha mondogatja, hogy rosszak és rendetlenek, de õk az én cicáim, és
én nagyon-nagyon szeretem õket.
HANSÁGHY LAURA 5/A OSZTÁLYOS TANULÓ
TAVASZI AKCIÓ! Kutyák és macskák ivartalanítására, valamint macskák veszettség elleni oltására. Jelentkezési
lapok találhatók: Bethlen sörözõ, horgászbolt, könyvtár, polgármesteri hivatal. A jelentkezések leadhatók ugyanott, március 19-ig. A mûtétek elvégzésének kezdete: április 12-e.
KIZÁRÓLAG NAGYMAROSI GAZDIKNAK! Kutyája vagy macskája gyógyításához anyagi segítségre lenne szüksége? Forduljon dr. Drobilich Jánoshoz, ahol a kérelem alapítványi támogatásra nyomtatvány kitöltése és a gyógykezelés várhartó költségének megállapítása után az alapítvány kuratóriuma döntést hoz arról, hogy milyen mértékben tud támogatást nyújtani.
SAJÁT HONLAP. Külföldi támogatóinknak hála saját
honlapunk lett, ennek címe: vwww.matefoundation.com. Kérjük adja tovább barátainak és ismerõseinek.
Kérjük támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával, hogy továbbra is hatékonyan tudjunk segíteni.
A rendelkezõ nyilatkozatán a kedvezményezett: Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány, adószáma: 18700767-1-13 .

Március 11., de: vásár
Március 11., 18.30 óra: Nagymaros Turizmusáért és Idegenforgalmáért Egyesület alakuló ülése
Március 12., de: Ünnepi megemlékezés – iskola
Március 13. 8-12 óráig: szemétdíj szedése
Március 15. 10 óra: városi megemlékezés. Ünnepi szónok: Harrach Péter országgyûlési képviselõ, az országgyûlés alelnöke. Közremûködnek a KKÁMI 4. osztályos
növendékei és a Nagymarosi Gyermekkórus
Március 16., de: vásár
Március 16., 13-18 óráig: szemétdíj szedése
Március 16., du: KRESZ tanfolyam
Március 20., du: családi rendezvény
Március 22., 10 óra: szavalóverseny – felsõ tagozat
Március 22., 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Március 25., de: vásár
Március 26., 14-17 óráig: Fiatal muzsikusok napja
Március 27., de: sakk foglalkozás
Március 27., 18 óra: Fórum – Jobbik
Március 30., de: vásár
Április 1., 12-19 óráig: véradás
Április 6., de: vásár
Április 11., 6-19 óráig: országgyûlési képviselõválasztás

Anyakönyvi hírek
Születtek: Molnár Szabolcs és Trieb Mariann lánya Zsófia, Záhorszki Zoltán és dr. Gyarmati Ágnes lánya Emília, Ádám Krisztián és Zoltai Zita Mária fia Krisztián,
Burik Norbert és Tóth Erika lánya Luca.
Házasságot kötöttek: Mester Róbert és Jónás Renáta
Mária.
Elhunytak: Rudolf József, Bergmann Vilmos, Horváth
Kornél, Boros Józsefné szül.: Trampó Margit, Mészáros László.
Helyesbítés: A februári számban tévesen jelent meg az anyakönyvi híreknél az elhunytak között egy név, Rudolf Antalé.
Nem õ, hanem a bátyja, Rudolf József hunyt el.
A téves közlésért a gyászoló család elnézését kérjük.

Nagymaros
Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város
Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika
(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Telefon/fax: 27/316-100

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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Emlékezés a
kommunizmus
áldozataira
A FIDESZ nagymarosi szervezetének rendezésében a kommunizmus áldozataira emlékeztek
február 28-án délután a mûvelõdési házban. Az est elsõ részében a Nagymarosi Színkör elõadása vetítéssel egybekötve felidézte dr. Brusznyai Árpád életét, meghurcoltatását.
Brusznyai Árpád a Pázmány
Péter Tudományegyetem bölcsészkarára került 1942-ben. Tudása, szorgalma ismeretes volt.
1951-ben védte meg a "Homérosz kérdésrõl" írt disszertációját.
Latin-magyar-történelem-görög
tanári diplomát szerez. 1956-ban
már a veszprémi Lovassy László
gimnázium tanára. 1956. október
26-án beválasztják a Veszprém
megyei forradalmi tanácsba,
majd a forradalmi tanács elnöke
lesz. 1956. november 4-én a
szovjet helyõrség katonái elfogják. 1957. október 15-én ügyének
elsõfokú tárgyalásán a Magyar
Népköztársaság elleni szervezkedésben való részvétel címén életfogytiglani börtönre ítélték. Az
ügyész fellebbezése folytán
1958. január 9-én halálra ítélik.
Kegyelmi kérvényére nem érkezett válasz. 1958. január 9-én kivégezték. Kivégzése pillanatában
harminchárom és fél éves volt,
egy boldog család feje, egy kislány büszke apja.
A rendezvényen jelen volt és
emlékezett a kommunizmus áldozataira Harrach Péter országgyûlési képviselõ, a parlament
alelnöke és Wittner Mária országgyûlési képviselõ, aki kétszáz napot töltött börtönben halálraítéltként. A másodfokú bíróság 1959. február 24-én életfogytiglanra változtatta az ítéletet. 1970. március 25-én szabadult nemzetközi nyomásra.

Kéményseprõ-ipari szolgáltatás

Lakberendezési üzlet

Tájékoztatjuk városunk polgárait, hogy a
Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft arcképes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozói a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3.-7. §-a értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási határain belül – február 10-tõl március 14-ig látják el, valamint díjat szednek.

Bio-, gyógy-, ortopédmatracok, ágyak, ágybetétek, gyapjú, toll, mûszálas ágynemûhuzatok. Takarók, plédek, törölközõk, lakberendezési cikkek, bõr, szörme áruk, gyermek ágyak, ágynemûk ajándéktárgyak értékesítése.

HÚSVÉTI AKCIÓ! 10-20 % KEDVEZMÉNY!
Szolgáltatásaink: TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS, ÁTALAKÍTÁS (ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mûszõrme, kabátok). Szõrmekészítés, ékszerjavítás.

Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)
Nyitva tartás: kedd-péntek 9-tõl 17 óráig, szombat 9-tõl 12 óráig
Telefon: 06-20/567-2700, 06-20/401-4738

Nagymaros
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Köszönetnyilvánítás
A Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány nevében köszönjük a település lakosságának, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották alapítványunk javára. A 2009. évben tett felajánlásokból
242.690 forint gyûlt össze. A
kuratórium még nem döntött
hogy mire fordítjuk, de amikor
felhasználjuk, tájékoztatni fogjuk a lakosságot a döntésrõl.
Igyekszünk minden évben úgy
felhasználni, hogy az ellátott
idõseink mindennapjait tegyük
vele kellemesebbé, szebbé.
2010. évben is tisztelettel
kérjük, hogy adják alapítványunknak személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány 2626 Nagymaros, Vasút u.6. Adószám:
18669103-1-13
Elõre is köszönjük:

Bedéné dr. Balogh Róza

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Énekelni szeretõ lányok,
asszonyok figyelem!!
Szeretettel hívunk, várunk
minden énekelni szeretõ
lányt és asszonyt a Nagymarosi Nõi Karba!
Próbák: szólampróbák
hétfõn 19 óra: mezzo, 19.30
óra: alt, 20 óra: szoprán,
összkari próba: szerdán
19.15 órától a mûvelõdési
házban.
Látogassatok el egy próbára, és ha tetszik, maradjatok!
Szeretnénk, ha minél
többen csatlakoznátok hozzánk, megismernétek az
együtténeklés örömét.

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”

Palotakoncert
A váci püspöki palota
dísztermében március 21én, vasárnap 18 órakor
Pergolesi: Stabat Mater
címû mûvét hallhatják az
érdeklõdõk. Közremûködik: az Albinoni kamarazenekar (mûvészeti vezetõ: Zsigmond Balassa) és
az Andorate vegyeskar
(mûvészeti vezetõ: Dombó Dániel és Barta Viktória).
Ingyenes belépõk Sátori Lászlóné szervezõtõl
igényelhetõk 06-20/9742458 telefonszámon.
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Ismerjük egymást!
A választás nem az ígérgetés,
hanem a számadás ideje.
Az eddig együtt elért eredményekre
büszkék lehetünk.
- Ovi-Suli fejlesztés indult.
- A helyi önkormányzati fejlesztések
támogatást kaptak
(pl. városközpont kialakítására).
- Helyi vállalkozók kaptak támogatást.
- Vidékfejlesztési segítséget kapott a mûvészeti
iskola eszközbeszerzése.
- Megindult a nagymarosi árvízvédelmi
vonal kiépítése.
- Vidékfejlesztési támogatást kapott, így
hamarosan megindulhat a helyi borturisztika
fejlesztése.
- Felszerelésekkel támogatom a helyi
labdarúgó csapatot.

Személyemre leadott szavazatával
támogasson, hogy folytathassuk
a közös munkát!

Március 8.: Nemzetközi Nõnap
Ez az a nap, amelyet a nõk komoly harcok és áldozatok árán
vívtak ki maguknak. A régi korokban a nõk nem voltak egyenrangúak a férfiakkal, de szerencsére mindig akadtak forradalmi
beállítottságú lányok és asszonyok, akik következetesen ragaszkodtak ahhoz, hogy a férfitársadalom elismerését, megbecsülését kivívják a nõk számára. Ez a harc nem volt egyszerû,
de ma már nemcsak a nõi szervezetek tartják számon szerte a
világon, hanem az ENSZ is világnapként jegyzi.
A Nemzetközi Nõnap az
egyszerû, de mégis a történelmet alakító nõk története. A nõk
évszázadok óta tartó küzdelmében gyökeredzik, amelynek célja, hogy a nõk a férfiakkal
egyenlõ feltételek mellett vállalhassanak munkát és részt a
társadalomból.
Már az ókori Görögországban
elkezdõdött a küzdelem azért,
hogy a nõk nagyobb figyelmet
vívjanak ki a társadalomban,
melyet teljes egészében a férfiak

án Oroszországban is tüntettek a
nõk a békéért, kenyérért.
Ezzel vált véglegessé a nõnap
dátuma is, mely a világ legtöbb
országában március 8. Hazánk a
nõnap felhívásához elõször
1913-ban csatlakozott, 1914-ben
pedig már országszerte rendezvényeket szerveztek. Az eredetileg különbözõ idõpontokban
rendezett nõnap 1948-tól március 8. lett.
Ebbõl az alkalomból szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük a nõket. Boldog
Nõnapot!
NÓGRÁDY LÁSZLÓ

vásához. E döntés alapján a következõ évben, 1911. március
19-én elsõ alkalommal ünnepelték a Nemzetközi Nõnapot
Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A gyûléseken résztvevõ férfiak és nõk
a szavazati jog és a tisztségvállalás joga mellett a munkavállalás,
szakmai továbbképzés jogát is
irányítottak. A francia forradalom követelték, valamint azt is, hogy
idején a nõk a “szabadság, szûnjön meg a munkahelyi megegyenlõség, testvériség” kiáltásá- különböztetés. 1916. március 8val vonultak Versailles elé, hogy
a nõk választójogát követeljék.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Nemzetközi Nõnap hagyománya 1857. március 8-án indult
Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki férjem RUDOLF
útjára amerikai nõk demonstráJÓZSEF temetésén részt vett és enyhíteni igyekeztek fájcióival, akik a rossz munkaködalmunkat.
rülmények és az alacsony fizeRudolf Józsefné (Kati)
tések ellen tiltakoztak.
A Nemzetközi Nõnap gondolata elõször a századfordulón
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
merült fel, majd 1910-ben a szocialista internacionálé résztvevõi
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
alapították meg, mint nemzetköBERGMANN VILMOST utolsó útjára elkisérték, sírjára
zi ünnepet, tiszteletadásként a
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
nõk jogaiért küzdõ mozgalom
Köszönettel:
elõtt és egyben segítségként is az
Felesége, Lánya, Fia és családtagjaik
egyetemes nõi választójog kiví-
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HHHH Verõce, Árpád út 49.
Tel.: 27/350-087, 06-30/9540-573
Faáru, léc, csavar, szög, zár, pánt, vasalat,
szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú,
fióksín, szúnyogháló, festék, higító, lakk, lazúr,
ragasztó, gipsz, kisgép...
HAVONTA AKCIÓK! Nyitva: H-P 8-17, Szo.: 8-13

Tavasszal is célszerû
ellenõrizni a vízóraaknát!
Nemcsak télen, a fagyok elõtt, hanem ilyenkor tavasz kezdetekor is érdemes ellenõrizni a vízmérõket.
A házi ivóvízhálózat részét képezõ vízmérõakna tisztán tartásáról és a vízmérõk épségének megõrzésérõl a fogyasztó köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata szerint a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerû megvizsgálni a vízmérõakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellõztetjük az aknát, így a mérõk megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg
jelentõsen károsíthatja a szerkezeteket.
A DMRV Zrt (Vízmû) szakemberei gyors és egyszerû technikát javasolnak az állapotellenõrzésre és a hálózat tesztelésére:
zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és nézzük meg a vízmérõt. Ha a legkisebb csillagkerék
mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes
szakemberrel átnézetni a rendszert. Ellenkezõ esetben utólag
váratlan meglepetés érhet minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérõ, akkor is
meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és
javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket.

Köszönjük, hogy odafigyel
vízmérõje állapotára, hiszen a
vízórák rendeltetésszerû
mûködtetése közös érdekünk!
DMRV Zrt
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Üzleteink

március 5-tõl 20-ig
Füstölt kötözött sonka vác. (Ász)
Füstölt fõtt kötözött sonka vác. (Ász)
Füstölt tarja vác. (Ász)
Füstölt fõtt tarja vác. (Ász)
Paraszt lapocka (Ász)
Paraszt sonka (Ász)
Füstölt hátsó csülök (Ász)
Ahida sertésnyelv rolád
Ahida pritaminos csirkemell csemege
Ahida füstölt fõtt hálós pulyka sonka
Ahida füstölt fõtt pulykacomb vf.
Ahida füstölt fõtt pulykamell

1 kg
1kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

895.895.995.985.955.1195.749.995.795.995.855.1685.-

(895 Ft/kg)
(895 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(985 Ft/kg)
(955 Ft/kg)
(1195 Ft/kg)
(749 Ft/kg)
(995Ft/kg)
(795 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(855 Ft/kg)
(1685 Ft/kg)

Florin margarin
Farmer uht tej 2,8 %
Farmer uht tej 1,5 %

500 g
1l
1l

129.159.155.-

(258 Ft/kg)
(159 Ft/l)
(155 Ft/l)

Bonbonetti moments ovál desszert
Bonbonetti moments szív desszert
Twix szelet 51 g+20 %
Mars szelet 42 g+20 %
Snickers szelet 51g+20 %

171 g
121 g
61,2 g
50,4 g
61,2 g

885.695.120.120.120.-

(5175 Ft/kg)
(5744 Ft/kg)
(1961 Ft/kg)
(2381 Ft/kg)
(1961Ft/kg)

Hipp gyermekkeksz
Hipp duett (alma, mangó, túrókrém)
Hipp duett (joghurt gyümölcsökkel)
Kecskeméti gyümölcs bébi desszertek
La Festa cappuccino utántöltõ (5 féle)

150 g
160 g
160 g
190 g
100 g

345.239.239.199.229.-

(2300Ft/kg)
(1494 Ft/kg)
(1494 Ft/kg)
(1047 Ft/kg)
(2290 Ft/kg)

Ledo gyalult tök
Csirkemáj fagyasztott

1 kg
500 g

299.249.-

(299 Ft/kg)
(498 Ft/kg)

Theodora ásványvíz (dús, mentes)
Szentkirályi jeges tea (citrom, barack)

1,5 l
1,5 l

95.215.-

(63,3Ft/l)
(143Ft/l)

Manzanilla olívabogyó pörk. paprikával tölt.
Globus családi májkrém tépõzáras
(sertés, szárnyas, marha)
Globus vagdaltak (több íz)
Dekó melegszendvicskrém (több íz)
Ragazza csemege uborka 8-10 cm
Ragazza tészta (több féle)
Ragazza tarkabab
Ragazza sárgaborsó

300 g
130 g

139.159.-

(463 Ft/kg)
(1223 Ft/kg)

130 g
290 g
720 ml
800 g
500g
500 g

159.299.169.189.195.145.-

(1223 Ft/kg)
(1031 Ft/kg)
(235 Ft/l)
(236 Ft/kg)
(390 Ft/kg)
(290 Ft/kg)

Well Done inox tisztító
Well Done kerámialap tisztító
Mira eü. papír 16 tekercses
Dymol légfrissítõk
Zum általános tisztítók
Zum öblítõk
Zum WC-gél (több illat)
Zum mosogató (több illat)

750 ml
750 ml
1 csom.
300 ml
750 ml
1l
1l
0,5 l

499.499.685.165.165.175.249.129.-

(665 Ft/l)
(665 Ft/l)
(42,8 Ft/db)
(550Ft/l)
(220Ft/l)
(175 Ft/l)
(249 Ft/l)
(258 Ft/l)

Frieskies száraz macskaeledel 2 féle

300 g

235.-

(783 Ft/kg)

2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu - Áraink a készlet erejéig érvényesek!

