Közélet
Kultúra
Mindennapok

2009. július 10.
120 forint

Kittenberger Kálmánra
emlékeztünk
Szelleme, példája ma is velünk van
A XIV. Kittenberger Kálmán Napon, június 14-én Petrovics László
polgármester köszöntötte a jelenlevõket és nyitotta meg a napot.
Az ünnepség keretén belül egy
szép verset hallhattunk Ribai Róbert elõadásában, melyet Szabó
Károly, a zimbabwei magyar
nagykövetség volt kereskedelmi
tanácsosának beszéde követett.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
megtisztelt minket jelenlétével
Harrach Péter országgyûlési képviselõ, a T. Ház alelnöke és Szabó
István, Pest Megye Közgyûlésének alelnöke, akik átadták a polgármesternek Pest megye millenniumi zászlaját, majd a szobornál
koszorút helyeztek el többek között a jeles vadásztársaságok képviselõi is.

Mivel ez a nap Úr napjára esett,
ezért a koszorúzást úrnapi szentmise és gyönyörû, virágos körmenet követte. Majd megtekintettük
a gyerekrajz-pályázat nyertes pályamûveit és Muray Róbert természetfestõ és a Muray Mûhely alkotóinak kiállítását, melyet Köveskúti György erdõmérnök nyitott
meg a mûvelõdési házban.
Ezen a napon a nagymarosi erdészetnél a Kittenberger Kálmán
emlékkiállítás látogatása ingyenes
volt, amit ezúton is köszönünk az
erdészet vezetésének! Már kora
reggeltõl sürgölõdtek a horgászverseny és a fõzõverseny résztvevõi a gáton, az eredményhirdetés
is jó hangulatban telt: reméljük,
senki nem ment haza üres kézzel.
folytatás a 9. oldalon

Pest megye
millenniumi zászlója
Mint ahogy a Kittenberger Kálmán Napról szóló tudósításban
is említésre került, a megnyitó
ünnepségen városunk vendége
volt Harrach Péter a parlament
alelnöke, országgyûlési képviselõnk és Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének elnöke által delegált Szabó István, Pest
Megye Közgyûlé-sének alelnö-

rád vármegye és Pest megye
között történelmi jogfolytonosság van, ezért Pest is Magyarország legrégibb megyéi közé
tartozik. Vendégeink azért is
jöttek el hozzánk, hogy minket,
nagymarosiakat is bekapcsoljanak a millenniumi ünnepségbe.
Ebbõl az alkalomból

ke. Sajnáljuk, hogy nem a teljes delegációt üdvözölhettük
köreinkben.
Vendégeink – a Kittenberger Kálmán Nap mellett -,
egy különleges alkalomból is
érkeztek, ugyanis Pest megye
2009-ben ünnepli fennállásának 1000. évfordulóját. A megyei közgyûlés ezért ezt az évet
a millennium évének nyilvánította. Szent István király 1009ben a veszprémi Sóly okiratában említette elõször a négy
vármegye: Fejér, Veszprém,
Zala és Visegrád nevét. Viseg-

Harrach Pétert és Szabó István
Pest megye millenniumi zászlóját hozta el és adta át nekünk.
A zászlót városunk polgárai
nevében én vehettem át, és
mindannyiunk nevében megköszöntem azt.
Emellett külön köszönetet
szeretnék nyilvánítani a két
szervezõnek, Mándliné Szabó
Katalinnak, és Nagy Eszternek
az áldozatos és önzetlen segítségért, melyet a rendezvény sikere érdekében tettek
PETROVICS LÁSZLÓ
FOTÓ: KISS PÉTER

Júniusi árvíz
Városunkban, amint a dunai árvízveszély jelentkezett, idõben felkészültek a védekezésre. Felhívták az Dunához közel lévõ ingatlanok
tulajdonosainak és a Duna-parti vendéglátó egységek üzemeltetõinek figyelmét a veszélyre. Elõkészítettek 600 homokzsákot, készenlétben álltak a szállítók is, ha homokra lett volna még szükség. A
polgármesteri hivatal dolgozói és a polgárõrök rendszeresen járõröztek és figyelték a vízszint emelkedését. A víz vasárnap, 28-án éjszaka 569 centiméterrel tetõzött, utána a Dámnál három szivattyúval
hamar eltávolították a vizet, most a Duna-part letakarításához próbálja az önkormányzat megkeresni az anyagi fedezetet.
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Indulatoktól sem volt mentes a testület rendkívüli ülése
Ebben a hónapban három rendkívüli testületi ülés keretében
döntöttek több kérdésben a városanyák és -atyák. Az elsõ rendkívüli ülést június 11-én, csütörtökön tartották.
Ezt megelõzõen humánügyi
bizottsági ülés is volt, aminek
fontos napirendi pontjaként tárgyalták az iskolaigazgatói pályázatokat. A kiírásra ketten jelentkeztek, a megbízott igazgató,
Nagy Katalin és az egyik korábbi igazgató, Gyombolai Gyula.
A bizottság mindkét jelentkezõt
meghallgatta. Sajnos az ülés
nem ment zökkenõmentesen,
mert a megjelent polgárok közül sokan bekiabálással zavarták
meg Gyombolai Gyula bemutatkozását. A bizottsági tagok több
kérdést is feltettek a jelentkezõknek. Többek között felmerült
az is, hogy miért csökken a
gyerekek létszáma az iskolában. A kérdésre mindkét pályázó eltérõ választ adott.
Nagy Katalin nem tartotta számottevõnek az elvándorlást,
míg Gyombolai Gyula szerint
fontos lenne, hogy a nagymarosi iskola központi intézménnyé váljon, és inkább ide
jöjjenek a környezõ település
iskoláiból diákok, ne innen
menjenek el. Szerinte megállítható a létszámcsökkenés. A
bizottság tagjai közül öten
szavaztak igennel Gyombolai
Gyulára, négyen pedig Nagy
Katalin mellett tették le a voksukat. A bizottság a szavazást
titkosan folytatta le, amely
nem tetszett a jelenlévõ érdeklõdõknek.
A folytatólagosan következõ
testületi ülés sem volt indulatoktól mentes. A bizottsági üléshez
hasonlóan beszólások tarkították
az ülést. Az elsõ napirendi pont
itt is az igazgatóválasztást tárgyalta. A képviselõknek dönteniük kellett arról, hogy melyik
jelöltet választják meg az intézmény élére. A szavazás itt is titkos volt, ami nem tetszést váltott ki a megjelent polgárok körében. Heininger Ferenc képviselõ szerint, ha a testület szembe megy a szakma véleményével és nem Nagy Katalint támogatja, akkor el kell gondolkodnia Nagymarosnak azon, hogy
valóban az õ érdekeit képviselik-e a testület tagjai. Kérte azt
is, hogy a szavazásnál senki ne
tartózkodjon.

Tartózkodás valóban nem
volt, viszont egy érvénytelen
szavazat igen. Gyombolai Gyulára hatan voksoltak, míg Nagy
Katalin öt szavazatot kapott.
Végül egyik jelölt sem kapta
meg a minõsített többséget, így
nem született döntés. Ezt ismét
kifogásolták az ott ülõ vendégek
és hangoskodásban törtek ki.
Nagy Katalin még a szavazás
elõtt kijelentette, nem vállalja
még egy évre a megbízást. Az
eredménytelen szavazás miatt a
testület egy következõ ülés megjelölésével kívánja az iskolaigazgató személyét megválasztani.
Zárt ülésen tárgyalták a jegyzõ, Hutter Jánosné közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történõ megszüntetését, amelyet a testület meg is
szavazott és több mint három és
fél millió forint kifizetésére hatalmazta fel a hivatalt. A döntés miatt jegyzõi pályázatot írnak ki. Heinczinger László felvetette, hogy költséghatékonyabb lenne, ha a jelenlegi aljegyzõt dr. Keczely Bélát neveznék ki erre az egy évre jegyzõnek. Az aljegyzõ válaszában
elmondta: ez jogilag nem lehetséges. Rudolf Józsefné észrevételével módosították a jegyzõi
pályázatot, eszerint csak olyan
pályázhat, akinek van legalább
5 éves, közigazgatásban eltöltött vezetõi gyakorlata.
Utolsó napirendi pontban
Heininger Ferenc elõterjesztésérõl tárgyaltak, aki az informatikai pályázat elbírálását kifogásolta. A kiírt pályázatot négy
cégnek küldték ki, köztük az
eddigi szolgáltatónak is, aki azt
kifogásolta, hogy õ nem kapta
meg az anyagot és így nem tudott részt venni a pályázaton.
Két pályázat érkezett be a megadott határidõre, amely közül az
egyik érvénytelen volt, így az
érvényes pályázót, a Gauss Kftt hirdették ki nyertesnek.
Heininger Ferenc elmondta: felkereste õt az eddig szolgáltató
cég és kifogásolta, hogy õk nem
tudtak a pályázatról, ezért kérte
a képviselõ, hogy pályáztassák
meg újra. Végül Heininger Ferenc kérésére zárt ülést szavazott meg a testület és annak keretében hallgatta meg a Gauss
Kft képviseletében Varga Zoltánt és a Peet & Cook Kft képviselõjét, Czoch Andrást.
Petrovics László polgármes-

ter élt azon jogával, hogy három
napon belül újabb rendkívüli testületi ülést hívjon össze, mivel
úgy ítélte meg: az igazgatói és
az informatikai pályázat fontos
a település mûködéséhez. Ezért
június 16-ra, keddre hívta
össze a képviselõket. A városfejlesztési, környezetvédelmi és
turisztikai bizottság ülése után
ültek össze, hogy ismét napirendre tûzzék a két pályázatot.
A polgármester az ülés elején
felolvasta Gyombolai Gyula beadványát, aki arra hivatkozva,
hogy az elbíráláson nem kapta
meg a minõsített többséget,
ezért visszalép. Így már csak
egy érvényes pályázóról, Nagy
Katalinról kellett szavaznia a
testületnek. Heininger Ferenc
most is nyílt szavazást javasolt,
de képviselõtársai nem értettek
vele egyet. Petrovics László azt
kérte, hogy ne tartózkodjon senki a voksolásnál. Nagy Katalin
ezúttal eggyel kevesebb támogató szavazatot kapott, mellette négyen tették le voksukat,
nyolcan nem. Érvénytelen szavazat nem volt. A polgármester kérte, hogy tegyenek javaslatot a képviselõk arra, kit kérjenek fel megbízott igazgatónak. Mivel ilyen nem érkezett,
a polgármester nevezett meg két
személyt: Valentin Józsefnét és
Bessenbacher Gézánét. Német
Imre kezdeményezésére arról
döntöttek, hogy a testület megbízza a polgármestert, kérje fel
a jelölteket, és a következõ képviselõtestületi-ülésen hallgassák is meg õket. Az ülést most
is nagy érdeklõdés kísérte, de
ezúttal nem zavarták meg a
munkát bekiabálásokkal. A
döntés után Kiss Péter kért szót
a jelenlévõk közül. Elmondta:
nem ért egyet sem a döntéssel,
sem azzal, hogy nem nyíltan
szavaztak a képviselõk és köszönetet mondott azoknak, akik
Nagy Katalinra voksoltak.
Döntés született az informatikai pályázat elbírálásában is.
Mivel a testület a költséghatékonyság miatt pályáztatta meg a
szolgáltatást, ezért döntõ volt az
ár is. Lehetõséget kapott a Peet
& Cook Kft is arra, hogy árait a
képviselõk megismerhessék.
Végül a testület eredményesnek
találta a pályázatot - a Gauss Kft
pályázatát -, így a továbbiakban
vele köt szerzõdést az önkormányzat.

A harmadik ülést június 22én tartották meg, amelyen
Heininger Ferenc nem volt jelen. Az ülés kezdete elõtt Harangozó Károlyné, az óvoda
vezetõje az intézmény fennállásának 100. évfordulóján tartott ünnepségben való testületi
segítségért ajándékot adott át a
polgármesternek. Napirend
elõtti felszólalásokban a képviselõk több kérdést intéztek
a polgármesterhez, és több
ügyben is felszólaltak. Ilyen
volt többek között Hollósi
Géza javaslata is, aki felajánlotta, hogy saját pénzén a Visegrádi utcai kikötõbe szállíttat egy tengeralattjárót, amelyet ingyen kap meg és amely
jelenleg Szõdligeten áll. Arra
kérte a testületet, hogy adja
beleegyezését ahhoz, hogy kiállíthassák ezt a látványosságot Nagymaroson. Petrovics
László ígéretet tett arra, hogy
gyorsan fognak intézkedni. A
polgármester napirend elõtti
felszólalásában örömmel tudatta a testülettel, hogy a város elnyerte a Bababarát terület címet, amely egy anyatejes táplálási pályázat volt.
Az ülés elsõ napirendi pontjaként az iskolaigazgató személyérõl döntöttek. Petrovics
László tárgyalt mindkét javasolt személlyel. Közülük
Bessenbacher Gézáné vállalta
egy évre az igazgatói megbízatást, Valentin Józsefné pedig
továbbra is a helyettesi tisztet
tölti majd be. Bessenbacher
Gézáné elmondta: megtisztelõ,
hogy rá gondoltak a képviselõk. Úgy érzi, nehéz egy év
lesz, ezért kérte a testület segítségét is. Ivor Andrásné alpolgármester kérdésére válaszolva azt mondta, hogy várhatóan néhány tanár távozik az
intézménybõl. Bessenbacher
Gézánét a testület 10 igen szavazattal 1 nem ellenében egy
évre a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola
igazgatójának nevezi ki.
A testület levette napirendjérõl az ez évi költségvetési
rendelet módosítását, amelyet
a pénzügyi és gazdasági bizottság szerint majd a féléves zárás után lehet érdemben tárgyalni. A módosításban szerepel többek között az ÁFAemelés, a stratégiai referens
helyes bérbeállítása miatt meg-
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növekvõ személyi juttatások,
valamint a hivatal vezetõje által elrendelt túlmunkák kifizetése, amely összességében meghaladja a 2 millió forintot. Grécs
László azt javasolta, hogy kerüljenek a testület elé jobban kidolgozott anyagok, és akkor nem
lesz ennyi túlórája senkinek.
Heinczinger László szerint inkább adják ki a túlórákat, mert
az önkormányzatnak nincsen
pénze arra, hogy kifizesse.
- Mindenkinek örülnie
kellene, hogy ebben a rossz
gazdasági helyzetben még
van munkája – mondta a képviselõ.
Német Imre felolvasta az ide
vonatkozó törvényt, amely azt
mondja ki, hogy a köztisztviselõknél nincsen túlóradíj. A túlórát csak szabadnapban válthatják meg. Dr. Keczely Béla aljegyzõ szerint a túlterhelt munkatempó miatt azonban erre
nincsen lehetõség. Végül a testület levette napirendrõl az indítványt.
A képviselõk az ülésen módosították az adórendeletet, az
állattartási rendeletet és a munkatervet. Elfogadták, hogy javasolják a kormánynak a vízgazdálkodásról szóló törvény
módosítását a regionális vízmûtársaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adásáról, és felhatalmazzák a polgármestert a miniszterelnökhöz
címzett levél aláírására, valamint kifejezik tiltakozásukat a
Duna Menti Regionális Vízmû
Zrt privatizációja ellen.
Harangozó Károlyné, az
óvoda vezetõje sürgõsségi indítvány keretében kérte a testületet, hagyják jóvá, hogy
megemelhessék a csoportok
létszámát, amely csak eszközbeszerzéssel, de esetlegesen
dolgozói létszámnövekedéssel
is járna. Kérését a gyermeklétszám megemelésére a képviselõk jóváhagyták.
A polgármester elõterjesztését, miszerint a Nagymaros Képzõmûvészeti Egyesület (NAKE)
folyamatos kiállítási lehetõségre szeretne helyet kapni, és a javaslatokat meghallgatva, Ivor
Andrásné kérte, hogy a jó ügyet
szolgálva és az épület kihasználtságát biztosítva döntsön a testület, hogy június 30-ig szerzõdést
kössenek a NAKE-val a kiállítás mûködtetésre.
A szavazást követõen a
megszûnt Blaskovich iskola
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(volt rendõrségi épület) által
használt épületben szezonálisan az idegenforgalom fellendítésének kiegészítése céljából
egy kiállítóterem kialakítására
ad lehetõséget az egyesületnek
a testület.
A Kittenberger múzeum
mûködtetésének megfinanszírozásához az önkormányzat támogatását kérte az Ipoly Erdõ
Zrt Petrovics László javaslataként a polgármesteri keret terhére a testület megszavazta a
300 ezer forint fenntartási költséget október 31-ig. Ebbõl kifolyólag a múzeum nyitva tartása fölött az önkormányzat
diszponál majd. Tervezi a testület, hogy novembertõl a múzeum ugyancsak a Váci úti volt
rendõrségi épületben kerüljön
kialakításra.
Az aljegyzõ által elõterjesztett sürgõsségi indítvány a hivatali dolgozók mobiltelefon
használatának további kibõvítésérõl szólt, mely nemtetszést
váltott ki a képviselõk körében.
A testület tagjai a közelmúltban szintén kaptak hivatali
mobiltelefont, amelyen egymás között térítésmentesen
tudnak tárgyalni. Azonban lényegesen kevesebb a telefonhasználati támogatásuk, mint a
dolgozóknak, akiknek pedig
vezetékes telefon is térítésmentesen áll a rendelkezésükre az
ügyek intézésére. Elhangzott,
hogy a képviselõk közül van,
aki lebeszéli az adott keretet,
van, aki nem. Grécs László

szerint figyelembe kellene venni a két alpolgármestert, és a
bizottságok elnökeit a térítés
tekintetében. Õk valószínûleg
többet fogják használni közérdekû célokra a készüléket. Ivor
Andrásné arra hívta fel a figyelmet, fontos, hogy a lakosság elérje õket, és problémáikat megoldják, mely természetesen a segítséget kérõ és véleményt alkotó személy visszahívásával jár. Petrovics László válaszul elmondta: ha az alpolgármesterek és a bizottsági
vezetõk túllépik a keretet, külön kérésükre nem kell kifizetniük a túllépés összegét. A képviselõ-testület várhatóan ebben
a hónapban is ülésezik.
FURUCZ ANITA
A polgármester telefonszáma: Petrovics László
06-20/534-6126.
A képviselõk telefonszámai: Farkas János 06-70/
456-1683, Gaál Tibor János 06-70/459-0372, Grécs
László 06-70/376-5475,
Heinczinger László 06-70/
456-6546, Heininger Ferenc 06-20/957-0186, Hollósi Géza 06-70/456-0858,
Ivor Andrásné 06-70/3317863, Német Imre 06-70/
456-1684, Rudolf Józsefné 06-70/332-0457, Varga Tamás 06-70/4590371, Zoller Csaba 0620/971-6806.

Fotósok figyelem!
Nagymaros Város Önkormányzata a 2009. évi Szent István Nap
alkalmából fotópályázatot hirdet
az alábbi témakörökben:
- Otthonom Nagymaros
- Nagymaros, ahogy csak én
látom (nem szokványos szemszögbõl, érdekes beállítások)
- Dunakanyar, ahol élünk

A pályázatnak tartalmaznia
kell: - a pályázó adatait (név, cím,
telefonszám; - a képek címeit, témakörök megjelölésével.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2009. augusztus 6.
A pályázat benyújtásának
módja: a fotókat kérjük minimum 20x27 cm-es méretben (A/
4-es) és digitális formátumban
CD-n/DVD-n zárt borítékban
“Fotópályázat” felirattal Nagy
Eszter részére a Polgármesteri
Hivatal Nagymaros, Fõ tér 5.
szám alatt leadni. A borítékon
más nem szerepeltethetõ.
A beérkezett pályázatok elbírálása: 2009. augusztus 14-ig.
Eredményhirdetés: Szent István
napi rendezvény keretei között. (A
pályázati feltételek részletei a
város honlapján megtalálhatók.)
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Képviselõi tájékoztató
Alulírott Heinczinger László, és
Heininger Ferenc képviselõk az
alábbiakról tájékoztatjuk a nagymarosi választókat:
A város képviselõtestülete június hónapban két alkalommal tárgyalta a nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti
Iskola igazgatói posztjára kiírt pályázatot. Az elsõ körben Gyombolai Gyula és Nagy Katalin által
leadott érvényes pályázatokról
kellett dönteni. A képviselõk részére kiosztott szakmai anyagból
egyértelmûen megállapíthatóak
voltak a következõk:
- Az iskola diákönkormányzata a két pályázati anyagot elolvasva és átgondolva, titkos
szavazással Nagy Katalin pályázatát támogatta;
- Az iskola alkalmazotti közösségi értekezlete 29:11 szavazati arányban Nagy Katalin pályázatát támogatta;
- Az iskola nevelõtestületi értekezlete 28:5 szavazati arányban Nagy Katalin pályázatát támogatta;
- Az 5 oldalas nevelõtestületi szakvélemény mindkét pályázatot értékelte, és állásfoglalásában egyértelmûen Nagy Katalin
személyét tudná elképzelni a
következõ 5 éves ciklus igazgatói posztjára;
- A szülõi szervezet több mint
75 százalékos többséggel a Nagy
Katalin pályázatában vázolt lehetõségeknek szavazott bizalmat.
Mindezek ismeretében a képviselõ-testület - a pályázók személyes meghallgatása után - szavazott. Kifejezett kérésünket a
név szerinti, nyílt szavazásra a
testület nagy többséggel leszavazta, és titkos szavazással az
alábbi eredmény született:
Gyombolai Gyula - 6 szavazat,
Nagy Katalin - 5 szavazat, érvénytelen - 1 szavazat. Miután
nem volt meg a minõsített többséghez szükséges szavazatszám
(7 db), a testület nem tudott eredményt hirdetni. A néhány nap
múlva ez ügyben újra összehívott testületi ülésen Petrovics
László polgármester bejelentette, hogy Gyombolai Gyula
visszalépett, az egyetlen érvényes pályázó Nagy Katalin.
Hozzászólásunkban mindketten
kértük a testületet, vegye figyelembe a tantestület, a szülõk, és
a diákok véleményét, és az
amúgy is hányatott sorsú intézmény (8 év alatt 5 igazgató)
helyzetét ne nehezítse tovább
avval, hogy kellõ számú támogatói szavazat hiányában ismét

nem tud a város 5 évre megbízott igazgatót kinevezni. Egyéb
érvelés, vélemény, ellenvélemény hiányában Petrovics László polgármester szavazást rendelt el. Kifejezett kérésünket a
név szerinti, nyílt szavazásra a
testület nagy többséggel ismét
elutasította, és titkos szavazással
a következõ döntést hozta: Nagy
Katalin igazgatói kinevezését támogatja - 4 képviselõ, nem támogatja - 8 képviselõ.
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy mi minden alkalommal (bizottsági és testületi
ülések) támogattuk Nagy Katalin pályázatát, és mindketten úgy
gondoljuk, az intézményben folyó színvonalas szakmai munka
zavartalan folytatásának érdekében mint képviselõk, a tõlünk
telhetõt megtettünk. A Nagy
Katalin személyét elutasító képviselõk véleményét tiszteletben
tartva ugyanakkor értetlenül állunk döntésük elõtt: a helyi nevelõk, szülõk, diákok ajánlása
ellenében, egyetlen elhangzott
fajsúlyos ellenérv nélkül, a város legnagyobb intézményének
mûködése ügyében a bizonytalanságra adták a voksukat.
Az ügy súlyára való tekintettel fentiek közlését indokoltnak
tartották:
HEINCZINGER LÁSZLÓ ÉS
HEININGER FERENC KÉPVISELÕK

Az EP-választások
helyi eredményei
A június 7-iki Európai Parlamenti képviselõ választáson az összesített leadott szavazatok alapján Nagymaros városban a következõképpen szavaztak a névjegyzékbe felvett állampolgárok.
A névjegyzék zárásáig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 3 798
A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok száma 38
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor
3 836
Visszautasított választópolgárok száma 0
Szavazóként megjelentek száma 1.821 (47,47 %)
Az urnában levõ szavazólapok száma 1.820
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+
/ hiányzó:-) -1
Érvénytelen szavazatok száma 12 (0,66 %)
Érvényes szavazatok száma 1.808 (99,29 %)

Eredmények
(a kapott érvényes szavazat alapján)
1. Fidesz-KDNP
2. SZDSZ
3. MCF Roma Ö.
4. Munkáspárt
5. MSZP
6. Jobbik
7. LMP-HP
8. MDF

1 051 szavazat (58,13 %)
27 szavazat (1,49 %)
15 szavazat (0,83 %)
21 szavazat (1,16 %)
245 szavazat (13,55 %)
354 szavazat (19,58 %)
24 szavazat (1,33 %)
71 szavazat (3,93 %)
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Van, aki rombol,
van, aki épít!
Sajnálatos, hogy városunkban
nagyon sok a vandál kéz, van, aki
saját környezetét rombolja, és jókedvében elvadult tettekre képes,
tönkretéve a városképet és saját
“otthonát”.
Örömteli azonban, hogy ellentételezve a kártevõk tetteit,
sokkal több az, aki építi, szépíti településünket.
Felvirágzott Nagymaros, s
mindez civil kezdeményezésre.
Látva az igyekezetet, egyre többen vállalnak fel szabadidejükben olyan tevékenységet, ami a
közösségi érdekeket szolgálja.
Krakkóné Kurczbacher Katalin
korát meghazudtolva szorgosan
gazolja saját elhatározásából a
tûzõ napsütésben a Panoráma

zá, legalább helyükön hagyják
azt, ami a város érdekében odakerült. Nagyon szeretnénk fiatalokat is látni, akár egyéni, akár
közös megmozdulás keretében a
városért tevésért. Mert a jövõt
építjük, ami együttesen eredményes! Reméljük, minél hamarabb
látni fogjuk õket is a terek és utcák rendbetételénél, illetve annak fenntartása érdekében!
A kivételek ne vegyék magukra, mert ilyenek is vannak,
akikre számíthatunk.
A vasút alatti részen a
Milleneumi soron a 12-es út
mentén, szinte minden utcajelzõ táblát “begyûjtöttek”. Lakossági kezdeményezésre a Jókai és az Ipolysági utca lakói

parkolóba kiültetett virágokat. És
sokan teszik ezt a házuk elõtt, virágot ültetve az ablakba, utcára.
A Visegrádi utca Duna-parti része szintén egy önkéntes nyugdíjas (Herth Imre) szorgoskodását dicséri. És milyen jó érzés a
játszótéren a fiataloknak a szép
környezetben, gyermekeikkel
együtt játszani! A Duna–parti sétány rózsái is a nyugdíjasok keze
munkája által díszeleg. Köszönjük Nekik, és kérjük azokat, akik
ezt nem becsülik, legalább tiszteljék mások munkáját azzal,
hogy ha már nem is tesznek hoz-

saját költségükön új táblát készíttettek (képünkön) Ádám Tiborral.
Természetesen a tábla mellé
egy kis virág is került. Ez “jobb
helyeken”, kultúrált környezetben nem rácsodálkozni való, városunkban azonban még kevés a
követõje.
Ha valami, valaki kimaradt,
kérem, írják meg, hogy tudjunk
egymásról, a tevékeny, szorgos
emberekrõl, az elõbbre vivõ tettekrõl.
IVOR ANDRÁSNÉ
ALPOLGÁRMESTER

Térzene a Fõ téren. Az ANNA Klub
idén is megrendezi augusztusban a Fõ téren a vasárnap délutáni térzenét. A mûsort
most is a Dunakanyar Együttes szolgáltatja. A térzene idõpontjairól a kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak.

Tájékoztatás a megválasztott
testület eddigi, a lakosságot
foglalkoztató döntéseirõl
A minõsítést, az eredményesség megítélését az olvasókra bízzuk!
Kiemelt, közvéleményt érintõ események, döntések:
- Folyamatos információk a kábeltévén városunk kulturális eseményeirõl, a testületi ülésekrõl;
- Idegenvezetõ Továbbképzõ Központ részérõl 54 idegenvezetõ látogatta meg városunkat, melynek eredményeként a
turisztikai látogatottságok bõvülnek;
- Vállalkozói kerekasztal beszélgetés. Elsõ körben a megjelent vendéglátó egységek, valamint az idegenforgalmi, turisztikai képviseletek ötleteit, véleményét összegeztük;
- Szezonális lángosárusítás lehetõségének mérlegelése a
Duna-parton;
- Ideiglenesen kialakított õstermelõi árusítási lehetõség a
Mátyás étterem mellett;
- Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület (NAKE) szezonális kiállításáról döntés július 1-jei kezdéssel a Váci úti
épületben (volt Blaskovich iskola).
- Felújításra került a Fõ téri “mesealagút” az önkormányzat és Garami Mária diákjainak jóvoltából;
- Az erdészet épületében jelenleg mûködõ Kittenber Kálmán kiállításának megfinanszírozása polgármesteri keretbõl a turisztikai idõszakra - októberig.
- Kávézóval egybekötött antik vendégváró nyílik a közeljövõben Fõ téren;
- Óvodai csoportlétszám növelésének engedélyezése a képviselõ-testület döntése alapján;
- Közös megegyezéssel megállapodás a jegyzõ közszolgálati jogviszonyának megszüntetésérõl. A jegyzõi pályázat
kiírása jogszerûen megtörtént;
- Iskolaigazgatói pályázatok eredménytelensége miatt a
testület döntése szerint megbízott igazgató Bessenbacher
Gézáné pedagógus;
- A informatikai pályázat kiírásának eredménye: Gauss
Kft helyi érdekeltségû vállalkozás mûködtetése;
- Megtörtént az önkormányzati ingatlanok vagyon és állapotfelmérése;
- Megtörtént a nyilvántartott 20 vendéglátó egység mûködésének ellenõrzése.
A május végéig lezajlott testületi üléseken 182 határozat
született, melyet terjedelme miatt megjeleníteni nem lehetséges, azonban a www.nagymaros.hu honlapon olvashatók.

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy
a Városi Könyvtár
július 28-tól augusztus 25-ig
zárva tart.
Utolsó kölcsönzési nap:
július 25. (szombat) 8 – 12-ig.
Mindenkit szeretettel várunk addig is,
a megszokottnál több kölcsönzésére
is van lehetõség.
Nyitás: augusztus 25. (kedd) 9 óra.
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Pályázat
dajka állásra
A nagymarosi Napköziotthonos Óvoda pályázatot hirdet 2 fõ részére óvodai dajka állás betöltésére.
A munkakör 2009. augusztus 24-tõl tölthetõ be. A jogviszony idõtartama: határozatlan idejû, közalkalmazotti.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõs. A munkavégzés helye: Nagymaros,
Dózsa György u. 25.
Ellátandó feladatok: óvodai dajkai feladatok; - gondozási, takarítási, udvar karbantartási feladatok.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény 1992. évi XXXIII.
Törvény alapján.
A munkakör betöltéséhez elvárt/elõnyt jelentõ
képzettség, végzettség: dajkai szakképesítés.
Elvárások: nagyfokú
önállóság; kiváló együttmûködési készség; jó kommunikációs készség; kiemelkedõ
felelõsségtudat; konfliktuskezelés, tolerancia.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (legkésõbb a személyes elbeszélgetésen be kell mutatni); az
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. július 24.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot
postai úton, 2626 Nagymaros, Magyar utca 15. szám
alatti címre kell megküldeni. A borítékra kérjük, írja
rá: ”Pályázat”
A pályázat benyújtásának feltételei: magyar állampolgárság; cselekvõképesség; büntetlen elõélet;
elõírt iskolai végzettség.
A pályázat elbírálásának
határideje:
2009. augusztus. 6.
A pályázati kiírással
kapcsolatosan továbbbi
információt Harangozó
Károlyné óvodavezetõ
nyújt a 06-20/667-3164ös telefonszámon és a
harangozojuli@invitel.hu
e-mailcímen.

Igazgatóválasztás: kérdések, válaszok
Az alábbi levél érkezett szerkesztõségünkbe, melyben a levélírók kérték, hogy a szülõi
munkaközösség véleményét és
kérdéseit tegyük közzé Nagymaros város újságában. A kérésnek megfelelõen közöljük a
levelet és egyben Petrovics
László polgármester válaszait.
Tisztelt Polgámester Úr és
a Képviselõ-testület!
Az igazgatóválasztással
kapcsolatban szeretnénk választ kapni a következõ kérdésekre:
1. Melyek azok az indokok,
melyek alapján meghozták
döntésüket?
2. Milyen szempontokra és
véleményekre támaszkodtak?
3. Milyen fejlõdést és elõrehaladást várnak az elkövetkezendõ évben?
Döbbenten tapasztaltuk,
hogy polgármester úr és a képviselõ-testület egyes tagjai a
tantestület, a szülõi munkaközösség és a DÖK véleményét
figyelmen kívül hagyták döntésük meghozatalakor. Méltánytalannak tartjuk, hogy a
lakosság, s azon belül is elsõsorban a gyerekek érdekeit
nem az elvárásoknak megfelelõen képviselték. Ezzel a választással semmiképpen nem
fogják megállítani az elvándorlást, amit az iskola legnagyobb
problémájának tartanak. A témával foglalkozó bizottsági és
testületi üléseken nem hallottunk érveket egyik pályázó
mellett és ellen sem, így számunkra érthetetlen, mi alapján
született meg a város érdekeivel ellentétes döntésük.
Véleményünk szerint, derékba törtek egy jó irányba
mutató folyamatot. Ezek alapján kíváncsian várjuk a jövõ
évi pályázat kiírása után, milyen szempontok szerint választják ki iskolánk vezetõjét,
és kinek a véleményére támaszkodnak.
Várjuk magyarázataikat az
újság hasábjain, mivel ezek a
kérdések az egész lakosságot
érintik.
KOLOSZÁRNÉ MESTER JUDIT,
MAURER JÁNOS

Tisztelt Szülõi Munkaközösség, már korábban bizonyított igazKépviselõtársak!
gatóként – a testület többségének bizalmát élvezte, de a miÖrömmel válaszolok kérdé- nõsített többséget nem kapta
seikre, mert úgy gondolom, meg. Ezért a második fordulóhogy a legjobb megoldás, ha tól visszalépett. Azt a tényt
nyíltan, racionálisan és nem ér- pedig értelmezzük, és ne félzelmektõl fûtve beszéljük meg reértelmezzük, hogy a tantesközös dolgainkat. Így esély tület és a diákönkormányzat a
nyílhat arra, hogy tisztázzunk jelenlegi kollégára, illetve Kati
olyan szempontokat is, amelyek nénire szavaz. Természetes,
hiába jó szándékúak, de nem hogy a napi kapcsolat során
biztos, hogy a jövõ felé mutat- kialakulnak – nagyon helyesen
nak. Nézzük a kérdéseiket:
– érzelmi kötõdések, de ma
“Melyek azok az indokok, már egy igazgató munkája enmelyek alapján meghozták nél összetettebb. És hiába kidöntésüket?”
váló pedagógus valaki, ma már
“Milyen szempontokra és vezetõként is helyt kell állnia.
véleményekre támaszkodtak?”
Hogy milyen iskolát szeret“Milyen fejlõdést és elõre- nénk, és mik az elvárásaink?
haladást várnak az elkövetkeOlyat, amelynél nem az erzendõ évben?”
kölcsi és fegyelmi problémákAz indokaink, mármint azo- nak van hírértéke. Tehát meg
ké, akik nem Nagy Katalinra kell erõsíteni a jó értelemben
szavaztak, a következõk:
vett fegyelmet. Ugye, mindÚgy gondoljuk, mint a annyian emlékszünk még arra
fenntartásért felelõs önkor- az osztályra, amelynek elbalmányzat, hogy ha nem állítjuk lagása után fellélegeztek a pemeg a létszámcsökkenést, ak- dagógusok?
kor az iskola könnyen finanszíSzeretnénk, ha nem innen
rozhatatlanná válhat, és már vinnék a környezõ települések
vitatkoznunk sem lesz mirõl, iskoláiba a gyerekeket, hanem
hiszen gyermekeink nem itt- ide hoznák. Mert ne felejtsük el,
hon, hanem valamelyik környe- az iskola mindenhol nagy megzõ településen tanulhatnak. tartó erõ, de a hiánya beláthaGondolom, ennek senki sem tatlan következményekkel jár.
örülne. Pedagógusi munkáját
Végezetül: miért volt titkos
maximálisan elismerve, úgy a szavazás?
vélem, ez ügyben Nagy KataEnnek két oka van. Az egyik
lin – igazgatóhelyettesként, az, hogy eddig mindig így törmajd az egy éves megbízás alatt tént, és nemcsak nálunk, hanem
igazgatóként – nem tudott meg- a legtöbb településen. A másik,
gyõzõ eredményt elérni. Az is- hogy egy igazgatóválasztás ne
kola szülõk általi megítélésén is a személyes ismeretségeken,
lenne mit javítani, de errõl azok hanem az alkalmasságon múlbeszélhetnének, akik már más- jon, és így nagyon sok fölöslehová íratták gyermekeiket.
ges konfliktus elkerülhetõ.
De, mielõtt az a vád érne,
Úgy gondolom, jó döntést
hogy olyan dolgot kérek rajta hoztunk azzal, hogy Bessenszámon, ami nem az õ feladata bacher Gézáné megbízott igazvolt, el kell mondanom, Nagy gatóként irányítja az iskolát az
Katalinnak a testület felajánlot- újabb választásig. És bízom
ta egy évre a megbízott igaz- benne, hogy sikerül majd egy
gatói státuszt, de ezt õ nem vál- olyan igazgatót találnunk, akilalta el. Így lehetõsége lett vol- vel mindenki elégedett lesz. Jó
na még egy évig bebizonyíta- lenne, ha minden más szemnia alkalmasságát, és jövõre pontot (értem ez alatt a politiminden érintett már erre ala- kai szimpátiát is) félretéve,
pozva hozhatta volna meg dön- csak a gyermekeink érdekeit
tését. Azzal, hogy egy évet tartanánk szem elõtt.
Tisztelettel:
nem vállalt, a testület többséPETROVICS LÁSZLÓ
gének nemtetszését vívta ki.
POLGÁRMESTER
Gyombolai Gyula – aki
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Itt a vakáció!
Valamennyi általános iskolás diák
megkapta bizonyítványát a június
17-iki tanévzáró ünnepélyen. Sajnos néhánynak augusztusban pótvizsgáznia kell, de a többség dicséretesen teljesítette kötelességét.
A 2008-2009-es tanévben hat
tanuló kapott kitüntetést:
Döbrössy Péter 8. a osztályos tanuló kapta Az év diákja címet,
Zoller Judit (8. a ) Az iskola kiváló tanulója elismerés birtokosa,
Duchony Levente (8. a) pedig Az
év kiváló sportolója lett.
Az év kajakosa Halápi Gergely
7. b osztályos tanuló. A nyolcadikosok dicséretére a ballagáson
Nagy Katalin igazgató e következõket mondta: “Döbrössy Péter és
Zoller Judit mind magatartásában, mind szorgalmában példamutató volt a nyolc év során, kivételes osztályközösség szervezõdött
köréjük. Mindketten számos tanulmányi versenyen értek el sikereket. Judit végig kitûnõ volt, rajzai
több pályázaton nyertek díjat, Péter pedig a sportban jeleskedett
Duchony Leventéhez hasonló
eredményességgel. Halápi Gergely 7. osztályos pedig az elmúlt
év maratoni és síkvízi országos
bajnokságain az egyesület versenyzõi közül a második legeredményesebb lett (két országos bajnoki címével).”Az alsó tagozatosok közül Döbrössy Dorottya 4.
a és Schwartz Anna 4. b osztályos
tanuló érdemelte meg Az év kisdiákja kitüntetõ címet. Mindketten kimagasló tanulmányi munkát
végeztek, magatartásukkal példát
mutattak társaiknak, folyamatosan végeztek kutató- és gyûjtõmunkát, érdeklõdésük sokoldalú
volt. Emellett Dorottya 1. helyezést ért el a matematika versenyen, Anna pedig kiemelkedõ
zenei és képzõmûvészeti tevékenységet folytatott. Mindketten
sokat tettek a jó osztályközösség
kialakításáért.
A német nemzetiségi tagozat
hírei:
- Június elején nemzetiségi napot rendezett a munkaközösség. A
Varázserdõ (Der Zauberwald)
címû színpadi jelenetet a 4. b adta
elõ, majd versek, német dalok
hangzottak el a nap mûsorában.
- A stuttgarti székhelyû
Deutsche Jugend in Europa nevû
szervezet (DJO) meghívására június 16-án elindult Nagymarosról
Németországba tizenhat diák. A
Kittenberger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola 1992-ben vette
fel a kapcsolatot a szervezettel,
amely oklevéllel igazolta, hogy
védnökséget vállal a nagymarosi
iskola felett. Ez nemcsak abban
nyilvánult meg eddig, hogy éven-

ként meglátogatták a 10 éven át
mûködõ nyelvi osztályunkat, és
tanszerekkel segítették azt, hanem
abban is, hogy évrõl évre lehetõséget biztosítanak diákjainknak a
kiutazásra. A gyerekek ottani családok gyermekeivel együtt járnak
iskolába, tanulják a nyelvet, és remélhetõleg tartós kapcsolatot tudnak kialakítani “az õshazával”. A
fiatalok elõször városnézésen
vettek részt német idegenvezetõvel és Csernõi Ildikóval, kísérõ tanárukkal - mondta el a partnerkapcsolatokat szervezõ Heinczné
Cserni Katalin tanárnõ -, ezután
környékbeli családokhoz kerültek
öt hétre. Július 19-én térnek haza.
Várjuk az élménybeszámolókat!

vettek részt a gyerekek: mindenki
kézbe vehette a mûködõ tûzoltófecskendõt, elolthatott egy képzeletbeli tüzet egy autóbuszban.
Késõbb az új kisvonaton utazhattak a skanzenben, ismerkedhettek a nagy magyar tájegységek tárgyi kultúrájával. Másnap részt vettek egy fegyver-bemutatón, sõt, a
középkori hajítófegyvereket ki is
próbálhatták. A délután nyomolvasással és a nyomok rögzítésével
telt a patak partján, s a gyerekek
vízbiológiával is foglalkoztak.
Este az erdészet dzsipjein vadlesre indultak - az erdészek meg is
dicsérték õket fegyelmezett magatartásukért. (Biztosan megjavulna
a gyereksereg, ha az iskola állandóan ilyen utakat szervezhetne!)
Az utolsó délutáni vidám lubickolás Leányfalun még feledhetetlenebbé varázsolta napjaikat. Az

László, Dubniczky Adrienn,
Duchony Levente, Grexa Norbert,
Horváth Dezsõ Róbert, Hujbert
Anna, Hujbert Kata, Kárpáti Henriett, Koloszár Balázs, Kovács
Linda, Kovacsek Dóra, Mák Márton, Mészáros Nóra, Orosz Zoltán,
Radics Alexandra, Rudnyánszki
Szandra, Szigeti Máté József,
Zoller Judit.
8. b - osztályfõnök Bessenbacher Gézáné - Balázs Tamás,
Balogh János Ádám, Együd Adrienn Éva, Fekete Fanny, Gáspár
Gyula Erik, Hegedûs Márk Tamás,
Hernádi Szilvia, Lukács Emese,
Macha Krisztina, Maurer András,
Mester Ábel, Mester Krisztina,
Radics János Márk, Scheirich János, Turi Imre, Turi Tímea, Várszegi Janka, Zatykó Laura, Zoller
Veronika.
Továbbtanulási adatok:
Végzõs diákjaink 84 százaléka folytatja tanulmányait gimnáziumban, nyelvi tagozaton, illetve
szakközépiskolában, 16 százaléka
pedig a környék szakiskoláinak
egyikébe nyert felvételt.

Ballag már a vén diák...
Erdei iskolába járt 1-1 hétig
iskolánk két osztálya. A 2. a Kiss
Gáborné és Scultétyné Jung Erzsébet tanítókkal a Visegrádhoz tartozó mogyoró-hegyi táborban lakva ismerkedett a természettel. A
program érdekes volt: túrázás,
íjászkodás, az erdõ élõvilágának
tanulmányozása, madár-gyûrûzés,
gyógynövény-ismeret és még sok
érdekes elfoglaltság során kerülhettek közel a gyerekek a természethez. Izgalmakban sem volt hiány: éjszakai vadles, nádas-tavi
halfogás – melyet mikroszkópos
vízbiológiai kísérletek követtek -,
nekünk, felnõtteknek is vonzó
program lenne mindez. Vetélkedõn mutathatta meg ki-ki, mennyit
jegyzett meg a tanultakból. Végül
bodzafánkot is sütöttek - nagymarosi recept szerint!
A 2. b osztályosok Dunabogdányban, a Stampok Parkban jártak június elején egy hétig ”iskolába” Bozóki Marianna tanítónõvel. Õket is vonzó programokkal
fogadták: az elsõ nap lovarda-látogatással és kézmûveskedéssel
telt. Másnap a közeli Szentendre
tûzoltóinak szakmai gyakorlatán

elsõ két napon részben közös programokon vehettek részt a másodikosok a felsõs testvér-osztályukkal, a 6. b-vel - lévén, hogy közös
az osztályfõnökük is: Horváth
Dávid.
Hangya-túra a neve annak a
mozgalomnak, amellyel Hamvas
Brigitta túravezetõ hegyi kirándulásokra csalogatja az egészséges ifjúságot - 17 éve, a jó ügy
iránt elkötelezettséget érezve,
lelkesen. A tanév során 6-szor
indultak útnak a környék hegycsúcsainak meghódítására a gyerekek Brigi néni és néhány áldozatkész szülõ kíséretével. Egyegy alkalommal 40-50 kisiskolás
dobta szombat-vasárnaponként a
sutba a tv távirányítóját, s indult
ezekre a komoly fizikai erõpróbát jelentõ utakra. Végül - a
DMRV igazgatójának engedélyével - a Duna alatti alagúton
kelhettek át Visegrádra a legkitartóbb túrázók.
A ballagók névsora:
8. a - osztályfõnök Burányi Éva
- Buda Péter, Döbrössy Péter

Az iskola tantestülete június 19-én elbúcsúzott Nagy Katalin megbízott igazgatótól, aki
–bár 2/3-os támogatottságot kapott mind a tantestület, mind a
szülõi munkaközösség részérõl nem nyerte el a képviselõ-testület többségének támogatását. Az
õ vezetése alatt - a differenciált
képességfejlesztés, a sporttevékenységek és a mûvészeti iskola
adta nevelési módszerek tudatos
alkalmazása révén - megszûntek
a korábbi nagy fegyelmezetlenségek az iskolában. Távozásával
széles látókörû, humánus, jó közösséget teremtõ vezetõt veszítettünk
GY. M. M.

Halápi Gergely
eredményei
- Országos Vidéki Bajnokság mini kajakban 4000
méteren 5. lett 30 versenyzõ közül;
- Országos Maraton Magyar Bajnokságon 10 kilométeren 4. lett;
- Országos Síkvízi Bajnokságon négyesben 1. lett
1000 méteren (Sárog Zsolt,
Heffenträger Zoltán, Maurer Bence voltak a társai).
- Ugyanezen a versenyen 3x200 méteres váltóversenyben mini kajakban
szintén ORSZÁGOS BAJNOK lett Heffenträger
Zoltánnal és Maurer Bencével).
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Köszönet mindenkinek!
A tanév elteltével szeretnék köszönetet mondani mindenkinek
- elsõsorban a szülõknek - a sok
segítségért, mellyel a tanév folyamán munkánkat segítették.
Szinte felsorolni is lehetetlen azt a sok eseményt, programot, melyek kapcsán együtt
dolgoztak velünk, mégis meg-

(ahol kis cinegéket és madártojásokat csodálhattunk meg a
fészekodúkban), a madárgyûrûzésen is szerencsénk volt, mert
sikerült meggyûrûzni egy befogott cinegét és “újrafogás” is
volt (már meggyûrûzött madarat figyeltünk meg). Gyógynövényismeret kapcsán fantaszti-

próbálom. Már a tanév elején
bebizonyosodott – a papír- és
gesztenyegyûjtés kapcsán -,
hogy mennyire magukénak érzik a mi munkánk fontosságát,
és ez a hozzáállás késõbb sem
változott. A helyi uszodába is
lelkesen fuvarozták a gyerekeket, de velünk voltak Budapesten, a Pálvölgyi barlangban és
a Természettudományi Múzeumban, Visegrádon, az Erdei
Mûvelõdés Házában, adventi
elõkészületeken és abban a
Húsvét elõtti fantasztikus kézmûves- és kirakodóvásárban is,
melynek fõ szervezõje és ötletadója Zimmermann Ági volt, de
mindenki (szülõ, gyerek, pedagógus) lelkesen, jó hangulatban
vett részt. Az év végi erdei iskolánk (fotóink) sem valósulhatott volna meg a szülõk egyetértõ, támogató hozzáállása nélkül. Köszönjük nekik, az iskola alapítványának és a polgármester úrnak a segítséget, mely
révén olyan élményekhez juttattuk gyermekeinket, amelyek
csak iskolán kívül érhetik õket.
Olyan programjaink voltak,
mint: tájképfestés festék nélkül
(csak növényi részekkel dolgoztunk a papíron), de készítettünk festékkel is pólót magunknak a táborozás emlékére. Részt
vettünk odútelep ellenõrzésen

kus bodzafánkot sütöttek a gyerekek Mór Györgyi nénivel (aztán be is falták), finom gyógyteát kaptunk Katától (a másik
vezetõnktõl). Voltunk éjszakai
vadlesen (egy vaddisznó családot sikerült távcsövön megfigyelnünk olyan csendben, amilyen tanórán csak dolgozatírás
idején lehetséges), a vízbiológiai gyakorlaton olyan különlegességeket halásztak ki szûrõikkel, mint a vízitigris (a sárga-

Az utolsó napon a tanultakról
számot adtak, vetélkedõn vettek
részt melyen 4-5. osztályos csapatokat maguk mögé utasítva 2.
helyezést értek el! Büszkék voltunk rájuk, amikor az eredményhirdetés keretében ügyességüket,
fegyelmezettségüket kiemelve
dicsérték meg õket!
A fentieken kívül még volt
két nagyon jó élményem: az
egyik mindjárt az elsõ esti
“ijesztgetés”, amit a fiúk szántak a lányoknak. Elõre megbeszélt forgatókönyv alapján kifestették magukat, borzasztóan
ijesztõ “zombi” álarcokat felvéve, óriási üvöltéssel és elemlámpáikat villogtatva rohantak
be a lányos házba, ahol a lányok már olyan “izgatottan”
vártak rájuk, hogy néhányan
már szundikálásukból riadtak
fel és elfelejtettek megijedni!
A másik sztori az elsõ átbulizott éjszaka után, hajnali fél 6kor történt, amikor az éjszakai
hangadó fiúkat jó korán felkeltettem (aki úr éjjel, legyen úr
nappal is), egy kis reggeli tornára. Kihajtottam õket a közeli
játszótérre, hogy jól megtornásztassam, kifárasszam õket,
de meglepetésemre, annyira élvezték a mozgást (amit én
visszavágónak szántam), hogy
másnap már a többiek is kérték,
hogy õket is keltsem fel, szeretnének õk is velünk futni, tornászni. Attól fogva nem volt
gond az esti elalvással.
Még egyszer szeretném

szegélyes csíkbogár lárvája),
szalamandrát, kérész- és szitakötõ lárvákat, háton úszó poloskákat. De íjászkodtak, lovagoltak is, mindezt reggeltõlestig a szabadban. Rengeteg új
ismeretet szereztek tankönyvek, füzetek nélkül, önfeledten, vidáman.

megköszönni mindenkinek,
aki segített bennünket a tanév
folyamán (fellépések, színházlátogatások, versenyeken való
részvétel kapcsán), hogy ilyen
eredményes és emlékezetes
évet zárhattunk és kívánok jó
pihenést, élményeket a nyárra!
KISS MARIKA NÉNI

Pályázat
óvónõi állásra
A nagymarosi Napköziotthonos Óvoda pályázatot hirdet 2 fõ óvodapedagógusi állás betöltésére.
A munkakör 2009.
szeptember 1-tõl tölthetõ
be.
A jogviszony határozott idejû közalkalmazotti.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs.
A munkavégzés helye
Nagymaros, Magyar u. 15.
és Nagymaros, Elsõvölgy
u. 2.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény 1992. évi XXXIII.
Törvény alapján.
Elvárások: nagyfokú
önállóság; kiváló együttmûködési készség; jó
kommunikációs készség;
kiemelkedõ felelõsségtudat; konfliktuskezelés, tolerancia.
A pályázathoz csatolandó iratok: 30 napnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (legkésõbb a személyes elbeszélgetésen be
kell mutatni); az iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. augusztus 1.
A pályázatot postai
úton, 2626 Nagymaros,
Magyar utca 15. szám
alatti címre kell megküldeni. A borítékra kérjük
írja rá: ”Pályázat”
A pályázat benyújtásának feltételei: magyar
állampolgárság; cselekvõképesség; büntetlen
elõélet, elõírt iskolai végzettség.
A pályázat elbírálásának határideje:
2009. augusztus. 15.
A pályázati kiírással
kapcsolatosan továbbbi
információt Harangozó
Károlyné óvodavezetõ
nyújt a 06-20/667-3167-ös
telefonszámon és a
harangozojuli@invitel.hu
e-mail címen.
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Kittenberger Kálmánra
emlékeztünk
Szelleme, példája ma is velünk van
folytatás az 1. oldalról
A sok falatozót elnézve bizton
állíthatjuk: minden étel finom volt!
Eközben a kõszínpadon a
Kittenberger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola növendékeinek
táncbemutatóját láthattuk, majd a
gyerekek rajzpályázatának eredményhirdetése következett. Ezúton szeretnénk megköszönni Garami Máriának a segítségét, hogy
a gyerekek tehetségét ismét megláthattuk.
Majd megkezdõdtek a délutáni programok. Több helyszínen
más-más eseménnyel találkozhattak a részvevõk: íjászattal, lég-

fegyveres lövészettel - köszönjük
Hídvégi Gyõzõnek - , solymász bemutatóval. 14 órakor rajtoltak a
Cédrus Egyesület szervezésében a
kerékpáros teljesítménytúra résztvevõi. Köszönjük nekik is, hogy
idén is megrendezték versenyüket!
A kutyás programokat idén is
nagy érdeklõdés övezte. A vadászkutya bemutató lebilincselõen mutatta be a vadászkutyák tudományát, és gazdáikkal való szoros
együttmûködését: köszönjük
Babáy Csabának és csapatának.
Gyönyörûek voltak az agarak is,
melyek kiállítását köszönjük Gaál
Lászlónak. Nagy meglepetésünkre sokan jöttek el keverék kutyusukkal az idei szépségversenyre,
mely idén nagy népszerûségnek
örvendett a média körében is. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a szellemes konferansziénak: Heinczné Cserni Katalinnak, a díjak felajánlójának: Csillag Lászlónak, a zsûri tagjainak:
dr. Gánti Tibornénak és Von
Benko Ferencnek, és a szervezésben nyújtott segítségéért a Máté
Alapítvány képviselõinek, különösen Szalai Lajosnak és kedves családjának.
A gyerekeknek idén is igyekeztünk kedvében járni. Most is ingyenes arcfestéssel és kreatív kézmûves foglalkozással vártuk õket.

Ezúton köszönjük a segítõknek:
Rudolfné Krisztának, Heinczingerné Ágnesnek, Schindlerné Mónikának, Hetényi Andreának, Rudolf Melittának és Pinczinger Katának, hogy mindezt munkájukkal
lehetõvé tették! Gyönyörködhettek a szebbnél szebb galambokban, melyeket a postagalamb
egyesület állított ki. Külön érdekesség volt, hogy a gyerekek saját
kezûleg engedhették haza a galambokat. Majd jól szórakoztak a
MiaManó Színház Csalavári
Csalavér címû darabján.
Zenébõl is kijutott! A Dunakanyar Fúvósegyüttes kellemes zené-

je után Budai Beatrix és Pankotai
Péter elõadásában hallhattunk
örökzöld operetteket. Majd megvillantották tudásukat a tánc területén
is a Nagymarosi Latintánccsoport
tagjai és vezetõi is. Az estét a Miez
Gomez latin zenekar lebilincselõ
koncertje és a Vermilion Tûzzsonglõr csoport félelmetes és fantasztikus elõadása zárta.
*
Szeretnénk még köszönetet
mondani azoknak, akik támogatásukkal, munkájukkal segítettek abban, hogy a rendezvény létrejöhessen: CBA, Országos Magyar Vadászkamara, Nagymarosi ÉPTÜ
Bt, Bedõ Ádámnak, a rendezvény
technikai feltételeinek megteremtéséért, Ógel Józsefnek, Ivor Anikónak a rengeteg segítségért, Bethlen Gábornak, Varga Józsefné
Mártinak, Bessenbacher Gézának,
a mûvelõdési ház munkatársainak,
a Cédrus Egyesületnek, a Nagymarosi Kék Duna Horgászegyesületnek, Imre Jánosnak a fõzõverseny zsûrizéséért, Maros Kft-nek
a köztisztaság feltételeinek megteremtéséért, és végül, de nem
utolsó sorban a nagymarosi polgárõröknek, a rendezvény közbiztonságának megteremtéséért.
MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN,
NAGY ESZTER SZERVEZÕK
FOTÓ: KISS PÉTER

Tizedszer találkoztak
Idén már tizedik éve rendezték
meg a hagyományos Dunakanyar Nemzetközi Nyugdíjasklub
Találkozót városunkban. Június
20-án, a hûvös és rossz idõ ellenére nagyon sokan eljöttek, hogy
részt vegyenek a programon.
A vendégeket a Nagymarosi
Városi Nyugdíjas Klub elnöke
Makrai Ferencné köszöntötte,
majd átadta a szót Petrovics

Bajor Emese tanított be nekik.
A Nyugdíjas Klubok és Idõsek “Életet az éveknek” Országos
Szövetségének elnöke dr.
Hegyesiné Orsós Éva szerint fontos, hogy ez a találkozó már nemzetközi, hiszen Szlovákiából is
jöttek vendégek és fontos, mert a
Dunakanyar meghatározó eseménye. Kiemelte: az önkormányzat,
a város vezetése és képviselõi,

László polgármesternek, aki elõször a város legidõsebb polgárát
méltatta. Nógrády László, Laci
bácsi – akinek a verseit mindenki ismeri - most töltötte be a 95.
életévét, ehhez gratulált a városvezetõ. Beszédében visszaemlékezett arra, hogy mennyit tanult
nagyszüleitõl és milyen meghatározóak voltak az életében.
- Nagy öröm számomra,
hogy gyakran kell köszöntõt küldenem a város idõs polgárainak,
mert ez azt jelenti, hogy sok köztük a 80 és 90 év közötti – mondta. – Tisztelet övezi az idõseket,
a fiatalok körében is, hiszen tõlük tanulnak meg sok mindent.
A polgármester megköszönte a klub tevékenységét és azt,
hogy már több éve nagy sikerrel
rendezik meg a találkozót.
Elõször a helyi nyugdíjas
klub táncosai léptek színpadra,
akiket nagy ovációval fogadott
a közönség. Több sváb és bajor
táncot mutattak be, amelyeket

valamint a klub tagjai nélkül nem
lehetnének most itt.
- Ez a program össze akarja
hozni az idõseket, ezen dolgoznak a szervezõk. Remélem, sok
barát találkozik itt és sok barátság kötettik majd ma.
Az elnök nagy örömmel
mondta el, hogy az országos szövetség is fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. Létszáma az évek
alatt egyre nagyobb, klubjainak
száma 130-ról, 1200-ra nõtt. Ezek
közül kiemelkedõ a nagymarosi,
akik nem csak a városért tesznek
sokat, hanem megszervezik ezt a
népszerû találkozót is. Az elnök
elmondta azt is, hogy nagyon szeretnék, ha az Idõsbarát Önkormányzat díjat hamarosan Nagymaros is megkapná.
A találkozón az ország különbözõ tájairól és határon túlról
érkezõ vendégek mellett fellépett még: Dudás János népdalénekes, a klub tagja.
FURUCZ ANITA

VIII. REGEJÁRÓ MISZTRÁL FESZTIVÁL. Nyolcadik alkalommal rendezik meg Nagymaroson július 17-19-én a Regejáró
Misztrál Fesztivált. A fesztiválon az alábbi mûvészek, együttesek
lépnek fel. Bognár Szilvia és zenekara, Makám, Misztrál, Kerekes
Band, Tolcsvay Béla, Kátai Zoltán, Nyesõ Mari és Barátai, (lemezbemutató), Ifjú Muzsikás, Keserû Zenekar, Bácsi Gyurka Zenekar,
Vándor Vokál, Hollóének, Tomáš Koèko és együttese (Csehország),
Szabó Sándor, Cziránku Sándor, Blues Transit, Scivias, Dongó együttes, Hetedhét Miújság?, Túlpart, Nemes Levente, Zurgó.
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Jótékonysági gálamûsor Fúvós fesztivál és sváb bál
Június 6-án délután öt órára ismét megtelt a nagymarosi mûvelõdési ház. Ekkor került sor
a Nagymarosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által rendezett JÓTÉKONYSÁGI GÁLAMÛSOR-ra, melynek bevételét - 65.000.- Ft-ot - a mûvelõdési ház felújításának javára
ajánlották fel a szervezõk.
A mûsorban a helyi közremûködõk: versmondók, táncosok zenészek mellett vendégfellépõk is szerepeltek.
Vámosmikoláról, Csörögrõl,
a határon túlról, Bátorkeszirõl
és Muzsláról érkeztek: zenészek, táncosok és egy kedves
versmondó kislány.
A gálamûsorban sok tehetséges, ügyes elõadót láthatott,
hallhatott a közönség. Nagy

sikere volt a táncosoknak –
több csapat is fellépett -, de
vastapsot kaptak a verset mondó vagy zenélõ fiatalok is.
A szervezõk mindenkit vendégül láttak a mûsor szünetében: ennivalóról, innivalóról a
CKÖ vezetõsége gondoskodott. Köszönjük a nagymamáknak, anyukáknak, asszonyoknak, lányoknak a rengeteg finom süteményt!
Továbbá ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a
rendezvény értelmi szerzõjének, fõ szervezõjének, “lelkének”, Farkas János képviselõ
úrnak, akinek fáradságos munkája nélkül nem sikerülhetett
volna ilyen remekül ez a délután, ez a gálamûsor.
MÁNDLI KATALIN

Megemlékezés a Dámnál
Nepomuki Szent Jánosról

Kilencedik alkalommal rendezte meg június 27-én a Dunakanyar
Fúvósegyüttes a Fõ téren a hagyományos fúvószenekari találkozóját.
A délután 17 órakor kezdõdõ fesztiválon elõször a házigazda együttes
lépett fel Ujvári Gábor vezényletével, majd a Dányi Ifjúsági Fúvósze-

nekar következett, vezetõjük: Katrin Zsolt. Közös produkcióval lépett
fel a Gánti Német Hagyományõrzõ Tánccsoport és kísérõzenekaruk, a
szári Gaudi Buam kisegyüttes. A fesztivál végén a nagymarosiak és a
dányiak együtt zenéltek, melynek végén Johann Strauss: Radetzkyindulójára tapsolt a közönség.
A Fõ téri programokat követõen a Dunakanyar Fúvósegyüttes
és a Nagymarosi Dunai Svábok Közössége este bált rendezett a

Mivel eddig nem esett szó a megemlékezés ötletadójáról
és szervezõjérõl, Döbrössy Mihályné Valentin Krisztáról,
ezúton köszönjük meg fáradozását és munkáját, hogy közösségünket megint egy szép estével gazdagította, mint
már oly sokszor.
A RÉSZTVEVÕK

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni intézményünk (Cházár András
Többcélú Közoktatási Intézmény Vác) és a tanulók nevében Jung
Vilmosnak, hogy évek óta lehetõséget biztosít sajátos nevelési
igényû (hallássérült és tanulásban akadályozott) tanulóinknak
Nagymaroson az ingyenes kompátkeléshez. Intézményünk szûk
anyagi keretei, és a szülõk szerény jövedelme nem teszi lehetõvé, nagyobb költségekkel járó kirándulások tervezését. Nagy
örömet szerez minden évben sérült tanulóinknak, hogy eljuthatnak a festõi szépségû visegrádi várhoz, részt vehetnek a palota szervezett programjain, a kicsik megláthatják a Mogyoróhegy állatvilágát.
Jótékonysága példaértékû.
RUDOLF FERNCNÉ GYÓGYPEDAGÓGUS

mûvelõdési házban, melyen a jó hangulatról a Gaudi Buam svábzenekar gondoskodott.
A Nagymarosi Nyugdíjas Klub tagjai, a Nagymartos Dunai Svábok
Közösségének tagjaisüteményekkel támogatták a programot, amelyet a
helszínen árultak. Az alapanyagok egy részét Manyi (Fõtéri bolt) adományozta. Külön köszönet Kellner Györgyinek és Lénárdné Terikének.

VÉGKIÁRUSÍTÁS
Költözés miatt!
Most vásároljon, most érdemes!
Bébi és gyermekruhák, férfiruházat,
fürdõruhák, nõi ruházat, fehérnemûk
MINÕSÉG A LEGOLCSÓBBAN!
Szeptember közepétõl az üzletben:
MÁRKÁS ÚJ SPORTRUHÁZAT
ÉS CIPÕÜZLET NYILIK
Mindenkinek kedvezõ árakkal

Nagymaros
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Gulyás Dénes volt
a Közéleti Est vendége

Idén harmadszor rendezték
meg június 10-én a mûvelõdési házban a nagymarosi Közéleti Estet a KDNP és az IKSZ
helyi szervezetei. Ez alkalommal az est vendége Gulyás
Dénes, operaénekes, országgyûlési képviselõ volt.
A képviselõ 2006 óta az országgyûlés kulturális és sajtóbizottságának tagja, ezért az est
fõ témája az oktatás és kultúrpolitika volt, azonban a belpolitikai aktualitásai is elõkerültek a beszélgetés alatt. Gulyás
Dénes az európai parlamenti
választási eredményeket értékelte. Úgy látta, egyértelmûen
kiderült, hogy a kormányzat 7
éves kudarcpolitikájából az
embereknek elegük van. A jövõre tekintve azonban az elõrehozott választások esélyét
nem erõsítette meg, pedig –

véleménye szerint – arra lenne
szükség.
A kultúrpolitika helyzetérõl is siralmas képet festett a
képviselõ. “A legfõbb probléma, hogy ma a kultúrpolitikai vezetõk a kultúra fogalmának értelmét leszûkítik.
Pedig a kultúra ott kezdõdik,
hogy hogyan köszönünk a velünk szembe sétáló idõs bácsinak, hogyan viselkedünk
az iskolában, az orvosnál, a
hivatalokban, a templomban:
a közösségi tereinkben. És
persze úgy folytatódik, hogy
ismerjük-e legnagyobb magyar íróinkat, voltunk-e már
operában.” – részletezte Gulyás Dénes. Ennek megfelelõen a jövõ kultúrpolitikájának ki kell szélesítenie a kultúra értelmét.
Az oktatásban pedig minden olyan törekvésnek gátat
kell szabni, amely a kistelepülések iskoláinak ellehetetlenítésre, felszámolására törekszik, és az iskolai osztályozási rendszert relativizálni akarja. Az est vendége kiemelte,
hogy a tapasztalatok azt mutatják, ahol a mûvészeti oktatásra is odafigyelnek, ott a
gyermekek jobban teljesítenek. Ezért Nagymarosnak is
azt javasolta, az iskola jelenlegi mûvészeti tevékenységét
õrizze és fejlessze, mert az a
jövõ záloga.
HOLLIK ISTVÁN

Vers, jazz, népzene
Nagymaroson
Seregi György szépséges, napsütötte turulszobrával hirdette a
plakát Nagymaroson, hogy június 13-án, este fél nyolckor Alkalmak, ha zengenek címmel
Ady Endre, József Attila, Vajda
János, Juhász Gyula, Radnóti
Miklós és a nemrég elhunyt
Balaskó Jenõ versei
hangzanak el a SanTeam házban Varga
Tamás elõadómûvész, Csorbics Gábor gitáros és Mohácsi Barna gitárosflótás elõadásában.
A szervezõk nem
csak amiatt izgultak,
hová kerüljenek a
kis margarétacsokrok, a szürkület után
meggyújtott mécsesek, ízlik-e
majd a versek mellé a bor, a házilag készült sangria és gyümölcstea, hanem azért is, mert
ezen a napon a nõi és a férfikórus Vácon a kórustalálkozón
szerepelt, s félõ volt, hogy a
kulturális rendezvényekre nyitott helyi-környékbeli közönség, sok kedves, ismerõs arc elmarad.
Lassan azért megteltek a padsorok, még egy kis foxit is hozott egy kiránduló fiatal pár. A
kutyus nagyon fegyelmezetten
pontosan egyet vakkantott minden taps alatt, e szerint még az õ
kényes fülének is kedves volt a
versek alatt, között fölcsendülõ
népzene, a lágy, gyengéd jazz.
A mûvészek meglepetésvendéget hoztak magukkal, egy
kismarosi szaxofonost, akit elõzõ nap ismertek meg. Eljött Gyu-

la barátjuk is, aki az Almássy tér
programjait szervezte a kulturális központ bezárásáig. Varga
Tamás valaha a Huszonötödik
Színház tagja volt, a rendszerváltás után a Jurta Színház társulatához csatlakozott, ma tévésorozatok magyar hangjaként ismerhetik a legtöbben.
Mint mondta, kicsit
“hazajött” Nagymarosra, hiszen sok
nyarat töltött itt,
még, amikor mûködött az alkotóház és
az alkotótelep. Hazajött Balaskó Jenõhöz is, aki jó barátja volt, és akinek
verseit úgy tolmácsolta, mint igazi
klasszikus magyar költõét, a
régi, már kanonizált nagyok versei után. Az est egyik legemlékezetesebb produkciója Ady
Párizsba beszökött az õsz címû
költeménye volt, amely lágy,
érzékeny, mégis borzongató szaxofonszólóra végzõdött. Az elõadás után a közönség és a mûvészek még beszélgettek kicsit,
aztán többen átvándoroltak a
Klári kocsmába.
Szó esett arról, hogy készül
egy külön Balaskó est, sõt a nagymarosi költõ több versét szívesen
megzenésítenék a muzsikusok,
akik külön megköszönték a nagymarosiaknak ezt az estét.
Mi pedig reméljük, viszontlátjuk még õket itt a Dunakanyarban Charlie Parker-estjükkel,
vagy Funtineli boszorkány címû
elõadással, melyben Varga Tamás Nuca apját alakítja.

Nagymaros Város Önkormányzata Polgármestere az alábbi feltételekkel bérbeadásra meghirdeti Nagymaros 10890/6
hrsz-ú, Nagymaros, Szálloda út alatti 1/1 tulajdonában álló, két, egyenként 112 négyzetméteres 2+2 félszobás összkomfortos lakást.
1. Bérbeadási idõ 2010. május 30-ig terjedõ határozott idõ
2. Ajánlati (kikiáltási) ár: 63.000 forint/hó
3. Minimál ár: 44.800 forint/hó
4. Licitlépcsõként 1000 forint/hó összeg
4. A licitáláson az a pályázó vehet részt, aki a licit megkezdéséig igazolja az alábbiakat:
- A pályázó és vele együtt élõ (a lakásba vele együtt költözõ) a Ptk. szerint meghatározott közeli hozzátartóinak havi
összes jövedelme meghaladja az általa megajánlott havi bérleti összegének a bérleti díj háromszorosát,
- A pályázónak írásban nyilatkozik, hogy vállalja a bérleti szerzõdés saját költségén közokiratba való megkötését (kb.
30.000 forint)
- Megfizetett 50.000,- forint bánatpénzt az önkormányzat részére. (bánatpénzt a pályázó elveszti, ha a nyertes pályázat
esetén az elõírt határidõben a bérleti szerzõdést nem köti meg. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz a licitálást lezárását követõen azonnal visszafizetésre kerül.)
6. A pályázatot a honlapon és a Nagymaros újságban jelenik meg a helyben szokásos módon.
7. A pályázati határidõ folyamatos 2009. június 1. folyamatosan, licitálás: havonta minden hónap utolsó elõtti hétfõjén (július 20., augusztus 24., szeptember.21. stb.) helye: Nagymaros, Fõ tér 5., házasságkötõ terem.
8. Szerzõdéskötés a pályázat elnyerésétõl számított 30 nap
9. Birtokbaadás a szerzõdéskötést követ 3 napon belül.
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Millenniumi emlékkút
2001-ben, a Kittenberger Kálmán napok alkalmából avatták
fel a Duna-parti sétányon a Kulturális Örökség Minisztériuma
anyagi támogatásával létrejött,
az államalapítás ezredik évfordulójának emlékére készült Millenniumi emlékkútat. Sokadmagammal meghatódva hallgattam a Kossuth-díjas Jankovics
Marcell avató beszédét, melynek
befejezõ mondatai máig a fülembe csengenek:
“Ez egy olyan mû, amelyre
büszke lehet az alkotója és a
megrendelõje is. Büszke lehet
Nagymaros városa is. Nagymaros nem azért foglal helyet a szívemben, mert város, hanem
azért, mert gyönyörûséges település, és egy gyönyörûséggel
gazdagabb lett most. Élvezzék
örömmel, szeressék, tiszteljék,
vigyázzanak rá, és aki hozzá mer
nyúlni, annak letöröm a kezét!”
Akkor, az ünnepi hangulatban
senki nem gondolt arra, hogy ehhez az alkotáshoz nagymarosi
polgár “hozzá fog nyúlni”. 2009.
március 14-érõl 15-ére virradó
éjszakán ez mégis megtörtént.
Gonosz kezek le akarták törni
egyik ágát, és miután ez nem sikerült, lehajlították, megrongálták az emlékmûvet. Szeretném
elhinni, azt a bagatellizáló véleményt, mely szerint spicces kamaszok, huligánok randalíroztak,
szórakoztak csupán a tavaszi éjszakában. Ha így volt azt is elítélem, bár nagyon sajnálom, hogy
ide jutott ifjúságunk.
Élek azonban a gyanúperrel,
hogy többrõl van szó, társadalmunk lezüllésének és kettészakadásának egyik jelenségérõl,
arról, hogy egyesek nem tisztelik nemzeti hagyományainkat,
kulturális örökségünket és így
kívánják kifejezni kozmopolita
állásfoglalásukat.
Pedig ez az emlékkút, nem

kíván kérkedni nacionalista jelképekkel, szélsõ jobboldali tüntetéssel, egyszerûen csak egy
mûvészi színvonalú alkotással
meg kíván emlékezni arra az eseményre, mely ezer évvel ezelõtt
történt, és amely Szent István
királyunknak köszönhetõen
máig megalapozta országunk
fennmaradását. Ezt pedig minden itt élõ polgárnak tiszteletbe
kell tartani, és aki ezt nem teszi,
annak az igazságszolgáltatásunknak (Jankovics Marcell helyett) már rég, forró nyomon, “le
kellett volna törni a kezét”.
Miután ez nem történt meg
már két hónapja, kénytelen voltam tollat ragadni és az önkormányzathoz fordulni: ne hagyja, hogy ennek az emlékmûnek
a sorsa is olyan megpróbáltatásokon menjen keresztül, mint
államunké; ez esetben ne legyen
igaz az a történelmünk során oly
gyakran elmondható vélemény,
hogy: ”Nekünk Mohács kell!”
A Millenniumi emlékkút
nyolc évének története sajnos
nagyon hasonlít országunk viharos történetéhez. Hol világítása,
hol kútforrása apadt el, már kétszer árvíz sújtotta. Mi nagymarosiak becsüljük meg jobban ezt
a “gyönyörûséget”, mely rozsdamentes acélból készült, és ha
nem bántják, magától is kitart
ezer évig.
Nagymaros, 2009. május 12.
*
Meglepetéssel láttam, hogy
fiam, az emlékkút alkotója, saját költségén a rongálást kijavította. A szárnyaszegett ágak ismét eredeti szépségükben ragyognak a napsütésben. Remélem a megbízható világítás és a
-forrásvíz mûködését már nem
tõle várja a város üzemeltetési
osztálya.
Nagymaros, 2009. május 15.
DR. SEREGI GYÖRGY

Kedves Nagymarosiak, tisztelt Seregi Úr!
Valóban sajnálatos, mindkét említett jelenség. Mind a mai
társadalmi helyzet - mely következménye vagy inkább velejárója, hogy akadnak rongálók és akadnak politikai elvakultak -, mind az önkormányzatok jelenlegi helyzete, mely
filléres gondokat okoz a településeknek.
Az önkormányzat részérõl rendbe hoztuk a szobor nem
megfelelõ világítását, és igyekszünk megjavítani az egyébként szintén nem szerencsés konstrukcióval megoldott vízellátást is. Az árvíz most ismét beleszólt, de levonulása után
hamarosan újra teljes és mûködõképes lesz az alkotás!
A szobor javítását csak az alkotó végezhette el, hiszen senki más nem ismeri annyira mint õ. Segítségemet a helyreállításhoz felajánlottam, annak anyagi ráfordításait az önkormányzat vállalja.
PETROVICS LÁSZLÓ

Híres volt a marosi tégla, cserép
A Pincetárlatban látható a Károly Róbert
Társaság jóvoltából a
Tégla kiállítás. A június 6-i megnyitón
dr. Bíró Friderika
néprajzkutató a részletesen beszélt a tégla történetérõl, melynek szerkesztett változatát az
alábbiakban adjuk közre.
Az agyagtéglát Kr. e. 10000körül már ismerték. A sajtolt téglát Mezopotámiában Kr. e. 5000ben kezdték alkalmazni. A tégla
történetében a legjelentõsebb
mérföldkõ az égetett tégla megjelenése volt, Kr. e. 3500 körül.
Ez tette lehetõvé a tartós szerkezetek megépítését. Magyarországon a 11. századtól kezdve alkalmazták, mint építõanyagot. A
tégla általánosan elfogadott építõanyaggá még a városi, egyházi
és uradalmi építkezéseken is csak
a 17. században vált. A magyar
falvak építõmûvészetében pedig
csak a 19. századtól, akkor is inkább a század második felétõl kapott jelentõsebb szerepet. Az újkori téglák keltezéséhez a legbiztosabb támpontot a gyakran alkalmazott téglajelek, illetve bélyegek jelentik. A szokás kialakulása bécsi udvari hatás, de a terjedését az a gyakorlat is segítette, hogy egy-egy égetõbe egyszerre több építtetõ tégláját is
égették. A 19. század közepétõl
pedig már a tégla gyártóját jelölték ily módon.
Nem kell messzire mennünk,
hogy egy régi téglagyárat is láthassunk – egy igazi, egyszerû,
szépen tervezett, szépen épített
ipari mûemléket. Párkányról Komárom felé haladva, az érsekújvári elágazásnál baloldalon áll ez
a régi téglagyár. Múzeumba való,
múzeumnak való. Talán egyszer
valakinek, valakiknek eszébe
jut… Remélhetõleg megmenekül
a megsemmisítéstõl, remélhetõleg nem fogják egyszer felrobbantani…
…mint azt a másik téglagyárat, ami tõlünk, ide a templomhoz néhány száz méterre állt, és
amit közel hatvan évvel ezelõtt
felrobbantottak. Közülünk, akik
itt állunk, többen is ott voltunk a
robbantásnál, hiszen az iskola
összes tanulóját elvitték a nagy
eseményre. Még ma is látom
magam elõtt, amint a magas gyárkémény felemelkedik és azután
darabokra esve a földre hull.
Bizonyára többen is vagyunk
itt olyanok, akik hosszú évtizedeken át téglaburkolatú kerti és

utcai járdákon, téglával kirakott
verandákon, téglalépcsõkön járunk. Szinte már fel sem tûnik,
hogy a sima oldalú téglák között
fõként domború feliratos bélyegekkel ellátott példányok is megbújnak. Ha jól megnézzük ezek
a különleges téglákat, legtöbbet
a MAROS feliratúból látjuk, ennek is különbözõ változatai kerültek beépítésre. De megjelenik
a SZOB feliratú is. Hány éve is,
hogy ezeken a járdákon járunk?
80? 90? Vagy éppen 100? Ki tudja? De ezek a járdák még ma is
járdák, ezek a téglák még ma is
kitûnõ állapotban lévõ téglák.
Nem hiába keresik-vadásszák a
megmaradt, még fellelhetõ marosi téglákat nemcsak a gyûjtõk, de
az új házat építõk is. Mára újra
kincs lett Nagymaroson a régi
tégla, és a régi tetõcserép.
A nagymarosi téglagyár
1870-ben kezdte meg mûködését.
Ebben az idõben jelent meg
Nagymaros építkezésben is az új
építõanyag. Hiszen addig faragott
kõbõl és vályogtéglából építették
házaikat a falubeliek. A kiállításon a marosi téglagyár termékei
mellett láthatunk a közeli településekrõl, példáil Szobról, Verõcérõl, Visegrádról valókat, de
Lepence feliratút is. Hála a nagymarosi téglagyûjtõknek, gyönyörû téglákat ismerhetünk meg Pécsrõl, a Kisalföldrõl és más településekrõl. A téglák mellett a marosi téglagyárból kikerült tetõcserepeket is megszemlélhetjük. De láthatunk itt Maroson használt esztergomi tetõcserepet, és az 1920
körüli idõbõl származó, a “Tatai
Uradalmi Tetõcserépgyárból”
származó cserepet is.
Híres volt a marosi tégla, és
híres a marosi tetõcserép. De
messze földön híresek voltak a
marosi kõmûvesek, kõfaragók,
ácsok is, akik fõként Pestre jártak nagy építkezésekre dolgozni.
Közülük azonban többen távolabbi településekre is eljutottak.
Talán vannak itt közöttünk olyanok, akik velem együtt elmondhatják, hogy nagyapjuk, édesapjuk híres marosi kõmûves, ács,
vagy éppen kõfaragó volt. Gondoljunk rájuk büszkén, mint
ahogy én is így gondolok rájuk.
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Kajakosaink
versenyeredményei
Május 30-31. Sukoró:
Duna-Régió Diákolimpia
K-1 ifjúsági VII. évf. 1000
méter - 8. Gyömbér László
K-1 kölyök IV. évf. 1000
méter - 8. Maurer Morvai
Bence, 9. Döbrössy Péter
K-2 serdülõ VI. évf. 1000
méter - 8. Szûcs Géza, Nagy
Richárd (utóbbi a Gödi Sportegyesület versenyzõje)
K-2 kölyök IV. évf. 1000
méter - 1. Maurer Morvai Bence, Döbrössy Péter
K-1 ifjúsági 2000 méter
csapatevezés - 3. Szûcs Géza,
Gyömbér László, Schindler
László
K-1 kölyök 2000 méter
csapatevezés - 1. Maurer
Morvai Bence, Döbrössy Péter, Schindler László
Mk-1 gyermek I. évf. 2000
méter csapatevezés - 1. Polgár Dániel, Polgár Péter,
Szlávik Tamás, 2. Tar Bence,
Maurer Morvai Botond, Szántói Szabó Márk
Mk-1 kölyök III. évf. 2000
méter csapatevezés - 1. Tar
Bálint, Bergmann Dániel,
Guzsik Dániel
K-1 kölyök IV. évf. 4000
méter - 8. Heffenträger Zoltán,
9. Halápi Gergely
K-1 kölyök IV. évf. 4000
méter - 4. Lovasi Eszter
Mk-4 gyermek I-II. évf.
2000 méter - 1. Lovasi Balázs,
Tar Bence, Maurer Morvai
Botond, Dobó Máté
Mk-1 kölyök III. évf. 4000
méter - 5. Tar Bálint
Mk-1 gyermek I. évf. 2000
méter - 9. Müller Bettina
Mk-2 gyermek I. évf. 2000
méter - 1. Szántói Szabó Márk,
Szlávik Tamás
Mk-1 gyermek I. évf. 2000
méter - 5. Polgár Péter, 7. Polgár Dániel
Mk-1 gyermek II. évf.
2000 méter - 2. Maricza Katalin
500 méteres szabadidõs futamok eredményei:
Mk-1 I. kcs. - 7. Kubik Viktor
Mk-1 I. kcs. - 3. Striker
Márton, 4. Fehér Máté
Mk-1 I. kcs. - 1. Ocsovai
László, 3. Barabás Levente
Mk-1 I. kcs. - 4. Szántói

Szabó Tamás
Mk-1 I. kcs. - 2. Döbrössy
Dorottya
Mk-2 I-II. kcs. - 6. Striker
Márton, Ocsovai László
*
Országos Diákolimpia:
június 27-29., Velence
1000 méter - 17 évesek: K2 - 3. Makáry Sebestyén,
Gyömbér László
K-4 - 6. Schindler László,
Makáry Sebestyén, Gyömbér
László, Szabados Balázs
14 évesek: K-2 - 1. Maurer
M. Bence, Döbrössy Péter
4000 méter - 14 évesek
K-2 - 6. Maurer M. Bence,
Döbrössy Péter
K-1 - 3. Heffenträger Zoltán
2000 méter - 12 évesek
Mk-1 - 5. Maricza Katalin
11 évesek:
Mk-1 - 3. Jeszenszky Petra
Mk-2 - 4. Szántói-Szabó
Márk, Szlávik Tamás, 7. Tar
Bence, Maurer M. Botond
Ml-1 - 6. Polgár Péter, 7.
Polgár Dániel
2000 méter csapatverseny
- 14 évesek
K-1: 1. Heffenträger Zoltán, Maurer M. Bence,
Döbrössy Péter
11 évesek: Mk-1 - 1. Polgár Péter, Polgár Dániel,
Szlávik Tamás, 3. Tar Bence,
Maurer M. Botond, SzántóiSzabó Márk
13 évesek: Mk-1 - 4.
Guzsik Dániel, Tar Bálint,
Bergmann Dániel

Nagymaros FC hírei
Óriási siker! Csapatunk a három évvel ezelõtti válságából kilábalva, a Pest Megyei Labdarúgó Bajnokság III. osztályában az ezüstérmet szerezte meg. Ezt azért is nagy siker, mert az ellenfelektõl
eltérõen csak nagymarosi fiatalok, illetve a városhoz, a csapathoz
serdülõ koruk óta kötõdõ játékosok érték el. Ezzel a helyezéssel
jogot szereztünk arra, hogy a Pest Megyei Bajnokság II. osztályában szerepeljünk. Megpróbáljuk!
Felnõtt élcsoport
1. Szob
26 24 2 0
99-25 74
2. Nagymaros FC
26 16 9 1
82-33 57
3. Szokolya
26 14 6 6
101-53 48
4. Vác-Deákvár
26 14 5 7
58-35 47
5. Rád
26 13 7 6
61-44 46
6. Kismaros
26 12 7 7
55-46 43
7. Kosd
26 12 4 10
64-51 40
Az ifjúsági csapatunk is remek eredményt ért el. Õk a bajnokságban a negyedik helyen végeztek.
Ifjúsági élcsoport
1. Göd
26 25 1 0 195-15 76
2. Fót
26 22 0 4 96-33 66
3. Csomád
26 19 1 6 122-37 58
4. Nagymaros FC
26 17 3 6 107-43 54
5. Püspökhatvan
26 17 0 9 80-56 51
6. Vác-Deákvár
26 14 3 9 70-59 45
7. Kisalag
26 12 0 14 78-94 36
A sikereken felbuzdulva elhatároztuk, hogy megfelelõ jelentkezõ esetén az õszi bajnokságban serdülõ csapatot is indítunk. Arra
kérjük a szülõket, hogy gyermekeiket – hiszen majdnem mindenki
szereti a focit – irányítsák az egyesülethez. Ez mindenkinek jó. A
gyerek az iskolai fáradságát sportolással piheni ki, kielégíti mozgásigényét, használ az egészségének.
Találkozás július 28-án 18 órakor a sportpályán. Fényképet hozzanak magukkal. Tagdíj: 500 forint/hó. Minden gyereket várunk!
Végül szeretném megköszönni miden szurkolónknak, nagymarosi futball barátnak azt a segítséget, amit a mérkõzéseken való
jelenlétükkel, szurkolásukkal felénk biztosítottak. Bízunk benne,
hogy az õsztõl még többen megnézik mérkõzéseinket és szurkolnak nekünk.
Köszönetet mondok Kocsis Norbertnek a felnõtt, Babinszki Tibornak az ifjúsági csapat edzõinek, támogatóinknak: Petrovics
Lászlónak, Rasman Miklósnak, Borbély Attilának, Janovics Tibornak, Vózner Gábornak, Bergmann Józsefnek (Kis Szepa),
Gersmajer Mártonnak, és mindenkinek, akik lehetõvé tették klubunk mûködését és eredményes munkáját.
Várunk további támogatókat!
HAJRÁ MAROS!
MAJOR LÁSZLÓ
NAGYMAROS FC ELNÖKE

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

06-30/912-9413

www.menita.hu

“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”
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Felhívás
a termõföldek hasznosítási kötelezettségére

A korelnök

ÁL
DÕ
Õ S O ROK
Á L L A T VÉ D
Napjainkban a korszerû urbanizáció számos égetõ
problémát is termel. Egyebek
közt az elvárosiasodást, ami
nem csak az embereket érinti, hanem az õsrégi barátainkat, a kutyákat is. Életük
nagy részét szûk környezetben élik.
A június 14-én, a
Kittenberger-napok keretében rendezett keverékkutya
szépségverseny nem ilyen
nap volt számukra. Hûséges
társaink délután ellepték a
Dám környékét. Volt, akit
megfésült a gazdi, más új pórázt kapott, de találkozhattunk olyannal is, akinek új frizurája lett aznapra.
Egy közös vonás azonban
fellelhetõ volt, mindegyiküknek csillogott a szemük, hiszen egy igazi szépségverseny volt a javából. Mind a 25
nevezõ gyõztessé vált, igazi

egyéniségeket ismerhettünk
meg. Ifjú, s aggkorú kutyusuk
is részt vettek a megmérettetésen, hiszen a legfiatalabb s
legidõsebb közt közel 20 év
korkülönbség volt.
Köszönjük Petrovics László polgármester úrnak, Gánti
Tibornének (Méda asszony) és
Von Benko Ferencnek a zsûriben való közremûködésüket,
Heinczné Cserni Katalinnak a
konferálást, a Máté Alapítvány
tagjainak és családtagjainak
segítségét és nem utolsó sorban a résztvevõ gazdiknak, kutyusoknak és érdeklõdõknek,
hogy részvételükkel megtisztelték a rendezvényt!
Köszönjük Gaál László úrnak és kedves feleségének,
hogy elfogadták a Máté Alapítvány meghívását és fenséges orosz agaraikkal és azok
tacskó barátaival emelték a
rendezvény fényét!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik férjem, édesapánk halálakor fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
A GYÁSZOLÓ RADICS CSALÁD

CSALÁDI
NAPKÖZI!
Nagymaroson õsszel családi napközi beindítását
tervezzük, bölcsõdés és
óvodás korú gyermekek
részére!
Információ és jelentkezés:
06-20/932-7168
Gyermekfelügyelet a
nyári idõszakban is!
Gyermekmegõrzés
néhány órára is!

A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény
5. § (1) bekezdése kötelezõen elõírja valamennyi termõföld használó részére a termõföld hasznosításának kötelezettségét.
A földhasználó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termõföldet mûvelési
ágának megfelelõ termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi elõírások betartása mellett a gyomnövények
megtelepedését és terjedését
megakadályozni.
Szõlõt és gyümölcsöst a
mûvelési ágának megfelelõ
termeléssel kell hasznosítani.
A földhivatal az elõírt
hasznosítási kötelezettség
betartását rendszeresen,
helyszíni szemlék során ellenõrzi.
A helyszíni szemlék során
ellenõrzi továbbá:
- a természetbeni állapot
és az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatok egyezõségét (mûvelési ág megváltozása, illetve bejelentésének
elmulasztása),
- az idõleges más célú
hasznosítás megszûntését,
- az idõleges más célú
hasznosítás engedély lejárta
után az eredeti állapotba történõ helyreállítást,
- a más célú hasznosítás
megkezdésének elõzetes bejelentését,
- a földminõsítési minta-

tereket,
- felderíti az engedély nélküli, más célú hasznosításokat, illetve ezt követõen az
eredeti állapotba történõ
helyreállítás megtörténtét,
- felméri az újrahasznosítást igénylõ területeket.
Felróható mulasztás esetén, a földhivatal földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót, annak hiányában
a termõföld tulajdonosát.
Amennyiben a bírsággal
érintett földrészletnek több
földhasználója van, illetõleg
az érintett földrészlet közös
tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat,
illetõleg tulajdonosokat
egyetemlegesen terheli.
A bírság mértéke a termõföld ingatlan-nyilvántartás
szerinti aranykorona értékének kétezerszeres szorzata, illetve minimum 10.000 forint.
A bírságot, az azt kiszabó
határozat jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül
kell megfizetni. A határidõre be nem fizetett földvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minõstül.
A fentiek alapján felhívjuk a termõföld használók és
tulajdonosok figyelmét a termõföldek hasznosítási, valamint a felhívásban még felsorolt kötelezettségeknek betartására, mely mindannyiunk közös érdeke!
KÖRZETI FÖLDHIVATAL
VEZETÕJE
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Köszönöm mindazoknak, akik feleségem, dr.
GYARAKI FERENCNÉ sz.: MAURER
ELEONÓRA temetésén való megjelenésükkel, iránta érzett tiszteletüket és szeretetüket
kifejezték, így osztozván a család gyászában.
DR. GY. F. F.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki édesanyánk,
VALENTIN JÓZSEFNÉ sz.: MAROS ANNA temetésén részt vettek, és az emlékezés virágait elhelyezték.

HA SZERETNÉD, HOGY:
CSAK VELED foglalkozzanak,
NE csípjen a szempillafestés,
NE pattogj ki a gyantától,
NE csak szépülj pihenj is,
vagy beszélgess egy jót.
TUDOD?
SZÉPSÉGMÛHELY
Fõ tér 9. 06-30/380-6233

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
(CSÓTAI SÁNDORNÉ)

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

Anyakönyvi hírek
Születtek: Füle Károly és Fehér Anita fia Bence,
Rácz Tamás és Kiss Tímea fia Zsombor Tamás,
Pozsgai György és Hajós Mária lánya Petra, Mosolygó Attila és dr. Bárány Olga lánya Anna,
Schäffer Gábor és Sándor Dorottya fia Áron.
Elhunytak: Psenák János, Maurer Károlyné
(Cserba Ilona), Heincz Gézáné (Jung Teréz), Radics
Károly, Pályi Sándor Péter.
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július 5-tõl 20-ig
1kg
1kg
265gr
1kg
300gr
1kg
250gr
500gr
1kg
1kg

795.825.285.1075.985.1095.395.595.695.699.-

(795 Ft/kg)
(825 Ft/kg)
(1075 Ft/kg)
(1077 Ft/kg)
(3283 Ft/kg)
(1095 Ft/kg)
(1580 Ft/kg)
(1190 Ft/kg)
(695 Ft/kg)
(699 Ft/kg)

Lajoskomáromi tejföl 20%
Lajoskomáromi tejföl 20%
Lajoskomáromi kefír
Lajoskomáromi joghurt
Lajoskomáromi teavaj 82%
Milram edami sajt
Milram gouda sajt
Alpok ementáli sajt
Francia camamber vágó brie sajt

175gr
375gr
375gr
375gr
100gr
1kg
1kg
1kg
1kg

79.145.129.129.139.895.895.1255.1985.-

(451 Ft/kg)
(387 Ft/kg)
(344 Ft/kg)
(344 Ft/kg)
(1390 Ft/kg)
(895 Ft/kg)
(895 Ft/kg)
(1255 Ft/kg)
(1985 Ft/kg)

Burrito mexikói vacsora menü
Fajita dinner vacsora menü
Hame sólet marhahússal
Hame rizseslecsó kolbásszal
Hame zúzapörkölt

620gr
505gr
400gr
400gr
400gr

349.349.389.389.389.-

(563 Ft/kg)
(691 Ft/kg)
(973 Ft/kg)
(973 Ft/kg)
(973 Ft/kg)

Kofa sûrített paradicsom
Dawtona hámozott paradicsom
Ragazza csemege uborka 3-6 cm

140gr
400gr
720ml

55.155.299.-

(393 Ft/kg)
(388 Ft/kg)
(415 Ft/l)

Extra instant kávé
Omnia õrölt vák. kávé
La Mattina 3in1 instant kávé 10*18gr
La Mattina 2in1 instant kávé 10*18gr

200gr
250gr
180gr
180gr

799.479.285.285.-

(3995 Ft/kg)
(1916 Ft/kg)
(1583 Ft/kg)
(1583 Ft/kg)

Tiger energiaital
Mizse ásványvíz (dús, mentes)
Fonte Verde ásványvíz (dús, mentes)
Trombi Dumbi szénsavas üdítõital (több íz)

250ml
1,5l
1,5l
2l

145.49.49.79.-

(580 Ft/l)
(33 Ft/l)
(33 Ft/l)
(40 Ft/l)

Baba hajbalzsam
Dymol Dymosept fertõtlenítõ
Zum általános tisztító
Zum mosogatószerek
Zum öblítõk
Zum wc tisztítók
Well habfürdõk
Well Done szórófejes kerámialap tisztító
Well Done szórófejes inox tisztító
Well Done hideg zsíroldó szórófejes
Well Done mosogatószer

400ml
750ml
750ml
1l
1l
1l
1l
750ml
750ml
750ml
500ml

449.179.165.189.175.255.175.499.499.699.139.-

(1123 Ft/l)
(239 Ft/l)
(220 Ft/l)
(189 Ft/l)
(175 Ft/l)
(255 Ft/l)
(175 Ft/l)
(665 Ft/l)
(665 Ft/l)
(932 Ft/l)
(278 Ft/l)

Üzleteink

Palatin soproni felvágott
Palatin olasz felvágott
Palatin grillkolbász (5 íz)
Palatin turista szalámi vcs.
Palatin debreceni kolbász vcs.
Lucifer kolbász (csípõs, csemege)
Ász diákcsemege
Ász útitárs
Ász füstölt kenyérszalonna
Ász pizza blokk sonka

2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás (nyári):
H-P: 6-20, Sz: 7-18,30, V: 7-14

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás (nyári):
H-P: 6-20, Sz: 7-18,30, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás (nyári):
H-P: 6-20, Sz: 7-18,30, V: 7-14

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

