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2007. május 10. - a lap ingyenes!

Kautz István lemondott képviselõi mandátumáról
Lemondott alpolgármesteri címérõl és képviselõi mandátu-
máról Kautz István. Ezt  a helyi választási bizottság elnöke,
Csizmadia Ferencné jelentette be a képviselõ-testület ápri-
lis 23-án megtartott ülésének elején. A helyi választási bi-
zottság elnöke tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a választói
listán a következõ jelölt Hollósi Géza, aki elfogadta a képvi-
selõi megbízást. Ezt követõen a képviselõ-testület elõtt es-
küt tett Hollósi Géza. Esküt tett még Ritzl Ferenc, akit  a
pénzügyi és gazdasági bizottságba választottak be külsõ tag-
ként.

Meglepetést okozott a nagy-
marosiak körében, hogy
Kautz István lemondott alpol-
gármesteri posztjáról. De nem
csak arról, hanem a képvise-
lõségrõl is. Döntésének hátte-
rérõl igyekeztünk többet meg-
tudni tõle.

- Április 20-án, alig néhány
hónappal azután, hogy letettem
képviselõi eskümet, lemond-
tam alpolgármesteri tisztsé-
gemrõl és visszaadtam képvi-
selõi mandátumomat is. Dön-
tésemet a polgármester úrnak
és képviselõtársaimnak megin-
dokoltam egy levélben, mely-
nek közzétételéhez az újságban
most hozzájárulok.  (A levél a

3. oldalon olvasható.) Tehetem
ezt azért, mert lemondásomat
nem személyes, magántermé-
szetû okok indokolták, és ten-
nem kell azért, mert levelem-
nek utóélete lett. Az természe-
tes, hogy egy írásnak annyi ol-
vasata van, ahányan azt olvas-
sák. Az, hogy indokaimat sa-
ját olvasat szerinti értelmezés-
ben felhasználják éppen olyan
célokra, amelyek ellen azok
megfogalmazódtak, az nem
hagyható szó nélkül.

- Bizonyára még most is
sokan megkérdezik öntõl: tu-
lajdonképpen miért mondott
le?

- Lemondásom indokait
összefoglaltam a levelemben.
Nem mentem részletekbe,
most sem szeretnék. Én az üz-
leti életben ahhoz szoktam hoz-
zá, hogy a problémákat meg
kell oldani, gyors döntéseket
hozni, elõre menni. Tudom, ez
egy más terület, sok tekintet-
ben eltérõ szabályokkal, de
számomra itt is a hatékonyság
a legfõbb szempont. Aki az ál-
talam kritizált testületi ülések-

re, indokaim részleteire kíván-
csi, javaslom, menjen el ezek-
re az ülésekre, hiszen azok
nyilvánosak, ismerje meg az
egyes képviselõk munkáját,
hozzáállását.

- Ön szerint hogyan lehet-
ne a tanulságokat hasznosítva
javítani a testület és a polgár-
mesteri hivatal munkáján?

- Arra a kérdésre nehéz vá-
laszolni, hogy milyen konkrét
lépésekre lenne szükség ahhoz,
hogy a képviselõk, a testület
hatékonyabban dolgozzon.
Erre csak annyit tudok monda-
ni, hogy ez is nagyrészt a hoz-
záálláson múlik: a város, a vá-
ros lakóinak érdekeit akarjuk-

e szolgálni, vagy más szem-
pont motivál. Ha mindenkit a
város érdeke vezérel, tudnánk,
hogy egy célt szolgálunk, bi-
zalommal lennénk egymás
iránt, és emellett bíznánk ki-
nek-kinek a hozzáértésében
saját szakterületén, mindez
másfajta légkört teremtene és
elõsegítené a hatékony mûkö-
dést. Tudom, ez így nagyon ál-
talánosan hangzik, de még egy-
szer mondom, személyesked-
ni nem szeretnék. Mindenki-
nek ajánlom, szerezzen maga
tapasztalatot választott képvi-
selõinek munkájáról -  mondta
befejezésül Kautz István.

F. Z.

Kiemelt arany minõsítés
Kiemelt arany minõsítést kapott a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes. Részletes beszámolónk
a 6. oldalon.
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A képviselõ-testületi ülés határozatai
Nagymaros Város Kép-

viselõ-testülete az április 23-
án megtartott rendes ülésén
a napirend és a polgármes-
ter lejárt határidejû határo-
zatokról szóló beszámolójá-
nak - az elhangzott szóbeli
kiegészítésekkel és módosí-
tásokkal -  elfogadása után
a következõ határozatokat
hozta:

- megismerve a képviselõ-
testület a pályázatíró cégek
bemutatkozó anyagát, az ön-
kormányzati pályázatok írá-
sára a Regionális Vállalkozás-
fejlesztési és Innovációs Kft-t
bízta meg, felhatalmazva a
polgármestert a tárgyalások
lefolytatására és a szerzõdés-
kötésre;

- elfogadták a Városfej-
lesztési Közalapítvány 2006.
évi mûködésérõl szóló beszá-
molóját;

- a képviselõ-testület a hu-
mánügyi bizottságnak a civil
szervezetek támogatására tett
javaslatát elfogadta;

- a testület a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvé-
szeti Iskola, valamint a
Napköziotthonos Óvoda
2007. évi minõségirányítási
programját elfogadta azzal a
feltétellel, hogy a szakértõi
vélemény a minõségirányítá-
si programba bedolgozásra
kerüljön;

- elfogadta és jóváhagyta
a testület az Észak-Kelet Pest
és Nógrád Megyei Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás 2007. feb-
ruár 15-én tartott tanácsülésén
megszavazott társulási meg-
állapodás, valamint a szerve-
zeti és mûködési szabályzat
módosítását. Felkérte a pol-
gármestert, hogy a döntésrõl
s társulást értesítse;

- a képviselõk elfogadták
és jóváhagyták az Észak-Ke-
let Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
2007. évi költségvetését és a
120 Ft/lakos mértékû tagdí-
ját. Felkérte a polgármestert,

hogy a döntésrõl a társulást
értesítse.

- A képviselõ-testület dön-
tött arról, hogy a Gondozási
Központ intézményvezetõi
feladatainak ellátására pályá-
zatot ír ki;

- a képviselõk megismer-
ték az ebek mikrochippel való
ellátásáról szóló elõterjesz-
tést, s úgy döntöttek, hogy az
ezzel kapcsolatos rendelet el-
készítését a 2007. évi júniusi
testületi ülésre halasztják;

 -  a képviselõ-testület el-
fogadta temetõrendeletet. A
rendeletet lapunk 10-11. ol-
dalán olvashatják.

- egyetértett a képviselõ-
testület a polgármesteri hiva-
tal által használt szoftverek
legalizálásával, és az elõter-
jesztés szerinti legalizálást az
elõterjesztõ által megjelölt
forrás terhére engedélyezi
elsõ ütemben 1.000.000 Ft
összeghatárig;

- megismerték a képvise-
lõk Ógel József kérelmét és a
bérleti szerzõdést. A benyúj-
tott iratok és a jogi képviselõ
véleménye alapján a bérlõ
igényét elismerik. Felkérték a
polgármestert, hogy a bérle-
mény mûködtetéséhez szük-
séges munkálatok elvégzésé-
nek anyagköltségét a bérlõvel
történõ egyeztetés után kom-
penzálja a 2006. évi bérleti díj
terhére;

- Nagymaros Város Ön-
kormányzatának Képviselõ-
testülete a 2007. évi, önhibá-
jukon kívül hátrányos hely-
zetben lévõ települési önkor-
mányzatok kiegészítõ támo-
gatásának I. fordulóban tör-
ténõ igénybevételéhez 2007.
április 20-i határidõvel be-
nyújtott támogatásigényét
visszavonja, mivel a 2006. évi
CXXVII. törvényben 6. szá-
mú melléklet 1. pontja és a
MÁK kiadott igénylõnyom-
tatványa alapján elkészített
számítások szerinti feltételek-
nek önkormányzatunk nem
felelt meg;

- A képviselõ-testület
egyetértett a pályázat benyúj-
tásával a Gazdasági és Köz-

lekedési Minisztérium által
közzétett, közforgalmú, köz-
útpótló folyami kompok, ré-
vek felújítására szóló felhívá-
sára a Nagymaros és Viseg-
rád között üzemelõ komp-, és
révátkelés felújítási munkála-
tai tekintetében.

A pályázatot a költségveté-
si összesítés szerint meghatá-
rozott 50.022.055 Ft (nettó)
összegben kell benyújtani,
melyhez az elõírt 30 százalé-
kos önrészt (15.006.602 Ft) a
révátkelést üzemeltetõ
Atlantis-Visegrád Club Kft
(2025 Visegrád, Révállomás,
ügyvezetõ Jung Vilmos) révén
biztosítja. Egyúttal kinyilvá-
nítja, hogy a révátkelés tartós
üzemeltetését biztosítja.

- megismerte a képviselõ-
testület az elsõ lakáshoz jutók
támogatásának rendeletterve-
zetet és az önkormányzat  gaz-
dasági helyzete miatt a rende-
letet nem kívánja megalkotni.

SZERKESZTETTE: F. E.

Civil szervezetek támogatásaCivil szervezetek támogatásaCivil szervezetek támogatásaCivil szervezetek támogatásaCivil szervezetek támogatása
Nagymaros Város Képviselõ-testülete a civil szerveze-
tek 2007. évi támogatásának összegeit az alábbiakban ha-
tározta meg:

- 950. sz. Szent Gellért Cserkészcsapat 50.000 Ft
- Nagymaros SE 600.000 Ft
- Katolikus Karitász 200.000 Ft
- Nagymarosi Férfikórus 100.000 Ft
- Nagymarosi Postagalamb Egyesület      20.000 Ft
- Nagymarosi Református Egyházközség 50.000 Ft
- Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete —
- Nagymaros Városi Polgárõr Egyesület 480.000 Ft
- Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány       50.000 Ft
- Nagymarosi Futball Club 500.000 Ft
- Városi Nyugdíjas Klub                    50.000 Ft
- Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület 50.000 Ft
- Dunakanyar Fúvósegyüttes                  100.000 Ft
- Misztrál Fesztivál Alapítvány 650.000 Ft
- Cédrus Mûvelõdési és Sport Egyesület       50.000 Ft
- Nagymarosi Dunai Svábok Közössége       50.000 Ft
  Összesen                                       3.000.0000 Ft

MÁJUSI TESTÜLETI ÜLÉS. Felhívjuk olvasóink fi-
gyelmét, hogy a legközelebbi képviselõ-testületi ülés
május 21-én, hétfõn 18 órakor lesz a polgármesteri
hivatal házasságkötõ termében.
     Az ülés nyilvános, azon a zárt ülés kivételével bárki
részt vehet.

Május 7-én rendkívüli kép-
viselõ-testületi ülés volt. Na-
pirenden szerepeltek: a Fõ
téri árfolyam-különbözet
rendezése; a szállodabizott-
ság beszámolója a felvonu-
lási lakótelep hasznosításá-
ról; a Vas- és Mûszeripari
Szövetkezet ingatlanának
értékesítése.

Az ülésen határozat nem
született, mert a testület nem
találta tárgyalhatónak a napi-
rendeket. A napirendi pontok
elfogadásánál nem szavazták
meg az elsõ és második napi-
rendi pont tárgyalását, mert
elõkészítettségét nem tartot-
ták megfelelõnek.

A harmadik napirendi pon-
tot, a Vas- és Mûszeripari
Szövetkezet ingatlanának ér-
tékesítését tárgyalta a testület,
de információhiány miatt
döntés nem született.

(- F -E)

RendkívüliRendkívüliRendkívüliRendkívüliRendkívüli
testületi üléstestületi üléstestületi üléstestületi üléstestületi ülés
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Kautz István leveleKautz István leveleKautz István leveleKautz István leveleKautz István levele
Tisztelt Képviselõ Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Bejelentem, hogy a mai nappal lemondok képviselõi
mandátumomról és alpolgármesteri tisztségemrõl.

Nagymarosi születésû vagyok, külföldi kiküldetése-
im idejét leszámítva Nagymaroson élek, bár munkámat
Budapesten végzem. Mindig érdekelt a város élete, fej-
lõdése, ezért is örültem a választás eredményének, és
õszintén reméltem, hogy képviselõként hasznos munkát
tudok végezni. Nagymaros földrajzi adottságaiban, hely-
történeti és kulturális tradícióiban, lakóinak hagyomány-
és városszeretetében rengeteg lehetõség rejlik. Ezekre
építve, és kihasználva az EU-csatlakozást követõen meg-
nyílt csatornákat források megszerzésére egy céltudatos
városvezetés nagy eredményeket érhet el.

Sajnálattal tapasztaltam, hogy a testületben nem tu-
dok hatékony munkát végezni.

Továbbmegyek: véleményem szerint a testület és ez-
zel szoros összefüggésben a hivatal sem tud a város pol-
gárainak megelégedésére hatékonyan mûködni. Gyors
döntéseket vártam a napi operatív ügyekben, koncepció
kidolgozását közép- és hosszútávú fejlesztésekre. Abban
bíztam, hogy együtt gondolkodunk, megválasztott kép-
viselõk, a város érdekében, elhatározásokra jutunk és
megszervezzük a döntéseink végrehajtását. Koncentrál-
ni tudjuk a belsõ forrásokat, idõben pályázunk külsõ for-
rásokra. Viták után, de végül egyetértünk abban, mi a
város érdeke, és annak érdekében összefogva dolgozunk.

Képviselõtársaim! Ami a testületi üléseken folyik, az
véleményem szerint, nem ezt az érdeket szolgálja. Dön-
tésemet ez a felismerés indokolja.

Nagymaros, 2007. április 20.
KAUTZ ISTVÁN

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERV MÓDOSÍTÁSA.
“Nagymaros Város Önkor-
mányzata a jelenleg érvényben
lévõ településrendezési eszkö-
zeinek módosítását rendeli el.
A településrendezés területi
hatálya a város teljes közigaz-
gatási területére vonatkozik. A
rendezés célja Nagymaros Vá-
ros 163/2005 (VI. 27.) számú
Kt határozatával elfogadott
Településfejlesztési koncepció
szerinti irányok kidolgozása,
jogszabályi alátámasztása. A
rendezés várható hatása: a ter-
vezett fejlesztési lehetõségek
megalapozása, a település fej-
lõdésének elõsegítése, illetve a
meglévõ épített és a természeti
környezet védelme.

Az 1997. évi LXXVIII. tv. 9.
§ (2) értelmében észrevételei-
ket, véleményüket a kihirdetést
követõ 30 napon belül, írásban
a város fõépítésze felé tehetik
meg.”

Hirdetmény kifüggesztve:
2007. április 19.

BÕVÜLTEK A HULLA-
DÉKGYÛJTÕ SZIGETEK.
Április hónapban a szelektív-
hulladékgyûjtõ-szigetek bõví-
tése megtörtént, így a Magyar
utcai, Mezõ utcai, Panoráma
parkolóban lévõ és a Visegrá-
di utcai területeken lehetõség

Városfejlesztési ésVárosfejlesztési ésVárosfejlesztési ésVárosfejlesztési ésVárosfejlesztési és
városüzemeltetési hírekvárosüzemeltetési hírekvárosüzemeltetési hírekvárosüzemeltetési hírekvárosüzemeltetési hírek

van a lakosság körében kelet-
kezõ üvegpalackok válogatott
gyûjtésére is. A konténer sár-
ga színû, a berakható anyagot
matrica is jelzi.

Köszönjük a szelektív gyûj-
tésben közremûködésüket.

KOMMUNÁLIS TÖBBLET-
HULLADÉK ELSZÁLLÍ-
TÁSA. A Maros Kft (2626
Nagymaros, Rákóczi út 37.) le-
hetõséget biztosít az intézmé-
nyesített hulladékszállításba be-
kapcsolt területeken szerzõdés-
sel rendelkezõ lakosok számára
kommunális többlethulladék el-
szállítására, a cégtõl beszerezhe-
tõ feliratozott mûanyag zsákok-
ban, 250 Ft/db díj ellenében.

A zsákokba kizárólag a ház-
tartásban keletkezõ, vagy zöld-
hulladék kerülhet, építési tör-
melék ilyen formájú elszállítá-
sára nincs lehetõség. A hulla-
dék elszállítására kizárólag a
szállítási napokon kerül sor.

Felhívjuk figyelmüket, hogy
a helyi szabályozás alapján a
konténerek az üdülõterületi, il-
letve hulladékszállító jármû
számára megközelíthetetlen
területekre vonatkozó háztar-
tási hulladék gyûjtésére kerül-
tek kihelyezésre, illetve azok-
ban építési törmelék és zöld
hulladék elhelyezése tilos.

MURÁNYI ZOLTÁN

Egy választópolgár kéréseEgy választópolgár kéréseEgy választópolgár kéréseEgy választópolgár kéréseEgy választópolgár kérése
Kedves Laci, Polgármesterünk!

Azok, akik Rád szavaztak (azok a csendes többség) sze-
retnék és igénylik a hiteles tájékoztatást, hogy tudják a szín-
tiszta igazságot! Ezt csak Tõled fogadják el, a Te aláírásod-
dal, mert Rád szavaztak, mert változást akartak!

Tudnunk kell, hogy miért döcög a szekér, és miért nem
megy abba az irányba, amelyrõl álmodtunk. A rendszeres,
hiteles tájékoztatás kötelességed, a Petrovics név kötelez,
hogy hitelessége fennmaradjon! Szeretettel kérlek, hogy
érezd át, a mai helyzetben ezt várják, akik bíztak Benned és
szeretik az egész Családodat.

Nagymaros, 2007.  Húsvét
ZOLTAI ZSOLT

Kedves Zsolt!
Köszönöm jó szándékú leveled. Igazad van, szükség van

a hiteles tájékoztatásra, de amíg a polgármesteri feladatok
átvétele után teljes képet nem kaptam az önkormányzat hely-
zetérõl, addig nem lett volna “igazán” hiteles ez a tájékoz-
tatás. Mára sikerült áttekinteni a helyzetet és készül egy rész-
letes interjú az elmúlt félév munkájáról, amit a következõ
számban olvashatsz.

Tisztelettel:
PETFORIVCS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

KERÉKPÁROS PIHENÕ. Kerékpáros pihenõt adtak át má-
jus 5-én délelõtt  a Duna-parton a Fakocka Csoport és a Magosfa
Alapítvány szervezésében. A Fakocka Csoport tagjai - akik az
erdõmozgalmat  és a kerékpárutak melletti pihenõk építését tûz-
ték ki célul - tervezték és építették a két pihenõt, az egyiket élõ-
fûzbõl, a másikat tölgyfából - tudtuk meg Kiss Mártontól. Az
ország elsõ zöldútja, a Duna-Ipoly Zöldút mentén kialakított
pihenõ átadásán beszédet mondott Móra Vera, az Ökotárs Ala-
pítvány munkatársa és Petrovics László polgármester, aki ün-
nepélyesen átvágta a tölgyfa esõbeálló egyik bejáratára helye-
zett nemzetiszínû szalagot.
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete
A nagymarosi polgárok széleskörû tájékoztatása érdekében adjuk közre az önkor-
mányzat gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat. Célunk az, hogy a lakosságot tisz-
tán és érthetõen tájékoztassuk az aktuális helyzetrõl. Az alábbiakban a áprilisi adato-
kat olvashatják.

PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER
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Petrovics László polgármester 20/534-6126
Janovics Tibor alpolgármester 30/940-0951
Bethlen Gábor képviselõ 355-305, 20/250-7809
Burgermeister László képviselõ 354-303, 70/568-2994
Edöcsény András képviselõ 354-783, 20/480-6240
Grécs László képviselõ 354-190, 30/251-4178
Gyombolai Gyula képviselõ 594-150, 30/459-4190
Heininger Ferenc képviselõ 20/957-0186
Hollósi Géza képviselõ 30/904-6879
Kiss Péter képviselõ 70/240-5469
Perbíró József képviselõ 30/347-7488
Szilágyi Erzsébet képviselõ 345-476, 317-077,

30/519-1519

Polgármester, alpolgármester,
képviselõk telefonszámai

A Magyar Közútkezelõ Kht a
Föld napja alkalmából elsõ al-
kalommal hirdetett az ország
közútjainak megtisztítására
lakossági akciót.

A kezdeményezésbe váro-
sunk is bekapcsolódott, ám
mindössze nyolcan - élükön
Petrovics László polgármes-
terrel – fáradoztak a 12-es út
mentén azon, hogy eltûnjön
onnan a szemét. A kis csapat
így is Kismarostól egészen a
Panoráma parkolóig 50-60
zsák szemetet szedett össze.

Petrovics László polgár-
mester köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik takarítot-
tak, különösen annak a két
hölgynek, akik szívvel-lélek-
kel dolgoztak. A polgármes-
ter kérdésünkre elmondta:
úgy látja, a lakosság demonst-
rálta, hogy ezt az ügyet nem
így kell kezelni. Ugyanakkor
az is közrejátszott abban,
hogy kevesen kapcsolódtak
az akcióba, hogy ez a szom-
bat munkanap volt.

Ami pedig közvetlenül
Nagymaros belterületét illeti,
a közeljövõben takarítási ak-
ciót hirdetnek, s ebben na-
gyon számítanak a lakosság
segítségére. Jó lenne, ha mi-
nél többen jönnének el, mert
a az utak tisztasága nagyon
fontos az idegenforgalom
szempontjából is – mondta
befejezésül Petrovics László.

Jelentkezés fõzõversenyreJelentkezés fõzõversenyreJelentkezés fõzõversenyreJelentkezés fõzõversenyreJelentkezés fõzõversenyre
A hagyományokhoz híven a Kittenberger Kál-
mán emléknap keretében az ünnepséget köve-
tõen megrendezzük a fõzõ- és horgászversenyt.
A fõzõversenyre a részvételt az önkormányzat
által megbízott Ivor Andrásné szervezõnél kér-
jük jelezni május 15-ig az alábbi telefonszámon:
06-70/313-9956, vagy a 06-20/414-0712.

Takarítás az
út mentén
Mindössze nyolcan

vettek részt az akcióban

ELNÉZÉST KÉRÜNK AZOKTÓL AZ OLVASÓINKTÓL, AKIKNEK

AZ ÍRÁSÁT ANYAGTORLÓDÁS OKOZTA HELYHIÁNY MIATT  A

MOSTANI SZÁMUNKBAN  NEM TUDTUK MEGJELENTETNI.
SZERKESZTÕSÉG
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Pályázat
Nagymaros Város Képviselõ-testülete pályázatot hir-
det a Gondozási Központ (szociális otthon, idõsek
klubja, házi szociális gondozás) intézményvezetõi fel-
adatainak ellátására.

A pályázat benyújtásának feltételei:
a.) az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mel-

lékletében elõírt szakirányú felsõfokú végzettség;
b.) legalább öt év  felsõfokú végzettséget, vagy felsõ-

fokú szakmai képesítést igénylõ, a  szociális ellátás terü-
letén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

c.) büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot;
- vezetõi elképzelést, programot;
- oklevelek másolatát;
- erkölcsi bizonyítványt. (30 napnál nem régebbi)

A megbízás 5 éves határozott idõtartamra szól, a
megbízás kezdõ napja 2007. július 1., megszûnésének
idõpontja 2012. június 30.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján Egyéb juttatások a jogsza-
bály illetve fenntartói döntés alapján.

A pályázatokat a felhívás megjelenésétõl számított
30 napon belül Nagymaros város polgármesterének
kell benyújtani (2626 nagymaros Fõ tér 5.) zárt borí-
tékban, megjelölve a pályázat  tényét.

Már több mint egy éves
múltra tekint vissza telepü-
lésünkön a szelektív hulla-
dékgyûjtés. Elmondható,
hogy a lakosság jelentõs ré-
sze már megfelelõen használ-
ja a gyûjtõ edényeket, mert
fontos, hogy mindegyikbe
csak az kerüljön, ami bele
való!

Az elmúlt idõszak folya-
mán közel 5 tonna papír (so-
kan az iskolai papírgyûjtésre
tartalékolják a papírt); 1,3 ton-
na petpalack gyûlt össze. Gon-
doljunk bele, ennyivel keve-
sebb szemét kerül a válogatók-
ba, rosszabb esetben pedig a
föld alá (!), amellett nyers-
anyagot is jelent a feldolgozó
ipar számára. Azt is el lehet
mondani, hogy a hulladékgyûj-
tés ezen formája a kezdeti be-
ruházások után önfenntartó, a
városnak nem kerül külön pén-
zébe.

Bõvült a szelektívenBõvült a szelektívenBõvült a szelektívenBõvült a szelektívenBõvült a szelektíven
gyûjthetõ anyagok számagyûjthetõ anyagok számagyûjthetõ anyagok számagyûjthetõ anyagok számagyûjthetõ anyagok száma

Sokunknak újdonság lehet,
a gyûjtõedények száma, ugyan-
is egy citromsárga edénnyel
bõvült a kínálat (Magyar utca,
Mezõ utca, Panoráma parkoló
és  Visegrádi utca). Ezekbe a
CITROMSÁRGA edényekbe
az üveget kell gyûjteni.

De milyen üveg kerüljön a
konténerbe? Az italok üvegei
(pezsgõs, boros, sörös, szörpös,
stb…) és befõttesüveg félék
vegyesen gyûjtendõk, viszont
síküveg (ablaküveg), ragasztott
üveg (pl. szélvédõ), villanykör-
te, stb… ne kerüljön bele!

Remélhetõleg a lakosság
megelégedését szolgálja, hogy
kulturált körülmények között,
környezettudatosan válhat meg
a különbözõ hulladékoktól!

Használják bátran a gyûjtõ-
helyeket és ügyeljenek azok
tisztaságára!

KISS PÉTER

KÉPVISELÕ

Nagymaros Város Önkormányzata szeretettel vár mindenkit a
méltó emlékezés és a kellemes idõtöltés reményében június 9-
én, szombaton, a 12. alkalommal megrendezésre kerülõ
Kittenberger Kálmán emléknap rendezvényeire.

Program,
melyet szíves figyelmükbe ajánlunk:

9.45 óra: Dunakanyar Fúvósegyüttes beköszöntõje  (köszön-
tõ, koszorúzás)
10 óra: ünnepélyes  megnyitó a Duna-parti színpadon,
Petrovics László polgármester köszöntõjével.
    Megemlékezõ beszédet mond: Beregszászi György vadász-
író, aki egyúttal a Kittenberger Kálmán szobor felállításának
kezdeményezõje volt.
    Kittenberger Kálmán mellszobra elõtt,melyet Kamucsai Ist-
ván szobrászmûvész készített, az önkormányzat és a vadász-
társaságok neves képviselõi tisztelegnek.
11-11.30 óra: a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti
Iskola mûvészeti tagozatának táncbemutatója várja az érdeklõ-
dõket Bozóki Mariann mûvészeti vezetõ közremûködésével.
12-13 óra: a vendégek részére Kittenberger Kálmán lakóházá-
nak megtekintése. A megközelítéshez lovashintót biztosítunk.
13 óra: eredményhirdetés a fõzõ- és horgászversenyen;
- Nagymarosi Borbarátok körének borkínálója;
- Autentikus nigériai dobshow és táncbemutató, majd ezt kö-
vetõen vérpezsdítõ afrikai táncház az Afro Productions mûvé-
szeinek közremûködésével. Afrikai népmûvészeti vásár (kis
szobrok, maszkok, ékszerek, stb.), valamint afrofonás, henná-
zás;
- gyermekeknek lovaglási lehetõség
- Szabó Zoltán karikatúrista bemutatkozása.
Helyszín: Duna-part (halsütõ mellett)
13 óra: Kerékpáros túraversenyre benevezés a Cédrus Sport-
egyesület szervezésében a napközinél.
Nevezési díj van. Nevezési táv: 38 és 65 km.
Érdeklõdni: Bergmann Péter (354-276); Döbrössy Gellért (20/
919-0042) szervezõknél lehet.
17 óra: eredményhirdetés. Helyszín: napközi
19.45 óra: Bednarik Anasztázia váci orgonamûvész elõadása a
római katolikus templomban.

Kiállítás: a mûvelõdési házban a Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Mûvészeti Iskola képzõmûvészeti tagozatának bemu-
tatkozásával, Garami Mária mûvészeti vezetõ szervezésében.

A rendezvény egynapos, melyen kézmûvesvásár,  gyermek-
foglalkozás, lövészverseny, és egyéb meglepetésprogram várja
a kedves vendégeket.

Lesz rétes, és kürtöskalács, valamint autóbemutató is.

A rendezvény programjának változtatási jogát fenntartjuk!

Kittenberger Kálmán
emléknap: június 9.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnék köszönetet mondani Kovács Sándornak és Kok
Gábornak, akik önkéntes munkával, saját költségükön pró-
báltak javítani a Kossuth sor már-már járhatatlan útviszo-
nyain (Tégla utcától a Radnóti utca felé). Több köbméter
zúzott követ dolgoztak el a hatalmas kátyúkban, ezzel is
hozzájárulva a nehéz helyzetben lévõ önkormányzatunk
feladatainak ellátásához.

Köszönöm a pozitív hozzáállást, jó egészséget és ki-
tartást kívánok hasonló akcióikhoz!

A képviselõ-testület és a polgármesteri hivatal nevében:
KISS PÉTER  KÉPVISELÕ
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Mintegy három órán keresz-
tül zenétõl és vastapstól volt
hangos a zsúfolt mûvelõdési
ház április 28-án délután a
Dunakanyar Fúvósegyüttes
tavaszi, s egyben minõsítõ
koncertjén. A fúvósok és kar-
nagyuk – a szünettõl eltekint-
ve – addig pihentek, amíg a
mûsort nagyszerûen vezetõ
Gyarakiné Márton Magdolna
felvezette a következõ szá-
mot, majd mindegyikhez ér-
dekes történetet mesélt el.

A zsûri a koncertet követõ
rövid szakmai megbeszélésen
méltatta a zenekar munkáját,

valamint elismerõen nyilat-
koztak a mûsorválasztás szí-
nességérõl is. A zsûri tagjai a
Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség elnöksé-

gi tagjai voltak. Sánta Ferenc,
a pestszentlõrinci zeneiskola
igazgatója és zenekarának
karmestere. Kapi Horváth
Ferenc, zeneszerzõ, a Vám-
és Pénzügyõrség Zenekará-
nak fõkarmestere. A zsûri el-
nöke pedig dr. Friedrich And-
rás, a soproni Juventus Kon-

cert Fúvószenekar karmeste-
re volt.

A fúvósegyüttes koncert-
zenei kategóriában C fokoza-
tú (felsõ fokozat), 92
összpontszámú kiemelt arany
minõsítést kapott. Szórakoz-
tató kategóriában szintén C
fokozatot értek el, 94
összpontszámmal kiemelt
arany fokozatú minõsítésben
részesültek.

Az elhangzott mûvek:
Fricsay Richárd: Magyar vér
– induló; Henry Purcell:
Suite; Carl Teike: Alte
Kameraden – marsch;

Giovanni Orsomando: Coure
Abruzzese – marcia sinfonica;
Farkas Antal: Üvegestánc;
Michael Kamen: Robin Hood
Soundtrack Highlights; Wim

Laseroms: Flutes
Forever; R. M.
Kraft - A. B.
Glimcher: Bella
Maria De Mi
Alma; Jean
T r é v e s :
Charleston –
S e l e c t i o n ;
Consuelo Veláz-
quez: Bésame
Mucho; Baliardo

- Reyes - Bouchikhi - Diaz:
Bamboleo; M. R. Procházka:
Vlado spielt auf!; Toni
Müller: Jubiläumspolka; Ro-
land Kohler: Flammende
Herzen. Ráadás: Johann
Schrammel: Wien Beibt
Wien; Johann Strauâ:
Radetzky induló. (F)

- Milyen érzés volt ön-
nek és az együttes tagja-
inak, amikor a zsûri el-
nöke kimondta az ered-
ményt? – kérdeztük
Ujvári Gábor karnagyot
(képünkön).

- Felemelõ érzés volt,
amikor a zsûri elnöke tol-

mácsolta a döntést. A zenekar tagjai és én sem számítot-
tam ilyen magas pontszámra, hiszen a legutóbbi minõsí-
tésünk óta a minõsítõ rendszer szigorodott, a zenekarok-
tól magasabb szakmai színvonalat követel.

- Mekkora pluszmunkát fektettek be azért, hogy el-
érjék ezt a minõsítést, illetve megtartsák a korábbi ered-
ményt?

- Úgy érzem, a befektetett munkánk meghozta a kí-
vánt eredményt: a zenekar történetében elõször mindkét
kategóriában (koncertzenei és szórakoztató) kiemelt
aranydiploma minõsítést kaptunk. Ez köszönhetõ a ze-
nekar felkészültségén túl a heti szokásos próbák meg-
duplázásának, sõt esetenként a heti három próba beikta-
tásának, valamint a rendszeres, szólamcsoportonkénti
gyakorlásoknak.

- Mit jelent ez a minõsítés szakmai berkekben?
- A Dunakanyar Fúvósegyüttes gyakran vesz rész ze-

nekari találkozókon, fesztiválokon. Ilyenkor a résztevõ
zenekarok sorában mindig elõkelõ helyet foglal el a szak-
mai színvonal és a mûsor kidolgozottsága terén. Azt gon-
dolom, hogy ez a kiváló eredmény tovább növeli az együt-
tes elismertségét a fúvószenei társadalomban is – mond-
ta befejezésül Ujvári Gábor.

Gratulálunk az együttesnek és karnagyának!
(F)

A befektetett munka
meghozta gyümölcsét

Kiemelt arany minõsítés

Munkában zsûri

Nagymaros gyámhivatalának
gyámsága alatt áll a Kismaro-
son élõ 15 esztendõs Molnár
Claudia, a Váci Reménység
Egyesület versenyzõje, aki at-
létikában szép eredményeket
ért el. Legutóbb  Gödöllõn, a

Megyei Diákolimpián mindhá-
rom versenyszámban, amely-
ben nevezett, elsõ helyezett
lett, és a három kupa mellé õ
kapta meg a legjobb verseny-
zõnek járó aranyserleget is.

Claudia július 9-én felnõtt
élsportolókkal száll versenybe,
és kvalifikálta magát az INAS-
FID Világbajnokságra, ame-
lyet a brazíliai Fortalesa-ban
rendeznek meg. Itt összetett-
ben, magasugrásban és távol-
ugrásban indul, de az ehhez a
szükséges 470.000.- forint
nincsen meg.

A nagymarosi és a
kismarosi önkormányzat is se-
gítséget nyújt Claudiának, de
még a gyámhivatallal karöltve
keresi  az ifjú sportoló a továb-
bi szponzorokat, támogatókat.
Aki szeretné segíteni Molnár
Claudiát, keresse a gyámhiva-
tal munkatársait. Tel.: 595-105
vagy 595-106. (A fotón
Claudia érmei. Információ és
fotó: Hivert Gábor)

Támogatókat keresnekTámogatókat keresnekTámogatókat keresnekTámogatókat keresnekTámogatókat keresnek
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APRÓHIRDETÉS

A MAHART PassNave
Személyhajózási Kft a
tavalyi évhez hasonlóan,
annak sikerén felbuz-
dulva, az idén is nagy
hangsúlyt fektet a kül-
földi és a hazai  turisták
mellett a Dunakanyar-
ban,  így a Nagymaroson
élõkre is.

A nagymarosi utazókö-
zönség számára a 2007-es
év újdonsága a június 30.
és augusztus 26. között
szombat és vasárnap köz-
lekedõ sétahajó, mely az
itt élõk számára könnyen
elérhetõvé teszi a Dunán
megközelítve Visegrádot.
Ugyanakkor a  Dunaka-
nyar természeti szépsége-
inek megismerésével a
teljes kikapcsolódás és az
aktív pihenés lehetõségét
biztosítva felejthetetlen
élményt nyújt a település
közvetlen környezetét jól
ismerõ helyieknek is.

A Budapestrõl Nagy-
marost érintve Eszter-
gomba és Visegrádra in-
duló 250, vagy akár 400
személyes, kétfedélzetes,
büfével ellátott kiránduló-
hajók április 28. és június
3. között péntek, szombat,
vasárnap és ünnepnap-
okon, április 30. és szep-
tember 2. között naponta,
8, illetve 9 órakor indul-
nak a Vigadó téri hajóál-
lomásról. Nagymaros
mellett Vácot és Visegrá-
dot, illetve a másik útvo-
nalon haladva pedig
Szentendrét, Leányfalut
és Tahit érintve 11:40, il-
letve 12:40 órakor érkez-
ve Nagymarosra – 5 és fél
óra alatt kötnek ki Eszter-
gomban, illetve 3 és fél
óra alatt Visegrádon.

Kikapcsolódás
a Dunán

Akik a látnivalók és a
természet mellett a sebes-
séget is kedvelik, azok
számára a Budapestrõl in-
duló Nagymaros érintésé-
vel szintén Esztergomba
közlekedõ szárnyashajót
ajánlja a MAHART
PassNave. A 60-70 km/h
sebességet is elérõ hajók
május 5. és július 1. kö-
zött szombaton és vasár-
nap közlekedve csupán
egy óra alatt teszik meg a
dunakanyari településig a
távolságot.

A MAHART PassNa-ve
Személyhajózási Kft a ha-
jókázás élvezete mellett fa-
kultatív programként kí-
nálja még a Dunakanyar-
ban fekvõ, történelmi ne-
vezetességeikrõl, hagyo-
mányaikról híres települé-
sek látványosságait és a te-
lepüléseket övezõ szebb-
nél-szebb tájakat a kirán-
dulni és túrázni vágyók
számára.

A hajókirándulások
alkalmával meglátogat-
hatják Esztergomban a
Bazilikát, Visegrádon a
Királyi Palotát, Szentend-
réig hajózva megcsodál-
hatják a gyönyörû belvá-
rost és a Skanzent. Akik a
fedélzeten szeretnének ki-
kapcsolódni, élvezve a
dunai ringatózást és a ter-
mészet még érintetlen
szépségét megtehetik a
hajókázást követõen egy
remek erdei túra alkalmá-
val, Dömös, Zebegény és
Vác felfedezésével, Le-
ányfalun pedig, a fürdõ-
ben kipihenve a fáradal-
makat ismét felfrissülve
térhetnek vissza a fedél-
zetre.

(X)

Mert hát ki is az a mecénás?
A tudományok és a mûvé-

szetek bõkezû pártfogója.
Nem meglepõ, ha a civil

szervezetek szûkös anyagi kö-
rülményeikre hivatkozva pa-
naszkodnak, nagy erõfeszíté-
seket téve mûködésük bizto-
sítására.

Ez a helyzet a Nagymarosi
Képzõmûvészeti Egyesület
esetében is. A jövedelemadók
felajánlott 1százalékából, a
szolíd tagdíjakból az önkor-
mányzat diszkrét támogatásá-
ból csak bravúros anyagi szer-
vezéssel tudjuk megvalósítani
kiállításainkat, továbbképzé-
seinket, országos és határon

túli kapcsolataink kiépítését.
A Nagymarosért Alapít-

vány értékelve teljesítmé-
nyünket, látva rászorultsá-
gunkat, önként felajánlott
15.000 forintot, támogatva
ezzel a május 11-én Székely-
udvarhelyen rendezendõ kiál-
lításunkat – hiszen munkáink-
kal oda is Nagymaros jó hí-
rét visszük.

Köszönjük a példaértékû
támogatást és bízunk benne,
hogy akadnak még mecéná-
sok, akik önzetlen segítség-
nyújtással hozzájárulnak a
NaKE mûködõképességéhez.

M. GARAMI MÁRIA,
A NAKE ÜGYVEZETÕ ELNÖKE

Szerencsére vannak még mecénások…

TAVASZI TÁRLAT. Hatalmas érdeklõdés kísérte a Nagy-
marosi Képzõmûvészeti Egyesületnek a mûvelõdési házban ren-
dezett hagyományos, Tavaszi tárlat címû kiállításának április
14-i megnyitóját. Az idén fennállásának 25. évfordulóját ün-
neplõ NaKE tárlatának megnyitóját a társmûvészetek képvise-
lõi tették még meghittebbé, bensõségesebbé. Elõször Nagy Márk
gitárjátékával és énekével kápráztatta el a közönséget. Tharan
Trieb Mariann megnyitó beszédében Böjte Csaba ferences szer-
zetes levelét olvasta fel. Végül Babják Annamária és Vincze
József verses-énekes elõadásában teljesedett ki az ünneplés. (F)

Tharan Trieb Mariann
 nyitotta meg a kiállítást

A kiállítók és az
érdeklõdõk egy csoportja
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Könyvajánló

Matthew Fort: Ennivaló Itália

Az olasz konyha olyan változatos, mint Itália vidéke – vallja
a szerzõ, akire igaz, hogy úton-útfélen az evésen jár az esze.
Bölcs megfigyelései és érzéki leírásai nem hagyományos
útikönyvbe illõek. Kerüli a kliséket, újszerûen mutatja be
az olasz vidéket és a gasztrokultúrát, sõt a számunkta ke-
vésbé ismert tájegységek elfeledett ízeit lopja vissza az asz-
talunkra, igazi kuriózumokkal ajándékozva meg olvasóit.
Utazásunkat Calabria vidékén kezdjük, majd Nápolyon át
és az Adria partjainál haladunk Anconát, Ferrarát, Cremonát
érintve egészen Torinóig. Ínycsiklandó pasták, speciális
húsételek, a tenger gyümölcsei és süteményfantáziák. Ka-
land és kóstoló, ez az Ennivaló Itália titka.

Lévai Katalin: Párnakönyv és más mesék

Szokatlanul bensõséges hangvételû kisregénnyel ismer-
kedhetünk meg a szociológus szerzõ tolla nyomán, mely a
rendszerváltást megelõzõ idõszakba repíti az olvasókat. A
Magyarországon és Erdélyben játszódó regény egy nagy
szerelem teljes történetét meséli el. Az igaz érzelmek és
szenvedélyek mély átélésének és egy új világ megismeré-
sének részletei egészen egyedi, leírhatatlan hangulatot árasz-
tanak, amely varázslatos módon mutatja be az akkori Bu-
dapestet és a város kulturális, szellemi életét.

Barcza Katalin: A kapu

Szeretnéd, de nem sikerül. Pedig mindent megtettél érte.
Úgy érzed, néha talán még a mindennél is többet. Akkor
mitõl olyan nehéz?

Ismerõs az érzés?
A tizenéves Gábor élete egy nyáron váratlanul megvál-

tozik. Új arcok, új helyek, új helyzetek teszik õt próbára, és
persze semmi sem úgy sikerül, ahogyan szeretné. Mígnem
egy napon felbukkan valaki, aki azt állítja, mégiscsak van
segítség, ha nem is egészen olyan, amilyennek Gábor el-
képzeli.

Varázsos hangulatú, erõt adó történet ez, mely kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt segít, hogy megtalálják helyü-
ket a világban.

* * *
Június elsõ vasárnapján a pedagógusokat köszöntjük.

A következõ mûvet szeretettel ajánljuk figyelmébe a peda-
gógusoknak, és mindazoknak, akik elismeréssel adóznak az
ezt a hivatást választó embertársaik elõtt.

Egy csésze vigasz tanároknak
(Szerkesztette: Collen Sell)

“A tanítás mûvészete abban rejlik, hogy a tanár segít
tanítványának felfedezni, milyen örömet nyújt a kreatív
önkifejezés és a tudás.” – mondta Albert Einstein.

Minden nap tanárok ezrei változtatnak meg fiatal élete-
ket elkötelezett munkájukkal, emberségükkel és önzetlen-
ségükkel. Az Egy csésze vigasz tanároknak ezek elõtt a ki-
váló pedagógusok elõtt tiszteleg.

Ez a kötet azoknak az örömteli és gyõzedelmes pillana-
toknak állít emléket, amelyek hatására a pedagógusok nap,
mint nap újjászületve, kitartóan végzik munkájukat.

Minden olvasó, akár tanár, akár csak csodálója e hiva-
tásnak, bizonyára nagy örömét leli majd az igaz történetek
olvasásában.

* * *
Felhívjuk az angolul tanuló diákok, felnõttek figyel-

mét, hogy a könyvtárban - különbözõ adományokból -
angol nyelvû könyvek is találhatóak. Beiratkozott olva-
sóink ezeket a könyveket is kölcsönözhetik.

A világ legközépkoribb jelle-
gû országa! – írja egy nem-
zetközi felmérés szerint a vi-
lágszervezet jelentése. Ez
ilyen formában a fehér embe-
rek gondolatában lenézést in-
dukál, pedig Jemen és a szá-
mos más, általunk szegény-
nek titulált ország igazából
más irányba fejlett.

Valami azért van a dolog-
ban. Jelenleg a sivatag köze-
pén egy fogadóban ebédszü-
netet tart autóbuszunk utazó-
közönsége, kivéve kedves fe-
leségemet – mint egyetlen nõi
utas – a kecskeistállóba szám-
ûzve tölti az idõt. (Mint elõbb
említettem Jemen néhány
ügyben fejlettebb nálunk.) Mi
férfiak bent dáridózunk, he-
lyi szokás szerint guggolva,
valamennyien egy óriási kö-
zös tál körül, csámcsogva,
kézzel, lábbal tömjük magun-
kat, mivel az evõeszköz itt
még ismeretlen.

Áldott jó szívemnek kö-
szönhetõen, lopok egy kis
kecskecsontot Biggynek –
hadd rágcsáljon – és kisurra-
nok vele az ólba. Õ lefátyo-
lozva és talpig leplekben úgy

Jemen 2007
néz ki, mint egy zsák krump-
li. Sok szempontból elõnyös
öltözet – mondom gonoszul,
de annál õszintébben.

Buszunkat nyolc géppisz-
tolyos, egy géppuskás és egy
harckocsi kíséri kettõnk mi-
att, õket a minisztérium ren-
delte védelmünkre, mert azt
a néhány kósza turistát, akik
az országba tévednek, a hábo-
rúzó arab törzsek gyakran tú-
szul ejtik, lefejezik.

– Utána annyi a nemzetkö-
zi macera, hogy országunk-
nak a turisták fegyveres kísé-
rete olcsóbb – magyarázta a
minisztériumi tisztviselõ. Így
lett társasutazás tervezett csa-
vargásunkból.

Pedig Jemen “dobogós”
útiélményeinkben. Ennyi
szépséget, kedvességet kevés
országban tapasztaltunk. Az
1001 éjszaka csodás világa!

A többit a diavetítésen a
Kertészetben: 2007. május
19-én, szombaton 18 órától

Insallah!!!
Sok szeretettel várok

mindekit:
BIGGYPISTI

(27/355-511)

Óvodai beíratás
Az óvodai beíratás idõpontja 2007. május 15-én, kedden 8-
tól 16 óráig; 2007. május 16-án, szerdán 8-tól 16 óráig.
Helye: Magyar utcai óvoda, Nagymaros, Magyar u. 15.

A 2004. szeptember 1. és 2005. augusztus 31. között
született gyermekeket lehet az óvodába beíratni.

Beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési anyaköny-
vi kivonata és a TAJ száma.

Csak a megadott idõpontban beíratott gyermekek számít-
hatnak óvodai elhelyezésre.

CSIZMADIA FERENCNÉ ÓVODAVEZETÕ
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KÖZÉRDEKÛ

KÖZLEMÉNY

A nagymarosi
polgárõrök

- szükség esetén -
a következõ

telefonszámon
érhetõk el:

Ügyeleti telefonszám:

 06-70/3829041

Járõrök
telefonszámai:

06-30/233-8630,

06-30/564-7219

Csobánkán õsszel megnyílik a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány
anyaotthona, a Prohászka Ot-
tokár Ház. Böjte Csaba feren-
ces szerzetes április 21-ére a
helyszínre hívta mindazokat,
akik szövetséget kívántak köt-
ni a bajba jutottakért, az élet
házáért. Nagymarost Zoltai
Zsolt képviselte.

A nehéz helyzetben lévõ kis-
mamák, gyermekeket váró fia-
tal párok átmeneti otthona az
egykori csobánkai árvaházban
nyílik majd meg. Az ingatlant a
Simon Anna Gabriella vezette
Szociális Missziótársulat aján-
lotta fel a Dévai Szent Ferenc
Alapítványnak. A Pro-hászka
Ottokárról elnevezett Élet Háza
olyan anyáknak nyújt majd me-
nedéket, akiknek - miután meg-

szülték gyermeküket – nem len-
ne hol lakniuk.

Böjte Csaba ferences szer-
zetes elképzelése szerint a ház
záloga lehet annak a célnak,
hogy a szülõk ne az abortusz
mellett döntsenek, és a meg-
született gyerekek jó esélyek-
kel induljanak az életben.

A felújításra váró épület
kertjében több százan gyûltek
össze, hogy közösen ünnepel-
jék az elárvult ház újjászületé-
sének kezdetét.

A megfogant élet védelmét
zászlajára tûzõ Dévai Szent
Ferenc Alapítvány az idei adó
1% felajánlásokból kívánja el-
kezdeni a konkrét munkát,
hogy õszre átadhassák a felújí-
tott házat az Életnek.

FORRÁS: DEVAIGYEREKEK

Élet Háza Csobánkán
Több hónapos elõkészület,
néhány késõ estébe nyúló
megbeszélés után erõfeszíté-
sünket siker koronázta.
Nagy örömünkre bejegyzés-
re került a Nagycsaládosok
Nagymarosi Egyesülete!

Néhány lelkes nagycsalá-
dos szülõ úgy érezte, hogy a
gyerekekért megpróbál össze-
fogni. Egy országos egyesü-
let helyi csapatát megalapíta-
ná. Az elgondolást tettek kö-
vették. Begyûjtöttük az

összes szükséges anyagot, az-
tán megalkottuk az alapító
okiratot. A megbeszélések
mindig hatékonyak és jó han-
gulatúak voltak. Megszületett
a honlapunk is, melyet Ko-
vács Gábor alkotott meg.

Mindig szolgál valami kis
meglepetéssel (karácsonyi
oldal zenével, szülinapi aján-

Egy civil szervezet születése
dékcsomag stb.), így téve
hangulatossá a honlapon való
böngészést.

Célunk segítséget nyújta-
ni, informálni a többgyerme-
kes családokat az õket érintõ
kérdésekben. Elnökünk,
Battyáni Kata felvette és az-
óta is tartja a kapcsolatot az
országos egyesülettel, így
idõben értesülhetünk az új
programokról, történésekrõl.

Remélem, hogy képesek
leszünk a gyermekekért,

gyermekeinkért
minél többet
tenni és talán
másokat is meg-
érint igyekeze-
tünk és bekap-
csolódnak mun-
kánkba.

Szeretnénk
ezúton köszöne-
tet mondani
azoknak, akik
már eddig is se-

gítettek nekünk, és mellettünk
voltak, látván akaratunkat és
szeretetünket a gyerekek
iránt.
“A gyermek a legnagyobb
ajándékunk és legdrágább
kincsünk,
hogy mit teszünk értük, az raj-
tunk múlik!”
RUDOLFNÉ BUSÁK KRISZTINA

A majálison

Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Adószám: 18106802 - 1 – 41

Csobánkai alszámlaszám:
10300002-20145639-49020092
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Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. tör-
vény 41.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. KÖZTEMETÕ LÉTESÍTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

1. §
Köztemetõ a Nagymaros Rákóczi út végén 090/1.hrsz.. alatt lévõ 2 ha 1076 m2,  10.932 hrsz. 1021 m2,  10.933.hrsz.

2651 m2, 10934.hrsz. 673 m2, 10935.hrsz. 673 m2,  10936.hrsz- 1,424 m2, 10937/1.hrsz. 1.439 m2, 10937/2.hesz. 1.439
m2 nagyságú területek.

2. §
A köztemetõ fenntartója:  Nagymaros Város Önkormányzata
A köztemetõ fenntartását és üzemeltetését  az önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés keretében

Nagymaros Város Önkormányzatának MAROS Építõipari és Kommunális KFT-a végzi.

3. §
1.)  A temetõ fenntartója a rendeltetésszerû használathoz :

a.) ravatalozó és raktárhelyiséget
b.) szilárd hulladék elhelyezésére hulladéktárolót
c.) vízvételi lehetõséget, illemhelyet
d.) utat ,kerítést,vagy élõsövénnyel való lehatárolást és zárható kaput
e.) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hûtõt,
f.) a temetõ területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelõ – parkosítását, az utak sorfásítását,
      a kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani.

2.) A temetõ területén belüli közcélú zöldfelületek és utak területe újabb temetési helyek létesítésével nem csökkenthetõ.

II. SÍRHELYEK, SÍRBOLTOK, URNAHELYEK MÉRETE, HASZNÁLATI IDEJE

4. §
1.)  Sírhelyek mérete és használati ideje az alábbi:

 - 200 x 90 cm egyes sírhely                              25 év
 - 200 x 190 cm dupla sírhely                            25 év
 - 65 x 130 cm urna sírhely                                25 év
 - 130 x 130 cm dupla urna sírhely                    25 év
    (az utolsó betemetéstõl számítva)

-  160 x 280 cm  2 személyes sírbolt                60 év
 -  240 x 280 cm  4 személyes sírbolt                60 év
-  320 x 280 cm 6 személyes sírbolt                 60 év

- díszsírhelyek                                                 korlátlan
 - közös sírhelyek                                            korlátlan
- hamvak szétszórása                                 kijelölt területen

2.) A sírbolt mélysége  190 cm. A sírbolt alját és oldalait vízbehatolás és földomlás ellen megfelelõen kell kiképezni,
tetejét legalább 30 kg/m2 hasznos teherrel kell számolni, a fedõlapot úgy kell elkészíteni, hogy a sírbolt légmentesen záród-
jék. A fülkékkel épült sírbolt minden egyes fülkéje 220 cm hosszú 90 cm magas és 85 cm széles.  A sírbolt fülkét a koporsó
elhelyezése után azonnal légmentesen kell lezárni.

3.)  A sírgödör mélysége 200 cm. A koporsós rátemetés esetén a  felülre kerülõ koporsó alja legalább 160 cm mélyre
kerüljön.

4.) A sírokat egymástól minimum  60 cm távolságra kell elhelyezni.

5. §
1.) A köztemetõ sírhelyeinek árát az Önkormányzat Képviselõ-testülete az 1.sz.melléklet
     szerint állapítja meg.
2.) A fenntartó köteles bármely megváltott, de igénybe nem vett temetkezési helyet visszaváltani úgy, hogy az akkori

megváltási díjat az urnaértékesítést követõ 30 napon belül, a kezelési költség  levonása után visszatéríti.
3.)  A temetkezésre használt hely magánszemélyek között csere, adás-vétel tárgya nem lehet.

III. ÖRÖK EMLÉKSÍROK, DÍSZSÍRHELYEK

6. §
1.) A díszsírhelyek (örök emléksír) a temetõnek erre a célra fenntartott területe, melyet az önkormányzat képviselõ-

testülete elismerésül örök temetkezési hely céljára adományoz.
2.) A dísz-sírok öröksír jellegûek, melyeket a temetõ fennállásáig akkor is fenn kell tartani, ha a sírhelytáblákat , sorokat

kiürítik. A temetõ átrendezése vagy megszûnése esetén a  díszsírokat az új parcellának vagy a temetõnek erre a célra

Nagymaros Város ÖnkormányzatánakNagymaros Város ÖnkormányzatánakNagymaros Város ÖnkormányzatánakNagymaros Város ÖnkormányzatánakNagymaros Város Önkormányzatának
6/2007. (IV.  25 .)  számú rendelete a köztemetõrõl6/2007. (IV.  25 .)  számú rendelete a köztemetõrõl6/2007. (IV.  25 .)  számú rendelete a köztemetõrõl6/2007. (IV.  25 .)  számú rendelete a köztemetõrõl6/2007. (IV.  25 .)  számú rendelete a köztemetõrõl
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kijelölt helyére kell áthelyezni. Az áthelyezés iránt a polgármesteri hivatal intézkedik és viseli annak költségeit.
3.)  Örök emléksírok, síremlékeinek felállításáról és karbantartásáról esetenként kell intézkedni.

Sírboltok és síremlékek

7. §
1.) Sírboltot a temetõ fenntartójának hozzájárulásával lehet a temetõnek erre a célra kijelölt helyén építeni.
2.) A sírbolt tulajdonosát a birtoklás, a használat és a rendelkezés joga illeti meg.
3.) Ha a sírbolt tulajdonosa nem intézkedett, a birtoklás,  a használat és a rendelkezés joga a jogutódot illeti meg.
4.) A sírbolt fenntartásáról annak tulajdonosa, elhalálozása esetén annak jogutódja köteles gondoskodni.

IV. A TEMETÕ HASZNÁLATA

8. §
1.) A temetõben csak a sírok, síremlékek, sírboltok, urnahelyek díszítésére szolgáló, kegyeleti jelleget nem sértõ tárgyak

helyezhetõk el. Az engedély nélkül elhelyezett, vagy a temetõ rendjét zavaró tárgyakat a temetõ kezelõje eltávolíttatja.
2.) A temetõbe kutya vagy más állat bevitele tilos.
3.) A temetõ útvonalain jármûvel közlekedni csak a kezelõnek, hivatalos személyeknek és a temetõben munkát végzõ

vállalkozóknak szabad.
4.) A látogatók  a személygépkocsikat csak az erre a célra kijelölt területen helyezhetik el.
5.) Mozgáskorlátozottak a temetõben gépjármûveikkel szabadon közlekedhetnek.

9. §
1.) Síremléket felállítani, felújítani, lebontani, sírkertet létesíteni csak a kezelõ hozzájárulásával szabad, aki az építést

ellenõrzi.
2.)Sírhelyen elhelyezett síremlék fenntartásáról az eltemetett házastársa, illetve egyenesági rokona köteles gondoskod-

ni.
3.) A felállított síremléket csak a temetõ kezelõjének engedélyével szabad a temetõbõl  eltávolítani.
4.) Rátemetés esetén a lebontott sírkövet, illetve síremléket a sír létesítõje (örököse) visszaállítani vagy elszállítani

köteles.
5.) A temetõben végzendõ minden munkát – kivéve a sírok gondozását – be kell jelenteni a temetõ kezelõjének.

10. §
1.) A temetõben a sírokat, az azokon lévõ tárgyakat, síremlékeket, növényeket bepiszkítani, rongálni, illetéktelenül

elvinni vagy letépni tilos.
2.) A temetõ környezetvédelme és tisztaságának megõrzése minden látogató kötelezettsége. Ezért minden hulladékot

kötelesek az erre a célra kijelölt helyen elhelyezni. A hulladék rendszeres elszállításáról a kezelõ gondoskodik.
3.) A temetõben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírboltok és síremlékek esetleges megrongálódásáért a kezelõ szervet

anyagi felelõsség nem terheli.
4.) Tilos a temetõben minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sérti.

11. §
1.) A temetõ üzemeltetõje köteles a temetõ bejáratánál kifüggeszteni a temetõgondnok nevét,  címét    tartózkodási idejét

és helyét.
2.) A temetõ március 1-tõl szeptember 30-ig 05 órától 22 óráig; október 1-tõl március 1-ig 07 órától 18 óráig tart nyitva,

kivéve október 28-tól november 4-ig amikor is este 22 óráig van nyitva. Kezelõ köteles gondoskodni a temetõ kapujának
kinyitásáról és bezárásáról.

12. §
A temetkezési  szolgáltatók kivételével a temetõben vállalkozásszerûen munkát végzõk által fizetendõ temetõ fenntar-

tási hozzájárulás összege   2.000 Ft /nap.

13. §

VEGYES  RENDELKEZÉSEK

1.) Szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 8. § -ában, a  9. § (1.), (3.) (5.)
bekezdésében, valamint a 10.§. (1.), (2.)  és  (4.) bekezdésében foglaltakat megszegi.

2.) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg Nagymaros  Nagyközség  Önkormányzatának közte-
metõkrõl szóló 2/1994. (I.15.) számú rendelete valamint  ennek módosításáról szóló 5/1995.(IV. 12.) számú rendelete
hatályát veszti.

3.) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben  az 1999. évi XL III. törvényben valamint annak végrehajtási utasításá-
ban foglaltak az irányadók,

4.) A rendelet kihirdetésérõl a helyben szokásos módon a jegyzõ gondoskodik.

Nagymaros, 2007. április 23.

          PETROVICS LÁSZLÓ                                                         HUTTER JÁNOSNÉ

                                                                                  POLGÁRMESTER                                                                    JEGYZÕ
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Az iskola hírei
Dunakanyar

 A felsõ tagozatos diákok közül négyen vettek részt a
zebegényi Dunakanyar vers-és prózamondó versenyen
április 14-én. Közülük ketten elsõ illetve harmadik he-

lyezést értek el.
Gratulálunk Sárog

Noéminek (8. a.)  és Bá-
lint Zádornak (7. b.),
Kiss Károlynak (9. b.,
képünkön)  is, tavalyi
növendékünknek, aki a
középiskolások verse-
nyét nyerte meg.

(A felkészítõ taná-
rok: Gyarakiné Márton
Magdolna, Varga
Zoltánné és Kopetty
Lia, a váci Fónay Szín-
kör  vezetõje.)

Szavalóverseny

 Iskolai szavaló- és mesemondó versenyünket 17-én
rendeztük. A következõ tanulók értek el arany minõsí-
tést élményszerû vers- vagy prózamondásukkal:

Szlávik Anna, Melisek Máté, Kellner Balázs, Szlépka
Zsófia – 5. osztályosok,

Mikes Viktória, Mester Krisztina, Zoller Judit, Mé-
száros Nóra – 6. osztályosok,

Bálint Zádor, Himmer Donát, Galambosi Gábor,
Ocsenás Kata 7. osztályosok, Marosvölgyi Gergely és
Solymosi Zoltán 8. osztályosok.

Gratulálunk nekik is, valamint feélkészítõ tanáraik-
nak: Erdélyi Balázsnak, Varga Katalinak, Gyarakiné
Márton Magdolnának.

Német nemzetiségi verseny

 Német nemzetiségi iskolák elõadóinak versenyében
Jaics Regina és Galambosi Gábor ért el 2. helyezést a
Szigetújfaluban megrendezett Észak-Pest megyei verse-
nyen.

 Nemzetiségi Szlovák és Roma Szavalóverseny

 Nemzetiségi Szlovák és Roma Szavalóversenyen Kiss
Károly (9. osztályos,  Bp.) és Brázovics Norbert (7. b)
ért el dobogós helyezést  a szlovákiai Bátorkesziben áp-
rilis 21-én.

Intézményünk, a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvé-
szeti Iskola köszönetét fejezi ki a Nagymarosért Alapítvány-
nak a 20.000 Ft-os felajánlásáért, mely összeget egy nyolc
éven keresztül kiváló teljesítményt nyújtó tanítványunk tá-
mogatására fordítottunk.

LACZI ISTVÁN

IGAZGATÓ

Köszönet az alapítványnak
a felajánlásáért

A MÁTÉ Állatvédelmi Alapítvány szervezésében április 21-én
a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Is-
kola alsó tagozatos diákjai állatvédelmi akadályversenyen vet-
tek részt. Ez a rendezvény annak a folyamatos nevelõ program-
nak a része, melyet a Máté Állatvédelmi Alapítvány az év folya-
mán az állatok védelme és a tartásuk javítása érdekében szervez.

A túra az alsó iskolából indult és a cél a Csapás volt. Útköz-
ben az öt megállónál a gyerekek különféle állatvédelemmel
kapcsolatos feladatot oldottak meg az osztályfõnökök vezeté-
sével. Az osztályok az egyes megállókhoz érve, csoportokat
alakítva fejtették meg a játékos, hol pedig komoly számolást
ígénylõ feladatokat, többek között: megírták Mézecske, a rossz
körülmények között tartott ló élettörténetét, kiszámolták, hogy
egy kutyának milyen összegû ellátásra van szüksége és koordi-
náta rendszerben ábrázoltak állatokat.

Utánozták a különféle állatok hangjelzéseit. Az utolsó fel-
adatok után az osztályok meglátogatták Járai Kiss Mariannék
állatfarmját, ahol Mariann kedves  bemutatásával megismer-
kedtek a különféle háziszárnyasokkal, simogattak nyulat, meg-
tudhatták, hogy a gyöngytyúk kiváló házõrzõként elsõként jel-
zi, ha idegen téved a farm közelébe, a gyerekek kitalálhatták,
hogy vajon melyik szárnyas tojta a különféle tojásokat. A lo-
vak karámjánál a bátrabbak megsimogatták a lónózikat, vala-
mint megnézték a kecskéket és juhokat.

Egy hasznos és tartalmas délelõttöt töltöttünk el együtt. Kö-
szönjük a lehetõséget és az összes résztvevõ munkáját!

HOLTSÁG ILDI

Állatvédelmi akadályverseny
a Föld Napja alkalmából
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I. tétel
Csak az az élet ér valamit, amiben bûbájosság és muzsika van.

(Emerson)
Nagymaros ma egyik láthatatlan, ám mégiscsak látványosan

mûködõ hatalmas ereje abban van – remélem szabad még büntet-
lenül ilyen szavakat leírni e kicsinységre szított országban –, hogy
életben maradt az az iskolája, amelyben számos poszton nemcsak
“órákat leadók”, hanem Valódi Pedagógusok is tanítanak.

II. tétel
Az a zene, amely nem vált ki vitákat, lehet vigasztaló és bájos,

de valószínûbb, hogy vacak. (Sosztakovics)
Kis Judit zongoratanárnõ az egyike azon kiváló helyi zenepe-

dagógusnak, aki már hosszú évtizedek óta öregbíti e marosi intéz-
mény jó hírnevét, mint a településen, mint a régióban, mint a szé-
les hazában egyaránt. Valós tehetség még sosem sorvadt el a “ke-

A zenérõl kilenc tételben, s a negyven bûbájos ujjról
Kis Judit négy tanítványának többkezes koncertje Esztergomban

nevek sorrendjében hol az egyikük, hol a másikuk volt a “szólis-
ta”. Elõadták Weber Andantinoját (KA), Sygietynski Varsói
polonézét (ND), Gurlitt Ballataját (KAD), J. Strauss Kathinka-
polkáját (ADK) és Thern Károly Magyar indulóját (DAK)

VI. tétel
Az a szomorú sejtelmem van, hogy az életben nem lesz más

vigasztalóm, csak a zene. (Bartók)
A marosi lányok produkciójára az esztergomi értékelõk azt

mondták, hogy nemcsak a kotta hangjegyeit hallották viszont, nem-
csak egy gépies elõadásban volt részük, hanem valódi muzsikát
hallottak.

VII. tétel
A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem, hogy

táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék és semmi mással nem
pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Tel-
jes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyek-
be csak a zene világít be. (Kodály)

Vígh Kristóf esztergomi zongoratanár-zeneszerzõ a bemutató
után az esztergomi Belvárosi Kávéházba hívta meg az elõadókat
és a kísérõiket, abba a Krúdy-hangulatú helyre, ahol máskor a sa-
ját mûveit szokta elõadni. Itt lehetõségük nyílt a marosi lányoknak
is, hogy két sütemény közt a kávéház nagyszerû zongoráján újra
eljátszhassák darabjaikat. A kávéházi közönség is nagy lelkese-
déssel fogadta ezt a spontán koncertet, s kitörõ tapssal jutalmazta a
lányok játékát.

VIII. tétel
A zene rendeltetése: belsõ világunk jobb megismerése, felvi-

rágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetûnek tart-
ják. S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még
túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sej-
teni lehet. (Kodály)

Egykoron Nagymaroson volt egy rendezvény, a Hétszínvirág
Napok, ahol egy tavaszi hétvégén összejöttek a régió diákjai, hogy
bemutassák, hogy a hét mûvészeti ágban hova fejlõdtek egy esz-

zei közt”, tanítványai közül sokan mûvészekké lettek, sokan vál-
tak zenetanár kollegákká, sokan lettek csupán pallérozott lelkû,
csak a saját örömükre muzsikálókká. Örülhetünk annak, hogy Kis
Judit tanárnõ nincs egyedül, jó, hogy még sokukról szólhatna egy
hasonló írás!

III. tétel
Ahol zene szól, ott nem lehet semmi rossztól tartani. (Cervan-

tes)
Rózsár Brigitta tanszakvezetõ által szervezett találkozón 2007.

április 2-án az esztergomi zeneiskola nagytermében többkezes
koncertre hívták meg a párkányi, nagymarosi, esztergomi zeneis-
kolák növendékeit. A zongoristák általában egyedül zenélnek – mivel
a zongora alapvetõen szólisztikus hangszer –, ezért ez a mostani
alkalom arról szólt, hogy a többkezes zenemûvek gyakorlatával a
növendékeknek elõsegítsék az együttzenélés örömét. Négy- és hat-
kezes mûvek eladásán kívül kétzongorás mûvek tolmácsolására is
lehetõség nyílt a Bechstein és Yamaha zongorákon, sõt a lányok
csembalón is kipróbálhatták a megtanult mûveket.

IV. tétel
A zene magasabb rendû megnyilatkozás, mint minden bölcses-

ség és filozófia. (Beethoven)
Nagymarosról Sárog Noémi (6. B) (N), Mester Dóra (4. B) (D),

Hujbert Anna (4. B) (A), Hujbert Kata (4. B) (K) voltak ezen az
esztergomi fesztiválon, ahol az egy órás koncerten 25 darabot hall-
gathattak meg az érdeklõdõk. A mieink öt darabot hoztak, s objek-
tív és szubjektív mércével is tekintve a mieink e derûs délutáni
zenei alkalom kiemelkedõ elõadói voltak. (A B-jel a gyermekek
osztályfoka mögött azt jelzi, hogy mindannyian dupla óraszámban
tanulják a muzsikálást.)

V. tétel
A zene tárgya egyes-egyedül a végtelenség. (Hoffmann)
A lányok mûsora színes, lendületes és érdekes volt, a kereszt-

tendõ alatt. A zenei nap felhívása mindig az volt, hogy a növendé-
kek ne egyéni produkciót hozzanak, hanem a zene szakrális ter-
mészetének megfelelõen kamarazenei elõadást. A zenepedagógus-
ok akkor a rendezvény szervezõinek megköszönték ezt a kezde-
ményezést, mert növendékeiknek szinte alig van alkalmuk az
együttmuzsikálás örömének megélésére. Ez az esztergomi délután
üdítõ kivétel volt, köszönet a szervezõknek, a pedagógusoknak és
az elõadóknak érte.

IX. tétel
Mikor a nyelv elhallgat, megszólal a muzsika. (Hoffmann)

-FÁBIÁN-

A kávéházban: Hujbert Anna, Hujbert Kata,
Mester Dóra, mögöttük Sárog Noémi
Fotók: Sárog Tibor

Kis Judit
tanárnõ,

Sárog Noémi,
Mester Dóra
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Nagymaros város programjai

Anyakönyvi hírek

Patinás képek,
patinás történetek

Talán nem túlzás, hogy a ka-
jakozáshoz kapcsolódóan
Nieberl Károlyt a nagymaro-
siaknak nem kell bemutatnom.
A hatvanas évek közepétõl ver-
senyzõként, évekkel késõbb
edzõként alkotott maradandót.
Jelenleg az utóbbi években
szárnya alá gyûjtött 40-50 ka-
jakos palánta révén ismét elsõ
számú bûnbak és felelõs azért,
hogy a kajakozás a legnépsze-
rûbb és legeredményesebb
sportág itt Nagymaroson. Az
alábbiakban Õ emlékezik a
régi szép daliás idõkre:

A mai csónakház helyén álló
egykori csónaktároló volt a köz-
pontja a háború után ismét öntu-
datra ébredõ vizisport életnek.
Ujvári Gyurival 1959-60 felé
kezdtünk ide leszédelegni. A tör-
ténet lényege, hogy neki és ne-
kem is azonos korú nõvéreink
voltak, akiket “kíséret” nélkül
nem engedtek a kajakosok közé.
Ezért jobb híján vitték maguk-
kal a kisöccseiket. Mi persze
nézegettük a nagyokat, a menõ-
ket, és amikor azok visszajöttek
az evezésbõl, mi elmostuk a ha-
jóikat, cserébe mehettünk 2-3
kört. Hogy kik voltak ezek a
nagy “öregek”? Osztényi Ban-
di, Trieb Vili, Krichenbaum Vili,
Perbíró Lajos, Heffenträger
Géza, Varagya Gyuri,
Braunsteiner Karcsi. Mire ész-
be kaptunk, mi is ott ragadtunk,
sõt elkezdtük ide csalogatni az
osztálytársainkat. Bótz Géza,
Maurer Tibi, Heincz Zoli, Per-

bíró Józsi, Bornemisza Gábor,
Bidó Zoli, Hoffmann Zoli,
Pinczinger Jancsi, Lénárd Laca
személyében hamarosan vízre

szállt az a generáció, amely
több-kevesebb rendszerességgel
már komoly, jegyzett eredmé-
nyeket szállított a Nagymarosi
MHSZ kajak-kenu egyesület ré-
szére. Mindehhez persze az is
kellett, hogy a társadalmi edzõ-
ként dolgozó Maurer József
munkájába bekapcsolódjon
1963 tájékán Gyimesi Laci, aki
miközben a TF-en edzõi képesí-
tést szerzett, egyre tudatosabb,
egyre szervezettebb formáját
honosította meg az edzésmunká-
nak. A nagy pillanat (az elsõ or-
szágos eredmény) 1965-ben jött
el, ekkor nyert a Perbíró-Bidó
páros vidékbajnokságot. 66-ban

A dobogón Ujvári Györggyel

Mûvelõdési ház

Május 12..:  Családi rendezvény
Május 15.,  délelõtt: vásár
- 16.00 óra:  Fábián Éva mesedélutánja
Május 17. ,  18.30 óra: német vendégzenekar hangver-
senye
Május 19.: Keresztény Ifjúsági Találkozó
Május 20., 10-17 óráig: Egészségnap
Május 21., 17 óra: Városi Nyugdíjas Klub – klubnap
Május 23., délelõtt: vásár
Május 26.: családi rendezvény
Május 29. délelõtt: vásár
Május 31., 18 óra: Nagyné Kovács Julianna selyemké-
pei – kiállítás-megnyitó

Kertészet

Május 19., 18 órától: Jemen 2007 - diavetítéssel egy-
bekötött útibeszámoló

Elõzetes

Június 9.:
- 10 órától:  Kittenberger Kálmán emléknap
Helyszínek: Duna-parti színpad, mûvelõdési ház, rk.
templom, Duna-part (halsütõ mellett)
- 13 órától: kerékpáros túraverseny a Cédrus Egyesület
szervezésében. Nevezés: a napközinél.

Születtek: Psenák Tibor és Katona Ágnes fia: Bence Zsolt;
Radics Tibor és Horváth Gizella fia: Tibor

Házasságot kötöttek: Jakab Zoltán és Erdõsi Beatrix Móni-
ka; Ádám Tamás és Székely Andrea Viktória

Elhunytak: Rudolf Ferencné sz. Maurer Hildegard; Zoller
András

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszönjük mindazoknak
akik MESTER ISTVÁNT, a szeretett férjet, édesapát,
nagyapát, barátot utolsó útjára elkísérték.

FELESÉGE, FIAI, MENYEI ÉS UNOKÁI.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani mindazoknak, akik Zoller Andrást utolsó
útjára elkísérték, és osztoztak mély fájdalmunkban.

ZOLLER CSALÁD
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OSZTÁLYTALÁLKOZÓ. A nagymarosi általános is-
kolában 1956-57-ben végzett 3 osztály találkozót ren-
dez 2007. május 26-án 17 órakor a Mátyás király étte-
remben.

Jelentkezni Rudolfné Kurucz Marinál, vagy
Andresz Grétinél lehet, de gyorsan.

AKI HALLJA, ADJA ÁT!

TÁJÉKOZTATÓ. Felhívjuk Kedves Olvasóink fi-
gyelmét, hogy a Nagymaros címû újság a jövõ-
ben a képviselõ-testületi ülések hó végi üteme-
zése miatt minden hónap 10-én jelenik meg.  A
kéziratok leadásának határideje: minden hó 28!
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már nekem, nekünk is egész
jól ment, nyeregettük a versenye-
ket váltóban, négyesben, és 67-
ben - pont 40 éve - nyertük az elsõ
országos magyar bajnokságot né-
gyesben.

Természetesen ennek a ver-
senynek is meg van a maga törté-
nete: Nagyon jó kis csapat jött
össze (Heincz Z., Perbíró J.,
Hoffmann Z., Nieberl). A ver-
senyre - más hajó nem lévén – egy
50-60 kg-os lestrapált fa négyes-

ben edzettünk, ez még az öregek-
tõl maradt itt. Jött a verseny, és az
elõfutamból a nehéz hajónkkal
éppen hogy bejutottunk a döntõ-
be. Délben Gyimesi Laci kölcsön-
kért a Fraditól egy korszerû,

könnyû mûanyag hajót. Fél órát
edzegettünk vele, többször majd-
nem beborultunk, de a döntõre
megültük a hajót. A döntõben az-
zal, hogy korábban a “fapados”
hajónkkal edzettünk, és átültünk,
az új hajó valósággal repült alat-
tunk, nagy meglepetésre fél hajó-
hosszal vertük az egész mezõnyt.

Ettõl fogva már minden évben
jöttek az eredmények. 1968-ban
– elsõ kajakosként Nagymaros-
ról – ifi válogatott lettem, és a

szövetségben is kezdtek odafi-
gyelni erre a kis szakosztályra.
Aztán- miután a Bp-i Honvéd
rendszerint összevadászta az
ifiválogatottakat – elvittek kato-
nának, és mint honvédos verse-
nyeztem tovább. 71-ben már is-
mét, mint nagymarosi sportoló,
elkezdtem szlalomozni (vadvizi
kajakozás). Ez egy viszonylag új
sportág volt Magyarországon,
69-70-ben éledt fel. A szlalom
válogatott vezetõedzõje még hon-

védosként kiszúrt magának, és a
leszerelésem után elcsábított a vá-
logatottba. Életem elsõ válogató-
ját rögtön megnyertem, majd két
hónap edzés után, mint a világ
legtermészetesebb dolgát közöl-

ték velem: Olaszországban,
Meránóban indulni fogok a világ-
bajnokságon. Ott, 97 indulóból 2.
legjobb magyarként 54. lettem.
Egy edzés közbeni súlyos sérü-
lés megakadályozott a jobb ered-
mény elérésében, pedig több volt
bennem. E kis kitérõ után ismét
mint síkvizi kajakos versenyez-
tem tovább, de közben elvégez-
tem az edzõit, és jómagam is el-
kezdtem gyerekekkel foglalkoz-
ni. 31 éves koromban, 1981-ben

fejeztem be a versenyzést, és 20
éven keresztül, 1992-ig
edzõsködtem Nagymaroson.

Ez idõ alatt fél tucat
ifiválogatott, és felnõtt váloga-
tottságot is elérõ versenyzõk ke-
rültek ki a kezem alól, majd 10
év megszakítás után, 2002-ben
attól a Petrovics Bélától vettem
vissza a jelképes edzõi stafétabo-
tot, aki szintén tanítványom volt.

Talán a sors akarta így, hogy
ennyi idõn keresztül a gyerekek-
kel foglakozhattam, és foglalkoz-
hatom. Noha az indíttatás mindig
is megvolt bennem, az elõzõ
rendszer “bölcs és elhivatott”
elvtársai nemkívánatos személy-
nek minõsítettek e téren. Kétszer
felvételiztem a TF-re, mindkét-
szer elértem a szükséges pontszá-
mot, de válogatott versenyzõ lé-
temre egyik alkalommal sem vet-
tek fel. A második felvételi után
súgták meg bizalmasan: ideoló-
giai okok miatt nem kívánatos,
hogy magamfajták neveljék a
jövõ társadalmának polgárait.

“A sport megtanít becsületesen
gyõzni, és emelt fõvel veszíteni,
tehát a sport mindenre megtanít.”
Kedvenc idézetem valóságtartal-
mát volt alkalmam az életben
számtalanszor megtapasztalni, ve-
reségek, gyõzelmek, és a fáradsá-
gos munkával teli hétköznapok so-
rából most egy rangos eseményt
szeretnék kiemelni: az 1972-es
olimpiai futást. Ebben az évben az
olimpiai láng Görögországból ha-
zánkon keresztül jutott el a rende-
zõ országba, és városba: München-
be. Magyarországon minden me-
gyébõl felkértek közismert szemé-
lyeket, versenyzõket, edzõket,
hogy a lánggal fussanak 1 kilomé-
tert, ily módon juttatva el fáklyá-
ról fáklyára a lángot az országha-
tártól országhatárig. Nagymarosról
– kis egyesületünk rendkívüli elis-
meréseként – egyszerre hárman is
meghívást kaptunk a történelmi fu-
tásra: Krix Judit, Gyimesi László,
és jómagam. Életre szóló élményt
jelentett számomra e pár száz mé-
ter megtétele, a fáklyát, amellyel
kezemben futottam, a mai napig
ereklyeként otthon õrzöm.

Végül elmesélek egy 80-as
években történt, teljesen
valószinûtlen történetet. 1986-ban
az ifjúsági kajakválogatott Kubá-
ba volt hivatalos, a nemzetközi
IBV-re (Ifjúsági Barátság Ver-

seny). Nagymaros válogatott szin-
ten két fronton képviseltette ma-
gát. A versenyzõi küldöttség tag-
ja volt Petrovics Béla. Jómagam,
aki ekkor az ifi válogatott kajak
szakágának vezetõedzõje voltam,
értelemszerûen szintén a magyar
csapattal tartottam. A verseny elõtt
egy hónap edzõtábor
Dunavarsányban, a kiutazással és
a versenyekkel együtt három hét
Kubában (Petrovics Béla reme-
kelt, két aranyérmet, és helyezé-
seket szerzett), érthetõ, hogy vágy-
tam, vágytunk már haza. Verseny
után Havannában kimegyünk a
reptérre, de a legnagyobb megrö-
könyödésünkre érvényes jegyünk
ellenére a 25 fõs küldöttségbõl
csak 5 fõt engedtek fel a repülõre.
Valahonnan beesett egy katonai
küldöttség, ezeknek minden téren,
mindenhol elsõbbségük volt, elfog-
lalták helyeinket a gépen, és az ügy
a légitársaság részérõl le volt zár-
va. Emberfia még ilyen anyátlan-
nak nem érezte magát az újra bir-
tokba vett négycsillagos Hotel
Tropicana-ban, mint én. Otthon a
félbehagyott építkezésem, itt ten-
gerpart, a legjobb karibi strandsza-
kasz, svédasztalos étkezés, szám-
talan tv-csatorna, luxus szoba, bú-
várkodás, én mégis úgy éreztem:
egy arany kalitka foglya vagyok.
Egy hétig tartott önkéntesnek egy-
általán nem mondható luxus szám-
ûzetésünk. Bárkinek mesélem el,
értetlenül ingatja a fejét: a nyolc-
vanas évek anyagi helyzetében,
határaink közé zárva nem létezett
olyan helyzet, hogy a Dunakanyar
kívánatosabb legyen a Karib-ten-
gerpartnál. Elég, ha én tudom,
akadt példa az ellenkezõjére.

Lejegyezte: Heininger Ferenc

Honvédos versenyzõként

Merano Slalom VB

Felhívás
A bridzsbarátok klubja 2007.
május 18-án 17órakor a
Mátyás király - nosztalgiane-
vén a ZOLLER - vendéglõ-
ben tartja alakuló ülését. A
jelentkezéseket írásban ké-
rem a vendéglõben leadni az
alábbiak szerint:

- társasági bridzs (akik
már tudnak játszani és part-
nert keresnek);

- versenybridzs (akik tan-
folyamra akarnak járni, mert
kezdõk, vagy tovább fejlesz-
tik játékukat).

DR. ZOLLER JÓZSEF
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Az elõzõ számból kimaradt

Közgyûlés

A klub közgyûlése úgy döntött, hogy újjászervezi a klub ál-
tal korábban létrehozott alapítványt. A kuratórium elnöké-
nek megválasztotta Janovics Tibort és megbízta õt a kurató-
rium tagjainak kiválasztásával. A tagokat a klub elnöksége
véleményezi, illetve hagyja jóvá.

A közgyûlésen részt vett az elsõ két tiszteletbeli tagunk
is, Hoffmann László és Ritzl Ferenc személyében. Várjuk
további 65 éven felüli, volt nagymarosi labdarúgók jelentke-
zését is. Telefon: 06-30/851-4061.

Serdülõ csapat játékos keret

Az áprilisi számban tett ígéretemhez híven ismertetem az
ifjúsági, illetve serdülõ csapat játékos keretét: Radics Ká-
roly, Rudolf János, Mester Róbert, Kiss Benedek, Pinczinger
Dániel, Németh András, Heincz Gábor, Trampó Péter, Zel-
ler Gergõ, Rudolf József, Nagy Csaba, Balázs Kálmán, Kiss
Csaba, Balogh István, Macha Martin, Rasman Zsolt, Bõgér
Gergõ Ádám, Scheinich Bálint, Zeller Ákos.

A klub tagjai, illetve pártoló tagjai

Bartha György, Hoffmann István, Tóth József, Szobonya
Zsigmond, Raszler Tibor, Flamich János, Flamich Péter,
Farkas János, Radics Károly, Tersó Gyula, Kiss Károly,
Kovács István, Heincz Norbert, Varga Tibor, Kakuk Attila,
Hernádi István, Urbán Zoltán, Valentin László, Matus Lász-
ló, Janovics Tibor, Burgermeister László, Bethlen Gábor,
Heininger Ferenc, Gyombolai Gyula, Szobonya Zsolt, Kellner
Zsolt, Mester György, Czelba Ferenc, Macha Béla, Szilvási
Árpád, Sümegi Sándor, Lakatos Tibor, Csadó Ferenc, Cser-
enyec Vendel, Edöcsény András, Petrovics László.

Várjuk további tagok, illetve pártoló tagok jelentkezését.

Eredmények
Felnõtt:

Nõtincs SE – Nagymaros FC 4:0

Nagymaros FC: Bergmann, Verebes, Szeles, Szikriszt,
Kiss T. – Kiss Z., Pozsonyi, Heffenträger, Trieb - Boros, Hor-

A Nagymarosi FC hírei
váth. Csere: Matuk, Sinkó, Flamich, Honti, Hollik,
Wiedermann

Nagymaros FC – Perõcsény SE 3:2

Nagymaros FC: Bergmann – Verebes, Demeter, Kiss T.,
Szikriszt – Szeles, Kiss Z., Heffenträger, Trieb – Horváth,
Sinkó. Csere: Kocsis, Matuk, Wiedermann, Pozsonyi, Hollik,
Flamich. Góllövõ: Demeter, Horváth, Kocsis

Kosd SK – Nagymaros FC 1:3

Nagymaros FC: Bergmann – Verebes, Demeter, Kiss T.,
Szikriszt – Boros, Trieb, Sinkó, Pozsonyi – Horváth, Kocsis.
Csere: Kiss Z., Szeles, Flamich, Hollik, Heffenträger. Gól-
lövõ: Trieb, Sinkó, Boros

Következõ fordulók

Felnõtt és ifjúsági:
22. forduló: május 13. – ifjúsági nincs, felnõtt 16.30 óra

Nagymaros FC – Váci R. IKE

23. forduló: május 20. – ifjúsági 15 óra, felnõtt 17 óra
Letkés KSE – Nagymaros FC

24. forduló: május 27. – ifjúsági nincs, felnõtt 17 óra
Nagymaros FC – Márianosztra SE

25. forduló: június 2. – ifjúsági 15 óra, felnõtt 17 óra
Szendehely FC – Nagymaros FC

26. forduló – június 10. – ifjúsági 15 óra, felnõtt 17 óra
Nagymaros FC - Szokolya SK

A Fõ térrõl autóbusz indul május 20-án 13.30 órakor
Letkésre, június 2-án 13.30 órakor Szendehelyre

Serdülõ mérkõzéseink

15. forduló: május 5. 10 óra
Váci Reménység – Nagymaros FC

16. forduló: május 13. 10 óra
Nagymaros FC – Fót SE

17. forduló: május 19. 10 óra
Göd LC – Nagymaros FC

18. forduló: május 26. 10 óra
Verõce SE – Nagymaros FC (Kismaroson)

MAJOR LÁSZLÓ

NAGYMAROSI FC ELNÖKE

Köszönet
Ezúton is köszönetet mondok úgy a magam, mint a csalá-
dom nevében a Nagymarosi FC elnökének, Major Lász-
lónak, a város polgármesterének, Petrovics Lászlónak, s
mindazoknak, akik a május 1-jei kedves megemlékezés
szervezõi voltak.

Külön köszönöm az Újpest FC vezetõinek és játékosa-
inak részvételét. Köszönöm a temetõben elhelyezett ko-
szorúkat, az önkormányzatnak a Nagymarosi FC-nek, va-
lamint az UTE-nak.

Köszönet minden résztvevõnek.
NAGYMAROSI MIHÁLYNÉ

Lapzártánk után, május 1-jén 15 órától az Újpest FC
és a Nagymaros FC csapata barátságos mérkõzés ke-
retében adózott az Újpest egykori kiváló játékosának,
Nagymarosi Mihálynak. A mérkõzés elõtt a temetõben
koszorúzásra került sor. Ezután a focipályán Nagyma-
rosi Mihály emléktáblájánál Petrovics László polgár-
mester mondott beszédet.

Emlékezés
Nagymarosi Mihályra
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Mûanyagfeldolgozó KftMûanyagfeldolgozó KftMûanyagfeldolgozó KftMûanyagfeldolgozó KftMûanyagfeldolgozó Kft

Verõcei üzemünkbeVerõcei üzemünkbeVerõcei üzemünkbeVerõcei üzemünkbeVerõcei üzemünkbe
munkatársakat keresünk:munkatársakat keresünk:munkatársakat keresünk:munkatársakat keresünk:munkatársakat keresünk:

- MÛANYAG-FELDOLGOZÓ,
  GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOST
  (ARBURG típusú fröccsöntõgép
  ismerete elõny)

- SZERSZÁMKARBANTARTÓT

- GONDNOKOT.

Várjuk jelentkezését!

Címünk:
2621 Verõce Ipartelep 016/3 hrsz.
Telefon: 27/581-260, 06-20-4888-048
E-mail: h.hesz@roth-plastic.hu

Állatvédelmi sorok

Az Állatvédelmi sorok ezúton
50. alkalommal jelenik meg  városunk lapjában!

Tisztelt állattulajdonosok!
Az enyhe tél után beköszöntött a tavasz, eljött a nagy-

takarítás ideje, a nagykabátok fogasra kerülnek. Az ál-
latok hozzánk hasonlóan beérik kevesebb ruhával, le-
vedlik téli bundájukat, kihullatják a feleslegessé vált,
télen melegítõ aljszõrzetüket. Vakaróznak, dörgölõznek
minden útjukba akadó tárgyhoz – fa törzsének, ajtófél-
fának, a gazdi lábának.

Ilyenkor nagyon fontos a segítség!
A több, mint száz fajta macska és a több, mint há-

romszáz fajta kutya közül a hosszú szõrû házi kedven-
cek szõrápolására kell több idõt szánni. Míg a rövid szõrû
állatok egyszerûen levedlik a téli bundát, addig a hosszú
szõrû kedvencek tél folyamán nõni hagyott bundája sok
gondot okozhat:

- az õsszel még laza nyakörv tavaszra akár fojtogat-
hatja is a kutyát, kisebesítheti a bõrét,

- az összegubancolódott szõr alatt a melegben bepál-
lik az állat bõre,

- a folyamatos vakarózástól is sebes lehet,
- az élõsködõket (kullancs, bolha, tetû) nehezebb ész-

revenni.
Ellenõrizzék a kutyák, macskák nyakörvét, a vedlés

végéig vagy a szõrük lenyírásig lazítsanak rajta. A tava-
lyi kullancs-bolha nyakörveket le lehet vágni, az új fel-
helyezésével akár nyár végéig is védettséget adhatnak
kedvencüknek az élõsködõk ellen.

Az összegubancolódott szõrt ki kell fésülni vagy le
kell vágni óvatosan, vigyázva nehogy megsértsék az ál-
latot.

Ha otthon nem megy a szõrápolás, nincs idejük, ener-
giájuk vagy megfelelõ eszközük,  állatkozmetikushoz
kell fordulni. Ilyenkor érdemes összekötni az kozmeti-
kát egy állatorvosi vizsgálattal az esetleges, télen a nagy
szõr alatt megbúvó sebek, bõrproblémák kezelése és a
kötelezõ védõoltások beadása  céljából.

Mindenkinek kellemes idõtöltést kívánok kedvencük-
kel!

BATTYÁNI KATA

EGÉSZSÉGNAP
2007. május 20-án (vasárnap) 10 – 17 óráig

 a nagymarosi mûvelõdési házban

Ingyenes szolgáltatások:
Tanácsadások: - Kineziológus – gyereknevelési tanács-
adás - - Számmisztika - Masszírozás: gyógy- és
szomatikai masszázsok

Térítéses szolgáltatások:
- Aurafotózás - Asztrológia - Talpmasszázs
- Grafológia - Textilbábkészítés
- Kézmûves foglalkozások, korongozás
- Arcfestés - Bioptron-lámpa kezelés
- Vérnyomásmérés

Fellépõk:
14,00 Fitt Fut Alapítvány – AIKIDO bemutató
15,15 AGRA és társai – hastánc bemutató

Az egész napos rendezvény ideje alatt kézmûves kira-
kodóvásár és az egészséges életmódhoz kapcsolódó be-
mutatók kerülnek megrendezésre.

Belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

A P R Ó H I R D E T É S
ÉRETTSÉGIZETTEK! Nagymaroson iskola-óvodatit-
kár OJK-s szakképzés indul. Eng. sz.: 01-0446-04. Krúdy
06-20/915-6603; 06-30/612-6569; 06-1/3213-519
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Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete

2626 Nagymaros, Fõ tér 5.

Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztõi munkák:

Dunapress Multimédia Bt.

2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.

Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán (dunapress@invitel.hu)

Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.

Tel./fax: 27/316-100

HIRDETÉSEK LEADÁSA A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 28.!
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RÁDIÓ TELEVÍZIÓ SZERVIZ
Nagymaros, Fõ tér 3.

Telefon. 06-20/5495-165 vagy a 27/354-535

Rádiók, tévék, videók, hi-fik,
CD-k DVD-k helyszíni és

mûhelyjavítása
Harami László szervizmérnök

Nyitva tartás:
keddtõl-péntekig 9-17 óráig; szombaton 9-12-ig

Ildikó Ingatlan, Értékbecslõ, Hiteliroda
06-20/46-43-429, 27/354-535, Nagymaros Fõ tér 3

Kedves, eladó ingatlannal rendelkezõ Tulajdonosok!
Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére

- Többgenerációs családi házakat, családi házakat
központban, nyaralókat, telkeket, Duna-parti háza-
kat, házrészeket, albérletet, szobákat turizmusra.
Értékbecslés 24 órán belül, adó-illeték-ingatlanjogi ta-
nácsadás, hitelek ügyintézése. Duna-parton lakópar-
ki lakások értékesítése.

Nyári nyitva tartás:
keddtõl-péntekig 9-17 óráig; szombaton 9-12 óráig

Hétvégén telefonos megbeszélés alapján



május 5-tõl 31-ig

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu

Csomagolt szeletelt rozsos vekni
(Kovács pék) 0,75 kg 139.- Ft
Burgonyás kenyér (Kovács pék) 0,5 kg 109.- Ft
Kukoricás kenyér (Kovács pék) 0,5 kg 109.- Ft

Csirkemell sonka (Alföldi Hús) 1 kg 889.- Ft
Baromfi párizsi (Alföldi Hús) 1 kg 295.- Ft
Paprikás pulykamell sonka
(Ahida Hús) 1 kg    1155.- Ft
Pritaminos csirkemell csemege 1 kg 699.- Ft
Pápai sertészsír 0,5 kg
105.- Ft

Trappista sajt darabos (Sole felezett) 1 kg    1095.- Ft
Oázis füstölt sajt 1 kg    1295.- Ft
Mizo vajkrém (magyaros-kolbászos-
natúr-póréhagym.) 250 gr 255.- Ft
Sole uht tej 2,8 %      1 l 155.- Ft
Mizo uht tej 2,8 %                                        1 l 155.- Ft
Starmilk uht tej 1,5 %       1 l 129.- Ft
Farmer tejföl 20 % 375 gr 155.- Ft
Kaserei Fetaki sajt 500 gr 549.- Ft
Boci dobozos sajt (5 íz) 150 gr 179.- Ft

Cebe mogyorókrém duó 400 gr 259.- Ft
Topping Star növényi habspray 250 ml 189.- Ft
Szegedi májkrémek
(sertés-marha)  62 gr  29.- Ft
Fish palermói húsgombóc 380 gr 199.- Ft
Globus rakott káposzta 400 gr 299.- Ft
Globus babfõzelék 400 gr 299.- Ft
Globus töltött káposzta 400 gr 299.- Ft
Globus toros káposzta 400 gr 299.- Ft
Rizseslecsó kolbásszal 400 gr 299.- Ft
Házias Ízek pincepörkölt tépõzáras
(Szeged) 400 gr 369.- Ft
Házias Ízek zöldbabos egytál
virslifalatokkal (Szeged) 400 gr 369.- Ft
Házias Ízek zöldséges aprópecsenye
tépõzáras (Szeged) 400 gr 369.- Ft
Házias Ízek csárdafalatok
csülökhússal (Szeged) 400 gr 369.- Ft

Kecskeméti bébiételek  - 5 hó;
(15 féle) 190 gr 169.- Ft
Kecskeméti zöldborsó konzerv 400 gr  69.- Ft
Sárgahüvelyû zöldbab üv. 650 gr 199.- Ft
Kecskeméti csemege kukorica 340 gr 115.- Ft

Cedár szardínia olajos 425 gr 199.- Ft
Észt sprotni 160 gr 119.- Ft

Vishu tésztás ázsiai levesek (6 íz)  60 gr  49.- Ft

Bertolli olívaolajak (több fajta) 0,5 l 999.- Ft
Kori Sansa olívaolaj (Herba) 1 l 895.- Ft

Sajtos kréker (Ülker) 100 gr  75.- Ft
Sós ropi (szezámos, sajtos) -
Ülker 50-60 gr 45.- Ft
Luxory piskóta rolád
(sztracsatella) 400 gr 179.- Ft
Manner ostya (mogyorós-csokis)  75 gr 139.- Ft

Delikat ételízesítõ 250 gr 325.- Ft
Fûszerpaprika édes-nemes
(Hamar) 100gr 139.- Ft
Fûszerpaprika csemege-csípõs
(Hamar) 100 gr 139.- Ft

Jacobs Krönung õrölt kávé 250 gr 489.- Ft
Tchibo Family õrölt pörkölt kávé 250 gr 329.- Ft

Whiskas tasakos U-Pack
raguválogatás            4*100gr 269.- Ft
Whiskas tasakos
U-Pack ínyenc            4*100gr 269.- Ft
Whiskas tasakos U-Pack
szárnyashússal                         4*100gr 269.- Ft

Mirelit Óceán Cath halfilé                   2*500 gr 865.- Ft
Mirelit Nowaco lángos
2db-os 220 gr 229.- Ft
Mirelit Iglo tejszínes karfiol 400 gr 195.- Ft
Mirelit Iglo tejszínes
zöldségválogatás 400 gr 195.- Ft
Mirelit Iglo tejszínes
parajpüré 600 gr 115.- Ft
Mirelit Cba szilvásgombóc 1 kg 379.- Ft
Mirelit Pizza Rosa
dobozos (3 féle) 300 gr 369.- Ft

Príma jégkrém (9 féle) 615 ml 259.- Ft
Príma diétás jégkrém 615 ml 325.- Ft

Bravo dobozos almalé 1,5 l 159.- Ft
Bravo dobozos narancslé 1,5 l 159.- Ft
Ave ásványvíz (szénsavas-mentes) 1,5 l  79.- Ft
Ave citromos ásványvíz 1,5 l  85.- Ft

20                                                                                                              Nagymaros


