2009. április 10. - 120 forint

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja
Az 1848-49-es események
példát adhatnak a ma emberének
Igenis sikeresek leszünk, megint MAGYAROK leszünk!

“Tartsátok tiszteletben e napot,
melyen nép szava elõször megszólalt.
Márczius 15-dike az, írjátok
föl szívetekbe és el ne felejtsétek.
A magyar nemzet szabadsága e naptól kezdõdik.” - írta naplójába Jókai Mór a forradalmi
napot követõen.
„Történelmi helyen élnek.

szédében március 15-én délelõtt,
a mûvelõdési házban a 1848-49es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségen az ünnepi szónok, Kopeczky
Lajos (képünkön), Nagymaros
Pro Urbe díjazottja, Erdõkertes
alpolgármestere.
Az ünnepség a Himnusszal
kezdõdött, majd a Nagymarosi

Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyõzelem az elmuláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Felelõsségük így nagyobb lehet.
Talán itt van Önök között Petõfi, Vasvári, Jókai, Táncsics? Jó,
tudjuk nincsenek itt közöttünk, de
szellemiségük a szívünkhöz szól.
Az Önök szívéhez” - mondta be-

Férfikar Bárdos Lajos kórusmûvét - Huszárnóta, Márciusi
ifjak, Huszártánc – adta elõ
Juhász Orsolya karnagy vezényletével.
folytatás a 4. oldalon

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy nagyvízi meder besorolási eljárást a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelõség KTVF: 274-1307/2009 számú
végzésével megszüntette. Részletes beszámolónk
lapunk 3. oldalán.
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Várják a javaslatokat az elismerésekre
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 12/2004. (V. 25.) számú
rendeletének értelmében a
helyi közösség szolgálatában kiemelkedõ érdemeket
szerzett személyeket és
szervezeteket méltó elismerése jeléül Nagymaros Város Díszpolgára címet, Pro
Urbe Emlékérmet, valamint
Nagymaros Ifjúságáért nevelési-oktatási szakmai díjat
alapított.
Az elismerések odaítélését és átadását megelõzõ eljárás lefolytatására a Képviselõ-testület a Nagymaros
Város Díszpolgára cím és a
Pro Urbe Emlékérem esetében adományozására az
ügyrendi összeférhetetlenségi és szavazatszámláló bizottságot, a „Nagymaros Ifjúságáért” nevelési-oktatási
szakmai díj esetében pedig

a humánügyi bizottságot jelöli ki.
A rendelet értelmében az
elismerések adományozására minden év április 30-ig
tehetnek javaslatot a polgármester, a jegyzõ, a képviselõk, a képviselõ-testület bizottságainak tagjai, a nevelési-oktatási intézmény vezetõje, a nevelõtestületi közösség, a nagymarosi egyesületek, szakmai, civil szervezetek, intézmények, és
legalább 20 nagymarosi állandó lakóhellyel rendelkezõ lakos.
Idén is szeretnénk az augusztus 20-i ünnepség keretében ezeket az elismeréseket átadni az arra érdemeseknek, de ehhez az Ön(ök) segítségét kérjük. Kérjük, ha
van javaslata, ki lehetne érdemes arra, hogy személyüket és cselekedeteiket meg-

felelõképpen értékelve példaként állíthassunk a jelen és
az utókor elé, akkor kérem,
azt juttassa el április 30-ig a
fent említett bizottságok elnökeinek e-mailen, vagy lezárt borítékban a polgármesteri hivatalban legyen szíves
leadni javaslatát. (Az ügyrendi összeférhetetlenségi
és szavazatszámláló bizottság elnöke: Német Imre
nemet.imre@nagymaros.hu,
a humánügyi bizottság elnöke: Rudolf Józsefné
rudolf.kriszta@nagymaros.hu).
Bõvebb felvilágosítást a díjak adományozásának feltételeirõl, annak rendjérõl a
polgármesteri hivatalban
kaphat, ahol készségesen állunk rendelkezésére.
Várjuk javaslatait a városi kitüntetésekre!
NAGY ESZTER
STRATÉGIAI REFERENS

Pályázat a helyi
lap elõállítására
Új pályázatot ír ki Nagymaros
Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a Nagymaros újság, a város politikailag
független, tájékoztató jellegû
helyi havi lapjának elõállítására, szerkesztésére és terjesztésére.
A lap felelõs kiadója Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A
testület köt szerzõdést a vállalkozóval az újság elõállítására, szerkesztésére és terjesztésére, közösen kialakítják a
lap szellemiségét. Az önkormányzat legfeljebb havi
84000,- forint összegû vállalkozási díjat fizet a feladatok
ellátásáért.
Az elvégzendõ feladatok
és a pályázati feltételek részleteit a város honlapján
(www.nagymaros.hu) közzétett pályázati kiírás tartalmazza.
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Megszüntették a nagyvízi
mederrel kapcsolatos eljárást

Lakossági
tájékoztatás

tõi részvételével konferenciát is rendeztek, melyen a térség érintett polgármesterei
között jelen volt Petrovics
László polgármester is. A
tanácskozáson részt vett dr.
Fónagy János országgyûlési képviselõ, volt közlekedési és vízügyi miniszter és dr.
Harrach Péter országgyûlési képviselõ, a parlament alelnöke.
A konferencián, tekintettel a lakosság és az önkormányzatok részérõl felmerült problémákra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviseletében
Láng István fõosztályvezetõ értékelte a jogszabály
végrehajtásával kapcsolatban felmerülteket.
Az önkormányzatok jogi
aggályait dr. Cservák Csaba alkotmányjogász foglalta össze. A problémák megoldására Láng István a következõ javaslatokat tette:
· Az önkormányzatok védelmi tevékenységét a nagyvízi meder eljárás során figyelembe veszik (védelmi
terv árvízvédelmi fejezete);
· A nagyvízi meder bejegyzését meghatározó víz-

A Központi Statisztikai Hivatal a 2009. évi Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program keretében Nagymaroson
a lakosság körében rendszeresen megbízással és igazolvánnyal ellátott összeírók
adatfelvételt végeznek.
„Háztartási Költségvetési és
Életkörülmény Adatfelvételt”
havi rendszerességgel végzik
„Munkaerõ-felmérést” havi
rendszerességgel végzik
„A lakosság utazási szokásait” negyedéves rendszerességgel végzik
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a
személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény elõírásainak
megfelelõen kezeli, azokat
más szervek személyek részére nem szolgáltatja ki. Az
eredményeket név és egyedi
adatok nélkül összesített formában teszi közzé.
Kérjük a lakosság együttmûködését és a KSH megbízott és igazolvánnyal rendelkezõ összeíró munkatársai
részére az adatfelvételt lehetõvé tételét.
Köszönöm az együttmûködést:
HUTTER JÁNOSNÉ JEGYZÕ

Eredményre vezetett a lakosság, különbözõ szervezetek és az önkormányzatok,
köztük Nagymarosnak három helyre, a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez, a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatósághoz és Szabó Imre Környezetvédelmi és Vízügyi
miniszterhez írt levélben
való tiltakozása a nagyvízi
meder kijelölési eljárásával
kapcsolatban. A KözépDuna-völgyi Vízügyi, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Felügyelõség az
eljárást március 23-án végleg megszüntette. Az eljárás
lényege az lett volna, hogy
az árvízzel fenyegetett ingatlanok tulajdoni lapjára be
akarták jegyezni a veszélyre utaló szöveget, ezzel jelentõs anyagi hátrányt okozva a tulajdonosoknak.
Az eljárást felfüggesztõ
végzés indoklásában a következõ olvasható: „A Felügyelõség – tekintettel arra,
hogy az Igazgatóság 3606213/2009. számú, 2009. február 16. napján kelt levelében, illetve az eljárással érintett ingatlan tulajdonosok is
többen kérték az eljárás felfüggesztését – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
32. § (3) bekezdése alapján
az eljárást a KTVF: 274-48/
2009. számú végzésében az
eljárással érintett ingatlanok
listájának felülvizsgálatáig,
de legkésõbb 2009. december 31. napjáig felfüggesztette.” A végzés a polgármesteri hivatalban március
24-én kifüggesztésre került.
Az eljárást felfüggesztõ
levél után Gödön, a volt BM
üdülõ színháztermében a
helyi önkormányzat szervezésében március 31-én délelõtt szakemberek, a Vízügyi Szolgálat szakági veze-

szinteket csökkentik;
· Az önkormányzatok védekezési-fejlesztési terveinek függvényében (töltésépítés) a bejegyzéstõl határozott ideig, megvalósítás
esetén végleg eltekintenek;
· A vízügyi ágazat megkezdi a nagyvízi mederkezelési tervek készítését, amely
az árvízszinteket nem befolyásoló területeken nem korlátozza az ésszerû területhasználatot.
A vitában elhangzott
jogszabályi aggályokkal
kapcsolatban a jogszabályok felülvizsgálatát kezdeményezik. Tekintettel az
eljárás felfüggesztésére és
a vízügy módosított elképzeléseire a megjelentek
szoros és folyamatos
egyeztetésben állapodtak
meg. A konferencián az
érintett polgármesterek
kérdései és a szakemberek
válaszai alapján az elõzõekben elmondottakkal
egyetértés alakult ki. Az eljárással kapcsolatos jogszabályok átgondolása mellett
a nagyvízi meder kijelölésének tervezett új határideje: 2010. december 31.
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Az 1848-49-es események
példát adhatnak a ma emberének
Igenis sikeresek leszünk, megint MAGYAROK leszünk!
folytatás az 1. oldalról
A kórusének után Bálint
Zádor Kányádi Sándor: Nyergestetõ címû versét adta elõ.
Az ünnepségen Zoller Csaba
(képünkön jobbra), városunk alpolgármestere mondott köszöntõt. A több mint 160 évvel ezelõtt történtek a mai napig hatással vannak történelmünkre – hallottuk. Az 1848-49-es események példát adhatnak a ma emberének és segíthetnek eligazodni a jelenkor útvesztõiben. Március 15-e a magyar történelem
nagybetûs ünnepe, amely a tenni akarás és az összefogás jó példája. És olyan meghatározó pont
történelmünkben, amelyrõl minden évben meg kell emlékeznünk. A megemlékezés tolmácsolja köszönetünket azoknak az
embereknek, akik vérüket és életüket áldozták a magyar hazáért
és szabadságért, s egyben példamutatás gyermekeinknek és unokáinknak is, ha majd felnõnek,

rításának homok dûnéit, de felépíti a törvényesség, az igazságosság, a nemzetet tisztelõ és az
e szerint élõ társadalom szilárd
szikláit. Hazát, otthon teremt.
Irigylem azokat, akik 184849-ben ezt a csodát létrehozták,
és nekünk örökül hagyták.
Világgá kiáltottuk, hogy a
magyart nem lehet büntetlenül
megalázni!

fi, Vasvári, Jókai, Táncsics?
Jó, tudjuk nincsenek itt közöttünk, de szellemiségük a szívünkhöz szól. Az Önök szívéhez.
Mit mondanak?
Szép jövõt vázolnak. Szépet,
ha mi is úgy akarjuk.
Ha elhisszük, hogy van erkölcsi erõnk egészséges nemzetben
gondolkodni, élni. Ha itt Nagymaroson az összefogás, az egymás segítése uralkodik. Látják,
akár példakép is lehetnek e szétzilált országban. Önökön múlik.
1848 ezt üzeni.
És akkor sikeresek lehetnek.
Én tudom, hogy sikeresek lesznek. Tegyünk esküt! Igenis sikeresek leszünk. Megint MAGYA-

évig volt az MTV munkatársa,
jelenleg a Budapest Televízió
mûsorvezetõ-szerkesztõ munkatársa – elõször Jókai Mórnak, az
1848. március 15-i eseményekrõl írt feljegyzésébõl olvasott fel,
majd a 161 évvel ezelõtt történtekkel kapcsolatban mondta el
gondolatait, összehasonlítva az

Kopeczky Lajos és Ivor Andrásné alpolgármester

Az iskolások elõadása
és aktív résztvevõi lesznek a történelmünknek, ne feledjék: néha
meg kell állni és vissza kell tekinteni. Számot kell vetni, honnan jöttünk s merre tartunk. Az
emlékezés biztosítja a folytonosságot a múlt és a jelen között és
reményeink szerint kulcs a jövõhöz is. Ezek az ünnepek erõsítik
magyarságunkat és nemzettudatunkat és segít az elõttünk álló
feladatok megoldásában –
mondta Zoller Csaba.
Az ünnepi szónok, Kopeczky
Lajos szerkesztõ-riporter - korábban városunk lakója, aki 35

akkori eseményeket a mai történésekkel.
„1848 március 15-e.
Jókai prózája hõsi eseményrõl számol be. Úgy, ahogy akkor
érzett. Éreztek. Petõfi hõsi költeményben adta önmagát: „Föltámadott a tenger…”
Jól tudjuk, a tenger megállíthatatlan.
Félni, rettegni kell tõle. Akiknek rossz a lelkiismerete.
Az õrjöngõ tenger zúz, pusztít. De épít is.
Lebontja az igazságtalanság,
az elnyomás, a lelkek elnyomo-

Kedves Nagymarosiak!
Mit éreznek most ezen a szent
ünnepen? Rend van hazánkban?
Méltó az életünk történelmi múltunkhoz? Felemelhetjük a fejünket és tiszta szívvel összefoghatunk?
Vélnek felfedezni hasonlóságot 1848 és napjaink között?
Kérem, most ne válaszoljanak.
Elegendõ, ha a százezres
nagyságrendû munka és hajlék
nélküli társainkra, a mindennapi megélhetéssel küszködõ nyugdíjasainkra, a reménytelen fiataljainkra, a nemzetet menteni
igyekvõ nagycsaládosokra gondolnak.
Kihagytam volna bárkit is?
Szándékosan.
Nem szükséges néven nevezni õket. Mindnyájan tudjuk, ismerjük, kikrõl van szó. Ismerjük
az összefüggéseket.
1848-ban kimondták: „Elég
volt!”
Mit most mit mondjunk?
Önök mit mondanak?
Történelmi helyen élnek. Felelõsségük így nagyobb lehet.
Talán itt van Önök között Petõ-

ROK leszünk!
Ezt kívánom Önöknek tiszta
szívvel!”
Az ünnepi mûsorban a 1848
március 15-i események egy
részletét elevenítették meg a
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola 4. b osztályos tanulói, melyben tánccal
közremûködtek a 4. a és 4. b
osztályosok. A mûsor összeállítói és betanítói voltak Naményiné Markó Edit és Heincz
Tamásné, a táncot koerografálta
és betanította Kis Demeter Erika és Kis István, a betanításban
segített: Bozóki Marianna. Zongorán közremûködött a Himnusz és a Szózat kíséretével
Lénárdné Patai Zsuzsanna.
Az ünnepség végén a szervezõknek Zoller Csaba alpolgármester virággal, az ünnepi
szónoknak Ivor Andrásné alpolgármester ajándék átadásával mondott köszönetet. A fellépõ fiatalok pedig Heincz
Tamásnétól egy, az ünnepi alkalomhoz illõ, „kokárda” tortát kaptak ajándékba.
FISCHER ERZSÉBET
FOTÓK: KISS PÉTER
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Húszmillió forintos
hitelfelvételrõl döntött a testület
Nagymaros Város Képviselõtestülete március 23-án és
március 30-án rendkívüli üléseket tartott, melyeket egyebek mellett a következõ döntéseket hozták:

Minden további hitelfelvételhez külön testületi döntés
kell!
- Az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára elõírt
kötelezõ és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások, a Napkö-ziotthonos
Konyha részére egy fõzõüst,
húsdaráló és szeletelõ-gép beszerzése. Ennek költsége 255
ezer forint, melybõl 170 ezer
forint a hitel és 85 ezer forint
az önrész.
A környezetvédelemhez
kapcsolódó beruházási célok
hitelösszeg 7.490 ezer forint.
- A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások - a Zöld Híd
Programja keretében 106 települést érintõ beruházás
nógrádmarcali és kerepesi
hulladékkezelõ központok, a
hulladékudvarok (részben) és
a hulladékgyûjtõ szigetek
megvalósítására terjed ki.
Nagymarost a beruházás két
részben érinti, a meglévõ hulladékudvar fejlesztésével és a
hulladékgyûjtõ szigetek átalakításával kapcsolatban.
- Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások. A pályázat alapvetõ célja, hogy a Nagymaros város területén jelenleg teljesen hiányzó árvízvédelmi vonal az elõírt
biztonságot nyújtó mértékben
kiépítésre kerüljön. A projekt
keretében 2390 méter partszakasz bevédése történik meg.
Informatikai közmûfejlesztés hitelösszeg 710 ezer forint.
- Önkormányzati információs és infokommunikációs
rendszerek (alkalmazói rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges beruházások finanszírozása. Az önkormányzatnál jelenleg üzemelõ szerver cseréjére
210 ezer forint, valamint új
szoftver
beszerzésére
(FELFIN-rendszer), további
500 ezer forint hitel.

Március 23.
A 4/2004.(II. 20.) NKÖM
rendelet – a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról – értelmében a
pályázatot kívánnak benyújtani a Nagymaros Város Könyvtár és Mûvelõdési Ház Intézmény mûszaki/technikai eszközeinek gyarapítása céljából
352.000 forint összköltség
mellett 176.000 forint önrész
vállalásával.
*
Eredménytelennek nyilvánította a testület a Nagymaros
újság elõállítása és szerkesztése és terjesztése-pályázatra
„Bordó” jeligével beérkezett
egyetlen érvényes ajánlatot,
amelyet nem fogadtak el. Felkérték a polgármestert, hogy
az újságot jelenleg is elõállító
céggel - a DunaPress Bt-vel hosszabbítsa meg a szerzõdést
2009. május 31-ig. Ezzel egyidejûleg döntöttek új pályázati
kiírás megjelentetésérõl.
*
Döntöttek arról, hogy
Nagymaros Város Önkormányzata elõzõ testülete által
eldöntött 20 millió forint
összegû Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelkeretre történõ szerzõdés megkötését az új testület megerõsíti. A hitel a következõ célok
finanszírozására szükséges:
-Az elsõ hitel részlet felvétele a rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatban történik. A Helyi Építési Szabályzat (Településrendezési
terv) elkészítése folyamatban
van. A megvalósítás több részletben történik, a projekt összköltsége 15 millió forintot tesz
ki. Ennek egy részét 8.120
ezer forintot tervez az önkormányzat kifizetni, amelyhez
Március 30.
7.714 ezer forint összegben
A képviselõk döntöttek arkíván hitelt igénybe venni, és ról, hogy a helyi vendéglátóehhez 406 ezer forint önkor- ipari egységek tevékenységémányzati önrészt biztosítanak. rõl, mûködési engedélyek tar-

talmáról és nyitva tartásáról
a polgármesteri hivatal teljes
körû tájékoztatást készítsen a
következõ testületi ülésre.
*
A testület döntött arról is,
hogy az Eckert-féle építkezésrõl teljes körû tájékoztatást készítsen a hivatal és terjessze elõ
a következõ testületi ülésre.
*
Ugyancsak teljes körû tájékoztatást kértek a képviselõk
a Visegrád utcai ingatlan tulajdonviszonyáról és kérték,
hogy azt a hivatal terjessze elõ
a következõ testület ülésre.
*
Döntés született arról hogy
az orvosi ügyeleti ellátás végzésére vonatkozóan új pályázatot írjanak ki.
*
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
felkérte a polgármestert az önkormányzati ingatlanvagyonnal
kapcsolatos elõterjesztésben
felsorolt és az elhangzott javaslatok alapján kiegészített lista
szerinti további hasznosításra
tervezett ingatlanok felmérésére, mûszaki állapotuk-értékük
meghatároztatására. A felmérésre, értékmeghatározásra,
gazdaságossági projekt vizsgálatra keretösszegként 5.500.000
forintot határoz meg. Ennek 10
százaléka a tárgyévi költségvetés terhére, 90 százaléka a 2010.
évi költségvetés terhére történjen. A 2009. évi költségvetésben tervezett összeg forrás oldala a polgármesteri keret. A
2009. évi forrás oldalt az elsõ
ingatlanértékesítési bevétel terhére pótolja a képviselõ-testület. A 2010. évi forrás oldala az
ingatlan értékesítési bevétel.
*
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
a kosdi Idõsek Klubjának mûködtetésérõl szóló együttmûködési szerzõdést megkösse,
ennek megfelelõen Nagymaros
Város Önkormányzata Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítását, valamint mûködési engedély módosítását
készítse elõ és azt terjessze a
képviselõ-testület elé.
*
A testület felhatalmazta a

polgármestert, hogy Nagymaros Város Önkormányzata,
mint gesztor település képviseletében a Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti Társulás
és Visegrád Város Önkormányzata közötti az elõterjesztés mellékletét képezõ
megbízási (feladatlátási) szerzõdést megkösse, egyben felhatalmazta a polgármestert,
hogy az intézmény módosított
és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát aláírja, és
ez alapján kezdeményezze a
társulás mûködési engedélyének módosítását.
*
Döntött a képviselõ-testület
pályázat benyújtásáról a decentralizált vis maior alapból,
a Magyar utca 17. szám elõtti
közterületen történt, ismeretlen
üreg beszakadásának hatástalanítási költségeinek támogatása céljából. A pályázatot a
szakértõi vélemény alapján a
2.028.000 forint összes költség
mellett, 1.419.600 forint támogatási kérelemmel, 608.400 forint önrész vállalása mellett
kell benyújtani.
*
A tárgyalandó napirendek
között szerepelt a helyi rendelet között a tervtanácsi rendeletet, azonban a képviselõk
úgy döntöttek, azt visszaadják
átdolgozásra és pontosításra,
majd azt a következõ ülésre
terjesszék be.
*
A képviselõ-testület kérte
az önkormányzat pénzügyi
szabályzatainak változásait átvizsgálásra a szakbizottság
külsõs tagjai részére küldjék
meg és azt a következõ rendes testületi ülésre a bizottsági tagok véleményével kiegészítve terjesszék be.
*
A testület a köztisztviselõi
teljesítménykövetelmények
alapját, képezõ célokat az elhangzott módosításokkal
együtt az elõterjesztés szerint
elfogadta.
A március 30-i második
rendkívüli ülésen a napirenden
a vagyonrendelet módosítása
szerepelt, valamint tájékoztatás
a képviselõi vagyonnyilatkozatokról, azonban a képviselõtestület a napirend tárgyalását
elhalasztotta és kérte az elhangzott javaslatokkal módosítva az elõterjesztés elõkészítését és véleményezését.
F. E.

6

Nagymaros

Petrovics László szerint tartható az idei költségvetés
Fejlesztésekre egyelõre nem jutott pénz

Nagymaros város költségvetését a képviselõ-testület
március 23-án fogadta el
761 millió 779 forint a bevétellel, ugyanennyi a kiadással és 99,8 millió költségvetési hiánnyal. A tavalyi és az azt megelõzõ évet
80, illetve 130 milliós hiánnyal fogadta el a testület,
de ezek a számok nem teljesültek, s nem volt szükség
hitel felvételre sem. Petrovics László polgármester
bízik benne, hogy idén is
sikerül az évet a korábbiakhoz hasonlóan zárni.
- Mire jut az idei költségvetésbõl? – kérdeztük
Petrovics László polgármestert.
- A költségvetésbõl – ez
2,5 év tapasztalata -, az intézmények fenntartása
megy el a bevételek döntõ
része, így nem marad pénz
fejlesztésre, út- és járdaépítésre, a közterületek
fenntartására, mert nincs
rá elég pénz. Minden évben külön tételként szerepel a költségvetésben,
hogy a normatív támogatáson felül melyik intézményre mennyit költünk,
ez az idei költségvetésben
is szerepel, s a város honlapján is olvashatják a város polgárai. Tájékozódhatnak arról, hogy melyik
intézmény hány fõt foglalkoztat, mekkora a költségvetési hiánya egy-egy intézménynek, és hogy azokat a normatívákon felül
mennyivel támogatja az
önkormányzat. Ez a szám
tavaly az iskola esetében
mintegy 70 millió, az óvodánál 54 millió forint körül volt, s a korábbi években is nagyságrendileg ez
a hozzájárulás körvonalazódott ki a költségvetésünkben. Idén sem tudunk
mást tenni, mert az elõzõ
és a mostani testület is azt
az irányt képviseli, hogy a
szolgáltatás minõségét
ezekben az intézményekben fenn kívánja tartani.
- Az elõzõ évekhez viszonyítva mekkora a 2009es évre betervezett költségvetési hiány?

- Amikor 2006. december 31-gyel átvettem a város vezetését, akkor összességében 103,5 milliós mínuszunk volt. Ez a szám a
korábbi újságcikkeknek
nem pontosan felel meg, de
most áttekintettük az összes
korábbi adatot, az például
az OTP számlaegyenlegeket és minden egyebet figyelembe véve a végsõ
szám 103,5 millió forint
volt. 2007-ben ez az összeg
körülbelül az infláció arányával emelkedett, a kiadásaink a gázáremelések és
egyéb költségnövekedés figyelembevételével nagyjából 110 millió forintra nõttek. Késõbb bevállaltunk
olyan feladatokat, mint például a Településrendezési
Terv (Helyi Építési Szabályzat) módosítása mely
leginkább a szálloda és termál projekt megvalósulása,
illetve egyéb a város fejlõdését célzó kezdeményezés
érdekében történt. A HÉSZ
módosítása 4 millió forint
körüli összeget emészt fel,
illetve voltak olyan, rosszul
leigényelt normatíváink,
amiket vissza kellett fizetni. Mindezeket figyelembe
véve, a 2008-as évet 120,5
millió forint mínusszal zártuk, ami egy kezelhetõ, még
nem túlzott a költségvetési
hiányt eredményezett. A települések többsége hasonló,
vagy nálunk még rosszabb
helyzetben van, ez a kötelezõ feladatok rendkívül
alulfinanszírozottsága miatt
van.
- Az idei költségvetésbe
terveztek pénzt fejlesztésre?
- Azzal kezdeném, hogy
nem szeretnénk tovább adósodni. Ebben az évben úgy
fogadtuk el a költségvetésünket, hogy semmilyen
fejlesztést nem tettünk be.
Azért nem, mert számítunk
jó néhány olyan bevételi
forrásra, mint például az
ÖNHIKI (az önhibáján kívül hátrányos helyzetben
lévõ önkormányzatok támogatása), melyet az év
késõbbi szakaszában tudunk
megcélozni - sajnos tavaly
nem voltunk erre a támoga-

tási formára jogosultak, de
idén úgy néz ki, hogy igen.
Még készül az igénylési
anyag, ha befejezõdik, akkor tudjuk majd pontosan,
hogy milyen összegre kérhetünk támogatást. Ugyanígy a mûködésképtelen önkormányzatok támogatására is fogunk pályázni, ezt
szintén nem tudjuk, hogy
mekkora tétel, de ha megkapjuk, ebbõl is lehet fejleszteni. Emellett van néhány olyan intézményi és
önkormányzati normatíva,
amit most még nem tudunk
tervezni, mert csak év közben igényelhetõ. E bevételekkel lehet a költségvetési rendeletet módosítani, s
akkor a fejlesztésekre is tudunk pénzt beépíteni a
költségvetésünkbe.
Rengeteg tervezési feladatunk van, a parkolási
rendtõl kezdve a középületekre vonatkozó tervek
elkészítéséig, hiszen pályázni csak tervekkel tudunk. Szükségünk van pályázati önrészre is, ezek
szintén nem lettek teljes
körûen betervezve a költségvetésbe. Így is csak
olyan pályázatokat nyújtunk be, amelyeken várható, hogy nyerni is fogunk.
- Mekkora az az összeg,
amit az önkormányzat az
intézményei mûködtetéséhez hozzáad?
- Az önkormányzat
összesen 152,3 millióval
támogatja az intézményeit, ennyivel kevesebb a
normatíva, amit kapunk.
Az általános iskola 60 milliót, az óvoda 44 milliót
kap, majdnem 14 milliót a
gondozási központ, 13
milliót a napközis konyha,
13,5 félmillió a mûvelõdési ház 1,5 millió a Mosoly
Társulás, a gyermekjóléti
és családsegítõ szolgáltatás, majdnem 6,7 milliót a
pedagógiai szakszolgálat,
ez utóbbi összeg a tavalyihoz képest sokkal több. A
civil szervezetek támogatására idén is 3 millió forintot terveztünk, de ha a
bevételeink jól alakulnak
év közben, akkor év végén

még lehet, hogy 500 ezer
forintot ehhez az összeghez hozzá tudunk tenni.
Idén is támogatjuk a Bursa
Hungarica díjat 500 ezer,
az Arany János-díjat 600
ezer forinttal. Mint a korábbi években, a helyi védett épületek felújításának
támogatására 1 millió forint keretösszeget állítottunk be. Szeretnénk a Dunakanyar Fúvósegyüttest
(lehetõségeinkhez képest)
külön támogatni – ezt a
testület meg is szavazta 200 ezer forinttal, mivel
számtalan önkormányzati,
jótékonysági és egyéb rendezvényen teljesen ingyen
vesznek részt és szórakoztatnak bennünket.
- Melyek azokat a nagyobb kiadások, amelyek
terhelik a költségvetést?
- A költségvetés nagyobbik részét a személyi
juttatások teszik ki és az
azokat terhelõ munkaadói
járulékok, ami mintegy
445 millió forint. Közvilágításra 18 millió forintot
terveztünk a költségvetésben. Egyéb dologi kiadásokra majdnem 200 millió
forint van tervezve, a mûködési kiadásokra 39 millió forint, ehhez jön még
némi fejlesztési, karbantartási, felújítási költség,
ebbõl áll össze a 761 millió 779 forint végösszeg.
- Összességében milyennek látja az idei költségvetést?
- Mindenképpen tarthatónak látom, igyekszünk úgy
tervezni a feladatokat, mint
a korábbi években. Én azt
gondolom, hogy az idei évben is képesek leszünk hitelfelvétel nélkül teljesíteni a
mostani számokat és bízom
abban, hogy sikerül egyéb
támogatásokhoz is jutni. Jó
néhány pályázaton indulni
akarunk, de ezek önrészét
nem terveztük, ezekhez - ha
nyerünk - viszont fejlesztési
hitelre lesz szükségünk. Azt,
hogy milyen szerencsével,
erre garanciát vállalni nem
lehet - mondta befejezésül
Petrovics László.
FISCHER ERZSÉBET
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Nagymarosi siker a bor- A kereszténydemokrácia
a válságban a keDr. Harrach Péter országés pálinkaversenyen Aktuális-e
reszténydemokrácia? címmel gyûlési képviselõnk az est vémárcius 18-án este közéleti es- gén - emlékeztetve a közel-

Három év kimaradás után idén
hatodszor, ismét megrendezték
a váci Táncsics Mihály Mezõgazdasági Szakközépiskolában a
borversenyt. Ebben az évben egy
új hagyományteremtõ kezdeményezéssel is bõvült a paletta, hiszen most már pálinkák is meg-

nõsítést. – Sokszor nyeltünk és
kevesebbszer köptünk, hiszen
fõbenjáró bûn lenne kiköpni a jó
bort – mondta.
A pálinkabíráló bizottság elnöke a Fónagy&Walter Vendégés Borház tulajdonosa Fónagy
István szerint nekik jobb volt a

tet rendeztek a mûvelõdési
házban. Az elsõ, hagyományteremtõ szándékkal, a Kereszténydemokrata Néppárt nagy-

múltban lezajlott nagymarosi
idõközi önkormányzati választásról -, elmondta: szeretné, ha
semmilyen veszteség nem kö-

marosi szervezete és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség helyi szervezete által
rendezett est vendége volt dr.
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke,
dr. Rétvári Bence, az IKSZ elnöke és dr. Harrach Péter országgyûlési képviselõ.
A vendégeket az est szervezõi: Heinczinger Balázs
(KDNP) és ifj. Hollik István
(IKSZ) köszöntötték. Heinczinger Balázs bevezetõként
nagypapája, Heinczinger Jánosnak a napjainkban is aktuális versét mondta el.

vetné ezt a küzdelmet. Kiemelte: a passzivitásba vonulás, a
közéletbõl való kivonulás és
ehhez hasonló jelenségek úgy
érzi, a jobboldal létszámát és
erejét gyengítené. Márpedig a
helyi problémákon túl kell lenni - az élet megy tovább –, azok
ne érintsék az egész választókerület, a város és végsõ soron
az ország egészének az érdekeit. Tehát legyünk túl ezen,
gyógyuljanak be a sebek, próbáljuk meg feldolgozni az
egész problémát – mondta dr.
Harrach Péter.

A kerti hulladék égetése
Képünkön Heininger Károly és Ocsenás Tibor
méretettek a versenyen. A vendégeket a program fõvédnöke
Csereklye Károly alpolgármester köszöntötte, és elmondta
nagy örömére szolgál, hogy szép
számban érkeztek be minták.
Megyeri László az iskola igazgatója szerint jó, hogy családok
jelentek meg a versenyen. – A
család a legfontosabb a kulturált
gasztronómiában és fogyasztásban. Örömmel tölt el, hogy több
család is részt vett a versenyen.
A borokból 56 leadott minta,
míg a pálinkából 20 minta érkezett be. Dr. Horváth Károly volt
igazgató, aki elkezdte a versenyek szervezését elmondta: sajnos nem minden bor kapott mi-

helyzetük, hiszen nagyon ízletes
minták érkeztek be, így a döntés
nehéz volt.
A versenyen szépen szerepeltek a nagymarosiak, a vörös bor
kategóriában aranyérmes lett
Heininger Károly Cabernet
sauvignon bora, ezüstérmes lett
Ocsenás Tibor ugyancsak
Cabernet sauvignon borával.
Minõsítést szerzett még Gulyás
Imre, Belányi Béla és Farkas
Tamás bora.
A pálinka versenyen is nagymarosi siker született elsõ lett
Heininger Károly Irsai Olivér
tönköly pálinkája.
Gratulálunk a sikerhez!
FURUCZ ANITA

Ismét itt a tavasz, amikor a kiskerttulajdonosok a lehullott
száraz faleveleket, gallyakat
elégetik. Nagymaros Város
Önkormányzatának 10/2004.
(IV. 27.) számú, az avar és a
kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól szóló rendeletében szabályozza, hogy
melyik napokon lehet nyílttéri
égetést végezni.
A rendelet 5. §-a kimondja: minden olyan területen,
ahol szervezett háztartási hulladékszállítás folyik, a kerti
hulladék égetése március, április, valamint október és november hónapok kivételével
tilos. Azokon a területeken,
ahol szervezett háztartási hulladékszállítás nem folyik, a
kerti hulladék égetése az e
rendeletben szabályozott módon lehetséges.

A kerti hulladékot csak
olyan, megfelelõen kialakított
tûzrakó helyen és telken lehet
égetni, ahol az égetés hõsugárzása környezeti kárt nem okoz.
Kerti hulladékot égetni csak
úgy szabad, hogy az emberi
egészséget és a környezetet ne
károsítsa. A hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot
(pl. PVC, veszélyes hulladék,
stb.). A napi égetést hétfõi és
szombati napokon a nyári idõszámítás szerinti idõszakban
14 óra és 18 óra között, téli idõszámítás szerinti idõszakban
12 óra és 16 óra között, szélcsendes idõben, cselekvõképes
személy jelenlétében szabad
végezni.
E rendelet a hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól nem ad felmentést.
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Harrach Péter országgyûlési képviselõ rovata

Napirend elõtti felszólalás Harrach Péter: Akkor is a
a szociális népszavazás mi hazánk címû könyvébõl
Sajtószabadság vagy médiaterror
egyéves évfordulóján
(Megjelent az Újember címû katolikus hetilapban)

HARRACH PÉTER (KDNP):
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Ház! (Az elnök csenget.) Aki figyeli a parlament ülését, nehezen
tud eligazodni azon, amit itt hall.
Hiszen egy erõs kormánykritikát
hallottunk az elõbb annak a pártnak a képviselõjétõl, amelyik
együtt szavazással kimenti a kormányt a nehéz helyzetbõl. Aztán
egy másik együtt szavazótól azt
hallottuk, hogy hogyan is kell ellenzékinek lenni. De menjünk a
Parlament falain kívül, és nézzük,
mi a helyzet az országban!
Szintén ma hangzott el az,
hogy: „drámai helyzetben az ország,” és erre érkezett egy miniszteri válasz: „változásra van szükség.” Egy évvel ezelõtt megvolt
a lehetõség a változásra, mégis
kihátráltak az illetékesek ez alól.
A szociális népszavazás azt
üzente akkor, amit ma is, hogy
nem csupán három kérdésrõl
volt szó, a napidíjról, vizitdíjról
és tandíjról, arról is persze, de
sokkal többrõl, amit egy szókimondó szabad demokrata annak
idején tömören megfogalmazott.
(utalás Horn Gábor trágár megjegyzésére, amely szerint a választók azt üzenik Gyurcsány
Ferencnek, hogy menjen a
……..-ba.) Ha megengedik,
nem idézem - érthetõ okokból ezt a megfogalmazást, legfeljebb
felidézem az akkor elhangzottakat. De ez a szabad demokrata
képviselõ nyilván nem szólt arról, amirõl szintén szól az üzenet: a liberális egészségügy-politika és a liberális oktatáspolitika csõdjérõl. Az elõzõ gondolatát átformálva azt mondhatnánk,
hogy az ügyefogyott kormány-

zás és az átgondolatlan ötletelés
az, amirõl véleményt mondtak
az emberek. Egy évvel ezelõtt a
magyar választók a páratlan
részvétellel és az egyöntetû döntéssel gyõzelmet arattak. Azonban a gyõzelemhez partner is
kell - egy demokratikus országban egy tisztességes kormány le
is vonja a következtetéseket.
Vessünk egy pillantást arra a
reformra, amit ma szintén nosztalgiával emlegetnek néhányan:
az egészségügyi reformra. Az étlapot csak címszavakban sorolnám fel: teljesítményvolumenkorlát - most fogják megszüntetni; a súlyponti kórházak kijelölése - térkép mellett körzõvel;
alapintézmények bezárása - gondoljanak a Lipótra; a gyógyszerforgalmazás liberalizálása és
leginkább a magánbiztosítók
rendszerének gondolata. Itt érdemes egy mondat erejéig az állami felelõsségrõl szólni: azok kívánják ma az állami beavatkozást, akik ezt leginkább kétségbe vonták. És az étlap végén a
desszertet engedjék meg, ezt az
édes ötletet: a kórházi széfek
gondolatát - ma is csak mosolygunk ezen.
S végül érdemes arra a kérdésre is válaszolni, hogy mi történt
egy év alatt. Folytatódott az, ami
addig volt: az ügyefogyott kormányzás, az átgondolatlan
ötletelés, a színészkedés, a látszatpolitizálás és ennek következménye, hogy tovább csúsztunk a
lejtõn, tragikus méretekig nõtt az
államadósság, a saját válságot is
mélyítettük, és nem tudjuk kezelni a nemzetközi válságot, terhet
raktunk az átlagember vállára,
növekedett a munkanélküliség, és
általános reményvesztettség van
a magyar emberek között. (a miniszterelnökhöz fordulva folytatódik a beszéd)
És erre nem azt a választ halljuk, hogy bocsánat, nem nekem
találták ki ezt a feladatot, hanem
folytatódik az öntelt pózolás, a
mások minõsítése. Felvetõdik a
kérdés: kinek a felelõssége ez? (a
szocialistákhoz) Kedves Képviselõtársaim! A megoldás az önök
kezében van. Mikor lépik ezt
meg? Köszönöm szépen. (Taps a
Fidesz és a KDNP soraiban.)

A parlament idejének és energiájának javát aktuálpolitikai
kérdéseknek szenteli. Most éppen a gazdaság állapota , a
megbillent pénzügyi egyensúly
és a miniszterelnök szavahihetõsége a téma. A Tisztelt Ház
figyelmének csak töredéke jut
a társadalom alapvetõ problémáira és a nemzeti sorskérdésekre. Ezek aktualitása nem
pillanatnyi, hanem folyamatos.
Igaz, a hiteles és hatékony
megoldás megfelelõ eszmei
hátteret és a részérdekeken
való felülemelkedést igényel.
Harrach Péter, a parlament alelnöke napirend elõtti felszólalásában “Sajtószabadság
vagy médiaterror” címen beszélt a médiából áradó, gyermekeink egészséges fejlõdését
veszélyeztetõ hatásokról. Arra
kértük a képviselõt, foglalja
össze olvasóinknak elhangzott
gondolatait.
A gyermek utánoz, így tanul.
Nem mindegy, hogy milyen
mintát élünk eléje. A magyar
gyerekek naponta négy órát néznek televíziót, nyilvánvaló, hogy
ez mély nyomot hagy bennük. A
szereplõk személyisége, világképe, értékrendje nem marad
hatástalan.
Egy gyermek több ezer gyilkosságot lát felnõtté válásáig.
Ennél is nagyobb kárt okoz az
alakuló személyiségnek, hogy az
erõszakot a konfliktuskezelés
szinte egyetlen módjaként láttatják vele. Nem kevésbé káros élmény a gyermek számára a személyességtõl megfosztott durva
szexualitás. Ennek következménye, hogy nem fogja tudni helyén értékelni az egyik legszebb
emberi érzést, a szerelmet. A
gyermekek, sõt a társadalom
egésze számára talán leginkább
romboló azoknak a szereplõknek
a kitárulkozása, akik normák
nélkül élik az életüket. Az õ világuk jelenti a legrosszabb mintát.
A probléma tehát adott. Mi a
megoldás? Sokan azt mondják,
ilyen világban élünk, tudomásul
kell vennünk. Valóban ilyen világban élünk, de nem kell tudomásul vennünk. Akkor sem, ha

tökéletes megoldást sehol a világon nem találtak még. Egy biztos, a felnõttek felelõsségét kell
erõsíteni, a történet négy felnõtt
szereplõjének felelõsségét.
Elsõ helyen van a szülõ. A
leghatékonyabb – bár nem elégséges – védelmet nyújtó amerikai megoldás is a szülõre épít.
Neki van lehetõsége egy vásárolható eszköz segítségével készülékérõl törölni a gyermekére
káros hatású kódolt mûsorokat.
(Az Európában használt rendszer erre nem alkalmas.) A magyar médiatörvény alapján használt korosztályi jelölés is a szülõnek szól. Mindez helyes is, hiszen a gyermek neveléséért elsõsorban a szülõ felel. A problémát megoldani azonban a szülõ egyedül nem tudja. Nem csak
azért, mert éberségénél az esetek többségében nagyobb a kíváncsi gyermek találékonysága,
hanem azért is, mert a szülõk
olyanok, mint a magyar társadalom általában.
Második felelõs a médiahatóság. Róla is azt kell mondanunk, olyan, mint a magyar
hatóságok általában, erélytelen.
A fõ felelõsség a mûsorkészítõk vállán van. Be kell látniuk,
hogy a gyermek érdeke szent. A
nézettség szempontja csak ezután következhet. Aki ezt nem
látja be, azzal be kell láttatni,
akár a törvény szigorával.
Végül ki kell mondanunk, a
törvényhozók sem mentesek a
felelõsségtõl. A médiatörvény
problémája nem csupán az, hogy
nem tartják be, önmagában is
gyenge. Mielõbb módosítani
kell.
Természetesen a jogalkotási
és hatósági feladatok teljesítése
mellett nem mondhatunk le azok
munkájáról, akik képesek a társadalmi tudatot, a közgondolkodást alakítani. Ilyenek például az
egyházi közösségek tagjai. Közös munkánk eredménye lehet,
hogy a televízió és az internet

nem fenyegetettséget jelent
gyermekeink számára, hanem
behozza a gyerekszobába a természet és az emberi lélek szépségeit, az emberi alkotások
gazdagságát.
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Spórolni már csak
korszerûsítéssel lehet
Évrõl évre megszorításokkal kell
szembe nézniük városunk intézményeinek, hiszen egyre kevesebb jut a fenntartásra, a bérek
kifizetésére. Amikor a képviselõtestület elõtt van a költségvetéstervezet, elõször mindig azt veszik figyelembe a városanyák –
atyák miként lehetnek polgármesteri hivatal költségein csökkenteni. A képviselõ-testület
2007-ben öt fõs létszámleépítésrõl döntött. Ez megtörtént, 37-rõl
32 fõre maximalizálták a költségvetésben a hivatal létszámát, ez a
32 fõs létszám idén is megmarad,
sõt jelenleg ennél egy fõvel kevesebben végzik el a feladatokat.
Az önkormányzat intézményei évek óta egyre szûkösebb
keretbõl gazdálkodnak, s megpróbálnak a minimum létszámmal dolgozni, ami azonban túlterheltséghez vezet. A legtöbb
helyen már ott tartanak, hogy
nincs mibõl lefaragni a költségeket, hiába minden igyekezet.
Gondot jelent az óvodában, a
gyerekjóléti szakszolgálatnál a
papír-írószer beszerzése, a kollégák azonban megpróbálják a jól
mûködéshez szükséges szintet
tartani önzetlenül, saját készítésû dekorációkkal, anyagokkal.
Ám ami a családoknál is gondot jelent, az intézményeknél
ugyanúgy jelent: a növekvõ villany- és gázár, itt viszont hiába
szeretnének, nem tudnak spórolni, hiszen nagyon régiek és elavultak az intézmények fûtési
rendszerei. Mint azt Petrovics
László polgármester elmondta
idén várható egy-két, az intézményei energiatakarékossággal és
infrastruktúrával összefüggõ pályázat, egy már kiírásra is került.
Ehhez készítik a pályázati anyagot, elsõként a felsõ iskola villamossági hálózatának és berendezéseinek a felújítását, fûtéskorszerûsítését és nyílászáró cseréit
szeretnék megpályázni. Ha nyer
az önkormányzat a pályázaton,
akkor mintegy 15 és 30 százalék
közötti megtakarítást lehetne elérni az iskolánál. Ez nem kis
összeg, hiszen fûtésszezonban
akár havi 750 ezer forintos számlákat is kellett fizetni. „Nem tudjuk másképp fenntartani ezeket
az intézményeket, csak akkor, ha
ezeken a pályázatokon elindulunk, az önrészt biztosítjuk. Ha

sikerül a korszerûsítést megvalósítani, a befektetés várhatóan
2- 4 éven belül megtérül a megtakarításokból. Ezeket a lépéseket nagyon fontos véghez vinnünk, ilyen jellegû költségekkel
vállalható kisebb szintû tovább
adósodás is” - mondta Petrovics
László. A legnagyobb intézményünk az iskola, a korszerûsítést
ezért ott szeretnék elkezdeni,
majd folytatni a többi intézményben is kisebb pályázatok révén.
Ugyancsak kevés pénz jut a
köztisztaságra, a közterületek
rendben tartására a költségvetésben. Ezt a feladatot közmunkások
alkalmazásával, a munkaügyi
központ 90 százalékos támogatásával látta el a város idáig. Ez nagyon jó megoldás volt, mert más
lehetõségünk nincs a közterületek rendben tartására. Tavaly december 31-gyel a közmunkások
támogatása abban a formában a
munkaügyi központ részérõl
megszûnt, ezzel szemben indult
egy téli közmunka program,
amelyben a korábbi 10 közmunkás helyett csak 5-öt alkalmazhatott az önkormányzat. Petrovics
László elmondta: függetlenül attól, hogy kevesebben voltak a
közmunkások, igen szép eredményeket értek el, amennyire lehetett a köztisztaságot fenntartották,
s a fák tél végi metszését is elvégezték.
A településnek több közmunkára van szüksége, sok és nagy
közterület vár folyamatos karbantartásra, ezért az új, országos
közmunka programba is bekapcsolódik városunk. Ehhez elkészült a közmunka terv, de amíg
nem kapunk rá jóváhagyást, s a
munkaügyi központ nem kezdi
meg a támogatás kiutalását, addig nem tud a város közmunkásokat alkalmazni. Az országos
rendelkezésre állási támogatás
programban Nagymaros 12 fõt
igényelt, emellett megvan még
a hagyományos közmunka lehetõség is – de itt már csak 60-70
százalékos a támogatottság. Ebben a programban is 5 fõt szeretne foglalkoztatni az önkormányzat, így összességében május 1-tõl akár 17 közmunkás is
dolgozhat városunkban - tudtuk
meg Petrovics László polgármestertõl.
F. E.

Majális a focipályán
május 1-jén
Program elõzetes:
- Focibajnokság
- Kerékpár verseny gyerekeknek
- Kézmûves foglalkozások
- Lovaglás, lovashintózás
- Ügyességi játékok
- Mini játszótér kicsiknek
Délben finom bográcsos ebéd, sütemények,
üdítõ, kávé, fagylalt.
A programok reggel 10 órakor kezdõdnek.
Minden korosztályt, kicsiket és nagyokat
szeretettel várunk!
Egyházközségi Karitász Nagycsaládosok
Nagymarosi Egyesülete
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Újra kell indítani, és újjá kell
építeni a magyar gazdaságot
Dr. Fónagy János országgyûlési képviselõ, az Orbán kormány
volt közlekedési és vízügyi miniszter volt a vendége dr.
Harrach Péter országgyûlési
képviselõnek, a parlament elnökének április 2-án este a nagymarosi mûvelõdési házban. A
választókerületi aktivitásnak tartott zártkörû munkamegbeszélést dr. Harrach nyitotta meg,
majd átadta a szót dr. Fónagy Jánosnak, aki az összejövetel elõtt,
a polgármesteri hivatal házasságkötõ termében adott interjút
lapunknak.
- Mi a mai nagymarosi összejövetel célja? – kérdeztük dr.
Fónagy Jánost.
A FIDESZ-KDNP pártszövetség hetekkel ezelõtt megkezdte az európai uniós választásokra történõ felkészülést –
gondolom, ezzel nem mondok
sok újat önnek és a kedves Olvasónak sem – kezdte a beszélgetést dr. Fónagy János. Ugyanakkor a hazai események
arra késztetnek minket, hogy az
uniós választás mellett az általunk szorgalmazott, elõrehozott
választásokra is készüljünk. Ennek érdekében aktivistáinkkal
mindenütt az országban megbeszélést tartunk, ahol az aktuális
politikai kérdésekrõl beszélünk.
Ezeknek a lényege, hogy Magyarországnak ma már nem reformokra, hanem - sajnos itt tartunk száz év alatt immáron harmadszor-negyedszer - újjáépítésre van szüksége. Újjá kell építenünk a társadalmat: újra meg
kell erõsíteni az emberek, az
egyének, a családok, a közösségek erkölcsi morális rendjét.
Újra kell indítani, és újjá kell építeni a magyar gazdaságot, s
mindezeken keresztül el kell azt
érni, hogy Magyarország az elmúlt 6-7 év mélyrepülései - sajnos most azt kell már mondanom, hogy mindannyiunk számára megalázó helyzete - után
összeszedje magát, és újra oda
kerüljön, ahova történelme,
adottságai és népe szorgalma
alapján illik, Európa közepébe.
- Képes lesz erre a magyar
nemzet, el tud indulni a felfelé
vezetõ úton?
- El tud indulni. A legelsõ és
az alapvetõ feladat a munkahelyteremtés. Magyarországon ma
körülbelül egymillió ember
munkája hiányzik. Nyolcmillió

legfontosabb feladat nagyon határozottan ráébreszteni az embereket arra, hogy igenis van
közük a saját sorsuk irányításához, és ennek a demokratikus és
rendelkezésre álló eszköze,
hogy menjenek el szavazni,
menjenek el választani és a saját érdekeiket - nemcsak az érzelmüket, hanem saját érdekeiket - felismerve voksoljanak.
FISCHER ERZSÉBET

Találkozások

dr. Fónagy János: ismét újjá kell építeni az országot
munkaképes korú magyar állampolgárból 2,2-2,3 millió dolgozik, s ebbõl is mintegy egymillió minimálbéren. Magyarán valamivel több, mint másfél millió
ember tart el nyolcmillió embert,
ami egyszerûen képtelenség,
nem megy. Tehát a legelsõ feladat a foglalkoztatás megteremtése. A legutóbbi hetek, hónapok
eseményei azt mondatják velünk, hogy az állam szerepét újra
kell gondolni. Az a liberális elképzelés, hogy a piac meg a verseny mindent megold, a klasszikusan magántulajdon alapján
álló országokban – Egyesült Államokban, Nyugat-Európában –
is évtizedekkel ezelõtt gyakorlatilag megbukott. Az elmúlt hónapok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy például a nagy amerikai bankok, amelyek a magántõke felkent szentélyei voltak,
bizony visszamenekültek az állam „szoknyája” mellé és most
az államtól várják, hogy megsegítse õket.
Magyarországon is át kell értékelni a helyzetet – félreértés ne
essék – a magántulajdon elsõdlegességén nyugszik a mi gazdaság- és társadalomfilozófiánk
is. Nyilvánvalóan kell a verseny,
kell a piac, de nem szabad a szabadpiacot a piaci anarchiával és
nem szabad a verseny ösztönzõ
hatását a bármi áron profitot termelni önzésével felcserélni. Ezt
a világ felcserélte, és oda jutott,
ahová jutott. Magyarországon is
az állam szerepét át kell értékelni több szempontból. Hazánkban
az elmúlt húsz évben a rendszerváltás elõtt, alatt és után a stratégiai ágazatok - amelyek az ország, az itt lakó emberek bizton-

ságát, létfontosságú ellátását jelentette - jelentõs részét eladták,
tehát fontos ezeknek az állami
felelõsségi körbe való visszaadása.
- Ezt a folyamatot véleménye
szerint vissza lehet fordítani?
- Minden folyamat visszafordítható, nehezen, ezek nem egyszerû feladatok. Azért fogalmazok ilyen bonyolultan, mert nem
arról van szó, hogy magántulajdonból visszaveszem állami tulajdonba, hanem például az
elektromos energia-ellátás, a
távfûtés, a közösségi közlekedés
terén az állam felelõsségét vissza
kell állítani, s ennek megfelelõen az állami kompetenciát biztosítani kell. Egy szóval sem
mondjuk és mondom azt, hogy
itt mindent államosítani kell és
visszavenni, de a jelenlegi helyzet, ahová átestünk a másik véglet.
Összegezve az elmondottakat: Magyarországot az I. világháborús Trianon után, 1945
után és Budapestet, valamint a
nagyvárosokat 1956 után sikerült újjáépíteni, most sajnos ott
tartunk, hogy ezt az országot
harmadszor is újjá kell építeni.
S ez a mai rendezvény célja is
– mint sok hasonlóé az országban -, hogy az embereknek a
hitét visszaadjuk. A legnagyobb
veszélyt nem a pénzben, a gazdasági válságban, hanem az
emberek enerváltságában látom. A jelenlegi kormányzó
elitnek a legnagyobb bûne – s
ezt nemcsak az úton lévõ nyakkendõs politikus mondatja velem, hanem magánemberként is
nap mint nap megélem - a legyintgetés, a vállvonogatás. A

Találkozások címmel Bozsogi Ágnes kerámiaszobrász és a városunkban élõ
Köblitz Birgit üvegmûvész
kiállítása látható Verõcén
március 21-tõl április 19-ig
a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága – Gorka Kerámiamúzeumban.
Köblitz Birgit a közös
kiállításról: Plasztikáim
térbe hasítanak, néha élesek, néha létre jönnek
„természetinek tûnõ” formák. Festett struktúrák itt
is egy nélkülözhetetlen
elem. Plasztikáimat szívesen kombinálom más
anyagokkal is, kõvel, fával, fémmel, textillel. Idáig az agyaggal – kerámiával – még nem találkoztak üvegeim. Íme az alkalom ezen a közös kiállításon.
Bozsogi Ágnes 1960.
január 15-én született Budapesten. A Magyar Iparmûvészeti Fõiskolán
mesterének Schrammel
Imrét választotta. 1984ben porcelántervezõként
diplomázott. Volt az Alföldi Porcelángyár formatervezõje, 1985-ben
Dunakeszi-Alagon saját
mûtermet létesített, s azóta kerámiaszobrászattal
foglalkozik. Jelentõsebb
alkotásai gyûjteményekben: Pécs, Janus Pannonius Múzeum, Kecskemét, Nemzetközi Kísérleti Kerámia Stúdió Gyûjteménye, Slochteren Artotheek NL.
Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe a kiállítást!
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100 éves az óvoda
Kedves Nagymarosiak!
Városunk olyan óvodával
büszkélkedhet, amely idén tölti
be a 100. születésnapját.
Nagymaros az elsõk között
volt, ahol ilyen gyermekintézményt létesítettek. Eleinte külön irányítás alatt mûködött a
három épületben helyet foglaló óvoda, utána az iskola gondnoksága alá tartozott.
Késõbb a három óvodát közös irányítás alá vonták, és ma
is egy intézményként mûködik.
Ezek az épületek, egyforma
stílusban épültek, azonos idõben.
Mindegyik épületben volt
egy csoportszoba, egy kis
konyha egy óvónõi szoba és
egy szolgálati lakás. A mellékhelységek az udvaron helyezkedtek el. A kor követelményeinek megfelelõen korszerûsödött, fejlõdött az intézmény. A
szolgálati lakásokat csoportszobákká alakították, és hozzáépítettek még egy helységet,
így bõvítve a férõhelyek számát.
Ma már nem egyszerû
gyermekmegõrzésrõl van szó,
hanem komoly felkészültséget igénylõ, nevelõmunka folyik, mely a kisgyermek személyiségét fejleszti értelmi,
érzelmi, és szociális téren
egyaránt.
Az óvoda nevelõközössége
(óvodapedagógusok, és dajkák) arra vállalkoztunk, hogy
méltóképpen ünnepeljük meg

az óvodánk 100 éves évfordulóját. Emlékezetes napot szeretnénk szervezni ebbõl az alkalomból 2009. május 30-án.
Az ünnepség emléktábla
avatással kezdõdik 10 órakor
a Magyar utcai óvoda épülete
elõtt, majd a Fõ téren ünnepi
mûsor várja a vendégeket.
Meghívtuk a Görömbõ kompániát, akik népi hangszerekkel
és népi játékokkal és dalokkal
szórakoztatják a közönséget.
A mûvelõdési házban gyermekmunkákból kiállítást rendezünk.
A meghívott vendégek
(kismarosi, zebegényi, visegrádi, solymári óvodák) ellátásáról Schült Ferenc helyi vállalkozó és barátai gondoskodnak.
Elõre is köszönjük nekik!
A polgármesteri hivatal a
szûkös anyagi helyzete ellenére is támogatja a rendezvény
szervezését, de ez sajnos nem
elég. Ezúton szeretnénk megkérni a város lakosságát és a
vállalkozókat, ha tehetik, segítsenek hozzájárulásukkal, a legkisebb segítség is nagyon fontos. Az óvodákba kihelyezett
ládikákba, vagy az óvodavezetõnek és az óvónõknek is átadhatják illetve a CBA Áruház
bejáratánál elhelyezett fa ládikába bedobhatják adományukat.
Elõre is köszönjük a segítséget.
HARANGOZÓ KÁROLYNÉ
ÓVODAVEZETÕ

Óvodai beíratás
Idõpontja:
2009. május. 11-én 8-tól 16 óráig
2009. május. 12-én 8-tól 16 óráig
Helye:
Magyar utcai óvoda Nagymaros, Magyar u. 15.
A 2006. szeptember 1. és 2007. augusztus. 31.
között született gyermekeket
lehet az óvodába beíratni.
Beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési
anyakönyvi kivonata és a taj száma.
Csak a megadott idõpontban beíratott
gyermekek számíthatnak óvodai elhelyezésre.

HARANGOZÓ KÁROLYNÉ
ÓVODAVEZETÕ

Az iskola hírei
Mûvészeti tagozatunk április 23-án és 22-én rendezi a
Kittenberger Mûvészeti Fesztivált, a hajdani Hétszínvirág Napok utódát. Az utóbbi dátum a
néptáncosoké. A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várunk! (Rendezõ tanárok:
Bozóki Marianna, Kis Judit,
Demeterné Vitéz Katalin).
*
Rajzpályázaton vettünk részt
sikerrel: iskolánk tanulóinak
munkáit megjelentette nyomtatásban a Magyarok Világszövetsége. A versenyt a 700 éve
alapított Pálos rend felkérésére
szerveztek. A rajzos illusztrációkat Boldog Özséb legendájához kapcsolódóan kellett elkészíteni. Bergmann Péterné
Hortoványi Judit tanárnõ nevezte be a következõ tanulók alkotásait: Kovács Linda, Szlávik
Anna, Telegdi Fábián, Vidovits
Ábel és Zeller Judit.
*
Zenei tagozatunk a hangversenysorozat legutóbbi, gitárzenekaros elõadásának tapsolhatott
márciusban. Az egyik muzsikus
érdekes történeteket is mesélt a
hangszerekrõl, a mûvekrõl. Az
elõadás végén megdicsérte az
igényes és kulturáltan viselkedõ
gyerekközönséget, s elmondta,
hogy szívesen hoznának Nagymarosra késõbb is komolyzenei

ifjúsági bérleti elõadásokat. 135
bérletet vásároltak a gyerekek ennyi családban van igény erre a
kultúrára városunkban és a környezõ településeken. Legközelebb május 11-én lesz hangverseny: a Magyar Rádió Gyermek
(kamara) kórusa látogat el Nagymarosra. Telt ház volt eddig is –
mondja Fehérné Szabó Mariann,
a szervezõ -, de néhány érdeklõdõnek biztosan jut hely még.
*
Szép magyar beszéd címû
nyelvi versenyen vett rész Vácott
néhány tanulónk. Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóját ünnepeltük ezzel.
*
Földrajz versenyt szerveztünk az iskolában.
*
Sport - A kistérségi ifjúsági
labdarúgó torna következõ fordulóját az április 4-én Nagymaroson rendezték. Ezen iskolánk focistái három korcsoportban (a 23-4. osztály, az 5-6. osztály és a
7-8. osztályosok versenyében)
vettek részt.
*
Papírgyûjtést szervez Szlépkáné Árvai Ágnes tanárnõ abból
a célból, hogy az alsó iskola épületében is lehessen asztaliteniszezni. A Mainzi utcai pályán, a
szokott helyen lehet leadni a papírhulladékot április 21-tõl 24-ig.

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
május 4-én azon utcákban, ahol hétfõn van a szemétszállítás,
május 5-én azon utcákban, ahol kedden van a szemétszállítás,
május 6-án azon utcákban, ahol szerdán van a szemétszállítás,
lomtalanítást végzünk.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
- a fém hulladékot,
- a nem szennyezett, kötegelt papírt, valamint
- az italos- és befõttes üvegeket
(mûanyag zsákban / dobozban)
újrahasznosítás céljából külön gyûjtjük.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki.
Köszönjük, hogy ezzel is elõsegítik szelektív
hulladékgyûjtési törekvéseinket!
POLGÁRMESTERI HIVATAL

MAROS KFT
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Izlandi úti beszámoló
Nagy élményben volt része annak, aki eljött április 4-én este a
nagymarosi mûvelõdési házba,
hogy a hat vállalkozó kedvû férfi, Fleischmann Pál, Hámori Tibor, Heininger Ferenc, Mihály
Gábor, Mihály László és Varga
Tamás 2008 nyarán tett izlandi
expedíciójáról készült dia- és
filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolóját megnézze,
meghallgassa. Jöttek is sokan,
zsúfolásig megtelt a mûvelõdési
ház, nemcsak helybéliekkel, hanem a környezõ településekrõl ide
érkezõ vendégekkel. A vetítés a

jelentette, mely 1992-ben kezdõdött Európa legmagasabb pontjának, a Mont Blanc-nak a megmászásával. A tavalyi, Európa
talán legkülönösebb országának
Izland szigetének kerékpárral
történõ átkelése a hetedik expedíciója volt a nagymarosiaknak.
Az est elsõ részében 55 perces diavetítést láthattunk Mihály Gábor fotóival, a második
részben vetített film Fleischmann Pál operatõri munkáját
dicsérte, összeállításában
Heininger Ferenc segített és a
kísérõ szöveget is õ írta.

A Nagymarosi FC hírei
Eredmények
Felnõtt
Kosd – Nagymaros FC 0:1
Góllövõ: Horváth
Kismaros – Nagymaros FC 2:2
Góllövõk: Ember T., Boros
Szendehely – Nagymaros FC 0:2
Góllövõ: Verebes

Ifjúsági

Kosd – Nagymaros FC 2:9
Góllövõk: Csatári 4, Ember Á. 2, Kiss, Gubacsi, Túri
Kismaros – Nagymaros FC 0:5
Góllövõk: Huszti, Ember Á., Kiss, Gubacsi, Bõgér
Szendehely – Nagymaros FC 0:6
Góllövõk: Trampó, Csatári, Hoffer, Gubacsi, Bõgér, Halápi

Következõ mérkõzések
Felnõtt
Április 19., 16 óra: Nagymaros FC – Perõcsény
Április 26., 16 óra: Márianosztra – Nagymaros FC
Május 3., 16.30 óra: Nagymaros FC – Rád
Május 10., 16.30 óra: Vác-Deákvár – Nagymaros FC

Ifjúsági
Április 11., 12.30 óra: Göd – Nagymaros FC
Április 18., 10 óra: Nagymaros FC – Kisalag
Április 25., 11 óra: Tinnye – Nagymaros FC
Május 2., 10 óra: Nagymaros FC – Rád
Május 10. 14.30 óra: Vác-Deákvár – Nagymaros FC

*

maximumot jelentette, hiszen a
modern felszerelések lehetõvé
tették, hogy a mozival egyenlõ
minõségben élje át a közönség
azokat élményeket, amelyekben
a nagymarosi maroknyi csapatnak
része volt. (Bár nekünk könnyebb
helyzetünk volt, mert nem a kerékpár nyergébõl nézhettük a tájat, hanem kényelmesen, melegben, székben ülve.)
Mihály Gábor bevezetõjében
beszélt, a vetítés létrejöttérõl, annak körülményeirõl és a vetítést
segítõ emberekrõl. Köszönetet
mondott Nagymaros városának,
hogy térítésmentesen rendelkezésükre bocsátotta a mûvelõdési
házat, a Nemzeti Színház dolgozóinak, Bognár Ibolyának és Gémesi Józsefnek, a vetítés fizikai
feltételeinek megteremtéséért,
valamint Kovács Dávidnak, a
Nemzeti Színház mûszaki igazgatójának, aki lehetõséget biztosított arra, hogy ezek az eszközök itt lehettek. Külön köszönetet mondott Koroknai Tamásnak,
a Nemzeti Színház hangosztályvezetõjének a hanganyag felvételéért és Szarvas József színmûvésznek a narrátori teendõk ellátásáért.
A vetítés egy folyamat részét

Az est végén Heininger Ferenc köszönetet mondott a feleségeknek és a családoknak, amiért lehetõséget biztosítottak nekik erre az útra. Külön megköszönte a kollégáknak, barátoknak, ismerõsöknek, hogy helyettük helyt álltak és segítették õket.
Ez volt a hetedik út, mindig szerencsével járunk, ami azt bizonyítja, az isteni gondviselés mindig velünk van - mondta
Heininger Ferenc.
FOTÓ: GULYÁS ATTILA

Tisztelt Adózók!
Arra kérjük Önöket, hogy adójuk
1 százalékát klubunknak ajánlják fel.
Adószámunk: 18673168-1-13
Nagymaros Futball Club
Elõre is köszönjük.
A mérkõzésekre várjuk a
labdarúgást szeretõ szurkolóinkat.
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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Jótékonysági délutánok a mûvelõdési házért
Ismét nagyszabású összefogás
bontakozott ki Nagymaroson,
mégpedig a mûvelõdési ház elõterének és kisebb helyiségeinek
felújításáért, még szebbé tételéért. Mint néhány évvel ezelõtt amikor Bergmann Margit kezdeményezésére lakossági adományokból vettek új székeket -,
most ugyanúgy aktívan részt
vesznek a nagymarosi lakosok a
pénz összegyûjtését segítõ jótékonysági elõadásokon, vagy külön is adományoznak kisebb-nagyobb összegeket.
A február 28-i jótékonysági
délután után március 28-án szintén volt egy jótékonysági délután,
amelyen fellépett a Nagymarosi
Nõikar, a Nagymarosi Férfikórus
és a Dunakanyar Fúvósegyüttes.
A délután házigazdája, Mándliné
Szabó Katalin elmondta: nagy
örömmel tölti el, hogy ilyen sokan jöttek el, hiszen ez egyrészt
bizonyítja azt, hogy a nagymarosi
polgárok szeretik a kórusmuzsikát és a fúvószenét, másrészt bizonyítja, hogy fontos számukra
a mûvelõdési ház, tenni, adni
akarnak.
„Mi az, hogy adni? Egyszerûnek látszik a felelet erre a kérdésre, pedig valójában tele van
kétértelmûséggel és bonyolultsággal. – írta Eric Fromm, majd
így folytatta: A legelterjedtebb
félreértés szerint, aki ad az „felad” valamit, megfosztja magát
valamitõl, áldozatot hoz. Az
olyan ember, akinek jelleme
megreked a befogadó, kihasználó, felhalmozó beállítottság szintjén, az csakugyan ezt érzi” – hallottuk.
A mûvelõdési ház vezetõje a
kezdetekrõl is beszélt:
Az elmúlt év késõ õszén, néhány tenni akaró nagymarosi polgár kezdeményezésére gyûjtés és
szervezkedés kezdõdött a mûvelõdési ház érdekében. Ok volt rá
elég, hiszen, akik már többször
jártak nálunk, látták, hogy milyen
állapotban van a ház, s különösen az elõtér, ahol ugye a belépõ
ember elsõ benyomását szerzi.
(Mosolygással, kedvességgel, jó
szóval, még a virágokkal sem lehetett láthatatlanná tenni a kopott,
ronda falakat, a rossz állapotban
levõ linóleumot és pultokat.)
Szóval, a gyûjtés elkezdõdött,
sokan támogatták ezt a kezdeményezést, s ez év februárjában sor
került egy mûsoros jótékonysági
délutánra is, ahol a fellépõk – tán-

cosok, zenészek, versmondók,
idõsek, ifjak és gyerekek – tudásukat és mûvészetüket adták, akik
pedig eljöttek, belépõjegyük
megváltásával támogatták az
ügyet.
Végül Mándliné Szabó Katalin köszönetet mondott azoknak,
akik tevékenyen részt vettek abban, hogy városunk mûvelõdési
háza részben megújult.
Köszönet a fõ szervezõknek,
ötletgazdáknak: Bethlen Marikának, Voknát Marikának, Rácskai
Zsókának és Janovics Tibornak.
Köszönet a mestereknek:
Szalai Lászlónak, Hénop Zsoltnak, Kocsis Norbertnek, Schült
Csabának, Schült Ferencnek és
segítõiknek: Flösser Tibornak,
Grexa Gábornak, Kosár Hajninak, Monori Ferencnek, Nagy
Zoltánnak, Rózsahegyi Zoltánnak
és Zeller Dávidnak. (Remélem,
nem hagytam ki senkit.)
Köszönet azoknak is, akik
anyaggal, eszközzel támogatták
a felújítást, mint például Maurer
Tamás és Bethlen Gábor.
A jótékonysági hangverseny

óta az egyik kis termet és az irodát Hoffmann József (Jodó) és
Horváth Dezsõ kifestették. Köszönet a munkájukért.
A gyûjtés folytatódik, az adományokat Lénárd Jánosnénak
lehet átadni.
*

Köszönet

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak a magam
és az önkormányzat nevében,
akik a jótékonysági délutánokon ingyenes fellépésükkel segítettek abban, hogy a mûvelõdési házunk szebb legyen. Köszönet mindazoknak, akik pénzadománnyal, anyaggal, vagy
saját munkájukkal segítették az
elõtér és a mûvelõdési ház kisebb helyiségeinek felújítását.
Köszönet a szervezõknek, az
adományozóknak és a kivitelezõknek.
Gratulálok nekik az eddig elért szép eredményekhez.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

A mûvelõdési ház programjai
Április 14. délelõtt: vásár
Április 17. 16,30-19 óráig: Nótaklub
Április 18. 17 óra: NaKE Tavaszi tárlat – kiállítás-megnyitó
Április 20. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubnap
Április 21. délelõtt: vásár
Áprrilis 22. 8 óra: Táncfesztivál – iskolai rendezvény
Április 24. délelõtt: vásár
Április 25. 17 óra: Tavaszi fúvós hangverseny
Május 7. délelõtt: vásár
Május 8. 16.30-19 óráig: Nótaklub
Május 10. Misztrál Együttes jótékonysági hangversenye (a mûvelõdési ház javára)

Hírek kajakosaink
honlapjáról
A sport megtanít becsületesen gyõzni és emelt fõvel veszíteni, tehát a sport mindenre megtanít.”
Ez a Hemingway idézet olvasható a Nagymarosi Sportegyesület nemrég elkészült a
www.nagymarosikajakosok.hu
honlapja kezdõoldalán.
A honlapon az aktuális hírek között olvastuk:
Petrovics Kálmán, a Nagymarosi SE volt sportolója, a
DÉMÁSZ Szeged igazgatója 2009. március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt
polgári tagozata kitüntetést
kapta.
Olvasóink nevében is gratulálunk a kitüntetéshez!
*

Tavaszi Duna-part
takarítás
Tavaszi takarítást tartottak
április 4-én, szombaton a
kajakosok a Duna-parton a
komptól a kempingig.
A köszönet a fiataloknak, vezetõiknek, szüleiknek és azoknak, akik csatlakoztak a takarításhoz és
szívükön viselik a Dunapart tisztaságát.

A Dunakanyar
Magyarság
Népiskola elõadásai
- Április 17., péntek 18
óra, zebegényi könyvtár:
Lánszki Imre: Õs-Buda,
Fehéregyháza – és azok
pusztulása;
- Május 8., péntek 18
óra, Szob - Fekete István
Általános Iskola könyvtára: Szántai Lajos: Jézus
Krisztus kora II.

Nagymaros körzeti
megbízottja
Horváth Miklós.
Telefon:
06-70/314-3843.
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
Húsvéti nyuszik. Húsvét közeledtével a kisnyulak ajándékozásának problémája is
felvetõdik. Az átlag háztartásban manapság csak kevés
helyen vannak meg a szakszerû állattartás feltételei,
ezért aztán a nyuszik zöme
vagy elpusztul a számára
nem megfelelõ körülmények

Nagymaros

Kérlek szépen,
segíts nekünk!
RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
BEFIZETETT ADÓ 1%-RÓL.
Kedvezményezett neve:
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

NAGYMAROS, SZÍV U. 12. Adószám: 18700767-1-13

FELAJÁNLÓ NEVE, ADÓSZÁMA:
..................................................................................................
miatt, vagy miután megunták õket.
Néhány praktikus tanács
azoknak, akik élõ nyuszival
szeretnének örömet szerezni gyermekeiknek.
Kérjünk kölcsön nyulat
néhány órára, ne vásároljuk
meg õket!
Ha mégis nyuszit veszünk: legalább 2-3 hónapos
legyen, készítsünk számára
otthonos búvóhelyet, ne rémisszük õt hajszolással, a
nyuszi nem olyan szelíd,
mint egy kiscica, gondoskodjunk jó elõre jó minõségû szénáról , zabról és ivóvízrõl és ne etessük õket
zöldfélékkel, száraz kenyérrel, káposztával.
DR. DROBILICH JÁNOS

Rendvédelmi
kiállítás
A nagymarosi polgárõrség szervezésében
rendvédelmi kiállítás
nyílik május 14-én
14 órakor a mûvelõdési házban. A kiállítás június 10-ig lesz
nyitva.

A segítséget hálásan köszönjük!
A KUTYAKANYAR ÁLLATORVOSI RENDELÕ ajánlja minõségi termékeit.
A nedves tavaszi idõben szinte robbanásszerûen jelentek meg a kullancsok.
Rendelõnkben folyamatosan kaphatók minõségi kullancsellenes cseppek és nyakörvek.
ADVANTIX, PRAC-TIC, KILTIX, BOLFO…

Nagymaros

Anyakönyvi hírek:
Születtek: Arany Zoltán és Kautz Laura lánya Vanda
Farkas Ferenc és Maurer Krisztina lánya Réka.
Elhunytak: Kántor Borbála Melánia, Nieberl Nándorné
sz. Heinczinger Erzsébet, Radics István.

Közlemény
Örömmel értesítjük a település lakosságát, hogy
a Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület részére felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékából 2008 évben befolyt összeg: 96.793.forint volt.
Ezt a pénzt katalógus készíttetésére fordítottuk. Új katalógusunk 2009. február 20án jelent meg.
Megköszönjük minden támogatónk eddigi
adományait és kérjük, hogy a jövõben is lehetõségeikhez mérten segítsék az egyesület mûködését.
Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület vezetõsége
Adószámunk: 18687264-1-13
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Szénanáthások,
allergiások figyelem!
Várunk mindenkit, aki tudja,
hogy allergiás, vagy akinek visszatérõ
- orrfolyással,
- orrdugulással,
- orr- és szemviszketéssel és csalánkiütéssel
járó panaszai vannak
2009. április 17-én (pénteken)
14-tõl 18 óráig
a nagymarosi háziorvosi rendelõben,
ahol rendkívüli
INGYENES ALLERGIASZÛRÉST
tartunk.
Kérjük, hogy a szûrést megelõzõ
4 nappal ne szedjen be allergia elleni
gyógyszert, továbbá hozza el
a tajkártyáját, lakcímkártyát.

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, 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!

06-70/283-4357
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Nagymaros

április 5-tõl 20-ig
Palatin
Palatin
Palatin
Palatin
Palatin

cserkész kolbász
debreceni kolbász
rakott sertés nyelv tömlõs
pattanós virsli
zsúrsonka

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

1075.995.1095.899.995.-

(1075Ft/kg)
(995Ft/kg)
(1095Ft/kg)
(899Ft/kg)
(995Ft/kg)

Smotana fõzõtejszín 10%-os
Waja light margarin
Waja kocka margarin
Kométa étkezési sertés zsír

500ml
500gr
250gr
500gr

179.129.99.135.-

(358Ft/l)
(258Ft/kg)
(396Ft/kg)
(270Ft/kg)

Alpok ementáli sajt
Produkt füstölt ementáli sajt

1kg
1kg

1285.1355.-

(1285Ft/kg)
(1355Ft/kg)

Ragazza mák
Szatmári csemege uborka 6-9cm
Kecskeméti csemege kukorica konzerv
Kecskeméti zöldborsó üveges
Kis ecetes torma
Kis ecetes torma
Baby kagyló sós lében
Tenger gyümölcse sós lében
Szegedi classic májkrémek /sertés,marha,szárnyas/
Szegedi babfõzelék feltét nélkül
Szegedi lencsefõzelék feltét nélkül
Szegedi tanyasi káposzta csülökhússal tpz.
Szegedi magyarosbab csípõs kolbásszal tpz.
Szegedi pacalpörkölt tpz.
Szegedi chilisbab XXL.tpz
Babják üveges mártások /4féle/
Babják 4 tojásos tészták /eperlevél,csiga/
Hipp duett bébi desszert /3íz/
Hipp sütõtök-pulykahússal
Hipp tejpépek /4íz/

250gr
720ml
340gr
720ml
200gr
350gr
290gr
290gr
65gr
400gr
400gr
400gr
400gr
400gr
800gr
360gr
200gr
190gr
190gr
250gr

199.199.109.199.125.185.339.339.37.259.259.429.429.479.699.199.69.289.159.495.-

(796Ft/kg)
(276Ft/l)
(320Ft/kg)
(276Ft/l)
(625Ft/kg)
(528Ft/kg)
(1168Ft/kg)
(1168Ft/kg)
(569Ft/kg)
(647Ft/kg)
(647Ft/kg)
(1072Ft/kg)
(1072Ft/kg)
(1197Ft/kg)
(873Ft/kg)
(552Ft/kg)
(345Ft/kg)
(1521/kg)
(836Ft/kg)
(1980Ft/kg)

Fonte verde ásványvíz /dús-mentes/
Margitszigeti ásványvíz /dús-mentes/
Kozel dobozos sör

1,5l
1,5l
0,5l

49.99145.-

(32Ft/l)
(66Ft/l)
(290Ft/l)

Ledo gyalult tök kaporral /mirelit/
Paraj lengyel /mirelit/
Nowaco leveles tészta /mirelit/
Pangasius natúr halfilé delforg /mirelit/
Mert Magyar franciasaláta /mirelit/

1kg
450gr
400gr
1kg
450gr

319.99.259.995.255.-

(319Ft/kg)
(220Ft/kg)
(647Ft/kg)
(995Ft/kg)
(566Ft/kg)

Autóillatositó /2illat/
Clean go cipõkrémek dob./barna-fekete-natúr/
Mattes egézszégügyi betét /ultra vékony/
Mattes gyerek fogkefe
Fültisztitó 200db-os dobozos
Fültisztitó 200db-os zacskós
Nõi borotva red 44
Férfi borotva eldobható red 22
Baba samponok /több illat/
Baba tusfürdõk /több illat/
Dove testápolók /több féle/
Paloma wc papír 3rétegû 8+2tekercs
Paloma kéztörlõ 2rétegû
Paloma papír zsebkendõ 6*9db 4 réteg /3illat/

1db
40gr
1csom.
1db
1db
1csom.
1db
1db
400ml
400ml
250ml
1db
1csom.
1csom.

135.115.289.129.165.125.215.185.435.435.945.499.199.159.-

(135Ft/db)
(2875Ft/kg)
(289Ft/csom.)
(129Ft/db)
(165Ft/db)
(125Ft/csom.)
(215Ft/db)
(185Ft/db)
(1087Ft/l)
(1087Ft/l)
(3780Ft/l)
(499Ft/db)
(199Ft/csom.)
(159Ft/csom.)

HÚS AKCIÓ április 3-tól 11-ig
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

899.889.995.1045.895.785.995.695.595.255.795.-

(899Ft/kg)
(889Ft/kg)
(995Ft/kg)
(1045Ft/kg)
(895Ft/kg)
(785Ft/kg)
(995Ft/kg)
(695Ft/kg)
(595Ft/kg)
(255Ft/kg)
(795Ft/kg)

Ász füstölt kötözött lapocka vf. /Egyben/
Ász füstölt-fõtt lapocka vf./Egyben,szeletben/
Ász füstölt parasztlapocka

1kg
1kg
1kg

775.775.995.-

(775Ft/kg)
(775Ft/kg)
(995Ft/kg)

Üzleteink

Sertés comb
Sertés lapocka
Sertés hosszú karaj
Sertés rövid karaj
Sertés tarja
Sertés oldalas
Sertés dagadó
Hátsó csülök
Elsõ csülök
Sertés köröm
Sertés apróhús

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

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14
Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu - Áraink a készlet erejéig érvényesek!

