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annak a nemzetnek jeles napjai - dicsõségesek, vagy gyászosak, amelyekrõl
az utókornak „illik” megemlékezni. Az
illembõl még kitart valameddig, de a közös
emlékezet halványul. A pirosbetûs ünnepek
egyre inkább csupán alkalmat jelentenek a
kiadós alvásra, házimunkára, szórakozásra.
Az emlékezõk száma csökken.
De tudjuk-e, hogy miért „kell” történelmünk emlékezetes eseményeiről megemlékezni? Hát azért, mert amelyik nemzetnek
nincs múltja, jövője sincs! A múlt pedig
nem elvontan lebeg, a múlt az, amit emlékezetében hordoz a nemzet.
Gondoljunk ilyenkor azokra a hősökre és
áldozatokra, akik tettekkel bizonyították elkötelezettségüket, akik vállalták a halált,
börtönt, száműzetést, vagyonuk elkobzását
a nemzet ügyéért. Mert mi a nemzet? Gyerekeink, unokáink és azok leszármazottainak

jövője. Rákóczi a leggazdagabb földesúr
volt – és lemondott mindenről, inkább
száműzetésbe ment, minthogy megalkudott volna az elnyomó hatalommal. Széchenyi István, aki saját vagyonából, jövedelméből adott a haza felvirágoztatására megőrült, Kossuth a száműzetést választotta, a 13
aradi vértanú pedig elfogadta az áldozathozatalt a hazáért. Haláluk személyes és családi tragédia volt, de példájuk évszázadokra
ad erkölcsi erőt és fölényt a nemzet jobbik
felének.
A helyzet ma rosszabb, mint 1848-ban
volt. A nemzet szétesett, fogyasztói egyedekre bomlott, a feléjük nyújtott kezet ellökik.
Az összefogás, a szolidaritás hiányát csak
akkor érzik majd, amikor saját személyük
kerül bajba, betegségbe. Akkor keresnék a
segítő kezet, de az akkor már tehetetlen lesz.
Talpra magyar, hí a Haza!
Tharan-Trieb Marianne

Rosszkedvünk tele nem múlik,
bár feltartóztathatatlanul jön a tavasz

Húsvét idén is lesz
Tavasszal mindig megüljük a kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot. Igen, régen a
húsvét volt a legnagyobb
ünnep, amikor az emberek mindent bensőségesebben éltek át, a Megváltás történését is.
Örömmel készülünk
karácsonyra, a Fény
alászállására, Jézus születésére miközénk - csak
az utóbbi időben lett belőle ajándékozási-szeretetünnep -, mert jelzi, előrevetíti a Feltámadást. Hiszen tudjuk, hogy Jézus
azért testesült meg az anyagi
világban, hogy az ember lelkét
megszabadítsa, mennyei régiókba

vezesse. Az esendő ember naponta
megtapasztalja a halált (a másik
ember halálát), ezért nagy
szüksége van a feltámadás reményére. Kétfajta ember
van: aki hisz és aki hitetlen.
Jézus mindkettőért vállalta a kereszthalált, de
utóbbi elutasítja a feléje
nyújtott kezet, a rövid
emberi élet távlatában
él, nem kér az örök életből. A hívő ember az anyagi világban él - örül és
szenved - de húsvét idején Krisztussal együtt lélekben meghal, majd feltámad. Ez teszi számára kibírhatóvá a halál gondolatát.
Tharan-Trieb Marianne
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Igen mozgalmasan telt a képviselő-testület e
havi munkája, hiszen 11-én a szobi rendelőintézet ügyét, 15-én második olvasatban tárgyaltuk a
költségvetést, 14-én Szobra kihelyezett ülést tartottunk, 18-án, 19-én és 21-én bizottsági ülések
voltak, 25-én pedig rendes testületi ülés volt este
hét órától éjjel egyig.
Februárban a legnagyobb feladat az éves költségvetés összeállítása volt. Az első, polgármester
által elénk terjesztett változatban 412.302.000 forint működési forráshiány szerepelt, melyben
működési hiány 164.611.000 forint, felhalmozási,
fejlesztési hiány 247.691.000 forint volt. E tervezetbe beépítettek az intézményvezetők minden
olyan fejlesztést, mely számukra törvényi előírás,
létfontosságú a mindennapi működésükhöz.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az idei
költségvetés első olvasata az úgynevezett igényköltségvetés, amely már második éve abból a
célból került a testület elé, hogy mindenki láthassa, mennyi pénzre volna szükség a kiegyensúlyozott, szakmai munkához az intézményekben.
Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy az
előző évhez képest az állami támogatás még inflációt követően sem nőtt, viszont az energiaárak, a működési feltételek nagymértékben romlottak, vagyis a kormány magára hagyja az önkormányzatokat, és nem finanszírozza a kötelező ellátásokat sem. Ez azt jelenti például az iskola esetében, hogy az idei évben ugyanarra a feladatra 20 millió forinttal kevesebbet ad, mert a leosztás elve megváltozott, s az mindig az önkormányzatok kárára változik.
A testület a kezelhetetlen hiány miatt kérte a
hivatalt, hogy válasszák szét a kötelező és a szabadon választott feladatokat, valamint tegyen a
polgármester javaslatot a hiány kezelésre, a kiadás csökkentésére és a bevétel növelésére. A bizottságok mindegyike alaposan megtárgyalta,
hogy a saját területén milyen lépéseket lehet
tenni e cél eléréséért. Tényként kell elfogadnunk, hogy a jelenlegi intézményi keretek között, ezekkel a központi támogatásokkal tovább
nem tud működni a város, alaposan át kell gondolni a túlélés lehetőségeit. Olyan költségvetést
kell elfogadnunk, amellyel sikerrel pályázhatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű
települések kiegészítő támogatására, valamint
egyéb központi támogatásokra. Növelni kell az
idegenforgalomból befolyó jövedelmet, be kell
hajtani az adókinnlevőségeket és szigorítani kell
az adózási fegyelmet, az önkormányzati vagyonnal kizárólag fejlesztési céllal okosan kell gazdálkodni. Az intézmények vezetőit felszólította a testület, hogy május végéig dolgozzák ki, hogy mi-

lyen körülmények között tudjuk közösen biztosítani a túlélést (mikrotérségi társulás, települési
társulás, nem kötelező feladatok lefaragása stb.)
Tudni kell, hogy az állam által alulfinanszírozott intézmények minimalizált működéséhez az
önkormányzat a helyi adókból a következő
összegekkel járul hozzá:
– iskola: 65 millió forint
– óvoda: 52 millió forint
– öregek napközije: 19 millió forint
– konyha: 12 millió forint
– művelődési ház, könyvtár: 16 millió forint
– gyermekjólét: 2 millió forint
– pedagógiai szakszolgálat: 7,5 millió forint.
Az első olvasat, amely megmutatta a hatalmas hiányt, tájékoztató jellegű volt, ennek elfogadása az ülésen természetesen szóba sem került. Nem csak a helyi adókból, hanem egyéb
más forrásból kell az önkormányzatnak kiegészítenie az intézmények költségeit, hiszen
sajnos nincs 173,5 millió Ft adóbevételünk.
A második olvasatra elénk kerülő változatban
már 104.640.000 forint fejlesztési hiányt s
148.366.600 működési igénykiadást tervezett be
a város vezetője. Mellékletként megkaptuk még
az intézményvezetők által sorrendbe állított igényeket, s nehéz szívvel, de újabbakat kellett lehúznunk. Végül a testület harmadik olvasatban
9:2 arányban elfogadta a költségvetést, Edöcsény
és Janovics képviselő urak nem szavazták meg,
mivel soknak ítélték meg a működési hiányt, a
80.990.000 forintot, és ehhez társul még
88.000.000 forint likviditási hitel és 27.292.000
forint felhalmozási hitel. Idén kényszerül a város
először működési hitelt felvenni, s ezzel elindult
egy eladósodási folyamat, melyet idén struktúraváltással mindenképpen meg kell állítani, volt a
többségi képviselők véleménye, s ehhez mihamarabb ötleteket vár a város vezetőjétől.
A második olvasat már számos takarékossági intézkedést tartalmazott, de még benne
maradtak többek közt a fejlesztési célú beruházások költségtervei. A második költségvetési
tárgyalás során tételesen kellett a fejlesztési, és
egyéb, a nem kötelező feladatokból lefaragható költségeket megnyirbálni.
A harmadik olvasatnál csak azok a fejlesztési pályázati önrészek maradtak bent, melyeket vagy már megnyertünk, vagy fontosságuk
miatt mindenképpen benne akartunk hagyni. Sok „apró” tételnél, így a közalkalmazottak
étkezési utalvány juttatásánál is, hosszas vita
alakult ki, mely a lehetőségek miatt keserű
csökkentéssel zárult. Az önkormányzat előző
ciklusban felhalmozott közel 91 milliós adóssága miatt valóban nehéz a likviditás tervezé-

se. 2007-ben nem kis erőfeszítéssel értük el,
hogy nem adósodtunk tovább, ami azt mutatja, hogy van esélyünk a kiegyensúlyozott gazdálkodásra. Az eladósodási folyamat tehát
nem most indult el, hanem most igyekszünk
megállítani! A tényszámokhoz annyi kiegészítést tennék az érthetőség kedvéért, hogy a 88
millió likviditási hitel egyenlő a jelenlegi
adóssággal, a betervezett több mint 108 millió
hiány riasztó lehet ugyan, de bíztató lehet az,
hogy az előző évben ugyanazon célból betervezett 86 millió Ft végül hiányként nem jelentkezett, nem kellett a működéshez igénybe
venni. Remélem idén is így lesz!
Háromszor tárgyalta a testület Szob város kérését, hogy csatlakozzunk a járóbeteg ellátással a
szobi kistérséghez, és váljunk le Vácról. A testület
már januárban 8:4 arányban úgy döntött, hogy a
váci kistérségben marad, Szob kérésére még kétszer napirendre tűzte a kérdést. (Szobhoz való
csatlakozás mellett döntöttek Petrovics, Grécs,
Hollósi és Bedő képviselő urak). A testület alaposan mérlegelte, hogy Nagymaros lakóinak milyen
előnyökkel és milyen hátrányokkal jár ez a nem
egyszerű döntés. Szob városa azért kérte ezt, mert
egy nagyléptékű fejlesztési pályázat beadásához
kevés az Ipolymente népessége, Nagymaros lakosságszámára szüksége lett volna. Mivel a járóbeteg-ellátás arány 10–90%-ban oszlik meg Vác javára, Vác minden szakrendeléssel a nap huszonnégy órájában rendelkezésre áll kórházi háttérrel,
de valóban vannak várólisták, ami jelenleg Szobon nincs, s nem látta a testület tisztán a háttérben húzódó ellentéteket Szob és Vác intézményvezetői között. Elhangzott olyan javaslat is, hogy
amennyiben mindkét intézményvezető garanciákkal vállalja, hogy fogadja a marosi betegeket,
akkor a testület újra mérlegel. Ezt a garanciát Vácról nem kaptuk meg, s a jelenlegi jogszabályok
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szerint más körzet betegeit csak akkor köteles fogadni egy körzet, ha szabad kapacitása van. Így
maradt az eredeti döntés, tehát minden marad a
régi rendszer szerint. Váchoz tartozunk, s módunk van néhány szakterületen Szobon gyógyíttatni magunkat. A testület minden tagja jelezte,
hogy nem kíván gátja lenni egy fejlesztésnek
Szob esetében, de a számtalan bizonytalansági
tényező miatt rendkívül nagy a kockázata a váltásnak.
Az indítványt Szob Város polgármestere terjesztette elém, amelyben a térség fejlődése érdekében kérte Nagymarost a járó beteg szakellátáshoz való csatlakozásra. Többkörös tárgyalásokat folytattam az érintettekkel, a hatóságokkal és a váci kórház igazgatójával. Tájékozódásom eredménye az volt, hogy a jelenlegi
szabályozás szerint csatlakozásunk esetén
sem sérül a nagymarosi polgárok érdeke,
mivel ugyanúgy igénybe vehetik a váci szolgáltatást is, mint eddig. A szobi kihelyezett testületi ülésen részt vett Harrach Péter parlamenti képviselőnk és Dr. Nagy Magdolna az
ÁNTSZ váci vezetője, akik mindketten támogatólag szólaltak fel a szobi járóbeteg szakellátáshoz való csatlakozás mellett. Én – és gondolom képviselő társaim is – a fenti megfontolások alapján szavaztunk. Megjegyzem: örülök,
hogy képviselő asszony ismertette a lakosság-

gal döntésemet, hiszen emlékeim szerint nem
volt név szerinti szavazás.
Elfogadta a testület a polgármester és a jegyzõ
éves szabadságolási tervezetét, kérte, hogy hangolják össze, gazdátlanul ne maradjon a város.
Megtárgyalta a jegyző indítványára – Gyombolai képviselő úr támogatásával – a polgármester
havi fizetésének törvény szerinti emelését, a jogszabályok szerinti adható maximumot. (Eddig
minden polgármester a maximumot kapta.) A
testület kérte a polgármestert, hogy ilyen szűkös
költségvetési viszonyok között, amikor minden
intézmény a minimumon működik, ne ragaszkodjon a maximumhoz. A polgármester úr ezt
elfogadta. Ennek megfelelően nem változott a tavalyi fizetése, továbbra is 496.800 forint bért és
109.360 forint költségtérítést vesz fel.
A fentieket kiegészítem azzal, hogy én
olyannyira nem ragaszkodtam a havi bruttó
kb. 30.000 Ft értékű emeléshez, hogy meghallgatva a pro és kontra érveket, a testület elé azt
az indítványt terjesztettem, miszerint a szorzót úgy csökkentsük, hogy közel a tavalyi béremnek megfelelő juttatást kapjam és a különbözetet (360.000 Ft-ot) felajánlottam a közalkalmazottak étkezési utalványának kiegészítésére. Megjegyzem: ezt a korábbi években a
testület az eladósodás mellett sem tartotta fontosnak, soha nem volt kérdés a polgármester-
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nek járó juttatás csökkentése, csak az idén.
Meghallgatta és elfogadta a testület a konyha,
a Pedagógiai Szakszolgálat, a Gyámhivatal, a Védőnői Szolgálat, az Öregek Napközije és a művelődési ház és könyvtár éves beszámolóját, a következő lapszámokban megismertetjük olvasóinkkal egy-egy intézményünk működését, örömeit, gondjait.
Kétszer tárgyalta a testület a LEADER-programhoz való csatlakozást, mely az UNIO-nak vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázataival foglalkozik. Alapító tagként már csatlakozott Nagymaros – akkor Hollósi képviselő úr kivételével – egyhangú döntéssel a váci kistérségű DIPO akciócsoporthoz. Éles vita bontakozott ki a testület
tagjai között, amikor kiderült, hogy februárra
egy számunkra ismeretlen „átirányító hatóság”
egyszerűen, megkérdezésünk nélkül a szobi kistérséghez sorolta Nagymarost, mely mögött Kárpáti Zsuzsa, Grécs László és Bedő Istvánék állnak, de felvilágosítást nem adtak, miért nem volt
erről még a polgármesternek sem tudomása. A
testület felkérte a polgármestert, hogy az új akciócsoportban maximálisan érvényesítse Nagymaros érdekeit, és lobbizzon, hogy pályázat
útján minél több pénzhez jusson a város. Ebben
a szelídgesztenye újraültetéshez, rehabilitációjához lehetne támogatást nyerni.
Nem hiszem, hogy a városnak személyeskedésre van szüksége, inkább arról szeretném
tájékoztatni a lakosságot, hogy megítélésem
szerint a testület nagyon helyesen döntött
akkor, amikor aggályait félretéve megszavazta a LEADER-prgramhoz való csatlakozást, hiszen az akciócsoport sikeres pályázata esetén
Nagymarosnak ebből lehet forrás kiegészítése
valamely fejlesztési programjához. A szelídgesztenye újraültetés eredetileg nem volt a
program része. A testület felkérésének megfelelően természetesen lobbizni fogok, amire vélhetően lesz módom, hiszen megválasztottak a
Települések Tanácsának Elnökévé.
Beszámolt a polgármester úr a testületnek,
hogy milyen befektetői ajánlatokat kapott a
város. A termál és szálloda projektekre eddig
négy pályázat érkezett, ezért március 7-én egy
szakértőkből álló bizottság megtárgyalja az ajánlatokat, és még ebben a hónapban rendkívüli
ülésen megvitatja a testület. Mindannyian azon
vagyunk, hogy ezek a beruházások mihamarabb elkezdődjenek, hiszen a testület többször
felszólította a polgármestert a befektetőkkel való
tárgyalások felgyorsítására.
A lakosságot többször tájékoztattam, milyen
fontosnak tartom ezt a projektet, hiszen erre,
mint utolsó szalmaszálra lehet alapozni a lényegi fejlődést. A tárgyalásokat a testületi felhatalmazásnak megfelelően folytattam le.
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
Nagyon örülök, hogy a testület a befektetői kör
és az elképzelések ismeretében támogatja, sőt sürgeti ezt a projektet. Remélem, hogy ez a hozzáállásunk, és így a rendkívüli testületi ülés meghozza a város által oly régen várt eredményt.
Támogatja a testület a civil kezdeményezésből és
gyűjtésből elindult Szent Erzsébet szobor mielőbbi
felállítását, készül Lukács István helyi szobrászművész alkotása. Bízunk benne, hogy közös összefogással még idén rendezzük a Szent Erzsébet teret, s
közös pihenőhelye lesz a hegyről jövő kirándulóknak, közösségteremtő helye lesz a marosiaknak.
A testületi ülésen beszámolt a pályázatíró cég
képviselője arról, hogy az iskola elnyert pályázata most került abba a fázisba, hogy a pénzeket lehívják. Szeretnék májusig megvalósítani a fejlesztéseket, és az iskolavezetéssel együttműködve lebonyolítani az eszközbeszerzéseket. Ezzel a
fejlesztéssel (közel 30 millió forint) iskolánk a
legfontosabb, törvényi előírásoknak megfelelő
eszközállománnyal fog rendelkezni. 2008 januárjában benyújtották másodszor a Magyar utcai
óvoda teljes felújításának pályázatát, melyet az
előző ciklus idején készítettek. Bízunk abban,
hogy a 300 befogadott pályázat közül a mienk is
nyerni fog. A több mint 106 millió forintos pályázatból talán már jövőre óvodai minicsoport, megújult épület és udvar várja az ovisokat.
A hivatal műszaki csoportjának munkája
eredményeképpen márciusban benyújtják a Kálvária felújításának pályázatát mintegy
90.000.000 forint értékben, valamint tervezési
fázisban van egy árvízvédelmi pályázat.
SZE
A Kálvária pályázathoz jelentős segítséget
nyújtott az Egyházközösség, munkájukat ezúton is köszönöm. Az árvízvédelmi pályázatot a tervezés függvényében kialakuló több
százmillió forintos projekt megvalósítására
tavasszal adjuk be.
A dőlt betűvel szedett bekezdések Petrovics
László polgármester kiegészítései.

2008. március
Nagymaros Város
Önkormányzatának

Civilszervezetek
találkozója

2008. február 29-i gazdasági helyzete

Bankszámlák egyenlegei:

a) Költségvetési főszámla: - 92.240.219.b) Adószámlák:
1.683.380.c) Állami hozzájárulások:
d) Hitel bérek fizetésére:
- 15.000.000.e) Összesen
-105.556.839.f) Önkormányzat kiadási kötelezettségei:
(adó túlfizetések + szállítói tartozások):
33.920.066.g) Önkormányzat követelései
(adóhátralékok):
57.498.271.h) Mindösszesen kiadás-bevétel

és bankszámlák egyenlege

- 81.978.634.Intézményi árvízkárokra elkülönített
összeg (másra nem használható) 9.028.663.Fő tér jóteljesítési garancia (másra nem
használható)
5.301.210.-

Anyakönyvi hírek
Születtek:

Laczó András és Horváth Anikő Enikő

lánya: Borbála

Szalai Zoltán és Balázs Tünde

lánya: Zselyke

Valach András és Horváth Beáta lánya:

Viktória

Elhaláloztak:

Berki Miklós Barnabás,Csanda János,
Osváth József, Fazekas Anna,
Benkő Józsefné (Solti Mária),
Gubacsi Sándorné (Éberli Anna),
Heinczinger Jánosné (Zoller Margit),
Vass Jánosné (Strihovanyecz Teréz),
Valentin Józsefné (Mola Paula),

2008. február 20-án a város házasságkötő
termében meghívásomra több civilszervezet képviselője jelent meg a civilszervezetek
ez évi első tanácskozásán.
Petrovics László polgármester úr rövid bevezetője után, mely érintett egyes közérdekű
témákat, egy bemutatkozó előadást hallhattunk a Dunakanyar – Ipolymente –Börzsöny
Turisztikai és Vendéglátó Hálózat küldöttjeitől, Pantali Bencétől és Szaksz Ferenctől.
Ezután rendkívül izgalmas ötletek és lehetőségek merültek fel a városi rendezvényekkel és
a későbbi együttműködéssel kapcsolatban.
Köszönöm szépen minden megjelentnek,
hogy ötleteikkel és segítségük felajánlásával
hozzájárulnak a minél sikeresebb együttműködéshez!

***

Ezúton szeretném felhívni a civilszervezetek figyelmét arra, hogy adószámukat legyenek szívesek eljuttatni hozzánk, hogy a
honlapon felhívást helyezhessünk el azért,
hogy az adózók az SZJA 1%-át nagymarosi
civilszervezeteknek ajánlják fel.
Előre is köszönöm!
Nagy Eszter
stratégiai feladatok referense

Köszönjük a támogatást!

A Nagymarosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetősége 20.000 Ft adományt
ajánlott fel a Magyar utcai óvodának,
melyből karácsonyra gyermekkönyveket
vásároltunk.
Köszönöm:
Csizmadia Ferencné
óvodavezető

Ökumenikus Biblia találkozó Pencen

A

Biblia éve elsõ ökumenikus nagyrendezvénye 2008. február 9-én volt Pencen a
helyi sportcsarnokban, ami sok szempontból példaértékû lehet a továbbiak számára.
Váci (deákvári), rádi, penci katolikusok, penci és
csõvári evangélikusok, penci baptisták, valamint
a helyi önkormányzat szervezte a találkozót.
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Az előadók is e felekezetekből érkeztek. Bemutatkoztak a Fokoláre, a Chemin Neuf lelkiségi
mozgalmak és a Keresztény Fiatalok Társasága.
A gyülekezeti kórusok közös szolgálatukkal tették elevenebbé a találkozó légkörét. A kerekasztal beszélgetésen részt vett Dr. Beer Miklós, Meláth Attila, Dr. Szebik Imre, Dr. Székely János és

Dr. Varga Lajos, akik a Bibliával kapcsolatos személyes élményeikről beszéltek.
A kiválóan szervezett 650 fős rendezvényen
fellépett a Nagymarosi Színkör is. Az Ige igazsága című új előadásával, amelyet ebben az ünnepi esztendőben a környék hívő közösségeinek is
bemutatnak. A nap főszervezőjétől, Máthé György
atyától az előadás után június 28-ára egy nagyszabású váci egyházmegyei találkozón való szereplésre érkezett felkérés, ahol a műkedvelő marosi színtársulat e bibliai témájú előadásával és
egy új, Szent Pál életét feldolgozó multimédiás
műsorral fog szerepelni. További információk a
http://nm_szinkor.extra.hu/ honlapon. -f-

Nagymaros
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Lakossági Fórum a településrendezési tervrõl

E

zen az estén kb. 80 embert érdekelt a
Szabályozási terv: az a lerajzolt településrentéma. Varga Csaba fõépítész és Rosiváll dezési terv, amely a környezet táji és épített érÁgnes tervezõ ismertette a tervet és vála- tékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi
szolta meg a kérdéseket.
előírásokat ábrázolja.

A feltett kérdésekből kiderült, hogy a hallgatóság sem volt tisztában néhány fontos dologgal.
A településrendezés célja a települések területfelhasználásának és infrastruktúra-hálózatának
kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtése, ami gyakorlatilag a
legnehezebb, mert az érdekek itt ütköznek a leglátványosabban.

A rendezés eszközei a következõ egymásra
épülõ rendszerbõl állnak:
1. A településfejlesztési koncepció, a döntése-

ket összefoglaló dokumentum, amelyet a képviselő-testület határozattal fogad el.
2. A településszerkezeti terv meghatározza a
település alakításának lehetőségeit és fejlesztési
irányait, az egyes területrészek felhasználási
módját, a település szerkezetének térbeli kialakítását és elrendezését, amelyet a képviselő-testület
határozattal állapít meg.
3. A helyi építési szabályzat és a szabályozási
terv, amelyet a településszerkezeti terv alapján a
képviselő-testület rendelettel állapít meg.
Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a
helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító önkormányzati rendelet.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik édesanyám,
Koresma Jánosné temetésén részt vettek.
Külön köszönöm az ÖNO összes dolgozójának odaadó és áldozatos munkáját.
Hálás köszönettel: Sümegi család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik férjem, édesapánk
halálakor fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Csanda család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik SCHEILI MÁTYÁS
temetésén megjelentek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Nagymaros

Évek óta dolgoznak a szakemberek a településrendezési terven, ami csak nagy vonalakban
adja meg a fejlesztés irányát. Mielőtt a tervezetet
nyilvánosságra hozták, több testületi ülésen, bizottsági ülésen is megtárgyalták, tavaly kifüggesztették, ami után 61 módosítási kérelmet kapott az önkormányzat. Nagyon sok a részszabályozási kérdés, de ezeket a következő lépésben
kezelik. A koncepció feladata még a jogszabályok harmonizációja, vagyis a helyi igények
összehangolása az országos törvényekkel.
Bár a tulajdonjog az alkotmányban rögzítve
van, de a tulajdoni lap már nem tájékoztat mindenről. Így például egy külterületi földtulajdon
lehet mezőgazdasági vagy erdő besorolású a felhasználás korlátozásaival és lehetőségeivel. Ezeket a lehetőségeket részben országos, részben
megyei és legutoljára önkormányzati törvények
határozzák meg. 1997 óta az önkormányzatnak
nem áll jogában egyedi elbírálásokat hozni, más
besorolást engedélyezni. Ezzel függ össze, hogy
a telek beépíthető-e vagy sem, illetve milyen formában, amit az építési jog dönt el. Az új törvények tömböket szabályoznak, nem telkeket, és
meg kell felelni az országos előírásoknak.
A 60-as évektől kezdve Nagymaros külterüle-

Megszületett 2008. január 12–én Agócs
Zoltán és Agócs Eszter András nevű kisfia. Ezúton tudatjuk mindenkivel és gratulálunk a boldog eseményhez, a Nagymaros Pro Urbe-díjas apukának és szeretett munkatársunknak, az anyukának!
A polgármesteri hivatal
munkatársai

A TAVASZI TÁRLAT

megnyitója a nagymarosi művelődési
házban 2008. április 5-én 17 órakor.
A kiállítás április 19-ig tekinthető meg.

Szeretettel várunk mindenkit!
Megköszönjük minden támogatónknak

az egyesület részére 2007-ben felajánlott
személyi jövedelemadó 1 %-t, amely 90.269
forintot tett ki. Ebből működtettük ideiglenes kiállítótermünket a Fő téren.

Kérjük, hogy idén is segítsék egyesületünket adójuk 1 %-val:
A borítékra kérjük ráírni:
Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület
Adószám: 18687264–1–33
A NaKE alkotói

tét felparcellázták és teleépítették apró víkendházakkal. Ezek egy része lakóházakká nőtte ki
magát, de most újra kell gondolni a lakott táj
képét: egyrészt követendő a lakott táj fogalmának kiteljesedése, másrészt gyógyítani kell az aprótelkek okozta tájsebeket. Ezért a temetőtől Kismaros felé (a Kóspallagi útig) 2000, 4000 és
10.000 m2-es telkekre adható ki építési engedély,
amivel az ott lakást legalizálnák. Ezáltal 20–30
év alatt rendezett táji környezet alakulna ki.
Minden telektulajdonosban felmerül a kérdés,
hogy akkor mi lesz az ő kis házával. Meglévő épületeket nem fognak lebontani, de az új engedélyeket az érvényes előírások szerint fogják kiadni.
A futballpályától Kismaros felé található telkekre az önkormányzat elővételi jogot jegyeztetett be
a földhivatalban, ami azt jelenti, hogy ha a tulajdonos el akarja adni a telkét, a földhivatal tájékoztatja az önkormányzatot. – A terv ide szánja a termálkutat a megálmodott sportlétesítményekkel
és szállodával. Szaknyelven ez „multifunkcionális
rekreációs terület” lesz. A Szamaras és környéke
üdülőterület marad. A „szállodával” kapcsolatban
megtudtuk, hogy funkcióbővitésre van szükség.
Felvetődött a kérdés, hogy strand szerepel-e a
tervben. A polgármester elmondta, hogy városon belül az ÁNTSZ nem engedélyezi a fürdést a
Dunában, csak városon kívül. Ezért jövő nyáron
napozót fognak kijelölni a Duna-parton.
Tharan-Trieb Marianne

Legközelebbi testületi ülés:
2008. március 31-én lesz.
A 2008. évi szemétszállítási
díjak befizetése
a MAROS Kft. telephelyén (Nagymaros,
Rákóczi út 37.):
munkanapokon: 8–14 óráig

a mûvelõdési házban:
március 08-án (szombaton) 8–12 óráig,
március 10-én (hétfõn) 14–18 óráig.

A szemétszállítási díj éves összegei:

110 l-es kuka esetében 10.000 Ft,
120 l-es kuka esetében 10.600 Ft,
50 l-es kuka esetében 5.000 Ft.
A módosított 1/1994. (I. 15.) Kt. önkormányzati rendelet szerint az ingatlantulajdonosok a szemétszállítási díjat két részletben,
március 15-ig, ill. szeptember 15-ig kötelesek
befizetni a szolgáltató (Maros Kft.) részére.
Genzelmann József
ügyvezető igazgató MAROS Kft.
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Ó, jaj Szent Erzsébet,
ki tartja majd a Te palástod?
láthatatlan világ újra és újra beléphet az életünkbe, megtörve annak szárazságát, szegénységét és sivárságát. Szent időben építjük kegyes adakozók adományaiból Szent
Erzsébet „kertjét”, hogy aki oda belép, egy kicsit megérezzen valamit ebből a mennyei világból. Szeretettel várunk mindenkit, aki
„kertésze” szeretne lenni királynőnknek.
Ars Regia Szellemi Műhely

Betegek világnapja
a Karitász szervezésében

II.

János Pál kezdeményezésére 1993tól február 11. a betegek világnapja lett. 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szûzanya Lourdes-ban. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellõ figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse
elõ a szenvedés megértését.”

Ennek szellemében a Nagymarosi Karitász Csoport – legfőképpen dr. Rendessy
Annamária koordináló munkája által –
egy meleg hangulatú, tartalmas délelőttöt
szervezett a nagymarosi betegek számára a
plébánia napközis termében. A nap első felében fellépett a váci Tabán utcai sérült fi-

atalok színköre egy a témához kapcsolódó
Weöres Sándor versösszeállítással.
A továbbiakban Kerényi Lajos atya – néhai
marosi káplán, s a marosi találkozók egyik
meghatározó egyénisége – hozott olyan feledhetetlen derűs perceket, amelyek szellemességük ellenére sem voltak híján annak a bölcsességnek, amelyet az atya a betegek közt eltöltött
hosszú munkássága alatt szerzett meg.
A napnak ezentúl még két szép pillanata
volt. A nagycsoportok kis körökre oszlottak, s
az élet komoly kérdéseiről cseréltek eszmét,
meglepő őszinteséggel és nyíltsággal, ahhoz
képest, hogy sokan csak itt találkoztak először

Dr. Brusznyai Árpád emlékére

A

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a váci mûvelõdési házban mutatták be Sebõ József Moirák címû drámáját, amelyet a Veszprémi Pannon Várszínház állított színpadra. A város így tisztelgett
az 50 éve kivégzett dr. Brusznyai Árpád emléke elõtt. A mártírsorsú tanárt az 1956-os forradalomban játszott szerepéért elõször életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, majd
pártutasításra 1958. január 9-én kivégezték.
A dráma egy olyan humanistának állított
emléket, aki Homérosz-kutatóként a klasszikus görög kultúra értékeit képviselte az ötvenes évek Magyarországán. Nem készült forradalmárnak, az események sodrásában – a
közakaratból – került a veszprémi forradalmi
tanács elnöki székébe. Ott pedig mindvégig a
rend, a józanság, a törvényesség őre maradt.
Az előadás előtt ünnepi beszédet mondott
városunk önkormányzati képviselője, Szilágyi
Erzsébet, aki Vácon ismert ápolója a Brusznyai életműnek. A főként diákoknak szóló történelmi beszédét e gondolattal fejezte be:
„Idén emlékezünk halálának ötvenedik
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évfordulójára. Ha most élne, nyolcvanhárom éves lenne, és mindössze harminchárom adatott számára. Azok közé a kikezdhetetlen emberek közé tartozott, akik örök
célpontjai a gyáva és tunya söpredéknek,
mert lángoló agyú, biztos tudású, rendíthe-

egymással. Az alkalmat egy szentmise zárta
mintegy az összejövetel koronájaként .
A Karitász csoport tagjai valóban mindent megtettek, hogy a meghívottaknak
szolgálatkészségükkel emlékezetessé tegyék e napot. A szünetben saját kezűleg készített finomságokkal látták el az egybegyűlteket, figyelmes ajándéktárgyakról és
mindenki szállításáról rendkívül odaadóan
gondoskodtak. Bizton állíthatjuk, hogy ott
ahol ilyen Karitász csoport működik, a szegénység, a magány, a kiszolgáltatottság, a
betegség elviselhetőbb, mint ahol nem viselik gondjukatat. Csak köszönet és elismerés
illeti őket e nap megszervezéséért és minden más tevékenységükért.
Hujbert István
tetlen hitű, megingathatatlan volt, s kicsit
mindig több és jobb volt a kelleténél.
Krisztusi korban, emelt fővel vállalta a halált, mert vallotta a költővel, hogy a TETT
különb a tunyaságnál, s akit egyszer meglehelt a Lélek, annak mindegy-lom élet vagy
halál, az él és áll, és énekel és alkot, hétvilágrészen és a másvilágon!”
-hi-

FOTÓ: MÁNDLI GYULA

Vannak megnyilvánulási helyek, ahol az
örök jóság, szépség, fenség és irgalom világa
nyilatkozik meg. Ilyen megnyilvánulási hely
Szent Erzsébet, akiben ezek az Isteni erények oly bőségesen lakoztak – lakoznak,
hogy máig érződik hatása az arra nyitott
emberek számára. Nem emlékhelyet építünk, ahová szobrot állítunk. Megnyilvánulási helyeket keresünk, ahol ez a fenséges,
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Alapítványi bál

H

a meghalljuk azt a szót, hogy bál, valamennyien egy pompás, csillogó
eseményre gondolunk, ahol a hölgyek gyönyörû ruhába öltöznek, az urak
pedig frakkot öltenek és igyekeznek partnereiket tánctudásukkal elkápráztatni.
2008. február 2-án a marosi iskola megrendezte hagyományos alapítványi bálját,
melynek nyitótáncára a 8. osztályos diákok
hónapok óta lázasan készülődtek. A fiatalok bécsi és angol keringővel, magyar néptánccal, cigánytánccal és egy afrikai táncos
jelenettel igyekeztek felejthetetlenné tenni
az estét. A táncmester Heinczinger Balázs és
Sánta Gergő volt, de a néptáncot Borkó Bálint és segítői tanították be. Kuti Andrea,
egykori tánctanáruk büszke lehet sikerükre.
Hagyomány, hogy a nyolcadikosok keringője után a gyerekek a szüleikkel táncoltak.
A talpalávalót a Heinczinger-zenekar adta,
a bálanya Heincz Tamásné Teri volt.
A bál bevétele az iskola támogatására
szolgál, ezért Nagymaros segítőkész vállalkozói támogatták a bált.

zsef vállalkozó, Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, Zellerné Jung Erzsi virágbolt, Zoller István vállalkozó, ifj. Zoller László és Zoller László, 8. a osztály,
8.b osztály
Köszönjük Valentin Józsefné, Zsuzsi áldozatos szervezői munkáját, amelyben a
következő szülők segítették: Budáné
Márti, Farkasné Melinda, Halászné Szilvia, Henyeiné Erika, Kok Ildikó, Kovácsné Zsuzsa, Medvikné Erika, Rudolfné
Krisztina, Vandrusné Andrea..
A bevételt a művészeti iskolások tandíjtámogatására, az iskolai programok finanszírozása fordítjuk, mint a nemzetiségi szavaló-, zenei és rajzversenyek, hagyományőrző
rendezvények. Ebből díjazzuk az iskolai pályázatokat, készítjük a Kittenberger Napok
okleveleit, a színpadi rendezvények dekorációit. Hozzájárulunk a tehetséges tanulók
versenyeihez, (pl. útiköltséggel), év végi jutalomkönyveket veszünk és megjutalmazzuk „AZ ÉV DIÁKJA” kitüntetés nyerteseit.
Tavaly minden osztály kapott támogatást
az osztálykiránduláshoz.

A nevelõtestület és a tanulók nevében
Köszönetként álljon itt a szponzorok neve: köszönjük mindazok együttmûködését,
Adi papírbolt, Alapfa Bt., Alimánné Fa- akik ezt a nemes ügyet felkarolták!

zekas Gabriella, Alíz cukrászda, Ancsa
élelmiszer, Azokri Bt., Balázs Róbert és
Valent Edit zöldséges, Bethlen Gábor,
CBA , Cleo stúdió összes dolgozója, Csajka Andrea, Csillag László (horgászbolt),
David cipészmester, Dunakanyar Utazási Iroda, Égbolt Könyvesbolt, Fire Box Kft,
Fortuna-divat, Garami Mária, Gizike rövidáru, Gyatyel Mónika fodrász, Hajek
Csilla fodrász, Heincz Károly, Hlaván
Csaba, HÓD Kft., Jakus Mihályné, Juli
zöldséges, Karsán, Kerekasztal Könyvesbolt, Kiss Péter fényképész, Korona kisvendéglő, Kristóf Lászlóné FLP szaktanácsadó, Kóka Bt., Lorac Bt., Magdi szalonja, Magyar Edit pilates oktató, Maros
Étterem, Marosnet Kft. (Heincz Tamás),
Mátyás király kisvendéglő, Mároki
Csaba, Maurer Tamás (MarosSpan),
Molnár Csilla manikűr, Mozga Péter
masszázs, Müller Antalné, Nagymarosi
Autó Kft., Papp Ildikó és Simonyi Ottó, Piramis Építőház Kft, Pagács György asztrológus, Palásti Ildikó virágbolt, „Péris”
bőrpénztárca, Pillmayer József (trafik),
Skoda Gabi, Szilágyiné Franyó Emese
kozmetikus, Dr Szili Zsoltné, Szűcs Géza,
Ugrai Mária élelmiszerbolt, Valentin Jó-

Nagymaros

Vitéz Katalin

Legyünk annyira
lokálpatrióták,
hogy….

Kedves Nagymarosiak!

A

képviselõ-testületbõl egyike voltam
azoknak, akik a leghatározottabban
kardoskodtak amellett, hogy a pályáztatás után az önkormányzati lap fizetõs legyen. Célom, célunk a döntéssel kettõs. Az áldásos anyagbõség miatt a lap terjedelmét növelni kell, az eladásból származó bevétel ezt
fogja szolgálni, és az önkormányzat is hozzájárul a bõvített terjedelmû lap kiadásához.
Másik cél a nagymarosi és a hétvégiházas
polgárok kisvárosi öntudatának felébresztése volt. Régen, a polgári világban a helyi
tisztviselő, kőművesmester, és a pékinas
egyaránt tudni akart mindent a városkáról,
amelyben él. Legyünk annyira lokálpatrióták, hogy a város helyi lapjának megvásárlása elvi kérdés legyen. Amikor kezembe veszem az újságot, érdeklődöm, tájékozódom, ismeretet szerzek, véleményt formálok a városról, amelyben élek. Amelyről
mindenki fejében él egy ideális kép, milyennek kellene lennie (sajnos nem ilyen). De
ha nem jövünk rá, hogy nem az önkormányzat, a polgármester, vagy a képviselőtestület fogja felvirágoztatni, hanem a négyezer tudatosan élő polgára, az ideális Nagymaros még több emberöltőn keresztül csak
a fejünkben fog létezni. Tiszteljük meg városunkat azzal, hogy tájékozódunk, és becsüljük annyira, hogy információink birtokában magunkénak is érezzük. A többi már
menni fog!
Üdvözlettel
Heininger Ferenc
képviselő

Kedves Olvasó!
Tehát ez az utolsó Nagymaros újság, amit
postaládájában talált. Áprilistól kezdve lapunkat 120 Ft-ért tudják megvenni a CBAban, a könyvesboltokban és újságosoknál, valamint a könyvtárban. Előfizetéseket a könyvtárban lehet befizetni. Az újság néhány oldallal bővül, és ezáltal témáiban változatosabbá
tud válni. Kérjük a kedves hirdetőket, hogy
forduljanak közvetlenül lapunkhoz. Irott
anyag továbbra is leadható az önkormányzat
ügyfélszolgálati irodájában.
Tharan-Trieb Marianne
nagymaros.ujsag@nagymaros.hu
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STADION – LIGET

Felnõtt
Márc. 09.
Márc. 16.
Márc. 23.
Márc. 30.

2008. március

Nagymaros FC hírei
14.30:
15.00:
15.00:
15.00:

– Márciusi mérkõzések –

Penc–Nagymaros FC
Nagymaros FC–Rád
Szendehely FC–Nagymaros FC
Nagymaros FC–Perőcsény

Újonnan igazolt játékosaink:
Ember Tamás – Kismaros
Zeller Dávid – Kismaros
Zeller Krisztián – Kismaros
Ember Ákos – Verőce
Matuk Péter – Verőce,
Szekeres Ferenc – Dömsöd

Mit hoz
a biztosítási törvény?

Ifjúsági

12.30: Nagymaros FC–Rád
13.00: Szendehely FC–Nagymaros FC

Várjuk szeretettel szurkolóinkat!
Kérjük a sportbarátokat, hogy adójuk 1%-át
a Nagymaros Futball Club részére ajánlják fel.
Adószám: 18673168–1–13
Előre is köszönettel:
Major László
Nagymaros F.C. elnöke

ÁLLATVÉDŐ SOROK
Kérjük idén is segítsék alapítványunk munkáját adójuk 1 %-val.
A rendelkező nyilatkozatra írják rá:
Kedvezményezett: MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18700767–1–13

Ivartalanítási akció
- nagymarosi kutyák és macskák részére Jelentkezési határidõ: 2008. március 20 - április 10-ig

A kampány során az alapítvány átvállalja a műtétek költségének felét, így a gazdák az alábbi kedvezményes
összegekért végeztethetik el a műtéteket.
Nőstény macska 4.500,- Ft Kandúr
2.000,- Ft
Szuka
8.500,- Ft Kan kutya
5.000,- Ft
A műtéteket dr. Drobilich János végzi,
Nagymaros, Radnóti u. 1. alatt található rendelőjében.
Jelentkezési lapok találhatók: Bethlen söröző, Horgászbolt, Könyvtár. A jelentkezések leadhatók ugyanott, április 10-ig. A műtétek elvégzésének határideje: április 15–május 15-ig.
Akció! Macska veszettség elleni oltás 1.000.-Ft-os áron.
Az alapítvány a műtéteket meghatározott keretösszegből tudja támogatni. A nőstény állatok
ivartalanítása előnyt élvez. A támogatásokról postán értesíti a jelentkezőket.
A MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika
Dr. Drobilich János
állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u. 1.

Rendelési idõk:
Hétfő, kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
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17–18
8–10
17–18
8–10 és 17–18

Tel.: 20/46–828–46 és 27/355–523
www.kutyakanyar.hu
E-mail: lapaly@kutyakanyar.hu
Hétköznap 08 és 18 óra között dolgozom,
rendelési idõn kívül telefonos egyeztetés
alapján fogadom betegeimet.

A reform forgatókönyve
z Országgyûlés február 11-én ismét
megszavazta az egészségbiztosítási
reformról szóló törvényt. De mi történik ezek után?

A

Pályázatot írnak ki az egészségügy privatizációjáról.
2008. õsz: szeptemberben hirdetik ki a pályázat első fordulójának győzteseit, akik 49 százalékos részesedést akarnak vásárolni az állami
pénztárakban. A második fordulóban az lesz a
győztes, aki a legtöbbet kínálja az adott pénztárért. Eredményhirdetés novemberre várható.
2009. január 31-ig megalakulnak az új
egészségbiztosítási pénztárak az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) helyébe. A befektető kijelöli a vezérigazgatót, és
kinevezik a csupán protokolláris funkciót
betöltő állami igazgatótanácsi elnököt.
2009. február-március lesz a tagtoborzás ideje. Egy pénztárnak minimum 500
ezer és maximum 2 millió tagja lesz. A
pénztárak a tagok felhajtásában ügynököket fognak bevetni. Aki nem akar/tud választani, azt a lakhelye szerint sorolják be.
A pénztárak megalakulásáig senki nem
végezhet toborzást.
2009. április 1-tõl az OEP megszűnik. Az állami egészségbiztosítóból egy Alapkezelő jön
létre, amely a járulékokból befolyó pénzt kezeli.
Az Alapkezelő fizet az ügyfelek után a pénztáraknak: pl. egy fiatal férfi után kevesebbet, egy
idős nő után többet. A kormány egyszeri
12.000 Ft-os fejkvótáért, örökre eladja az állampolgárok egészségügyi szolgáltatásaira biztosított FORGALMAT a magánbiztosítóknak. A biztosítók a FORGALOMBÓL levonnak 2 % profitot és 3,5 % adminisztrációs költséget. A maradékot fordítják majd egészségügyi szolgáltatásokra. A magánbiztosítók BEFEKTETETT
TŐKÉJÜK kb. 20%-át évente megkaphatják
nyereségként, vagyis birtokukba kerül egy tiszta, évi 20%-t termelő igazi „pénzkeltető”, amit
az állampolgárok finanszíroznak.
A befektetett tőke az egyszeri, pénztári
tagonkénti 12.000 Ft-os állami befizetésből
áll össze, ez egy 1.000.000 tagot számláló
pénztár esetében 12 milliárd forint, amely
generálja az 1.000.000 ember várhatóan
mintegy 120 milliárd forintnyi egészségügyi ellátási költségeiből adódó FORGALMAT.

http://origo.hu/itthon/20080211-az-egeszsegugyi-reform-menetrendje.html nyomán
22 éves Skoda 120-as zöldkártyával,
biztosítással olcsón eladó.
Tel: 354–771 az esti órákban.

Nagymaros

INVITÁLÓ

2008. március

Anna-Filmklub
Adjátok vissza a hegyeimet!
Március 16. vasárnap 18 órakor
a mûvelõdési házban

Koltay Gábor filmje Wass Albertről bemutatja az erdélyi író életpályáját irodalmi idézetekkel fűszerezve.

SICKO – utóhang

Beteg ember a beteg
egészségügyben
A film az Amerikában jó 30 éve bevezetett
egészségügyi privatizáció áldozatairól szól.
A dolognak csak egyfajta áldozata van: a
BETEG EMBER.
Hozzánk hasonló emberek mesélik el
szívszorító történeteiket. A halál árnyékában minden történet szívszorító lesz.
Mint az 55–60 éves házaspárnak a története:
újságíró feleség és mérnök férj – 6 gyereket neveltek fel, egész életükben dolgoztak – éppen a
házukat adják el és költöznek az egyik lányukhoz két autóba bezsúfolt ingóságaikkal. Mert a
férj egyik infarktust kapta a másik után, majd
az asszonynak rákja lett – a biztosítótársaságnak meg elege: többé nem fizette a kezelést.
Minden vagyonuk ráment a gyógyulásra, és a
lányuk lomtár szobájába költözhettek. Szívélyes fogadtatást kaptak, a lomtárat még csak
ki sem takarították számukra…
Mint a 80 éves férfi története, aki még
mindig rakodik valami raktárban, mert különben nem tudná megvenni felesége és
önmaga számára az életmentő gyógyszereket. Hja, a biztosítótársaság megelégelte a
sok ráfizetést, ha nem szégyellik magukat
még ebben a korban is…
Mint a fiatal japán lány története, akinél
Tokióban agydaganatot állapítottak meg,
de a biztosító inkább esküszik, hogy nincs
daganata, csak ne kelljen a műtétet fizetni.
Hja, a temetés csupán egyszeri kiadás…
És nem felejtem el azt az orvosnőt, akit
élete végéig bánt a lelkiismeret, mert éveken keresztül döntött ártatlan emberek haláláról (ma, amikor a liberális elvek a gyilkos halálbüntetését túlzottnak tartják):
tudta, hogyha nem engedélyez műtétet,
hány milliót takarít meg a biztosítótársaságnak, és tudta, hogy a beteg fél éven belül
meghal. De az ő fizetése minden alkalommal pár száz dollárral emelkedett…
És igy tovább.
T-T. M.

Nagymaros

Több mint könyvesbolt

A közösségteremtés lehetõsége

N

éhány hónapja újabb színfolttal ta rendez versenyt – ott, ahol erre helyet kagyarapodott Nagymaros kulturális pott: Kismaroson.
kínálata.
Naponta több 12–13 éves gyerek ül a

Borbély Ferenc (Fecó) megnyitotta

boltban és társasozik. Ahogy a játék neve is

templommal szemben.
A tulajdonos személyesen fogadja a látogatót, kávéval-teával kínálja és azonnal beszédbe elegyedik vele. Azt is szívesen látja,
aki nem vásárol semmit. Pedig a kicsi bolt
kínálata igazán bőséges: mintha egy család
könyvespolcán néznénk körül. Van itt
klasszikus és modern irodalom, magyar és
külföldi, bestseller, krimi, horror, gyerek- és
szakácskönyvek. Nagyon szép, bőrkötéses
kötetek töltenek meg két polcot: a Magyar
Próza Klasszikusai sorozat.
Fecó Nagymaroson született, de most Kismaroson él. Hobbyja a hegymászás (ifjú
korától kezdve járta Európa sziklás hegyeit), a fantázia irodalom és a társasjáték. A
társasjáték- és kártyakínálat új mifelénk:
nemcsak gyerekjáték, hanem megtudtuk,
hogy sok felnőtt is kedveli: Fecó 3–4 havon-

sza lehet szoktatni a gyerekeket a társas
együttlétekre, mert bizony nagy igény van
a kapcsolatokra, beszélgetésekre. Így a Kerekasztal hiánypótló hely. A legveszélyeztetettebb korosztálynak ad alkalmat kellemes
és nem ártalmas szórakozásra, hiszen manapság a legtöbb gyereket az elektronika
szórakoztatja. Egyedül ül valamilyen képernyő előtt. Pedig a gyerek igényli a társaságot és a felügyelt, irányított időtöltést.
A könyvesbolt szívélyesen invitál mindenkit, aki arra jár, nézzen körül, beszélgessen. Különösen megtisztelőnek venné,
ha a tanárok is beugranának olykor, hiszen
biztosan örömmel látnák, hogy a gyerekek
milyen szépen viselkednek.
Márciustól kezdve minden hónap első
szombatján társasjáték-klub lesz.
Tharan-Trieb Marianne

KEREKASZTAL nevû könyvesboltját a mondja, lényege a társaság. A játékkal vis-

Olvassunk és tájékozódjunk!

Bogár László: Hálózatok világuralma
Korunk a megvalósult abszurditások világa. Abszurd, hisz nem szabad lenne, hogy létezzen, mégis létezik. A könyv ennek a „nem létező, de fennálló” világnak a titkait kutatja... próbálja megválaszolni, hogyan lehetséges mindez, és vajon mi történt, mi történik
velünk, hogy mindezt bénultan tűrjük. Hogy engedelmesen asszisztálunk e létfelélő-önpusztító lét-mód konstruktőreinek és kivitelezőinek „tevékenységéhez.”
(B.L.: Előszó) Megrendelhető a könyvesboltokban.
Gondolatok gyűjteménye, amelyek az olvasónak inspirációul szolgálhatnak.

A művelődési ház márciusi programjai
Márc. 8. 8-12 és márc. 10. 14-18: Szemétdíj szedése
Márc. 14. de:
Iskolai ünnepély – Március 15.
Márc. 14. 18.00: Városi ünnepi megemlékezés – Március 15.
Márc. 16. 18.00: Anna-Filmklub
Márc. 17. 18.00: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Márc. 20. 12-tõl: Véradás
Márc. 31. 18.00: Férfiak köszöntése – Városi Nyugdíjasklub
Ápr. 5. 17.00: NaKE Tavaszi tárlat – kiállítás-megnyitó
Ápr. 11. 16.30: Nótaklub
Ápr. 12. 18.00: Tavaszi hangverseny – Dunakanyar Fúvósegyüttes
03. 14.: Dr. Tóth Zoltán József

A magyar állam metamorfózisa

04. 04.: Bogár László

A magyar nemzet gazdasági
metamorfózisa

Helyszín: zebegényi iskola 18 órai kezdettel

9

SZILUETT

2008. március

VIII. Nagymarosi Borverseny

„Õsszel még tapostam õt a kádba,
De ha így folytatom õ, lök engem ágyba”

FOTÓ: KISS PÉTER

Ahogy az évek múlnak, egyre nagyszerűbb eseménnyé válik a
Nagymarosi Borverseny, hiszen most már a megyén túlról is többen beneveztek: úgy látszik, az itt osztott díjak megtisztelő és komoly minősítést jelentenek, a borász el tudja helyezni teljesítményét egy adott kategórián belül.

Az ünnep fényét emelte idén a borverseny
zászlójának felavatása, melyet a Máltai Lovagok kísértek a terembe. A Jeruzsálemi
Szent János Szuverén Máltai Lovagrend volt
a verseny fő támogatója, mert közel 1000
éves fennállásuk alatt minden eseményükön szerepelt a bor. Zimonyi János plébános

2.

szentelte fel a zászlót. Beszédében utalt a
Biblia évére, és felidézte a szőlőművelésről
szóló részeket a Bibliából, amelyek önmagukban is érdekes történelmi adalékok. De
sok hasonlatot és szőlővel összefüggő jelképet is megemlített az Ó- és Újszövetségből.
Petrovics László polgármester a borterme-

Borban az igazság!

A bor bejövetele…

B

izton állítható, hogy szõlõt csak élni akaró ember gondoz,
bort csak a jövõvel, jelennel harmóniában élõ ember készít a
maga két kezével. Ha mindenkinek lenne ma egy hektár szõlõje, sokkal jobb világban élnénk!
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A szőlő elsősorban a mediterrán térség növénye. A szőlőművelés,
nemesítés és borkészítés a Földközi-tenger medencéjében már az
ókor elején megkezdődött. A Dunántúlon már a római uralom
előtt, vagyis Krisztus születése előtti 1. századtól jelentős szőlővidékek voltak.
Valószínű, hogy az erdélyi szőlőkultúra is ebből az időből ered.
A középkorban a kolostorok váltak Európában mindenfajta kultúra és szerveződés központjaivá. Érdekes, hogy bár a kolostorok is
termeltek bort, de elsősorban a söreikről lettek híresek! A rómaiak
borszeretete nem tűnt el, csak a bacchanáliák. Mindenkor fogyasztottak bort, de mértékletesebben. A középkor végére megnőtt a kereslet, de még nem a minőség, hanem a mennyiség volt a fontos. A
márkás fajborok a 18. századtól kezdtek ismertté válni a Fekete tenger vidékétől egész Európán át.

lés helyi hagyományairól és a borkultúra
örömünkre szolgáló fellendüléséről beszélt.
A benevezett 148 fajta bort két zsűri bírálta el. Fele-fele arányban voltak a vörös és
fehér borok. Igen pozitív eredmény, hogy a
borok 15–20 %-a évjáratos (3–4 éves) bor
volt; ez is annak a jele, hogy a minőség
javul. Egyetlen bort sem kellett kizárni a
versenyből, de idén kevesebb érmet osztottak ki, mind tavaly. Mojzes Péter borbíró
mégis 20 bronz, 23 ezüst és 16 aranyérmet
adhatott át. Különdíjat kapott Zséli Kornél
Vegyes-fehér, Heininger Károly Chardonnay, Molnár Imre Rosé, valamint a Kiss &
Flamich Vegyes-vörös és Cabernet Franc
borával. A legmagasabb pontszámot, 19,23
pontot Heininger Károly érte el Chardonnay borával és ismét egy évre elhódította a
vándorkupát.

Gratulálunk a gyõzteseknek, és köszönjük minden borász részvételét, munkálkodását a borral. Nekik és a sok támoga-

tónak is köszönjük, hogy a hagyomány
folytatódhat. Sok embert hozott össze a
közös kedvtelés, és mindenkinek jót tett a
vidám társaságban eltöltött délután.
A borversennyel egy időben értékelték ki
a 7. kolbászversenyre benevezett 13 kolbászkészítő alkotásait is.
Az első díjat Német Imre, a második és
harmadig helyet Schült Ferenc nyerte.
Tharan-Trieb Marianne

Jövevényszavaink arra utalnak, hogy a magyarság már a honfoglalás előtt ismerte a borkészítést. Ezért biztos, hogy a Dunántúl
és Erdély közötti területen, ahol már Krisztus előtt termeltek bort,
a magyarok honosították meg a borászatot. Ekkor még csak fehérszőlőt termesztettek, a vörösborokat csak később hozták be a balkáni menekültek, akik a rigómezei csata után (1386) a török elől
menekültek hazánkba.
Mátyás király Olaszországból is hozatott be szőlőfajtákat. A Tokaji borvidék a 17. században indult fejlődésnek, és a 17. század derekára, főleg az aszúkészítés révén, Tokaj-Hegyalja lett az ország
legjelentősebb borvidéke. A 18. században és az 19. századi végi filoxéra járványig a borászat volt Magyarország legfontosabb exportcikke.
A Kárpát-medence különösen alkalmas jó borok termelésére:
megfelel a talaj, a hőmérséklet és a napsugarak beesési szöge a lejtőkön. A csak erre a tájra jellemző hosszú, enyhe vénasszonyok
nyara az aszúsodás feltétele: a hideg éjszakák következtében a szőlőszemek cukortartalma növekszik, a szőlőszem töpped, szárad. A
Bortytis gomba behatol a szemekbe, de a száraz időben lassan hat,
vagyis nemes rothadást okoz – és jellegzetes ízt termel. Más tájakon
ez a gomba nem él meg, ott a szőlő a hosszú ősz folyamán megrohad, ha nem szüretelik le időben.
Dévényi Marianna
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Levél a Nagymarosi Nőikartól

Van egy rossz és egy jó hírünk.

A rossz: az év első összejövetelén Tóth Edit karvezető elköszönt tőlünk. Fájdalmasan érintett minket, hiszen Editke három éves áldozatkész munkájának köszönhetően fejlődtünk arra a szintre, amivel
már – bár szívdobogással – színpadra állhattunk. Megtanultunk a kórusban a hangokra figyelni, közösségben gondolkodni. Hiányozni
fog karvezetőnk bíztató mosolya, kedves, szeretereméltó alakja. Köszönjük Editke, az egész kórus szeretettel kívánja, hogy az ok, amiért
már nem férünk bele életedbe, a lehető legsikeresebben alakuljon.
A jó hír: hamarosan folytathattuk a próbákat, mert új karvezetőt
találtunk Patrik Judit személyében. A Bartók Béla Zeneiskola tanára a Serenus kórusban énekel és a További Magyar Hangok együttes
szólóénekese. Megtapasztaltuk szaktudását, lendületességét, jókedvét és nagy várakozással tekintünk közös jövőnk elé.
Szeretettel invitálunk minden énekelni szerető hölgyet, látogasson el egy próbára (minden szerdán fél 7-kor a művházban), és ha
jól érzi magát, maradjon. Nagyon szeretnénk, ha fiatal lányok –
akár 8. osztályosok is – csatlakoznának hozzánk. A gazdagság, amit
Kodály öröksége jelent, és amit kitartó, áldozatos munkával évek
során gyarapítunk, egy életre szól. Ez a kincs pedig annál több lesz,
minél többen osztozunk benne. Mi, régi kórustagok már tudjuk ezt.
Zoller Rezsőné

Olimpiai Ötpróba a Dél-Börzsönyben
2008. március 16-án (vasárnap) ismételten megrendezzük az Olimpiai
Ötpróba gyalogos teljesítménytúrát Zebegény és Kismaros között. Rajt
és nevezés helyszíne a zebegényi vasútállomás, indítás 7 és 9 óra között.

A következő távokon lehet indulni: (táv / szintemelkedés / szintidő)
9,1 km / 460 m / 3 óra
17,4 km / 630 m / 5 óra
29,3 km / 1150 m / 8 óra
Útvonal: Zebegény, vá. – Bodzás-völgy – Borostyán-kői-pihenő – Dobozi-orom – Vérpad – Hegyes-tető – Remetekereszt-bérc – Kövesmező (Rövid táv célja) – Gubacsi-hálás – Zammenhoff-kilátó – Királykút – Gerendás-büfé (Közép táv Kismaros felé rövidít) – Törökmező,
halastó – Békás-rét – Pusztatorony – Gál-hegy – Kismaros, vá.
A nevezési díjért cserébe útközben több helyen frissítővel (édesség, tea, szendvics) várjuk a túrázókat. A célban, kitűzővel és oklevéllel ismerjük el a sikeres teljesítést. A kellemes, tavaszi időt megrendeltük, minden nagymarosi lakost szívesen látunk.
Bõvebb információt a www.bthe.hu honlapon talál, ha kérdése
van, írjon az info@bthe.hu e-mail címre.
Kovács Gabriella

SZÉPSÉGMŰHELY
KOZMETIKA, WELLNESS, SPA,
EGÉSZSÉG-MEGÕRZÉS,
NÕI LÉLEK
és még sok minden más

A NÕI SZÉPSÉG KITELJESEDÉSÉÉRT
március közepétől, – FÕ TÉR 9. –
Szeretettel várjuk!
06–30/380–6233

Szűcs Éva

Tavaszi hitelakció

2008. március 1 – 2008. április30-ig
SZABADFELHASZNÁLÁSÚ LAKOSSÁGI
FOGYASZTÁSI HITEL

Egyedi elbírálással akár ingatlanfedezet nélkül*

MAXIMUM 1 500 000.- FT-IG, MAXIMUM 120 HÓNAPRA
HAVI 28 400 Ft TÖRLESZTÕ RÉSZLETTEL

(500 000 Ft alatti összeg futamideje maximum 60 hónap)

2,5 % keretbeállítási díjból csak 2 % díjat kell megfizetnie
(1 500 000 Ft-nál ez 37 500 Ft helyett 30 000 Ft)

Előzetesen semmilyen díjat nem kell fizetni!
*Amennyiben ingatlan bevonása szükséges, a tulajdoni lap és a
földhivatali bejegyzés költsége az Ügyfelet terheli.
Akinek munkabére, nyugdíja legalább 3 hónapja TKSZ folyószámlára érkezik, 2% kamatkedvezményben részesül.

További információért keresse fel kirendeltségeinket.

A fentiek mellett egyéb biztosítékok, fedezetek is előírhatók
egyedi döntéssel.
THM: 19,58% - 21,97 % (1 millió Ft 5 évre)

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet

Veresegyház, Fő út 53., Fót, Dózsa Gy. u. 54.,
Õrbottyán, Rákóczi út 115., Erdõkertes, Nemes u. 2.,
Mogyoród, Gödöllői út 18/a., Váchartyán, Fő út 23.,
Vácrátót, Petőfi tér 4., Dunakeszi, Fő út 66.,
Nagymaros, Király u. 1/a., Szokolya, Fő út 63.,
Letkés, Dózsa Gy. u. 16., Verõce, Árpád u 27.,
Kosd, Eőszy L. tér 1.,
Vác, Zichy H. u. 23.

Ildikó ingatlan, értékbecslő, hiteliroda
06–20/464–3429, 27/354–535 Nagymaros, Fő tér 3.

Kedves eladó ingatlannal rendelkezõ tulajdonosok!
Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére:

– a Dámtól Zebegény felé házakat
– egy és többgenerációs családi házakat 10–50 millió Ft,
– nyaralókat,– telkeket,– Duna-parti házakat, – albérletet
– értékbecslés 24 órán belül
– adó /illeték/ ingatlanjogi tanácsadás
– lakáshitelek már 5 % önrésszel
Haraminé Papp Ildikó

Látásvizsgálat
a szakorvosi rendelőben
Fő tér 10.
Látszerész üzlet nyitva tartása:
minden szerdán 15–18 óráig

Látásvizsgálat:

minden páros hét szombatján 9–12-ig.

Elõjegyzés: a 06–30/273–9875

Lendvai Eszter
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CBA
Dunakanyar AKCIÓ
március 5-től 25-ig

Füstölt kötözött lapocka vf. és lédig /Ász/
1kg 699.-Ft
Füstölt darabolt lapocka vf. És lédig /Ász/
1kg 699.-Ft
Füstölt hátsó csülök /Ász/
1kg 659.-Ft
Füstölt első csülök /Ász/
1kg 399.-Ft
Parasztlapocka /Ász/
1kg 859.-Ft
Füstölt főtt hálós pulyka sonka vf. /Húsüzem/
1kg 875.-Ft
Csirkemell sonka /Húsüzem/
1kg 1055.-Ft
Füstölt Főtt pulyka alsócomb vf./Húsüzem/
1kg 549.-Ft
Aranyfácán mustár flakonos
500gr 135.-Ft
Polimárk tubusos mustár
190gr
99.-Ft
Polimárk tubusos ketchup
200gr
99.-Ft
Omnia őrölt kávé vac.
250gr 455.-Ft
Babják bolognai mártás
360gr 199.-Ft
Babják milánói mártás
360gr 199.-Ft
Babják kínai édes-savanyú mártás
360gr 199.-Ft
Babják mexikói mártás
360gr 199.-Ft
Éden napraforgó olaj 100%-os
1l
365.-Ft
Cedár szardínia olajban
425gr 245.-Ft
Rizseslecsó kolbásszal /Fish-Food/
380gr 199.-Ft
Pápai löncshús
400gr 129.-Ft
CBA morzsolt, csemege kukorica
340gr 135.-Ft
Magozott meggy befőtt /Medo/
680gr 229.-Ft
Cseresznye befőtt /Mátra/
680gr 239.-Ft
Rolnik zeller saláta
300gr
99.-Ft
Burn energia ital
250ml 269.-Ft
Tiger energia ital
1000ml 259.-Ft
Bomba energia ital dob.
250ml 155.-Ft
Bomba energia ital üveges
250ml 155.-Ft
XL energia ital dob.
250ml 89.-Ft
Funny Bunny ice tea /őszibarack-citrom/
330ml 69.-Ft
Germán ásványvíz /dús, mentes/
1,5l
49.-Ft
Primavera ásványvíz /dús, mentes/
1,5l
55.-Ft
Dreher sör üveges classic - alkoholmentes
0,5l 149.-Ft+24.-üv.
Kozel sör üv.
0,5l 109.-Ft+24.-üv.

Kozel sör dob.
Sága selyemsonkával, sajttal tölt. pulykamell
Orsi rántott sajt /Trappista/
Ledo zöldbab, sárgabab, zöldborsó
Classic pontytej, pontyikra
Moments ovál desszert
Merci desszert /3 íz/
Sonata táblás csoki /több íz/
Chio popcorn /sós, vajas/
Babják durum tészta /több féle/
Florin margarin
Meggle tejszínhab spray
Fogkefe Spider-Man, Shrek
Fogkrém Spider-Man, Shrek
Fogmosó pohár Spiderm-Man, Shrek
Habfürdő Spider-Man, Shrek
Happy sampon /3 illat/
Velvetine öblítő /több illat/
Glowes folyékony súroló
Verde általános tisztító
Verde fertőtlenítő
Verde mosogatószer
Sensan tisztasági betét /2 féle/
Milyo papír zsebkendő 3 rétegű 100db-os

0,5l
1kg
500gr
450gr
500gr
171gr
250gr
100gr
100gr
500gr
1kg
250ml
1db
80gr
1db
750ml
1l
1l
750ml
500ml
750ml
1l
1cs.
1cs.

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu
Üzleteink:
2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
(ÁTALAKÍTÁS MIATT ZÁRVA)
2621 Verőce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás: H–P: 6–20, Sz: 7–17, V: 7–14

Áraink a készlet erejéig érvényesek!

129.-Ft
1065.-Ft
929.-Ft
215.-Ft
895.-Ft
719.-Ft
799.-Ft
89.-Ft
99.-Ft
139.-Ft
259.-Ft
185.-Ft
255.-Ft
255.-Ft
195.-Ft
695.-Ft
149.-Ft
119.-Ft
129.-Ft
335.-Ft
299.-Ft
289.-Ft
329.-Ft
89.-Ft

