2007. június 10. - a lap ingyenes!

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

A kevésbõl is megpróbálunk életben maradni
Interjú Petrovics László polgármesterrel

Több mint fél esztendõ telt el
az önkormányzati választások óta. Az új képviselõ-testület sokféle döntést hozott,
többek között elfogadta az
idei költségvetést, amely igen
szûkre szabott, sõt forráshiányos. Ebben a helyzetben
egy polgármesternek sem
könnyû az élete, hiszen azon
kell fáradoznia, hol tud spórolni, de szeretné azokat a
terveket is megvalósítani,
amit a polgármesteri programjában meghirdetett. Mi
történt ez alatt a néhány hónap alatt? – kérdeztük Petrovics Lászlótól.
- Amikor elhatároztam,
hogy polgármesternek jelöltetem magamat, úgy gondoltam,
hogy minden elképzelésem
megvalósítható, az anyagi
helyzet akkori ismeretében is

tudtam, hogy nehéz lesz, most
már tudom, hogy még nehezebb. Minden bántás nélkül
hittem, hogy ezt a munkát lehet jobban is végezni. Amikor
a választópolgárok beleültettek
ebbe a székbe, akkor ígértem
egy szebb, tisztább, fejlõdõ
Nagymarost. Most is megerõsítem ezt, bár úgy néz ki, hogy
valamivel lassabban fogok haladni, mint szerettem volna.
Lassan beletanulok a munkámba, de minél mélyebbre nyúlok, hónapról hónapra egyre
inkább azt veszem észre: a gazdasági helyzet rosszabb, mint
amilyennek elõször látszott.
Az átadás-átvételkor fennálló
közel 65 millió forintos adósságállomány az év végére, illetve a zárszámadásra folyamatosan 105 millióra növekedett.
Ez három hitelbõl: a likviditási hitelbõl, lízinghitelbõl, illetve a Fõ térre felvett 7 millió
490 ezer forintos, hosszúlejáratú hitelbõl, valamint a kifizetetlen számlákból, és az elõzõ
évek alatt köttetett szerzõdések, illetve az akkor létrejött felelõsségvállalások alapján keletkezett. Az eladósodást elsõsorban megállítani nehéz, mert
minden drasztikus lépés a mûködés rovására megy. A mûködést pedig elsõsorban a város lakói, valamint a kötelezõ
feladatellátások miatt kell biztosítani. Én a folyamatosság el-

vét követve lassítom, majd óvoda fejlesztését is.
igyekszem megállítani, és
Azt azért meg kell mondavisszafordítani az eladósodás nom, hogy a magyar állam réfolyamatát. Erre hívtam fel a szérõl történõ megszorítások,
figyelmet a költségvetés tár- normatíva megvonások és
gyalásánál is. Akkor azt mond- csökkentések, a különbözõ letam, hogy ha nem tudunk al- hetõségek, kedvezmények
kalmazkodni a mai normatív megszüntetése vagy elérésének
támogatási lehetõségekhez, nehezítése mind azt eredméakkor csõdhelyzetbe kerülhet nyezik, hogy egyre kevesebb
az önkormányzat.
bevételi lehetõsége van az önSok dolgon kell változtat- kormányzatnak. A normatívánunk, de az intézmények struk- kon felül meglévõ állandó betúráján mindenképpen. Lehe- vételi forrás a helyi adókból,
tetlen helyzet az, hogy az ön- és a bérbe adható ingatlanokkormányzat a település fenn- ból várható. Ezeken muszáj
tartása és fejlesztése helyett az volt idén emelni, de a késõbbialulfinanszírozott intézmények ekben további emelésekkel nem
mûködtetésére kénytelen köl- szeretném terhelni a lakossácsönöket felvállalni. Ezt a fo- got. A kiadások növekedése
lyamatot elindítottuk, de azt abból adódik, hogy drágul az
Kiemelt
minõsítést
kapotta szolgáltatás.
a Dunakanyar
már
az elejénarany
elhatározta
a tes- energia,
Fúvósegyüttes.
Részletes
a 6. elfogadoldatület,
hogy az óvodát,
és az is- beszámolónk
- Az önkormányzat
lonnegatív irányba nem be- ta 2007-es városi költségvetést.
kolát
folyásoljuk. Van azonban egy, Mekkora a hiány és milyenek a
ennél sokkal fontosabb dolog, kilátások a jövõt illetõen?
amely miatt szerintem vállal- Az idei évben 57 millió
ható a további adósságnöveke- forint körüli mûködési hidés: ez a fejlesztés! A fejlesz- ánnyal fogadta el a testület a
tések, és fõképpen az úgymond költségvetést, ami viszonylag
megtérülõ beruházások érde- kevés. Nagyon szoros, takarékében érdemes lehet tovább kos mûködéssel lehet ezt a
növelni az adósságot abban a költségvetést tartani. Visszaforeményben, hogy a késõbbi gottan terveztünk, a minimális
bevételek lehetõvé teszik az mûködési feltételeket biztosítadósság visszafizetését.
va minden területen. Többet
Ilyen fejlesztés lehet a szál- költeni, mint amennyi bejön,
lodaberuházás, vagy a termál- csak hitellel lehet, de az eladóprojekt megvalósítása, de még sodáshoz vezet.
ide sorolnám az iskola, vagy
folytatás a 4. oldalon
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Döntött a képviselõ-testület
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete május 21-én ülésezett. A
napirendet, a polgármester lejárt határidejû határozatokról, valamint a folyamatban
lévõ beruházásokról és pályázatokról szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel - elfogadták. Ezt követõen a következõ döntések
születtek:
- elfogadták az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I.
negyedévi teljesítésérõl szóló
beszámolót;
- megismerték az oktatási intézmények pályázati lehetõségét
a bizottságok határozata és a szóbeli kiegészítések alapján. Az iskola eszközfejlesztési pályázatának, valamint az óvoda bõvítési
és eszközfejlesztési pályázatának benyújtásával egyetértettek;
- megismerve az oktatási intézmények pályázati lehetõségét
a bizottságok határozata és a szóbeli kiegészítések alapján úgy
döntöttek, hogy a kiemelt pályázat benyújtására az iskolafejlesztés tekintetében a pályázatíró cég
tegyen javaslatot;
- elfogadták az elhangzott
szóbeli kiegészítésekkel a
polgármesternek a 2007. évi
nyári rendezvényekrõl szóló
beszámolóját;
- döntöttek, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat vezetõi állásának betöltésére pályázatot írnak ki. Felkérték a jegyzõt a pályázatnak a hivatalos közlönyben, illetve a helyi lapban történõ megjelentetésére;
- határoztak arról, hogy a Mosoly Mikrotérségi Társulás vezetõi állásának betöltésére pályázatot írnak ki. Felkérték a jegyzõt a pályázatnak a hivatalos
közlönyben, illetve a helyi lapban történõ megjelentetésére;
- a testület a Nagymaros,
Vasút u. 45-47. szám alatti, 341
hrsz-ú ingatlan helyi védettségének kérdését a településrendezési tervek módosítása keretében
tudja megvizsgálni. A védelem
megszüntetésével elviekben
egyetértettek, de ezen nyilatkozat biztatásként nem érvényesíthetõ. A kérelemben megjelölt
övezeti átsorolást nem támogatták;
Az egyéb napirendek között:
- a helyi lap szerkesztése tárgyában a benyújtott elõterjesztés alapján nem kívántak dönteni. Felkérték a polgármestert,
hogy vizsgálja ki a problémák

eredetét és alátámasztott dokumentációk birtokában tegyen javaslatot a következõ testületi
ülésre;
- megismerve az esti oktatás
helyzetérõl az elõterjesztést, felkérték Gyombolai Gyula képviselõt, hogy tárgyaljon a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Középiskola és a nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskolai vezetõjével, a két iskola közötti együttmûködési megállapodás létrehozásáról;
- a képviselõ-testület a tulajdonában lévõ 2301/2 hrsz-ú, közterület besorolású ingatlan értékesítésérõl határozott. Az ingatlanrész árát 1500 Ft/m2 összegben
határozta meg. Az értékesítést
követõ 30 napon belül a 2301/3
és 2301/2 hrsz-ú ingatlanok telekösszevonásáról kérelmezõnek
gondoskodni szükséges. Felhatalmazták a polgármestert a fenti paraméterekkel az adás-vételi szerzõdés megkötésére;
- megválasztották a városfejlesztési, környezetvédelmi és
turisztikai bizottság tagjának
Hollósi Géza képviselõt és dr.
Dercze Tamást külsõ bizottsági
tagnak. Felkérték a jegyzõt a
döntés SZMSZ-en történõ átvezetésére;
- a testület a 37/2004. (I. 26.)
számú határozatával a Dunakanyar Területfejlesztési Társulás
feloszlatásával egyetértett. Felkérték a társulást, hogy a vagyonából Nagymaros város által befizetett (44.000 forint) összeget
kamataival együtt az Ister
Granum Eurorégió társulásának
utalja át azzal a feltétellel, hogy
abból fejlesztési és pályázati
alapot képez. Felkérték a polgármestert, hogy a döntésrõl az
Ister Granum Eurorégió társulását a határozat megküldésével
értesítse;
- a testület a “Közkincs III.”
pályázati kiírását megismerte és
a pályázat benyújtásával egyetértett. A 2007. évi költségvetésben tervezett mûvelõdési intézményfelújítási, beruházási célra
elkülönített összegbõl a pályázati önrészt – a pályázati kiírás szerint a pályázott összeg 10 százalékában, 450 ezer forint összegben biztosítja;
- a testület a polgármester kérésének helyt adott és a polgármester költségtérítését 10.000
forint/hó összeggel megemelte,
annak kifizetését 2006. október
1. napjától engedélyezte.
(F)

Pályázat
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Pedagógiai Szakszolgálat vezetõi állásának betöltésére pályázatot ír ki.
Pályázati feltételek:
- pszichológus vagy gyermekpszichiáter szakképesítés és a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
- gyógypedagógus, vagy logopédus szakképesítés és
legalább öt év szakmai gyakorlat
- pedagógusi szakvizsga
- büntetlen elõélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- vezetõi elképzelést, programot,
- oklevelek másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30 nap.
A vezetõi megbízatás 2007. október 1. napjától határozott idõre, 5 évre szól.
Illetmény, vezetõi pótlék a Kjt. szerint. Egyéb juttatások a jogszabály, illetve fenntartói döntés alapján.
A pályázatot zárt borítékban “Intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel Nagymaros Város polgármesterének címezve kérjük benyújtani (Petrovics László,
2626 Nagymaros, Fõ tér 5. Tel.: 27/594-255)

Pályázat
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Mosoly Mikro-térségi Társulás vezetõi állásának betöltésére pályázatot ír ki.
Pályázati feltételek:
- felsõfokú szociális alapvégzettség pszichológus,
pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó,
- szociális igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõ-tanár, pedagógiai
elõadó, gyógypedagógus, védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár, jogász, igazgatásszervezõ,
- vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: pedagógus, védõnõ
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- vezetõi elképzelést, programot,
- oklevelek másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: az Szociális Közlönyben való megjelenést követõ 30 nap.
A vezetõi megbízatás 2007. október 1. napjától határozott idõre, 5 évre szól.
Illetmény, vezetõi pótlék a Kjt. szerint. Egyéb juttatások a jogszabály illetve fenntartói döntés alapján.
A pályázatot zárt borítékban “Mosoly Intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel Nagymaros Város Polgármesterének címezve kérjük benyújtani (Petrovics
László, 2626 Nagymaros, Fõ tér 5. Tel.: 27/594-255)
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete
A nagymarosi polgárok széleskörû tájékoztatása érdekében adjuk közre az önkormányzat gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat. Célunk az, hogy a lakosságot tisztán és érthetõen tájékoztassuk az aktuális helyzetrõl. Az alábbiakban a
májusi adatokat olvashatják.
PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Munkában zsûri

A Weöres Sándor Országos
Gyermek Színjátszó Találkozó Pest megyei döntõjén a Váci
Jeszenszky(R) Balett gyermektánckara “A kislány és a pillangó” címû produkciójával
arany minõsítést nyert. Rendezõ Majsai László, koreográfus
Bakk Katalin Rebeka.
A Pest megyébõl, neves
rendezõk és színmûvészek
elõtt bemutatott 32 darab,
egyenként 15-20 perces mûvek
közül mindössze hét kapott
arany minõsítést, ezzel biztosan bekerülve a regionális döntõbe. A regionális döntõk élmezõnyébõl kerülnek majd kiválasztásra azok a produkciók
amelyek meghívást kapnak az
országos gálára Debrecenbe, a
Csokonai Színházba.
Városunkat a gyermektánckar tagjaként egy nagymarosi
diák, Maurer Fruzsina 3. a
osztályos tanuló képviselte.
Gratulálunk!
JÚNIUSI TESTÜLETI
ÜLÉS. FELHÍVJUK OLVASÓINK FIGYELMÉT,
HOGY A LEGKÖZELEBBI KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS JÚNIUS 25ÉN, HÉTFÕN 18 ÓRAKOR LESZ A POLGÁRMESTERI HIVATAL HÁZASSÁGKÖTÕ TERMÉBEN. TERVEZETT NAPIRENDI PONTJAI A VÁROS INTERNETES HONLAPJÁN OLVASHATÓK.
AZ ÜLÉS NYILVÁNOS, AZON A ZÁRT
ÜLÉS KIVÉTELÉVEL
BÁRKI RÉSZT VEHET.

en az összevont zenekar fogja
szórakoztatni a közönséget. Az
így több mint 80 tagúvá bõvült
összevont zenekart a két karnagy
felváltva vezényli majd. Mûsorunkon a közös repertoár legsikeresebb darabjai fognak felcsendülni, reméljük önfeledt kikapcsolódást biztosítva minden kedves hallgatónknak.
Ezúton szeretném megköszönni Gyarakiné Márton
Magdolnának, Bethlen Gábornak, Scultéty Balázsnak és a
mûvelõdési ház dolgozóinak a
már adtak koncertet városunk- zenekari hangzásra kívánunk minõsítõ koncertünkön nyújban. Az idei fesztiválon fõképp hangsúlyt fektetni. Ezért a két tott segítségét, támogatását.
a közös produkciókra és a nagy- együttes egyéni mûsorát követõ- UJVÁRI GÁBOR ZENEKARVEZETÕ

Gödöllõ - Dunakanyar fúvószenekari találkozó
Hagyományos
nyári zenekari
találkozónkat
idén június 23án 17 órai kezdettel, Nagymaros Fõ terén rendezzük. A Dunakanyar Fúvósegyüttes meghívott vendége az 1958-ban alakult Gödöllõi Fúvószenekar (képünkön) lesz, melyet 1991 óta
Ella Attila karnagy vezet. A
nagy múltú vendégzenekar nem
elõször jár Nagymaroson, hiszen
a 2003-ban rendezett találkozón

Nagymarosi diák az
“aranycsapatban”
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A kevésbõl is megpróbálunk életben maradni
Interjú Petrovics László polgármesterrel
folytatás az 1. oldalról
Tervezni azonban lehetett volna többet, mert még akkor sem
lett volna túlzó a költségvetés,
és akkor talán elnyerhetõ lett
volna az önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI),
melyet idén nem tudunk igénybe venni. A pénzügyi vezetõ és
én a tavalyi példa alapján
ugyan javasoltuk a testületnek
a támogatás biztosabb elnyerése érdekében a költségvetés
több mûködési hiánnyal történõ elfogadását, de a testület
többsége ezt nem hagyta jóvá.
Tavaly ugyanez sikerült, akkor
a testület 293 millió forint hiánnyal fogadta el a költségvetést, természetesen ebbe belefért az ÖNHIKI igénylés. Volt
rá némi esély, hogy a fentiek
ellenére idén is jogosultak lehetünk, de közben az ÖNHIKI
igénylés folyamatába beépítettek több olyan jogosultságot
csökkentõ tényezõt, ami számomra érthetetlen. Ilyen például az árvízi vis major keretre megkapott 30 millió forint.
Emellett szintén meglepõ, hogy
a likviditási hitel felvétele is
ÖNHIKI csökkentõ tényezõ.
Nyilván az önkormányzatok
nem véletlenül veszik fel a likviditási hitelt, bevállalva ezzel
azt, hogy bizonyos ingatlanjaikat jelzálog alá helyezzék.
Természetesen erre azért van
szükség, mert a mûködésre kapott állami normatíva kevés,
nem pedig azért, mert dõzsölünk - hiszen évrõl évre meghúzzuk egy-egy lyukkal a
“nadrágszíjunkat”.
Igyekszünk a költségeket
minél jobban csökkenteni! Az
elmúlt hónapokban végrehajtott létszámleépítés, és a mûködési költségek további faragása arra engednek következtetni, hogy lehet még további
megtakarításokat elérni. A
szerzõdések felülvizsgálata
még nem ért véget, de már vannak olyan szerzõdések, amelyek az elõzõnél jobb feltételekkel bírnak, ami a város javát szolgálja. Folyamatosan
vizsgáljuk a többi szerzõdésünket is, és törekszünk az árak
csökkentésére. Az a célom,

hogy minél kevesebb kiadásunk és minél több bevételünk
legyen. Ezeknek a lehetõségeit felmérni nem kis feladat, óriási nagy körültekintést és sok
munkát igényel.
- Az ország kis településein
a képviselõ-testületek éppen a
normatív támogatások csökkentése miatt kénytelenek intézményeik mûködtetését átadni, vagy csonkítani. Nagymaroson az önkormányzat úgy
határozott, hogy minden intézményét megtartja. Miért döntöttek így?
- A képviselõ-testület elhatározta, hogy sem az óvodához,
sem az iskolához nem kíván
ilyen módon hozzányúlni, miután mindkét intézmény jövõnk
zálogait neveli, és attól várjuk
a felemelkedést, hogy ezek a
gyermekek, akik bármely intézménybe is járnak itt Nagymaroson, késõbb Nagymarosért olyan tevékenységet fognak tudni végezni, amely a település felemelkedését hozza.
Hasonló okból a könyvtár és a
mûvelõdési ház is változatlanul
mûködik. A mûvelõdési házban folyik az iskola mûvészeti
oktatásának túlnyomó része,
valamint a nagyon jól mûködõ
és a tevékenységüket nagy elismeréssel végzõ civil szervezetek is fõként itt fejtik ki a
munkájukat. Ezeket a szervezeteket nem szabad megsarcolni bérleti díjakkal, fõleg amiatt nem, hogy õk sokszor saját
pénzüket sem sajnálva tevékenyen elõsegítik a település fejlõdését. Építenek, szépítenek,
rendezvényeket hoznak ide,
tehát nem lenne ildomos, pénzt
kérni azért, amit õk társadalmi
munkában értünk tesznek. A
könyvtár pedig – mint jól tudjuk – nagyon jól felszerelt,
minden igényt kielégít, az
Internet eléréstõl kezdve a
fénymásoláson keresztül sorolhatnám még a különbözõ szolgáltatásokat. Ráadásul olyan
szûkös költségvetéssel mûködnek ezen intézmények, ami
miatt nem lenne célszerû csorbítani mûködésüket. Nem lenne eredmény, ha az ezekre fordított kiadások megtakarítását
eredményként könyvelnénk el,
ugyanakkor pedig egy olyan

gazdasági és erkölcsi negatívumot teremtenénk Nagymaroson, ami szerintünk nem célszerû. Ezért döntött úgy a testület, hogy ezt a két intézményt
is érintetlenül hagyja, bár a létszámcsökkentésben érintettek
voltak. A mellékelt táblázat
adataiból pontosan látszik,
hogy az intézményeinket
mennyivel támogatja az önkormányzat. Ezekbõl a számokból
kitûnik, hogy milyen óriási terheket ró az önkormányzatra
intézményeinek fenntartása.
Két út állt elõttünk: az egyik,
valamilyen módon növeljük a
bevételeket - ennek kapcsán
történt a különbözõ adótételek,
illetve ennek a kapcsán valósult meg a különbözõ térítési
díjaknak a növelése -, mert
nincs más lehetõségünk. Ezzel
szemben megtehetnénk, vagy
megtehetjük azt, hogy bezárunk intézményeket egyszerûen arra való hivatkozással,
hogy nem tudjuk azokat fenntartani. Ez mind-mind Nagymaros lehetõségeit és a felemelkedési esélyeit csökkentené, ezért nem tettük meg ezeket a lépéseket. Mi nagyon jól
tudjuk azt, hogy a lakosságot
érzékenyen érinti minden költségnövekedés – akár adóról,
vagy bármely befizetendõ díjról beszélünk -, de azt is tudni
kell, hogy az önkormányzati
feladatok ellátása törvényben
szabályozott, majdnem minden
esetben kötelezõ feladat. Ami
nem kötelezõ, az azért van,
hogy a település javát szolgálja, s azért kerül egy kis plusz
költségbe. Például az iskolának
a mûvészeti oktatási része,
vagy az idõsek otthonának a
bentlakásos ellátása nem kötelezõ feladat, de erre olyan
igény van és olyan szintû szolgáltatás alakult ki, ami egész
Nagymaros színvonalára kihat,
s itt igazából az iskola felé súlyoznék.
- Az önkormányzat a vagyonával nem tudna-e úgy gazdálkodni, hogy nagyobb bevételhez jusson?
- Vannak az önkormányzatnak jelenleg bérbe adott lakásai, amelyeknél a bérleti díjak
emelése az elmúlt négy év alatt
megtörtént, illetve erre kezde-

ményezések történtek. Óriási
ellenállást váltott ki ez a fajta,
piaci szintre történõ emelés.
Egyéb más épülete – amelyet
piaci alapon bérbe lehetne adni
-, nagyon kevés van az önkormányzatnak. Példaként a SanTeam (volt Proli) épületét említhetném, ahol az ott mûködõ
civil szervezetek jóval több
hasznot hajtanak Nagymarosnak azzal, hogy tevékenységüket kifejtik, mint ha üzleti alapon kiadnánk valakinek, és
valamilyen bevételt növelnénk
ebbõl. Olyan ipari jellegû épületeink nincsenek, amelyek
komoly bevételt hozhatnának
ezért az önkormányzat lehetõség szerint közvetítéssel segíti
a magánkézben levõ ipari hasznosításra alkalmas épületek tulajdonosait az ingatlan hasznosításban.
Megvizsgáltuk az ide települõ vállalkozások adókedvezményének, illetve zöldmezõs
beruházásnak a lehetõségét. Az
adókedvezményre nincs esély,
mert az UNIO-s adórendeletek
ezt tiltják, de szándékozunk kidolgozni egy kedvezményrendszert, amely mégis vonzóvá teheti a betelepülni vágyó vállalkozások számára Nagymarost.
A kisebb vállalatok ipari tevékenységéhez külön döntésre
van szükség, mert vagy a jelenlegi építési szabályzatnak
nem felelnek meg, vagy a település koncepciója nem teszi lehetõvé azok mûködését. Ez
alól az képezhet kivételt, ha az
új testület egy újfajta koncepció alapján új döntést hozna.
Errõl jelen pillanatban nincsen
szó, mert még talán nem vagyunk olyan sanyarú helyzetben, hogy a környezetünket
tönkretéve is, de mindenképpen pénzhez akarjunk jutni,
mert ez Nagymaroson borzalmas következményekkel járhatna.
- Várható-e valamilyen elõrelépés a szálloda és a körülötte lévõ építmények, illetve
területek hasznosításával kapcsolatban?
- Igen, várható! Az év elején létrehozott szállodai ad hoc
bizottság foglalkozott a szálloda hasznosításának lehetõségeivel, és a bizottság tapasztala-
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tainak, véleményének felhasználásával, szerettem volna egy
nemrég összehívott rendkívüli
testületi ülés alkalmával megszavaztatni a testülettel, hogy
melyik hasznosítási, vagy értékesítési megoldás irányába
induljunk el. Mindannyian szeretnénk elõrehaladni a szálloda ügyében, de sajnos – számomra érthetetlen módon, és
talán kommunikációs hiba miatt, - a testület nem tartotta
megfelelõnek az elõterjesztést,
ezért lekerült napirendrõl az
ügy. Nem értem, hiszen az elõterjesztés kidolgozottabb volt,
mint a tavalyi évben. Legközelebb újra beviszem és bízom
abban, hogy a testület – mivel
szívén viseli ennek a településnek a sorsát – az érvek ismeretében képes lesz haladéktalanul meghozni a döntést. A
hasznosításra vagy értékesítésre pályázat kiírása készül, mely
az elkövetkezõ egy-két hónapban megtörténik és vélhetõleg
a pályázati anyagok is ezt követõen rövid idõ alatt be fognak érkezni. Nagyon remélem,
hogy õsszel már azt mondhatjuk: megvan a beruházónk, és
tavasszal kezdõdhet a munka.
Ez az egyik legfontosabb tétel,
amiben bízunk, mert ennek
kapcsán jöhet a következõ nagyobb beruházási lehetõség: a
termálvíz feltárása. Korábban
már több helyen leírtuk és elmondtuk, az elvi vízjogi létesítési engedély megvan, mindössze másfél millió forint választ el minket attól, hogy gyakorlati vízjogi engedélyünk legyen, ami alapján fúrást tudunk
kezdeni. Úgy gondolom, még
ha az adósságaink növelésével
is, de ezt a pénz mindenképpen elõ kell teremtenünk a
megvalósulás érdekében.
Ugyanígy el kell végezni a
Helyi Építési Szabályzat mó-
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dosítását, amely meghatározó
lehet akár a szálloda építésében, akár a termálvizes projekt
létrehozásában, ezt is mindenféleképpen végig szeretném
vinni még ebben az évben.
- Ha ezek a tervek megvalósulnak, akkor úgy gondolja, elindult a város azon az úton, hogy
fellendüljön a vendégforgalma,
pezsgõ élet alakuljon itt ki?
- Igen, ezektõl a beruházásoktól várom én azt, hogy
Nagymaroson valami elinduljon, a fellendülés teret kapjon.
Ha a szálloda beruházás megvalósul és utána elkezdõdik a
termálvizes beruházás, akkor a
helyi vállalkozások - akik korábban szoba kiadással és
egyéb ilyen helyi szolgáltatással foglalkoztak és azóta már
nem ûzik e tevékenységet -,
reményeink szerint újra éledhetnének és sikeresek lehetnének. A szálloda forgalma
Nagymarosnak plusz bevételt
jelent közvetlen és közvetett
módon, adó formájában, vagy
bármiféle egyéb vállalkozási
bevétel formájában. Közvetett
módon pedig azok az emberek,
akik ide a szállodába jönnek,
akár 50-150 szobát elfoglalva,
nem fognak a szállodában maradni egész nap, hanem kimozdulnak Nagymaroson, költenek, az élelmiszerboltoktól
kezdve a fagyizóig, a cukrászdáinkban, fodrászatainkban,
kozmetikáinkba, a különbözõ
kisebb-nagyobb üzleteinkben
és a többi fel nem sorolt szolgáltatási területen. Tehát szerintem ez elég komoly anyagi
fellendülést jelenthet majd
mind a lakosság, mind az önkormányzat számára.
- Ha ezek a tervek valóra
válnak, akkor a többi dédelgetett tervet is elõ lehet venni…
- Azután lehet tovább dédelgetni az álmokat, tovább szõni

az elképzéseket. Nagyon szeretnénk az iskolát úgy felújítani, illetve átalakítani, hogy a
jelenlegi létszám ellátását sokkal jobb minõségben tudja kiszolgálni, illetve bõvítéssel
akár kistérségi szerepet is betöltve nagyobb létszám ellátására alkalmassá tenni. Nyilván
ehhez már Európai Uniós pályázatra lesz szükség. Ezeknek
a kiírása most, és a második
félévben aktuális. Ugyanezt tudom mondani azokra a nagy
szintû beruházási tervekre,
amiket már a programban megfogalmaztam, gondolok például a Hegyestetõre felfutó libegõre, ami nem elhanyagolható
ötlet. Egy négycsillagos turizmus igenis elvár valamiféle
szenzációt és látnivalót, hát ez
pont ilyen lehetne. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor
valódi látnivaló és valódi szenzáció lesz. Természetesen,
amik már korábban is tervbe
voltak véve - a helytörténeti, a
hajózási, a Kittenberger múzeum, vagy az utak, járdák felújítása, az árvízvédelem megnyugtató kialakítása -, napirenden vannak, mindet szeretnénk
megvalósítani. Az önkormányzat anyagi lehetõségei ebbõl
önmagában semmit sem tesznek lehetõvé, mindenre pályázat útján lehet pénzt elõteremteni. A testület az áprilisi ülésen választott pályázatírót,
amely úgy tûnik, nagyon profi
cég, úgy gondolom, hogy a
velük történõ együttmûködés
meghozza majd a maga gyümölcsét, és ezeket az elképzeléseket többnyire tudjuk majd
teljesíteni. Nagyon bízom benne, hogy a ciklus végére az
anyagi helyzetünkhöz mérten
minél többet.
- Az utóbbi idõben több kritika éri a polgármestert és a
képviselõ-testületet. Az embe-

rek szeretnék tudni, mi történik a városban, milyen döntések születtek. Ezt Zoltai Zsolt
levelébõl – melyet lapunkban
közöltünk – is kiderül. Ez az
interjú reméljük kimerítõ választ ad a felmerülõ kérdésekre. Mit szeretne még Polgármester úr zárszóként a fentiekhez hozzáfûzni?
- Szeretném a város lakóival tudatni, hogy mind a képviselõ-testület, mind a hivatal
komoly munkát végez, és nem
kis erõfeszítéseket tesz annak
érdekében, hogy intézményeinket ne kelljen bezárni, vagy
csonkítani, és hogy a város
megfelelõen mûködjön. Évrõl
évre errõl szólt a fáma, s nem
lehetett azt mondani, hogy túl
pazarló gazdálkodás folyt. Lehetett volna talán még takarékosabban, de most pont az az
idõszak jött el, hogy a “még
takarékosabbat” meglépjük.
Nem arról van szó, hogy a nagyon sokból kell leadnunk,
hanem arról, hogy a nagyon
kevésbõl és minimálisból megpróbáljunk életben maradni.
Ezzel együtt azokat a jövõbeni elképzeléseket – és itt fõként
az úgymond megtérülõ beruházásokra gondolok – valamilyen
módon, mindenképpen szeretnénk megvalósítani.
Tudnia kell az embereknek,
hogy kezdetben valóban nem
volt könnyû az interpellációk,
a sorozatos bizalmatlanság
mellett jól együtt dolgozni. Ez
az állapot azonban folyamatosan változik, és remélhetõleg
az összecsiszolódás meghozza
a várva várt eredményt. A
meglévõ, de egyre ritkuló nézetkülönbségek ellenére a testület végzi a munkáját igyekszik megfelelõen együttmûködni – mondta befejezésül
Petrovics László.
- FISCHER -

6

Nagymaros

A zárszó után még néhány kérdés
1. Miért nem lett Nagymaros önálló kistérség?
Jelenleg a váci kistérséghez tartozunk. Az önálló kistérség alakításával a testület 2003 tavaszán bízta meg a polgármestert. Ezt a megbízatást a mostani testület megerõsítette. Idén március 31-ig volt lehetõség ebben a ciklusban a már
meglévõ kistérségek átalakítására. Sok feltétel és a törvényi szabályozás ellentmondott az önálló kistérség kialakításának, de a lobbyerõ és a személyes kapcsolatok révén mégis volt erre még remény. A megbízatást igyekeztem teljesíteni,
a környékbeli polgármesterekkel felvettem a kapcsolatot, és hivatalosan kértem, hogy testületeikkel hozzák meg a
szükséges döntést. Volt remény, hiszen közülük több kolléga úgy látja, hogy közös törekvéseink, és problémáink miatt
célszerû lenne megvalósítani ezt. Sajnos a testületek másképp döntöttek, tehát ezek a remények egyelõre szertefoszlottak. Volt lehetõség még a szobi kistérséghez csatlakozni, de a testület halvány többséggel a jelenlegi mellett döntött.
2. Az önállóság feladásával jár az ÖNO megszüntetése, az építéshatóság és az okmányiroda felszámolása?
Ez butaság! Az ÖNO megszüntetésérõl szó sincs, miután kötelezõ feladatellátásról van szó nem is lehet. Az okmányirodával kapcsolatosan még semmilyen döntés nincs, tehát marad. Április végén törvénymódosítással eldõlt, hogy az
építési hatóság is marad Nagymaroson. Hol fogjuk intézni ügyeinket? Továbbra is itthon!
3. Mi a helyzet a pályázatokkal?
A pályázatokkal már megbízott pályázatíró cég foglalkozik, és remélhetõleg sokat fog nyerni!
4. Miért volt szükség a szervezeti és mûködési szabályzat módosítására? Korlátozni kellett a polgármesteri
hatáskört?
Volt néhány olyan elem, amin kellett, és néhány, amin volt értelme változtatni. Errõl kérdezzék meg az elõterjesztõt!
5. Igaz, hogy a Fõ tér körüli zavaros dolgok rendõrségi feljelentésbe torkollottak?
Igaz! Jelenleg belsõ vizsgálat folyik, de a rendõrség még nem ért el hozzánk.
6. Mi lesz az un. Bormúzeum sorsa? Azon kívül, hogy a lefolyórendszere mintha nem is lenne és már rohad a
befolyó esõvíztõl a kapuja. Ilyen gazdag város Nagymaros?
Testületi döntés kérdése, de várhatóan civil szervezet kezelésébe kerül. Sajnos nem az!
7. Mikor lesz városunknak olyan mûvelõdési háza, mint Kismarosé?
Pályázat és önrész kérdése, de az egész város szempontjából szerintem nem ez a legfontosabb feladat.
8. Mi lesz a városi buszjárattal?
Megszûnése nem véletlen. Egy korábbi számban megjelent, hogy közel 400 ezer forint kiadás mellett csak 40 ezer forint
a reális bevétel. A kérdezõ üzemeltetné?
9. Meddig kell még botladozni a járdákon? Lesz valaha tisztességes burkolat a Rákóczi úton?
Mindkét kérdésre ugyanaz a válasz. Amíg ilyen anyagi helyzetben vagyunk, addig csakis pályázat útján juthatunk
forrásokhoz, melyeknek mindig van önrésze is. Pályázni fogunk, tehát remélhetõleg lesz! Ugyanez vonatkozik a Fehérhegyre, és a többi felújítandó utcára is. Az önrészt pedig elõ kell teremteni, amihez sok minden kell, de legfõképpen
türelem. Ezt kérem mindazoktól, akik várják a megoldást. Dolgozunk rajta, de varázsolni nem tudunk.
10. Az elmúlt 4 évben be nem hajtott több tízmilliós adónak mi lesz a sorsa? A feledés homályába merül? Az
fizet adót, akinek kedve van?
Természetesen ez nem így van. Az adóügyeink rendbe hozására, azok behajtására komoly erõfeszítéseket tesz az önkormányzat. A régebbi kintlévõségek közel felét már sikerült behajtani, az elévült követeléseket pedig kivezettük a könyvekbõl. A további behajtásra megtettük, és folyamatosan tesszük a megfelelõ (akár jogi) lépéseket.
11. A Fõ tér alsó szakaszán, a tudatosan meggyengített útburkolati részre milyen ÚJ árvízvédelmi tervet
dolgoztak ki?
A Fõ tér alsó szakaszát tudomásom szerint sosem védte Nagymaros. Ettõl függetlenül az árvízvédelmi tervezési folyamat már megkezdõdött, és megfelelõ információ birtokában tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
12. Mikor nyilvánítható egy üdülõövezeti ingatlan belterületi lakóházzá?
Erre jogi szabályozás van, ha kíváncsi a tisztelt kérdezõ - a terjedelem miatt -, hivatali munkaidõben szívesen adnak
tájékoztatást a kollégák, vagy a kiollózott passzusokat elküldjük számára.
13. Miért nem lehet tudni idõben, hogy mik lesznek a képviselõ-testületi ülések napirendi pontjai?
Ez hiba volt, ha nem megfelelõen ismertettük a lakossággal, bár úgy emlékszem a testületi üléseken a következõ ülés
idõpontja el szokott hangzani, az ülések pedig nyílvánosak. A honlap frissítésével a munkarendet megtalálhatják, és
abban az éves ülésrendet valamint az elõre tervezett napirendi pontokat is elolvashatják. Ezen felül az újságban is
közöljükvalamint az önkormányzati hirdetõtáblára is kitesszük az idõpontokat.
14. Miért nem kapnak a lakosok határidõn belül választ a hivatalosan beadott leveleikre? Miért nem kapnak
egyáltalán választ?
Általában a válaszadás megtörténik, természetesen elõfordulhatnak hibák, melyek kiküszöbölése állandó feladat. Véleményem szerint válasznak tekinthetõ a szóbeli, illetve az összehívott lakossági tájékoztató is, melyre nem egy esetben volt példa.
15. Mikor van lehetõségük a NYARALÓÖVEZETBEN lakóknak és nyarukat itt töltõknek elmondani problémáikat? (magas adó, szemét, közvilágítás hiánya, rossz minõségû utak stb.)
Levélben bármikor, illetve szerdánként a polgármesteri, illetve jegyzõi fogadóórákon 14-16 óráig.
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Nemzetiségi programok az iskolában
2006/2007-es tanév
November 13. – Márton nap.
Hagyományosan ezen a napon
ünnepeltük városunk védõszentjének, Szent Mártonnak ünnepét.
Német órák keretében ismertettük Márton életét, a neve napjához kapcsolódó népszokásokat.
Este lampionos felvonulást rendeztünk a Fõ téren. A felvonulás után az iskola és a Dunai Svábok Közössége látta vendégül a
felvonulókat, hagymás zsíros kenyérrel, forró teával, és hagyományos sváb süteményekkel (a
váci TV is tudósított az eseményrõl).
December. Felsõs diákjaink
számára pályázatot hirdettünk
“német karácsony” címmel. Tanulóink rajzokkal, festményekkel, gyûjtõmunkával elevenítették meg a német karácsony jelképeit. Faszerkezetes házak, diótörõk, a Harz hegység jellegzetes fafigurái igazi német karácsonyi hangulatot teremtettek. A
pályázat nyertesei: Szlávik Anna
5. b, Sárog Noémi 8. a, Telegdi
Ármin 8. b, Marosvölgyi Gergely
8. b. Nyerteseinket és az érdeklõdõket Bergmann Péterné tanárnõvel a Szépmûvészeti Múzeumba vittük Budapestre, ahol
a németalföldi festõk munkáival
ismerkedhettünk meg. A tárlat
végén magunk is részt vettünk
egy mûhelymunkán.
Február 23. Ezen a napon
rendeztük immár harmadszor a
körzeti német “Ki mit tud?” nemzetiségi szavalóversenyt. A versenyre a nagymarosi diákokon
kívül Zebegénybõl és Kismarosról érkeztek szavalók. Diákjaink
nagyon szépen szerepeltek, sokan
jutottak tovább a megyei fordulóra. Továbbjutottak: Fehér
Dóra 4. a, Jaics Regina 2. a,
Szlávik Anna 5. b, Bálint Zádor
7. b., Galambosi Gábor 7. b.
Április 4. Továbbjutó diákjainkat Bohusné Kotrucz Angéla tanárnõ vitte Szigetújfaluba a
megyei versenyre. Galambosi
Gábor II. helyezést ért el, Jaics
Regina továbbjutott az országos
fordulóra.
Április 26. Immár hagyomá-

nyunk, hogy a hajdani Hétszínvirág Napok folytatásaként minden évben Nemzetiségi Napot
rendezünk, melynek keretében
diákjaink, valamint a környezõ
nemzetiségi iskolák diákjai bemutatják egymásnak tudásukat.
Német szavalatok, énekek, táncok, mesék, jelenetek tették a
délelõttöt színessé. A rendezvényre a kismarosi és a
zebegényi iskola diákjai érkeztek kedves mûsorokkal.
A nagymarosi iskolából az
alábbi növendékek vettek részt:
1. a osztályból: Kovács Tünde,
Péntek Judit, Striker Balázs, Szabadi Szonja – felkészítõ tanár:
Nieberl Zsuzsanna. 2. a osztályból: Flamich Krisztián,
Hoffmann Csenge, Horváth Rebeka, Jaics Regina, Müller Bettina, Ritzl Benjamin, Galszter
Andrea – felkészítõ tanár:
Nieberl Zsuzsanna. 3. b osztályból: Molnár Kristóf, Rudolf
Dóra, Hlaván Eszter, Juhász
Judit, Balogh Jenifer, Galszter
Vivien – felkészítõ tanár:
Galambosi Erzsébet. A 4. b osztály a Piroska és a farkas címû
mesejelenetet adta elõ – felkészítõ tanár: Bohusné Kotrucz Angéla. A 3. a osztály az Oroszlánvadászat, a 4. a osztály a Hosszúfül fáradt jelenetet adta elõ, továbbá Körmendi Gábor, Fehér
Dóra, Müller Dominika és
Maurer Fruzsina növendékek
vettek részt – felkészítõ tanár:
Ambrus Judit
Május 11. Jaics Regina 2. a
osztályos tanuló képviselte iskolánkat Csepelen a nemzetiségi
Gimnáziumban megrendezett
országos versenyen. Regina 9.
helyezést ért el, melyhez ezúton
is gratulálunk!
Felvettük a kapcsolatot egy
Berlin melletti, ortrandi általános
iskolával. Idén ismerkedõ leveleket váltottunk, bemutattuk
egymásnak iskolánk életét, céljait. Reméljük, hogy a kapcsolatból gyümölcsözõ együttmûködés lesz.
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN
MK. VEZETÕ

Felhívás! Iskolánk 2007 õszén egy sváb hagyományõrzõ kiál-

lítást tervez az iskola diákjai és minden városlakó számára. Ezúton szeretnénk megkérni Nagymaros hagyománytisztelõ lakóit,
hogy tárgyak, képek kölcsönzésével járuljanak hozzá, hogy kiállításunk sikeres legyen! Kérjük, hogy akinek van otthon jellegzetes sváb munkaeszköze,
ruhanemûje,
APRÓ
H I R Demléktárgya,
E T É S jelentkezzen!
Ezen kívül szeretnénk mindent megörökíteni, amivel a sváb kultúrát fenn tudjuk tartani. Sváb kifejezéseket, dalokat, mondókákat, anekdotákat gyûjtenénk, melyeket diktafonra vennénk. Köszönettel: Heinczné Cserni Katalin. Telefon: 27/354-373

A Kegyelet fényei
a Duna utcában
Május 6-án gyorsan elterjedt a szomorú hír: Anikó
néni a magyar nyelv kiváló
tanára, sok diák szeretett
korrepetítora örökre eltávozott. Több éven át tartó,
visszafordíthatatlan betegsége alatt is, amikor ereje
engedte, törõdött és foglalkozott diákjaival, akik még
középiskolásként is felkeresték problémáikkal. Néhányan éppen az ezt követõ napon írták magyarból
írásbeli érettségi dolgozatukat és vitték tovább a Tõle tanultakat, az általa megalapozottakat. Megható, hogy ezek
a vissza-visszajáró tanítványok megrendülésüket és köszönetüket kifejezendõ, másnap (május 7-én) este a háza
elõtti járdát égõ gyertyák fényével borították be.
A gyásznak eme spontán formája nemcsak szokatlan,
hanem üzenete is van: a szívvel és lélekkel pedagógus szíve
és lelke akkor is tanítványaival, diákjaival marad, amikor
Õ már örökre eltávozik. Az égõ “gyertyaszõnyeg” ennek
lehet a jele.
(GY. F.)
RAJZ: G. M.

Föld napi akadályverseny
Április 21-én, szombaton ragyogó idõben indítottuk útnak
felsõ tagozatos csapatainkat a
versenyre. Szebbnél szebb menetleveleikre már a rajtnál értékes pontokat kaptak a csapatok.
Az elsõ állomás a Kálvária,
ahol az egészséges életmóddal
kapcsolatban tettünk fel kérdéseket. A következõ hely a
Gesztenyésben volt, ott a tavasszal nyíló virágokat, s
egyéb növényeket kellett felismerniük. Ezután irány a Csapás! Egy kis gyalogtúra után
elérkeztek a következõ megmérettetés helyszínére. Itt a
globális felmelegedés okairól,
következményeirõl, az alternatív energiaforrások alkalmazásáról, szelektív hulladékgyûjtésrõl adtak számot a gyerekek.
A feszültség oldására szókeresõ játékos feladatot oldottak
meg a csapatok, valamint
activity játékot játszottak, természetesen ezt is a környezetvédelem témakörével kapcsolatban.
Levezetésként az utolsó állomáson sportos, ügyességi
akadályokat kellett leküzdeniük a tanulóknak. Az eredményhirdetésig sok lelkes, környezetvédõ ötödikes, hatodikos és

hetedikes diák gyûjtötte az eldobált szemetet. Többen fociztak, vagy napoztak a kissé szeles idõben.
Idén is elmondhatjuk, hogy
gyermekeink jól felkészültek
voltak, és ismét egy emlékezetes napot töltöttünk együtt a
környezetvédelem jegyében.
Lássuk az eredményeket!
5-6. osztály: 1. 6. B Manguszták 116 pont; 2. 6.B Pandák 110,5; 3. 5. B Víz 106,5; 4.
6. A Pumák 106; 5. 5. B Napenergia 105; 6. 5. A Fekete párducok 96,5; 7. 5. A Sasok 93,5;
8. 6. A Anakondák 90,5.
7-8. osztály: 1. 7. B WWF
pandák 112 pont; 2. 7. A Guruló pandák 110,5; 8. A.
Murder King 110,5; 3. 8. B
Rajok 109,5; 4. 7. B Szemetek
102; 5. 8. A. S-RÁK-OK 99;
6. 8. B (Hosen)trógerek 98,5;
7. 7.A Buldózerek 92.
PHILIPPNÉ JUNG RITA
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Patinás képek, patinás történetek
Ezúttal a nagymarosi kajaksport másik emblematikus és
megkerülhetetlen egyénisége,
Gyimesi László avat be bennünket 36 éves áldásos edzõi
tevékenységének néhány részletébe. A tények ismertetésén
túl megosztja velünk saját gondolatait is az edzõi hivatásról:
Már gimnazista koromban
rendszeresen lejártam a Dunára,
igaz csak nyaranta, mert év közben kollégista voltam az esztergomi Ferences Gimnáziumba. A
rövid nyári idõszak felét is elvitte
a málnaszedés, így hiába ismertem jól mindenkit a vízi telep
környékén, a maradék másfél
hónap alatt nem sok vizet zavartam a csónakház életében. Amikor aztán 1963-ban leérettségiztem, és 18 évesen hazakerültem,
szó szerint minden nap lenn voltam a Dunán, és az egyesületben.
Pestre az Izzóba jártam dolgoz-

todidakta módon így képeztem
magam, és amit itt ellestem, azt
odahaza próbáltam adoptálni.
Két év alatt végül is olyan tapasztalatokra tettem szert, hogy
el mertem vinni a fiúkat a szegedi vidékbajnokságra, ahol is
megszületett az elsõ országos
eredményünk: 500-on a Perbíró József-Bidó Zoltán páros
aranyérmet nyert!
65-67-ben elvégeztem a 2
éves középfokú edzõi tanfolyamot, részben ennek az eredménye is lett, hogy a 67-es év összesítésében egyesületünk országos
szinten a 12-13. helyen állt. Két
éven belül újabb kihívással kellett szembenéznünk: kinõttük a
csónakházat. Felvetettem, hogy
minden követ megmozgatva
kezdeményezzük egy új, a kor
követelményeinek megfelelõ
csónakház felépítését. Heincz
Misi bácsi akkori tanácselnök-

A régi csónaktároló
ni, és kollégám volt az a Vásárhelyi György, aki az Izzó kajak
egyesületében olimpikonokat és
világbajnokokat edzett. Értelemszerûen – mivel odahaza Nagymaroson elkezdtem az edzésvezetéssel foglalkozni –, minden
nap konzultáltam vele a kajakról. Sõt idõvel a segítsége révén
megismerkedtem a többi pesti és
vidéki egyesület edzõivel.
Ennek igen nagy jelentõsége
volt, hisz “zöldfülû” lévén az õ
módszereik tanulmányozásával
tudtam fejlõdni. Vettem a fáradságot, és a hét egy napján, hétfõn, amikor Maroson nem volt
foglalkozás, rendszeresen lementem Pesten az öbölbe. Lestem és néztem a nagy klubok
edzõit, hogyan csinálják, mint
csinálnak. Amit mi addig Maroson csináltunk, az falusi lubickolás volt ezekhez a korszerû
edzésmódszerekhez képest. Au-

helyettes, Várnagy Béla bácsi
klubelnök és jó magam voltunk
az ügy motorjai (elõbbi kettõnek
a gyerekei is kajakoztak), de jelentõs “lobbi támogatást” kaptunk
tanácselnökünktõl,
Niedermüller Feritõl, és Grécs
Magdi nénitõl. Nem kis nehézségek árán, de 1970 tavaszán
végül is a régi csónaktároló bontásával elindult a munka. Heincz
Misi bácsi volt a fõ szervezõ, õ
tudott a helyi vállalatoktól támogatásként embereket, szakembereket szerezni, én pedig, mint a
munkálatok irányítója, minden
percet az építkezésen töltöttem,
minden az én fejemben volt.
A nagymarosiak és kajakosaink páratlan összefogásával (az
összes klubtag egyaránt dolgozott és versenyzett 2 éven át)
1972-re készült el a minden
igényt kielégítõ csónakház. Az
építkezés anyagi hátterét a me-

gyei sporthivatal, a körzet országgyûlési képviselõje Kárpáti Ferenc, és a községi tanács
biztosította.
Ha a 10 évvel késõbbi bõvítést (edzõterem, konditerem kialakítása) hozzávesszük, a csónakházunk, akár az egészségház,
3 évig épült. A párhuzamnál maradva én ezt az építményt a második nagymarosi egészségháznak nevezném, mert itt is mindennapos és rendszeres tevékenység folyik a gyerekek
egészségének megõrzésért, a
gyerekek nevelésért. Az ide befektetett pénz és energia ugyanúgy megtérül ilyen szempontból,
mint az egészségház esetében.
Nem azért harcoltam én ezért az
épületért, hogy innen világbajnokok kerüljenek ki, hanem,
hogy a gyerekek jobb körülmények között tudjanak sportolni.
A hetvenes évek vége felé
(ekkor már olyan szelek fújtak,
hogy a klubok csak akkor kapnak szakmai mûhelytámogatást,
ha kiemelt szakemberek is dolgoznak a klubban) eldöntöttem,
hogy elvégzem a TF-en a 4 éves
edzõi szakot. Sikeresen felvételiztem, majd a tanulmányokat
munka és edzésvezetés mellett
folytatva 83-ban kézhez kaptam
a diplomát. Ezzel a végzettséggel már be lehetett kerülni a
szakági edzõbizottságba, vagy a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
elnökségébe. Diplomás ténykedésem 16 éve alatt két ilyen 4
éves ciklus résztvevõje voltam.
A szövetség elnökségében 4 évig
a vidéket és a kis egyesületeket
képviseltem, az edzõbizottsági 4
éves mandátumom a nõi és férfi
kajak szakág problémáinak orvoslását karolta fel.
Ezek a funkciók komoly
munkafeladattal jártak, de sportdiplomáciai téren kamatosan
megtérült a befektetett energia.
Egyesületünk a mai napig építhet az akkor létrejött kapcsolatokra. Az elismert és színvonalas nagymarosi mûhelymunkánk, valamint a profi módon
megrendezett Dunakanyar Kupa
versenyeink révén például olyannyira “divatba jöttünk”, hogy
volt olyan 5-6 éves idõszak,
amikor a TF nálunk, Nagymaroson rendezte a vízi programokhoz kötõdõ nyári táborait. A TFesek feleveztek Pestrõl, kijöttek
a tanárok, elõadók, neves szakemberek. Én voltam a házigazda, a többiekkel együtt szakmai
elõadást tartottam, és helyisme-

Edzés közben a kísérõ
motorcsónakon
retem révén vittem a csapatot a
vízre is.
A rengeteg munkával, törõdéssel, és hála Istennek számos
sikerrel együtt járó edzõi pályafutásom végére 1999-ben került
pont. Megromlott a viszonyom
az akkori vezetõséggel, és 36
évnyi bizonyítás után úgy éreztem: nyugodtan kiszállhatok
most már ebbõl a mókuskerékbõl. Lemondásom elõtti utolsó
tettem az egyesületben az volt,
hogy vállalkozóktól összekoldultam fél millió forintot, vettem
egy Yamaha csónakmotort, hazahoztam, letettem, és kisétáltam
a kapun. (Még ma is köszönet jár
a támogatóknak, hiszen az edzéseken jelenleg is ezt a motort
használják.)
Egykori versenyzõimmel,
kajakosaimmal (és ez bizony 7800 gyereket jelent) a mai napig
õrzöm a jó viszonyt. Van számos
felnõtt világbajnokom, és tucatnyi ifi világbajnok neveltem,
akik ugyan nem mind nálam
nyertek, de az én 10 éves munkám is közvetlenül ott van a sikereikben. A legjobban annak
tudok örülni, hogy a tanítványaim a kajak révén a világ minden
részébe elvitték a magyar sport,
és Nagymaros hírnevét. A teljesség igénye nélkül a gyerekek
versenyzõként, edzõként eljutottak Japánba, Dél-Afrikába, az
USA-ba, Kanadába, Argentínába, hogy az európai országokat
már ne is említsem. Külön öröm,
hogy mellettem, és Nieberl Karesz mellett felnõttek olyan fiatalok, akiknek megtetszett az
edzõi munka, s a kajakozás befejezése után nem fordítottak hátat a sportágnak. 8-10 olyan versenyzõm, versenyzõnk is van,
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Képviselõtestületi ülésen voltam
Érdekes volt. Amiért elmentem,
tükrözõdik-e az a lendületes törekvés - az egész országot sújtó
belpolitikai nehézkedési erõ ellenére -, ami egy különleges
adottságú települést el tud mozdítani a holtpontról. Nos, még
billegést sem tapasztaltam.
Az igen kevés számú (5 fõ)
érdeklõdõnek igen csak erõsen
kellett összpontosítania, ha valamit hallani akart. A mellettem
ülõ társam nemes egyszerûséggel elbóbiskolt az elsõ sorban
ülve. Lökdösésemre annyit
mondott: “Mit csináljak, dunyha alatt beszélnek”. Ami engem
érdekelt a fenti atmoszférán túl,
az a lényegi döntés, valamint
annak körülményei, hogy
Nagymaros a kistérségi társulást illetõen melyik irányba pozícionálja magát. Konkrétan:
Vác hatósugarában marad,
avagy Vácot elhagyva a Dunakanyar fõvárosa lesz-e, összefogva Verõce, Kismaros,
Kóspallag, Szokolya, Visegrád
önkormányzataival és ily módon Nagymaros közintézményei (okmányiroda, iskola,
Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, óvodák, ÖNO)
fenntarthatósága, finanszírozása hosszútávon milyen minõségben biztosított. Errõl, a
Nagymaros jövõjét és fejlõdését évtizedekre meghatározó
döntésrõl, mint napirendi pont,
annyit tudtam meg (egy mondattal elintézve!), hogy a testület úgy döntött, Váchoz fog továbbra is tartozni településünk
- a napirendi pont kipipálva!
Közben, mint történés látszatát
keltõ tevékenység, figyelmemet
kénytelen voltam arra a kísérõ
zizegésre fordítani, ami
Edöcsény András képviselõ úr
felõl érkezett, mint zsongító
zenei aláfestés képi izgalommal
felcicomázva. Edöcsény képviselõ úr ugyanis egy megnyerõ
színû és tekintélyes méretû borítékot ajnározott becses kezeivel oly módon, hogy e kitüntetett boríték tartalmát hol kivette, gondosan összerendezte,
majd aprólékosan visszahelyezte a megnyerõ színû és tekintélyes méretû borítékba. Nem számoltam hányszor, de közel tízszer. Székét sem hagyta széktársai sorában, teste egy-egy
apró lökésével lassan elérte,
hogy oldalhelyzetbõl szembe
kerüljön Petrovics polgármes-

ter úrral. De térjünk vissza, miért is jöttem!
Azt, hogy a városszolgák Nagymaros érdekeit képviselve
- miért döntöttek úgy, hogy
Nagymaros nem lesz önálló kistérségi társulás, nem tudtam
meg. (Gödöllõ az lett, tehát nem
lehetetlen!) Továbbá kit ne érdekelne, hogy milyen forgalmi
akadályok keletkeznek a Magyar utca és a komp környékén
az önkormányzat önkényes forgalmi rend változtatása miatt?
Mi módon éli az életét az ember és természet, ha a szerves
egységet megbontja a szervetlen öncélú reformálás? Nem
elég nekünk az országos nagypolitika diktálta reform jeges
rémülete? Újra reformálni azt a
rendet, amit egy közösség alakított ki a saját képére létezése
hosszú folyamata alatt, csak az
önmagát alakító természetességgel lehet. Harmónia,
szinkronitás a szükséges létforma. Hogy ezt hogyan érik el a
városszolgák, ez az õ felelõsségük és az õ létjogosultságuk.
Márpedig a közhangulat sérülékeny és ez benne van a levegõben. A megfogalmazott gondolat, a sok tennivaló, a cselekvés
hogy képezõdik le? Íme néhány
példa: “sajnos, a kialakult viszonyok miatt... a szakmai
egyeztetések folyamatban vannak... annyi történhet az ügy érdekében...” Milyen üzenete van,
mit közvetít az a sok alany nélküli állítmány? A kollektív tehetetlenség, a zûrös maszatolás
milyen megoldásokat eredményez? Ezért tartom én a gondolkodóktól, a rendszert alkotó
gondolkodóktól megbízható
közlésnek az alulról építkezõ,
stabil, valós erõt sugárzó tõmondatokat. Úgy, mint Teller
Edét idézve: “A tudás jó”. A
konfliktust kerülõ magatartás
csak akkor eredményes, ha elvezet a konfliktus megoldásához is, különben csak széplelkû
maszatolás marad a problémák
körül. A fentiek olyan megállapítások, melyekkel mindenki
egyetérthet, de jelenünkben az
van a levegõben, hogy Nagymaroson nem történik semmi! Ez
persze biztos nem igaz. Az a
kérdés, hogyan lehet ezt a kollektív érzelmi hangulatot feloldani. Nos, ez a választott városatyák, városanyák feladata.
Az a kérdésem, folytassam-e a

rosszemlékû “hangulatjelentést” a következõ konkrétumokat tartalmazó képviselõ testületi történésrõl: a rendõrkapitány beszámolója; nagymarosi
lovas polgárõrök Verõcén; a
rendõrség lassan életveszélyes
állapotba kerülõ épülete körüli
össznépi tehetetlenség; a Dunaparti, illetve a Magyar utcai forgalmi rend kialakítása; az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának újra módosítása Edöcsény képviselõ úr
elõterjesztésében (tudniillik
amit az elõzõ ciklusban õ fogadtatott el a testülettel, most õ módosíttatta); szálloda, felvonulási lakótelep körüli érdekességek... Elhangzott egy ötlet másnap, utcai társalgás alkalmával,
idézem - 1. járókelõ: “...milyen

szomorú tapasztalni, hogy megtörténik Maroson a képviselõk
választása, utána nem követik
érdemben a marosiak, hogy hogyan végzik munkájukat, hogyan képviselik a marosiak érdekeit”; 2. járókelõ: “...megoldás lenne, ha a mûvelõdési házban tartanák a testületi üléseket, akár kihangosítással...”
Miért nem tudunk ettõl a gutaütéstõl szabadulni, azaz azt
pontosan tudja mindenki, hogyan NEM lehet valamit megcsinálni. És ezt meg is tudja magyarázni! Hamvas Bélát idézve:
“A mai modern közép-európai
ember problémája, hogy azt pontosan tudja, hogy nem lehet valamit megcsinálni”. Ez a métely
megszûnhetne gyönyörû kis településünkön. Azonban ezért
nekünk, nagymarosiaknak,
nagymarosi választópolgároknak itt, helyben kell tennünk!
MOLNÁR ÉVA

Kétmilliós támogatás
civil szervezeteinknek
A Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése által létesített civil
szervezõdéseket támogató alapokról szóló 11/2007. (III. 30.) Pm.
számú rendelete alapján létrehozott önszervezõdõ, öntevékeny közösségeket támogató keretet (24 millió forint), iskolarendszeren
kívüli szabadidõs tevékenységet támogató keretet (8 millió forint),
ifjúsági és sporttevékenységet támogató keretet (9 millió forint),
valamint szociális és egészségügyi tevékenységet támogató keretet (9 millió forint).
Az önszervezõdõ, öntevékeny közösségeket támogató keretre a
megyébõl 474 szervezet pályázott, összesen 134 millió forintot igényelve. A nagymarosi civil szervezetek közül 11 nyújtott be pályázatot, közülük heten 1.350.000 forintot nyertek (ez 5,6 százalékos
arány) - tudtuk meg Edöcsény András városi és megyei önkormányzati képviselõtõl.
Ebbõl az összegbõl a következõ nagymarosi civil szervezetek
részesülnek:
- Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány 100.000 forint;
- NAFIA - Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány 300.000 forint;
- Nagymaros Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház - Nagymarosi Nõikar 250.000 forint;
- Nagymaros Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház - Nagymarosi Dunai Svábok Közössége 300.000 forint;
- Nagymaros Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház - Városi Nyugdíjas Klub 200.000 forint;
- Nagymarosi Férfikórus Alapítvány 200.000 forint;
A szobi székhelyû Dunakanyar Fúvósegyüttes 100.000 forintot nyert.
Az iskolarendszeren kívüli szabadidõs tevékenységet támogató
keretre Marosról két pályázat érkezett, sajnos õk a bizottsági döntés értelmében nem nyertek.
Az ifjúsági és sporttevékenységet támogató keretbõl a Nagymarosi Sportegyesület 150.000 forintot, a szociális és egészségügyi tevékenységet támogató keretbõl pedig a Pax Corporis Alapítvány preventív és egészségfejlesztõ programjainak folytatására
300.000 forintot nyert.
Gratulálunk a gyõztes pályázóknak. Edöcsény András tájékoztatása szerint nagyon sok jó pályázat érkezett, ehhez képest viszont
igen kevés volt a pénz. Õ is gratulál nyerteseknek, azokat pedig,
akik ezúttal sikertelenek voltak, arra biztatja, hogy ne adják fel,
pályázzanak tovább!
Gratulál a pályázat megnyeréséhez Petrovics László polgármester is, és a pénz elköltéséhez tartalmas mûködést kíván! A civil szervezetek a továbbiakban is számíthatnak az önkormányzat támogató
nyilatkozatára, és áldásos tevékenységüket ezúton is köszöni!
F. E.
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Bõsi kapcsolatok
Egy kora tavaszi testvérvárosi
pályázat kapcsán jutott eszembe, milyen kár, hogy nincs
egyetlen testvérvárosi együttmûködésünk sem. Legalábbis a
hivatalban ennek elõször nem
találtam nyomát. Aztán Zoltai
Mihály barátom felvilágosított,
hogy a bõsi önkormányzattal
bizony van együttmûködési
megállapodás, csak életre kellene kelteni a kapcsolatokat.
Megtudtam azt is, hogy korábban több alkalommal látogatott
egymáshoz a két település delegációja, és azt is, hogy
mennyire jó volt a kapcsolat.
Mihály felajánlotta segítségét a
kapcsolat felvételében, és fel- téve április 10-én négyen utaz- rõsként fogadtak minket. Kedhívta a bõsi polgármestert. tunk Bõsre, Zoltai Mihály, ves vendéglátásuk alkalmával
Fenes Iván polgármester úr Zimonyi János atya, Bedõ Ist- megtekintettük a hivatal intézményeit, az ott elkészült dunai
erõmûvet, és a település több
színfoltját, közöttük az éppen
készülõ beruházásokat. Beszélgettünk a régebbi eseményekrõl, és a további együttmûködés
lehetõségeirõl. Fenes Iván és
vezetõtársai baráti viselkedése
és együttmûködési szándéka
számomra azt jelenti, hogy a
jövõben kulturális tevékenységünk kölcsönös megismerése,
és önkormányzataink határon
átnyúló összefogása elõtt nincs
akadály. Ezúton is nagyon köszönöm szívélyes vendéglátásukat, és nagy szeretettel várom
õket városunkba, ahol további
régi ismerõsökkel, illetve az önmegörült a kezdeményezésnek, ván és jómagam. Az egykor kormányzat új vezetõivel összeés rögtön meginvitált bennün- Nagymaroshoz szorosan kötõ- ülve tervezhetjük az együttmûket egy részemre ismerkedõ, a dõ, és gyakran Nagymarossal ködésünket.
kísérõim részére baráti látoga- együtt emlegetett település vePETROVICS LÁSZLÓ
tásra. A meghívásnak eleget zetõi nagy szeretettel, régi ismePOLGÁRMESTER

„A parlagfû nélküli Pest megyéért”
Pest Megye Önkormányzata 2007ben ismét megrendezi a megyei parlagfû-mentesítési akciót, melynek
idõpontja:2007. június 25-30. Az
elõzõ évi szempontokhoz hasonlóan,
idén is az a település gyõz, amelyik
bizonyíthatóan, lélekszámához képest a legnagyobb arányban képes
mozgósítani a helyi lakosságot. A
megyei önkormányzat az elsõ három
települést díjazza.

Trianoni
emlékezés
Nyolcvanhét évvel ezelõtt, az
I. világháborút követõen az
antant Magyarországgal is aláírhatta a békeszerzõdést. A
szomorú aktusra 1920. június
4-én került sor a versaillesi királyi palotát övezõ hatalmas
park Nagy-Trianon nevû épületében. A trianoni béke következtében Magyarország elveszítette területének kétharmadát és lakosságának több mint
60 százalékát. Közepes méretû európai országból a térség
egyik kisállamává váltunk.
E szomorú eseményre emlékeznek minden esztendõben
a sváb gyökerekkel rendelkezõ Zebegényben, ahol a Kálvária dombon áll a Trianoni
emlékhely. Idén is, június 2-án
több ezren zarándokoltak ide
határon innen és határon túlról
érkezett emberek. Ott voltak a
történelmi egyházak vezetõi,
képviselõi, cserkészek vitték
64 vármegye zászlóit, eljöttek
a Horthy Miklós Társaság képviselõi, ott voltak a lovagrendek tagjai és a vitézek. A megjelenteket Sinkó Vilmosné polgármester köszöntötte, majd az
ökumenikus istentisztelet után
beszédet mondott Patrubány
Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Lányi Zsolt
korábbi országgyûlési képviselõ, honvédelmi bizottsági elnök, s Deák András, a zebegényi Kálvária hegyi kápolna
építõjének szépunokája, országgyûlési képviselõ.
A Szózatot Bánffy György
Kossuth-díjas színmûvész tolmácsolásában hallottuk, akit
külön köszöntöttek 80. születésnapja alkalmából. A
Zebegényi harangszó címû
verset ifj. Polgár László
zebegényi diák mondta el, s
Jankovics József Liszt-díjas
operaénekestõl két mûvet, köztük Erkel Ferenc: Bánk bán
címû operájának leghíresebb,
Hazám, hazám címû áriáját
hallottuk.
A rendezvény házigazdája
dr. Bozsöny Ferenc, Zebegény
díszpolgára volt.
F. E.
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akikbõl komoly szakember lett.
Petrovics Kálmán, Nieberl Laci,
Tóth Laci kezei alól pedig egyenesen világklasszisok kerültek
ki. És ha már a világklasszisoknál tartunk: 1982-ben útjára indítottam Krix Judit emlékének
ápolására egy vándorserleget. A
mindenkori országos ifi 500
méter nõi egyes számának gyõztese kapta a díjat, s az elsõ név
az emlékkönyvben Kõbán Ritáé.
Az évek folyamán sokszor átvillant fejemben a gondolat: ha
egyszer az én versenyzõm nyerné ezt a számot, akkor, de csak
akkor le is tehetem a lapátot.
Ez a pillanat 1998-ban jött el
Viski Erzsi révén, aki ebben az
évben nyerte meg az 500 egyest,
és vele együtt a vándorserleget.
Ekkor végleg becsuktam az emlékkönyvet, és azt mondtam: én
már mindent megtettem az emlékekért.
Az évtizedek alatt sok külföldi versenyen, és táborban megfordultak versenyzõink, arra
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ok hóból kimeredezõ vége, és
egy ablakig behavazott menetrendszerinti járatbusz magára
hagyva a prérin. Mindehhez járult délután 1 órakor egy -10 Cos hideg. Nem volt mit tenni, a
csomagokat egy pajtában hagytuk, és gyalog nekivágott a 80
fõs kajak-kenus vegyes csapat az
ismert, de most valahol a hómezõk mögött magasodó URSTEC
nevû hegyi üdülõ felé vezetõ útnak.
A Jack London leírásaiban
olvasott téli viszonyokat most
valóban átéltük. Elõl 5-6 felnõtt
taposta az utat, utánuk 70 fiatal,
végül a többi edzõ zárta a sort.
Az útirányt egyedül a telefonpóznák hóból kiálló végei mutatták. A 8 kilométer megtételéhez ilyen körülmények között
5 órára volt szükségünk, igaz
kínjainkat “enyhítendõ” a hõmérséklet kora estére -20 C-ra
hûlt. Ezek után nem csoda, hogy
szinte minden gyerek arcán, fülén, kezén kisebb-nagyobb fa-

A majálison

Kõmûves mesterként a csónakház építkezésen
azonban egyikünk sem gondolt,
hogy még Szibériába is eljutunk.
A most felelevenítendõ történet
persze csak jelképesen játszódik
a dermesztõ idõjárású orosz
sztyeppéken, de a viszonyok, a
körülmények képzelõerõ nélkül
is segítenek felidézni a kegyetlen orosz telet.
A nyolcvanas évek végén a
komáromi kajak klubbal immáron sokadszor közös téli sífutó
táborba utaztunk a szlovákiai
Magas Tátrába. A szokatlanul
hideg idõben a Tátra lábainak
megközelítése sem volt egyszerû feladat a 70-80-fõs csapatot
szállító három busznak, de
úticélunktól mintegy 8 kilométerre megállt a tudomány. Az
útnak nem volt folytatása, csak
hómezõk, szénapajták hóból kikandikáló teteje, villanyoszlop-

gyási sérülések mutatkoztak,
mikor végre este 6 felé beestünk
a szálláshelyünkre. Ott azonnal
szakszerû orvosi ellátásban részesítettek bennünket, ami abból állt, hogy valami barna színû kenõccsel mindenkit alaposan bekentek az inkriminált helyeken. El lehet képzelni azt a
sok bokszos képû gyereket. Éjjel és másnap a hõmérséklet 25 C-ra süllyedt, így a sípályához tartozó hegyi jármûvek segítségével sem volt egyszerû
feladat csomagjaink felszállítása.
Harmadnap aztán normalizálódott a helyzet, de úgy gondolom, nagy menetelésünket a tátrai hómezõkön egyhamar senki
sem felejtette el.
Lejegyezte:
HEININGER FERENC

Kézzel fogható emlékezet:

Szent Erzsébet tér
Fontos emlékezni? Igen. Ebben van múltunk, gyökereink,
erõnk.
Kire, mire? Akire amire érdemes! Ami nagyszerû, nagystílû, kiemelkedõ, hõsies, idõtálló.
Szent Erzsébet megüti ezt a
mércét. Nem csoda, hogy 800
év után egész Európa emlékezik rá, jószívûségére, a szegények iránti elkötelezettségére.
A Magyar Katolikus Püspöki kar emlékévvé nyilvánította
ezt az évet. Illõ, hogy helyi közösségünkben is csatlakozzunk
az ünnephez.
Mivel a felmérések azt mutatják, hogy a magyar településeken kevés tárgyi emlék van
Erzsébettel kapcsolatban, az
egri érsek azzal a kéréssel fordult a polgármesterekhez, hogy
nevezzenek el közterületeket
Erzsébetrõl.
Néhányunknak fontos ez a
kérés, ezért - az önkormányzat
támogatásával - szeretnénk a
Szív utca két ágának találkozásában fekvõ területen egy
szép kis teret kialakítani,
amit Szent Erzsébetrõl kívánunk elnevezni.
Szobor, rózsalugas, az ott
befedve álló kút feltárása, a
parkolás megoldása a cél. A
tervezés folyik. Adományok

gyûjtését megkezdjük, természetbeni felajánlásokat várunk.
Az adományokat a Napkereki
Kerékpárboltban lehet leadni.
NAGYMAROS ÖNKORMÁNYZATA
RK. EGYHÁZKÖZSÉG
(ENNEK KERETÉBEN AZ
EGYHÁZKÖZSÉGI KARITÁSZ)
ARS REGIA
ANNA KLUB
Erzsébet mûvét nem kõbõlfából építette. Nekünk azonban szükségünk van a tárgyakra, hogy emlékezhessünk! Nekünk van szükségünk az emlékezésre.

Idén is jönnek
Kápátaljáról gyerekek
Kedves Nagymarosiak!
Határon túli magyar gyerekeknek szervezünk Nagymarosra nyári tábort. Itt a Dunakanyarban a nyaraláshoz
minden adott, részben a gyönyörû táj, részben pedig az itt
élõk kedvessége folytán.
Tavaly, és tavaly elõtt is
szerveztünk már hasonló
nyaralást, melynek sikerérõl
a Kossuth Rádió is beszámolt, példaként állítva az ország elé a nagymarosiak
összefogását.
Egy kárpátaljai zeneiskola
növendékeit látjuk vendégül,
akik július 7-tõl egy hetet töltenek nálunk. Kirándulni fogunk a Börzsönyben, csónakázni a Dunán, megnézzük
Budapestet, Visegrádot…

A program zárásaként a
vendégek koncertet adnak.
Kérjük, segítsen, és vállalja el egy 25 személyes ebéd /
vacsora (egytálétel) elkészítését, és minden költségét!
A fõzéshez a San-Team
Sportegyesületben (Nyár u.
2.; az egykori Proli) kertjében
üstöt biztosítunk. Kérem, hívjon a 06-30/955-49-35 vagy a
06-30/955-49-39 telefonszámon!
A tábor ideje alatt a SanTeamban szívesen fogadunk
mindenféle süteményt, édességet, zöldséget, gyümölcsöt,
üdítõt…
Segítségüket elõre is köszöni a két szervezõ:
SZOMRÁKY PÁL
ÉS SZALAI MIHÁLY
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Nagymaros város programjai
mûvelõdési ház

Június 9-tõl tekinthetõk meg a Kittenberger Kálmán Emléknaphoz kapcsolódó kiállítások:
- Fényecset Fotósuli végzõs természetfotós hallgatóinak
kiállítása;
- kiállítás Dömötör László fotómûvész természet-fotóiból;
- válogatás a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola növendékeinek munkáiból
Június 23., 17 óra: Dunakanyar Fúvósegyüttes és a Gödöllõi Fúvószenekar koncertje. Helyszín: Fõ tér
Június 24., 11 óra: Béki Márton kiállításának megnyitója
Június 30-tól július 1-jéig: Nemzetközi Dunakanyar
Nyugdíjas Találkozó
Július 2., 17 óra: nyugdíjas klub - záró
Július 3., de.: vásár
Július 4.: a Nagymarosi Zenei Tábor nyitónapja. A koncertek várható idõpontja: július 12. és 17.
Július 14.: szabadtéri NAFIA-buli
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik Édesanyánk, SÜMEGI JÓZSEFNÉ SZ. LAKAY KATALIN temetésén részt
vettek, illetve fájdalmunkban osztoztak.
SÜMEGI ZOLTÁN
MOJZES PÉTERNÉ SZ. SÜMEGI KATALIN
KÖSZÖNET. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok
együttérzését és részvételét, akik eljöttek HORVÁTH ANTAL, szeretett férjem, édesapánk temetésére.
HORVÁTH ANTALNÉ ÉS CSALÁDJA

Anyakönyvi hírek
Születtek: Bedõ László és Horváth Beáta fia: Márk;
Bessenbacher Attila és Szoták Krisztina fia: Dominik; Simon
Szabolcs és Merkei Sarolta fia: Árpád; Farkas Ferenc és Maurer
Krisztina Orsolya fia: Áron.
Házasságot kötöttek: Dobos László Dávid és Nagy Gabriella; Balazic David és Oravecz Marianna; Radics Richárd és
Kis Beáta.
Elhunytak: Leitner Judit Erzsébet; Mundi Jánosné Marschall
Anna Mária; Horváth Antal; Pribéli Károlyné Matuk Mária;
Sümegi Józsefné Lakay Katalin.
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Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Tel./fax: 27/316-100
HIRDETÉSEK LEADÁSA A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 28.!

“Vadócba rózsát oltok,
hogy szebb legyen a föld”
Ezzel a gondolattal nyitotta meg
április 21-én Bornemissza
Zoltánné Angyal néni a Nagymaros város virágosítása javára szervezett jótékonysági bált.
Felelevenítette a 13 évig jól
mûködõ Virágos Nagymarosért
Társadalmi Egyesület tevékenységét: kiemelte a Zöldfa utcai fasort, a Magyar utcai gömbakácsort és bokorsort, a Váci úti
bokor sorszigeteket. Számtalan
balkonládát ültettek be virággal
és helyeztek el a civil lakosság
ablakában. A példát egyre többen követték, közöttük az iskola is. Gyerekcsoport segített az
öntözésben, gyomlálásban, akik
a munka során megtanulták a
virágok gondozását és segítették a parlagfû irtását a város területén. “Sziszifuszi munka volt
sok örömmel és gánccsal, esetenként rosszindulat kritikákkal”- emlékezett Angyal néni.
De bizonyára többeket melegséggel tölt el, amikor visszagondolnak, milyen szép volt a
90-es évek közepén a Váci út virágos szakasza, vagy a Magyar
utca. A civil szervezeteknek
nagyon fontos szerepe volt és
van a polgári társadalmakban,
segítik a város vezetését azzal,
hogy megoldanak olyan feladatokat, amelyeket a város már
nem tud megoldani. Többen
gondolkodunk így Nagymaroson, azok is, akik szeretnénk ezt
a kissé
halódó Egyesületet felAPRÓHIRDETÉS
éleszteni. Halódó? Az idõs tagok erejükhöz mérten ma is
tesznek, de szükség van a friss
fiatal erõre, az üzleti ismeretekre is. Akár nosztalgia, akár a
virágok által sugallt rendezettség és tisztaság iránti vágy,

igény a szépre és jóra, vagy csak
egyszerûen a tenni akarás, bármi lehet a mozgatórugó, a lényeg a mozgás, az elõrehaladás.
A “virágosításért” kezdeményezés több mint 100 lakost, vagy
egyéb módon Nagymaroshoz
kötõdõ embert megmozgatott.
A helyi vállalkozók számos értékes nyereménytárgyat, a CBA
áruház 4 nagy értékû ajándékkosarat ajánlottak fel tombolára, az ételt a Maros Étterem, a
Stefán Vendéglõ, a Mátyás Király Étterem és a Fekete Sas Udvarház, a desszerteket az Édeske Alíz Cukrászmûhelye jótékony felajánlással, az italt a
Bethlen Sörözõ önköltségi alapon biztosították.
A két sváb tánccsoport mûsorral örvendeztette meg a jelenlévõket, a talpalávalót a
Heinczinger zenekar húzta. A
bál bevétele – a pártoló jegyek
értékesítésébõl befolyt összeggel együtt – jelentõs, közel 200
ezer forint, mely összegbõl a
város több pontján szeretnénk
virágosítani együttmûködve és
nagyobb léptékû telepítéseknél
elõre egyeztetve a polgármesteri hivatallal. Tevékenységünkrõl értesíteni fogjuk a lakosságot. Szeretnénk, ha miden a városkép szebbé tételéért tenni
vágyó Nagymarosit üdvözölhetnénk az egyesület tagjai,
vagy pártoló tagjai között. Köszönet mindenkinek, aki az esemény sikeréhez hozzájárult!
Külön köszönet jár a nyugdíjasklub tagjainak az aktivitásukért
és a mûvelõdési ház, valamint
a városi könyvtár dolgozóinak,
akik nélkül a rendezvény nem
jöhetett volna létre.

Barangolás a tudomány világában
Május 3-án tanítás helyett a 4. A osztály Budapestre utazott.
Elõször a Planetáriumba mentünk, ahol a Nap családja címû
elõadást néztük meg. “Szédítõ” érzés volt a fejünk felett látni
a Naprendszer ragyogó bolygóit, melyekbõl fantasztikus csillagképek alakultak ki. Nekem a Mars bolygó tetszett a legjobban. Ezután egy parkban megebédeltünk és a játszótéren jót
játszottunk. Nagy örömünkre kedves kis mókusokat fedeztünk
fel a fûben és a fákon. Innen a Természettudományi Múzeumba látogattunk el. A terembe lépve az üvegpadló alatt a tenger
gyönyörû világa tárult a szemünk elé. Beljebb érve hatalmas
dínókkal ismerkedtünk meg, nagyméretû tojásaikba bele is bújhattunk. Megnéztük Noé bárkáját, amiben nagyon sok állat
volt. A legjobban az állatok, mamutok és a játékok tetszettek.
Nekem ez volt a legjobb “tanítási” nap!
FEHÉR DÓRA, OSZTÁLYTÁRSAI ÉS A TANÍTÓ NÉNIK
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A Nagymarosi FC hírei

Bock József járt nálunk

Sajnálatos módon a serdülõ csapat játékos keretébõl az elõzõ
számban kimaradtak az alábbi játékosok: Major Bence, Túri
Imre, Vandrus Attila.
Elnézést kérünk tõlük.

Zsúfolásig
m e g t e l t
Heininger
Károly pincéje április 27én este. A vidám borkedvelõ társaság
türelmesen
várta az esti
borbemutatót. A nagymarosi borbaA fotón balról jobbra: Heininger Kár- rát kör szeroly, Bock József és Mójzes Péter
vezésében az
este díszvendége volt Bock József villányi borász. Bock József 1997-ben elnyerte az Év Bortermelõje kitüntetõ címet. A borász jelenleg 50
Ha szõlõterülettel rendelkezik Villányban. Évente 300-400 ezer
palack bort forgalmaz, ennek a mennyiségnek a 10 százaléka kerül exportra a világ minden részébe. Bock úr erre az estére remek
borokat hozott el a Heininger pincébe.
A borbemutatón a borász nagyon jól felkészülten, magas színvonalon mutatta be a borait. Kedélyes, közvetlen stílusa figyelemre méltó.
MOJZES PÉTER

Tiszteletbeli tag
A legújabb tiszteletbeli tagunk: Alscher Ödön.

Alapítvány a nagymarosi futball támogatására
A kuratórium elnökének megválasztott Janovics Tibor ismertette a klub elnökségével az általa felkért kuratóriumi tagok névsorát, amit az elnökség jóváhagyott. A tagok névsorai:
Burgermeister László, Breznai Balázs, Zeller Tibor, Major
László.
Sok sikert, eredményes munkát kívánunk nekik.

Eredmények
Felnõtt

Nagymaros FC – Szob SC 1:2
Nagymaros FC: Bergmann - Verebes, Demeter, Kiss T.,
Szikriszt-Boros, Trieb, Sinkó, Szeles - Horváth, Hollik. Csere: Matuk, Flamich, Wiedermann, Kiss Z., Honti, Heffenträger.
Góllövõ: Horváth
Csomád KSK “B” – Nagymaros FC 1:1
Nagymarosi FC: Bergmann - Verebes, Demeter, Kiss T.,
Szikriszt – Trieb, Sinkó, Szeles, Honti – Kocsis, Pozsonyi.
Csere: Heffenträger, Flamich, Hollik, Matuk. Gollövõ: Trieb
Nagymaros FC – Váci RIKE 1:2
Nagymaros FC: Bergmann – Verebes, Demeter, Kiss T.,
Szikriszt – Trieb, Sinkó, Pozsonyi, Szeles – Heffenträger, Horváth. Csere: Flamich, Wiedermann, Kiss Z., Hollik, Honti.
Góllövõ: Horváth
Letkés – Nagymaros FC 4:4
Nagymaros FC: Bergmann – Verebes, Demeter, Kiss T.,
Szikriszt – Trieb, Sinkó, Szeles, Pozsonyi – Horváth, Boros.
Csere: Honti, Hollik, Kiss Z., Flamich. Góllövõ: Boros Z.,
Verebes, Horváth
MAJOR LÁSZLÓ
NAGYMAROS FC ELNÖKE

Emlékezetes pünkösd hétfõ
A pünkösd hétfõi vihar sok
nagymarosiban talán örök
nyomot hagy. Hiszen ezt nem
lehet elfelejteni, ahogy repültek a kerti bútorok, törtek az
ablakok, kidõltek a fák... Rémületes volt!
Talán 10 perc telt el, és
már jött az elsõ értesítés a polgárõr telefonra, pont a testvéremtõl, hogy kicsavarodott
egy hatalmas fenyõfa az udvarukban. Aztán hamarosan
jött a többi hívás is, hogy hol
kéne segítenünk. A Váci úton
egy kidõlt óriási fûzfa akadályozta a forgalmat, amíg azt
feldarabolták, és félrehúzták,
addig segíteni kellett az autósoknak.

Mindenki köszönettel fogadta, egy autós kivételével,
aki eszeveszett tempóban száguldott Vác felé. Intésemre,
hogy lassítson, csikorgó gumikkal megfordult, mellém
hajtott, és olyan minõsíthetetlen hangon üvöltött ki a terepjáróból, hogy az autó hátulján
lévõ ló-kép is zavarba jött...
Lépjünk túl ezen!
Köszönet illeti Virág Öcsi
családját, hogy a Fehér hegyen azonnal eltakarította a
vízelnyelõ rácsról a rázúdult
iszapot, szemetet. Így a következõ “adag” már nem az utcán hömpölygött végig, hanem lefolyhatott a rácson.
SZIMON ATTILÁNÉ POLGÁRÕR

Kajakos eredmények
Május 6.: Tolna, évadnyitó maraton verseny
2000 méter
11 évesek: 3. Tar Bálint, 4. Bergmann Dániel, 5. Zoller István
12 évesek: 1. Döbrössy Péter, 4. Heffenträger Zoltán,
páros: 2. Maurer-Morvai Bence, Halápi Gergely
5000 méter
13 évesek, páros: 2. Duhony Levente, Radics Márkó
14 évesek: 2. Gyömbér Péter, 4. Szûcs Géza, 5. Bozóki Gergõ
páros: 2. Gyömbér Péter, Szûcs Géza
16 évesek: 3. Sárog Attila, 4. Döbrössy Gábor
páros: 3. Döbrössy Gábor, Gyömbér László, 4. Antal Bálint,
Sárog Attila

Május 26-27. Gyõr: Országos Maraton Bajnokság
5 km
12 évesek: 4. Döbrössy Péter, 9. Heffenträger Zoltán
páros: 6. Maurer Morvai Bence, Halápi Gergely
10 km
14 évesek: 6. Gyömbér Péter
páros: 5. Hlaván Csaba, Szûcs Géza
15 km
16 éves: 9. Döbrössy Gábor
10 km
Masters: 2. Heincz Sándor, 6. Grõb János
páros: 1. Grõb János, Heincz Sándor

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
várhatóan 2007. június 22-24. között megkezdjük az
EBEK ÖSSZEÍRÁSÁT
a MÁTÉ Alapítvány aktivistáinak közremûködésével.
Az eredményesség érdekébe kérjük a tulajdonosok
segítségét. Megértésüket köszönjük.
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Állatvédelmi sorok

Jótékonysági est
az állatmenhely javára
Az általános iskola tanárainak
és diákjainak
segítségével jótékonysági estet szerveztünk
május 4-én a
váci Zöld Menedék Állatmenhely lakóinak bemutatására, a menhely köztudatban való szélesebb megismertetésére.
Fotósorozattal bemutattuk az állatmenhely lakóit, az örökbefogadás
elõsegítése céljából. Be-

mutattuk az állatmenhely
mûködését és mindennapjait. Célunk az emberek figyelmének felkeltése és adománygyûjtés
volt. A fellépõ mûvészek:
a MISZTRÁL együttes, a
Dunakanyar Fúvósegyüttes és a nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola diákcsoportjai voltak. A telt ház alatt zajló
mûsoros délután és est alkalmával sikerült 86.605
forint adományt gyûjteni,
melyet a menhelyen élõ
állatok ivartalanítási költségeihez és a kifutók
rendbehozatalához ajánlottunk fel.
HÁLÁS KÖSZÖNET
a Misztrál együttesnek, a

Dunakanyar Fúvósegyüttesnek, a felkészítõ
pedagógusoknak: Hamvas Brigitta, Árvai Ágnes,
Kuti Andrea, Heincz
Tamásné, Kiss-Demeter
Enikõ, Ambrus Judit,
Zoller Csabáné,
Scultétyné Jung
Erzsébet, Gyarakiné Márton
Magda, Vitéz
Katalin, Lénárdné Patai
Zsuzsanna, Garami Máriának
és diákoknak a
szereplésért, a
polgármesteri
hivatalnak a terem biztosításáért, Szalay Zolinak
a hangosításért, Kiss Péternek az állatmenhelyet
bemutató mûvészi fotók
elkészítéséért és rendezvény alatti fotózásért,
Rasman Miklósnak a fellépõ gyerekeknek adományozott 100-100 db
üdítõért és csokiért, Hód
Kft-nek a délelõtti vetítéshez a projektor biztosításáért, Dákayné Zsuzsinak a nagylelkû adományért! És mindenkinek, aki szánt forintjaiból
erre a célra!
Köszönjük a fellépõ
gyerekeknek! Remek elõadás volt!
ÁRVAI ÁGI
ÉS HOLTSÁG ILDI

Látogatás a tiroli Zollereknél
Tavaly december 5-én megjelent számban írtam a Tirolból
Maroschra bevándorolt Zoller
õseimrõl.A családfa kutatást
tovább folytattam Fellegi
(Flamich) Mihály barátommal.
Azt be is fejeztem illetve be
kellett fejezni.
1717 és 1895 közötti idõszakaszra rendelkezésre áll az
összes Zoller nevû férfire -akik
a nevet továbbviszik- a családfa idõbeli lebontása. Az 1895
utáni idõre a Pest Megyei Levéltár szerintem egy buta rendelet miatt nem adhat engedélyt a további információk
gyûjtésére.
A kíváncsiságom most a a
tiroli õsöm születési adatainak
azonosítása felé fordítottam.
Az bizonyos, hogy õ
Maroschon 1757-ben 40 évesen halt meg, és elsõ Mária
nevû leánya 1743-ban született. A marosi plébániai bejegyzés szó szerint a szülõk rovatban: Joannes Zoller Tyroli
arculárius.
Az Internet Herold.at keresõprogramja szerint Ausztriában a Zoller névre 264 találat
érhetõ el. Ebbõl Karintiában 2;
Niederösterreichben
4;

ik ember neve Zoller. Ezen tartomány és Voralberg földrajzilag egymással érintkezve szorosan kapcsolható Tirol tartományhoz. Tehát ezen 3 tartomány mintegy 200 kilométeres
sávjában a Zoller név itt a leggyakoribb az összes elõfordulási helyhez képest.
A 183 Zoller nevû család
Tirol tartományi megoszlása:
24 Haiming; 27 Tarrenz; 18
Telfs; 9 Imst; 28 Innsbruck tartományi fõvárosban.
Az elsõ 4 település mintegy
10 kilométeres körzeten belül
van! Az összes Zoller család a
tartományon belül 50 kilométeres körzetben található.
Március közepén 4 napot
töltöttem Innsbruckban és
Haiming-Tarrenzben. Ismeretlenül is kedvesen, sõt rokonként fogadtak. Haimingban
Mag. Peter Zoller tanár fogadott Irene hugával, majd vendégül láttak a Marion Zoller tulajdonában álló vendéglõben,
miközben kicseréltük információnkat és Stammbaum, azaz
családfáinkat. További kutatások folynak a helyi plébánián,
illetve a tartományi Landesarchiv-ban Innsbruckban.

A fotó Haimingban, a Zoller vendéglõben készült.
Középen dr. Zoller József

Oberösterreichben 6; Salzburgban 17; Steiermarktban
27; Wienben 8; Voralbergben
17; Tirolban 183.
Németországban egy másik
keresõprogram összesen 2035
Zoller nevû egyént talált. Ebbõl Baden-würtenberg tartományra 477 jut. Ott minden 85-

A tartományi fõvárosban
Zoller-Gasse is található.
A híressé vált Tirolban élt
Zoller nevû emberekrõl az archívumból származó dokumentációk alapján a következõ számok egyikében fogok
beszámolni.
DR. ZOLLER JÓZSEF
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A kávéházban: Hujbert Anna, Hujbert Kata, Mester Dóra, mögöttük Sárog Noémi
Fotók: Sárog Tibor
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MAHART Személyhajózás:
110 éve a Dunán…
Ifj. Kautz István (32), a MAHART PassNave Sze- utas fordult meg, és ebbõl kétezren Nagymaroson szálltak be.
mélyhajózási Kft kereskedelmi vezetõje:
A Nagymaroson élõk számára az idei év új- Mivel foglalkozik a MAHART PassNave? donsága egyrészt, hogy a Budapestrõl SzentendAhogy azt társaságunk neve is mutatja, fõ te- rét érintve Visegrádig naponta közlekedõ járat
vékenységünk elsõsorban a személyhajózás, végállomása Nagymaros lett, másrészt az új sémelyhez 20 személyhajó és 9 szárnyashajó áll tahajójárat, mely június 30. és augusztus 26.
rendelkezésünkre. De tevékenységeink között között szombat és vasárnap 14 órakor indul és
szerepel az utazási irodai tevékenység, több ki- az itt élõk számára is lehetõséget biztosít egy
kötõ és a Belgrád rakparton található Admirál Ét- kellemes másfél órás sétahajózásra.
- Ezek szerint egy marosi lakos több irányterem üzemeltetése is.
- Évente hány utas fordul meg a társaság ba is elindulhat hajóval?
Igen, a nyári fõszezonban, naponta 11:40-kor
hajóin, járatain?
Kiránduló- és sétahajó járatainkon évente több induló 250 személyes kirándulóhajóval Dömös
mint háromszázezren, szárnyashajóinkon közel és Zebegény érintésével Esztergom felé, majd
harmincezren, míg rendezvényhajóinkon továb- ugyanezzel a járattal 17:45-kor Visegrád és Vác
bi kétszázezren fordulnak meg. Mindent egybe- érintésével Budapest felé. A naponta 12:40-kor
vetve évente közel ötszáz-hatszázezren hajóz- Budapest felõl érkezõ “visegrádi” járat délután 4
órakor indul vissza Visegrád, Tahi, Leányfalu és
nak velünk.
- Milyen szerepe van Nagymarosnak a szár- Szentendre érintésével Budapestre. Aki például
egy fõvárosi esti programot tervez, megteheti az
nyashajózásban?
Szárnyashajóink 1963 óta folyamatosan köz- utat Pest felé hajóval, 19 órás érkezéssel a Vilekednek Budapest és Bécs között, Pozsony érin- gadó téri Hajóállomásra, majd a visszautat egy
tésével. A belföldi szárnyashajózás hosszú szü- késõ esti MÁV járattal.
Hétvégenként 400-600 személyes nagy hajó
net után, 2004 óta ismét folyamatosan fejlõdik,
mind a járat, mind pedig az utaslétszámok terén. közlekedik Esztergomba, fedélzetén étteremmel.
Mára az éves utaslétszám megközelíti a tízezer Aki számára a sebesség a fontos, a kétórás eszfõt, ami nagyjából a fele a bécsi járat utaslétszá- tergomi utat megteheti fél óra alatt is, a 10:30kor induló 60-70 km/h sebességû szárnyashajómának.
Nagymaros, mint “megálló” 2005-ben került a val.
Menetrendfüzetünkben szereplõ, naponta délmenetrendbe. Ennek oka elsõsorban az volt, hogy
a Duna bal partján élõk is igénybe vehessék a elõtt 10:15-kor Szentendre, illetve Budapest felé
szárnyashajójáratot. Az idei szezonban már két közlekedõ járatunk elindulása jelenleg sajnos bibelföldi járatot is indítunk a Dunakanyarba, egyet zonytalan.
Akik járataink iránt érdeklõdnek, kérjék ingyeVisegrádra és egyet Vác és Nagymaros érintésével Esztergomba. A járatok május elejétõl szep- nes menetrend prospektusunkat a Hajóállomátember végéig hétvégenként közlekednek, de son (Maros Étterem), vagy látogassák meg a
júliusban és augusztusban pénteki napokon is el- www.szemelyhajozas.hu internetes oldalunkat.
- Mint a MAHART kereskedelmi vezetõje,
indulnak.
A menetrendi járatokon túl számos program- nyilván gyakran fordul meg a hajókon, de mint
járatot is indítunk. A solti, kalocsai és mohácsi nagymarosi lakos, szokott-e hétvégenként
járatok mellet, a komáromi Monostori Erõdbe hajóra szállni Nagymaroson?
Biztos furcsának tûnik a válaszom, de igen.
szervezett programjáratunk visszafelé Nagymaroson is kiköt, hiszen a program befejezõ része Minden évben több alkalommal is felhajózunk a
egy ebéd a Maros Étteremben, valamint borkós- párommal Esztergomba. Természetesen számomra egy ilyen hétvégi hajózás a “Táncsics”
tolás egy helyi borospincében.
- Gondolom nagyon kedveltek a dunakanya- hajóval inkább munka, mint szórakozás, de az
útközben látható táj szépsége és az esztergomi
ri kirándulóhajó-járatok is?
Igen, tavaly nagyon sikeres évet zártunk, kö- Bazilika látványa minden egyes alkalommal mazel kétszázezren hajóztak velünk a Dunakanyar- gával ragad…
(x)
ba. Az esztergomi járaton több mint negyvenezer
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június 5-tõl 25-ig
Sajtos rúd (Kovács Pék)
Túrós táska (Kovács Pék)
Kakaós csiga (Kovács Pék)

1 db
1 db
1 db

45.- Ft
85.- Ft
79.- Ft

Liga margarinkrém
Pannónia sajt
Karaván sajt

500 gr 145.- Ft
1 kg 1499.- Ft
1 kg 1399.- Ft

Sirene fetasajt (tehéntejbõl)
Tejföl 12% (Zott)
Mizó vajkrém (4 íz)
Mizó Robi rudi
Sole szeletelt sajt (több íz)
Boci tejszínes tubusos sajt

1 kg 795.- Ft
330 gr 115.- Ft
250 gr 235.- Ft
30 gr
45.- Ft
125 gr 219.- Ft
100 gr 159.- Ft

Tanyasi sertésmájkrém
60 gr 99.- Ft
Pacalpörkölt (Hame)
400 gr+20 % 299.- Ft
Sólet marhahússal (Hame) 400 gr+20 % 299.- Ft
Csirkemell brokkolis sajtmártással
(Globus)
350 gr 449.- Ft
Csirkemell zamatos
Lencsével (Globus)
350 gr 449.- Ft
Csirkemell gazdag
zöldségkörettel (Globus)
Pulykahús sóskamártással
(Globus)
Nyári csirkefalatok (Globus)
Zöldborsó-Zöldbabfõzelék
húsgombóccal (Globus)
Rakott káposzta erdélyi módra
(Globus)

350 gr 449.- Ft
350 gr 449.- Ft
350 gr 449.- Ft

350 gr 399.- Ft
0,5 l
119.- Ft
0,5 l
125.- Ft
350 gr 399.- Ft
0,5 l
129.- Ft
0,5 l
89.- Ft
59.- Ft+24 üv. Kecskeméti bébi desszert (több íz) 190 gr 149.- Ft
200 ml 149.- Ft
99.- Ft+24 üv. Kecskeméti bébi ital (több íz)
1,5 l
99.- Ft Hipp alma-sárgarépa gyümölcslé 200 ml 79.- Ft
1,5 l
49.- Ft
Marokkói szardínia tz. (Hame)
120 gr 129.- Ft
Bomba energiaital eldobható üv. 250 ml 219.- Ft (olajos, chilis, paradicsomos)
55-60 gr 199.- Ft
Bomba energiaital fémdobozos 250 ml 219.- Ft Maggi fix (5 íz)
Bolero italpor (több íz)
8 gr
45.- Ft
420 gr 379.- Ft
Menthos cukorka (4 íz)
38 gr 135.- Ft Globus majonéz flakonos
180 gr+20 gr 149.- Ft
Manner ostyaszelet
75 gr 139.- Ft Univer mustár
170 gr+20 gr 175.- Ft
Roxy nugát szelet
25 gr
29.- Ft Univer ketchup
HB dobozos sör
Löwenbrau dobozos sör
Steffl dobozos sör
St. Martin’s dobozos sör
St. Martin’s üveges sör
0,5 l
Arany Ászok üveges sör 0,5 l
Margitszigeti kristályvíz (Pet.)
Mizse ásványvíz (Pet.)

Libamájas pástétom (Hame) 120 gr+20 % 139.- Ft
Kacsamájas pástétom (Hame) 120gr+20% 139.- Ft
Grill pástétom sült hússal
60 gr
99.- Ft
Ínyenc-turista pástétom szalámival 60 gr 99.- Ft
Vadhús pástétom
60 gr 99.- Ft
Különleges pástétom mandulával 60 gr 99.- Ft

Mirelit wok zöldségkeverék
Mirelit kínai zöldségkeverék
Mirelit zöldborsó
Mirelit sárgahüvelyû vágott bab
Mirelit fejtett bab
Viking tengeri halfilé

450 gr
450 gr
600 gr
600 gr
600 gr
1 kg

195.- Ft
159.- Ft
265.- Ft
279.- Ft
395.- Ft
885.- Ft
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