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Amíg mi élünk, “Kis munka” kollektív
büntetésként
ez a ház hazavár
Nagyon örülök, hogy életemben
feladatomul kaptam - és talán
nem csak e nap alkalmából - a
magyar kultúra megünneplését,
de be kell, hogy valljam, mikor
elgondolkodtam mostani beszédemen, és próbáltam formába
önteni annak velejét, mit is ünneplünk ma, mi az a magyar kultúra, hasonló érzés fogott el, mint
annak idején Szent Ágostont, aki
az idõrõl gondolkodván mond-

ta: ha nem kérdezik tõlem tudom, de ha kérdezik, nem tudom
– mondta január 22-én a mûvelõdési házban tartott magyar kultúra napi beszédének elején Erdélyi Balázs a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola tanára. Majd így folytatta:
Évtizedeken át a “pokolból”
visszatérõk hallgattak, nem mertek beszélni.
(folytatás a 3. oldalon)

Az ünnepi szónok: Erdélyi Balázs

Kis Judit kívánsága teljesült

Bogányi Gergely

A málenkij robot áldozataira és
a hatvanhat évvel ezelõtt történtekre emlékeztünk január 7-én
a temetõi emlékhelyen és a Király utcai emléktáblánál, ott,
ahol annakidején gyülekezniük
kellett azoknak, akiket német
származásuk miatt a Szovjetunióba hurcoltak kényszermunkára. A temetõi emlékhelyen
Mándliné Szabó Katalin mûve-

lõdési ház vezetõ bevezetõ gondolatai után Burgermeister
László önkormányzati képviselõ emlékezett azokra a nagymarosi emberekre és közvetlenül
családtagjaira, akiknek az életét kettétörte az embertelen bánásmód, nem beszélve azokról,
akik soha nem láthatták viszont
otthonukat.
(folytatás a 3. oldalon)

Burgermeister László képviselõ emlékezik az elhurcoltakra

Az emléktáblánál Petrovics László polgármester beszélt
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Rendõri megbízottakat szeretnének alkalmazni
Első ülését tartotta 2011-ben a testület
Elsõ rendes ülését tartotta január 31-én, hétfõn a képviselõ-testület, melyen mindenki jelen
volt. Az ülésen döntöttek többek
között arról is, hogy támogatják
Zebegény kérését, valamint,
hogy ismét kérik a hatóságokat,
hogy helyezzenek ki a településre rendõrségi megbízottakat.
A testület kivételesen gyorsan és majdnem teljes egyetértésben hozta meg döntéseit. Az
ülés elején a polgármester tájékoztatta a testületet e termál projekt elõrehaladásáról. Elmondta, hogy csaknem kész a Széchenyi terv pályázat, és elkészült a
szükséges környezetvédelmi tanulmány. A vállalkozók a lehetõ leghamarabb be fogják adni
a pályázatot.
A rossz gazdasági helyzettel
kapcsolatos okok közt a korábbinál 17 millióval kevesebb normatív támogatást, az elmaradt 8
milliós árvízi vis major támogatást, és a válsággal összefüggésben több mint 10 millióval csökkent iparûzési adóbevételt sorolta fel.
A képviselõk ugyan korábban megszavazták, de az elmaradt bevételek miatt továbbra
sem veszik fel a képviselõi tiszteletdíjakat!
Az ülésen jelen volt Sinkó
Vilmosné Zebegény polgármestere is, aki azért vett részt az ülésen, mert a településrendezési
Az önkormányzat 2011 évi
munkatervében meghatározottak alapján a képviselõ-testület
legközelebb február 28-án ülésezik. A tervek szerint a következõ napirendeket tágyalják.
- 2011. évi költségvetési rendelet tárgyalása, elfogadása; civil szervezetek 2011. évi támogatására pályázat kiírása; Napközi Otthonos Konyha
2010. évi beszámolója, 2011.
évi tervei; - mûvelõdési ház és
könyvtár 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei; - Védõnõi Szolgálat 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei; - Tájékoztató a képviselõi vagyonnyilatkozatokról; - iskolaigazgatói állás betöltésére pályázati felhívás kiírásáról döntés; Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata; - önkormányzati tulajdonú ingatlanok felmérése,
hasznosítási lehetõségei áttekintése.

terv módosítását kérte a község
Nagymarostól. A község határában lévõ két telket – mely az
önkormányzat tulajdona – nem
tudják megközelíteni, mert zárványtelkek.
Nagymaros közigazgatási területén az állami tulajdonú,
Ipoly Erdõ Zrt. által kezelt, a valóságban erdõ minõsítésû területen megoldhatónak látták
problémájukat, ezért már 2009ben megkeresték önkormányzatunkat. A tervezett út, részben
állami, részben önkormányzati
tulajdonú területen keresztül húzódna. Az érintett terület része
a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak,
illetve a Natura 2000 védettség
alatt is áll. Településrendezési
szempontból véderdõ besorolású. Az út kialakítása a közigazgatásilag illetékes település –
Nagymaros - Szabályozási Terve és a Helyi Építési Szabályzata módosítása esetén jegyezhetõ le. Sinkó Vilmosné azt
hangsúlyozta: számukra nagyon
fontos, hogy a testület részérõl
pozitív döntés szülessen. A képviselõk végül a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javaslatára egyhangúlag támogatták Zebegény kérését, azzal a
feltétellel, hogy a szomszédos
település önkormányzata szerzõdésben vállalja a tervezési és
eljárási költségek megfizetését,
beszerzi a szakhatóságok elõze-

tes hozzájáruló nyilatkozatát,
valamint gondoskodik a lejegyzendõ út fenntartásáról és üzemeltetésérõl.
Szintén a gazdasági bizottság
javaslatát támogatva elfogadták
a 2011. évi költségvetés tervezetét azzal, hogy az elõterjesztésben szereplõ minimum költségvetési tételeken felül a testület által eldöntendõ kiadásokból kizárólag a kötelezõen teljesítendõkrõl kíván tovább tárgyalni, azzal, hogy a forráshiány
100 millió forint alá történõ
csökkentésére készüljön a következõ ülésre elõterjesztés és
rendelet-tervezet az intézményvezetõkkel történõ egyeztetést
követõen.
Nem emelkednek idén a mûvészeti iskola, az étkeztetés és a
könyvtár esetében a térítési díjak,
errõl döntöttek a képviselõk az intézményvezetõk javaslatára.
Szimon Attila képviselõ elõterjesztést nyújtott be, egy rendõrségi körzeti megbízott csoport
létesítésére. A képviselõ azt
hangsúlyozta, hogy a megelõzés
miatt lenne szükség a városban
rendõri jelenlétre. Mint mondta: két olyan rendõrrõl tud, aki
szívesen dolgozna Nagymaroson. Szerinte azonban fontos
lenne, hogy a szolgálati hely
biztosítása mellett lakást is adjanak nekik.
Petrovics László polgármes-

ter elmondta: tavaly októberben
õk is jelezték már a hatóság felé,
hogy szeretne a város rendõrségi megbízottat, de eddig még
nem kaptak választ.
A testület végül a javaslatot
elfogadta és a város közrendjének, közbiztonságának megfelelõ szinten tartása érdekében 3
fõs rendõri körzeti megbízotti
csoport felállítását kéri. Ezért
megbízták a polgármestert,
hogy mérje fel a megfelelõ szolgálati helyiség, valamint a feladatra kinevezett rendõrök és
családjuk lakhatási lehetõségeinek biztosítását.
A csoport felállítására az intézkedést írásban kell megtenni
a Pest megyei fõkapitány felé.
Amennyiben az nem jár sikerrel,
úgy az országos fõkapitány, a
belügyminiszter és a területileg
illetékes országgyûlési képviselõ segítségét kell igénybe venni.
Törvényességi észrevételt
tett az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatban a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal. Rudolf Józsefné illetménye ugyanis rosszul lett besorolva, így kevesebb pénz lett megállapítva
neki. Az alpolgármester azonban elõre jelezte, hogy nem kívánja felvenni a tavalyi évre vonatkozó kompenzációt (kb. 3
ezer forintot) és a jövõben a tiszteletdíjának felérõl is lemond.
FURUCZ ANITA

A város rossz anyagi helyzete miatt sem az alpolgármester,
sem a képviselõk nem veszik fel tisztelejdíjukat
Rudolf Józsefné alpolgármester
a januári testületi ülésen - figyelemmel a város rossz anyagi helyzetére - lemondott a
rosszul megállapított illetménye miatti kompenzáció összegérõl. Kérte továbbá, hogy bére
50 százalékát a képviselõi tiszteletdíjakkal azonos céltartalékba tegyék. Az anyagi helyzet jó irányú változása esetén
veszi csak fel teljes alpolgármesteri fizetését..
Rudolf Józsefné azzal indokolta döntését lapunknak,
hogy – mivel a képviselõk anyagi helyzete miatt felvennem tudják a város rossz ni tiszteletdíjukat – õ sem

szeretett volna kivételezett
lenni. A kompenzáció összegérõl is hasonló okok miatt
mondott le.
Az alakuló ülésen rosszul
lett megállapítva az alpolgármester tiszteletdíja, s erre a
tényre a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal hívta fel a jegyzõ figyelmét. Nagymaros lakossága meghaladja a 3 ezer
fõt, ezért nálunk már kötelezõ
az alpolgármester díjazása. Az
elsõ testületi ülésen az összeg
szorzója is rosszul lett kiszámolva – derül ki a hivatal észrevételébõl.

Nagymaros

3

“Kis munka” kollektív büntetésként
(folytatás az 1. oldalról)
Évtizedeken át a “pokolból”
visszatérõk hallgattak, nem mertek beszélni. Most már beszélhetünk róla és kötelességünk
emlékezni, hogy hasonló eset
soha többé ilyesmi ne fordulhasson elõ. Így gondolja ezt
Burgermeister László is, akinek
beszédét az alábbiakban olvashatják:
“Tisztelt Emlékezõk!
Egy nemzetet nemcsak azok
alkotják, akik jelenleg élnek,
hanem azok is, akik már nincsenek közöttünk, s azokért is
felelõsek vagyunk, akik majd
utánunk jönnek.

hály abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy szervezetük
kibírta a kemény munkát, az
éhezést, a hideget, és édesanyám közel egy év, édesapám
három év után hazajöhetett.
Édesanyám elbeszélésébõl tudom, hogy - két évvel korábban, balesetben elhunyt - édesapja bakancsát és téli, meleg
kabátját vitte magával, hiszen
csak málenkij robotról volt szó.
Kápolnán énekelve meneteltek,
s viszonylag vidáman harsogták azt a nótát: hogy “megjöttek a nagymarosi huszárok”.
Az ottaniak döbbent megjegyzésére – úgy viszik õket, mint a

Tisztelettel köszöntöm a mai
emléknapon elsõsorban azokat,
akik megjárták a szovjet poklokat, s ma még itt lehetnek közöttünk. Mindaz, ami hatvanhat
évvel ezelõtt ebben a faluban
velük megtörtént, az része az
ország történelmének, része a
nemzet egészének. Nekünk mégis jobban fáj, hiszen anyáinkról,
apáinkról, nagynénéinkrõl,
nagybátyáinkról szól, mindez az
õ ifjúságuknak ellopott éveiben
velük történt meg.
Még nagyobb tisztelettel és
szeretettel kell azokról megemlékeznünk ma, akik haza sem
jöhettek, fiatal életükkel fizettek egy tébolyult kor eszméje
miatt, ahol kimondatott, hogy
kollektív felelõsség márpedig
van, s akinek a felmenõi németajkúak, azoknak mind bûnhõdni kell egy másik tébolyult eszme miatt. Van olyan marosi
család, ahol a férj is, és a fiú is
kinn nyugszik jeltelen gödörben. Õk hozták a legnagyobb
áldozatot.
Az én szüleim, édesanyám,
Hiller Magdolna, - akit mindenki csak Ilusnak ismert - és
édesapám, Burgermeister Mi-

zsidókat – abbamaradt az ének
és mindenki elgondolkozott
azon, hogy mi vár rájuk. Kápolnán már tudták: egyhamar
nem látják viszont szeretteiket.
Heinczinger János bácsi –
Ifjúságom ellopott évei címû könyvét olvasva felidézõdnek
bennem a gyerekkoromban
hallott, ismerõsen csengõ helységnevek:
Kál-Kápolna,
Adjud, Foksani, Sztalino,
Makievka, Donbasz…
Az Azovi tenger felõl fújó,
dermesztõ szél, krumpli –és
répaföldek, barakkok, orosz
vezényszavak…
Anyám viszonylag jobb helyzetben volt, mint sok marosi,
mert nem bányában, hanem a
mezõgazdaságban kellett dolgoznia, ahol néha fagyott
krumplihoz, marharépához hozzá lehetett jutni, ami a túlélést
jelentette. Apám kõmûves lévén
építkezéseken dolgozott. Hamar
rá kellett jönnie, hogy sváb precizitással itt nem lehet dolgozni,
csak a mennyiség a fontos. 24
órára egy félig földbe ásott ketrecbe zárták, ahol felegyenesedni nem lehetett, némi kenyér és
víz volt az élelme.

Ilyen büntetést kapott az,
aki nem teljesítette a normát.
Õszinte tisztelettel és hálával gondolok vissza anyai
nagyanyámra, akitõl tartást,
küzdeni tudást, a mérhetetlen
terhek zokszó nélküli elviselését ma minden fiatal megtanulhatná: tízenöten voltak testvérek, abból csak ketten élték
meg a felnõttkort, korán elhalt
édesanyja is. Özvegy, vak apját ápolta, gondozta. 1943-ban
baleset következtében elvesztette férjét, majd két évre rá
mindkét gyermekét elvitték
málenkíj robotra. Tartotta a
családban a lelket, biztos, hogy
az õ hite is hozzájárult ahhoz,
hogy gyermekei hazakerültek a
szovjet pokolból.
S mikor eljött a szabadulás
perce, mire jött apám haza? A
családtól mindent elvett az új,
bolsevik hatalom, házat, földeket. Nõvérénél húzhatták meg
magukat, s boldogok voltak,
hogy a kitelepítést megúszták.
Innen, errõl a mélypontról kellett
újra
indulniuk,
csontsoványra - édesanyám 36
kilogrammra - lefogyva, édes-

tok, mert a havasi emberek
megfigyelése, miszerint az ember akkor kerül végveszélybe,
ha már hátrafelé sem tud tájékozódni, mert lábanyomát a hó
befújta. Nekünk nem szabad
megengednünk, hogy történelmünket bárki is meghamisítsa,
elvegye, mert akkor elveszítjük
tájékozódásunkat, s bizton
rossz irányba indulunk. Ezért
kell minden évben emlékeznünk anyáink, apáink által taposott, keskeny, szenvedésekkel teli ösvényére.
Az én korosztályomnak az a
dolga és kötelessége, hogy
pontosan tudja az akkor történteket, hogy hitelesen adhassuk
tovább gyermekeinknek, mert a
velünk történteket senki meg
nem másíthatja.”
A Király utcai emléktáblánál
Petrovics László polgármester
mondott beszédet, köszöntve
azokat, akik megélték a
málenkij robotot és azokat is,
aki tudni szeretnék, mit jelentett ez az úgynevezett “kicsi
munka”. “A málenkij robot, a
zsidónak minõsített magyarok
kiírtása, és 2. magyar hadsereg

apámékat mindenükbõl kiforgatva, kisemmizve kezdték újra
az életüket. Összeházasodtak,
megszülettünk, felneveltek tisztességben, soha nem állították
be magukat hõsként, tették a
mindennapi dolgukat. S az élet
fanyar humorával elmondhatták, hogy egész életükben soha,
sehol nem nyaraltak, külföldre
életükben egyszer juthattak
csak: s az a szovjet GULÁG
volt. És õk csak egy példa a
sokszáz marosi közül. Hõsök õk,
bizony, s nem vagyok benne biztos, hogy a mai generáció kibírna ennyi szenvedést, mint õk.
Útjelzõk, eligazodási pon-

Don-kanyari pusztulása mellett
a II. világháború három nagy
tragédiájának egyike. Sajnos
napjainkban is jellemzõ, hogy
a zsidó népet érintõ holokauszt
szinte mindennapos téma a médiában, a málenkij robotra elhurcolt emberekrõl azonban továbbra sincs semmilyen megemlékezés, a média sem beszél
róluk” - mondta egyebek közt
Petrovics László.
Az emlékezések gyertyagyújtással, koszorúzással értek
véget, majd a kultúrházban
kötetlen beszélgetés mellett
elevenedtek fel a hatvanhat
évvel ezelõtt történtek.
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Partfal omlott a házra
A szélsõséges idõjárás, a sok
csapadék miatt nemcsak a Dunánál élõ emberek ingatlanjai
forognak veszélyben, hanem a
hegyen lakó embereké is. Január 11-én, délután a Fehérhegyen
megtörtént a baj, ahol az egyik
házra rászakadt a partfal. A szerencsétlenségben szerencse,
hogy az omlás emberéletben
nem okozott kárt.
Az esetrõl a médiumok is hírt
adtak. A Magyar Távirati Iroda
tudósítójának Petrovics László
polgármester elmondta: további tíz-tizenöt nagymarosi ingatlan van közvetlen veszélyben,
de az önkormányzatnak nincs
pénze a partfal megerõsítésére.
Az elsõdleges vizsgálatok
szerint a partfalomlást az elmúlt
idõszakban lehullott, nagy
mennyiségû csapadék, illetve az
ezt követõ fagyok együttes munkája okozta, s a veszély még nem
múlt el. Az utcában a helyenként
15 méter magas partfal bármikor
újra megindulhat, s akár 10-15
ingatlanon okozhat hasonló károkat. Sajnos a partfal tövébe és
gerincére is építettek korábban
házakat, a problémát azonban
most kell megoldanunk - tette
hozzá a polgármester.
Petrovics László az MTI-t
arról is tájékoztatta: az érintett
lakókat figyelmeztették a veszélyre.
Megtudtuk: a városnak egy
fillérje sincs a partfal megerõsítésére (sõt az esetleg bajba kerülõk elhelyezése is gondot jelentene), ezért problémájukkal a
térség KDNP-s országgyûlési
képviselõjéhez, Harrach Péterhez fordultak.
Petrovics László azt kezdeményezi, hogy ismét legyen a
térségben partfaltámogatásra
keret, s mivel Nagymaroson
többnyire magánterületekrõl
van szó, ezek is kaphassanak
támogatást. Jelenleg a magánterületen lévõ ingatlanok elvileg
a vis maior alapból sem számíthatnak pénzre, egyelõre szinte
kilátástalan a helyzetük, mivel
a tavaly nyári árvízi védekezés
költségeihez is csupán 15,8 millió forint támogatást kaptak a vis
maior alapból az ígért 26 millió
helyett, vagyis a különbözetet a
város kasszájából kellett finanszírozni, anyagilag teljesen ellehetetlenült városunk.
A partfalomláskor a váci tûz-

oltóknak segítséget nyújtott a
Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület két tagja, az életveszélyes lakóházból kihordták az

épségben maradt vagyontárgyakat. Az önkormányzat felajánlotta a bútorok ideiglenes elhelyezését, a Nagymarosi Motor-

csónak SE pedig 50 ezer forint
segítséget nyújtott a ház tulajdonosának és ideiglenesen szállást biztosított neki.
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Amíg mi élünk, ez a ház hazavár
(folytatás az 1. oldalról)
“Az emlékek, gondolatok
és érzések olyan áradata ragadott magával, hogy féltem,
ha nem öntöm õket valamilyen határozott formába, elveszek ebben a gazdagságban
és Önök elõtt némának kényszerülök maradni, mint az a
görög bölcs, aki tudván, hogy
nem képes elmondani az igazságot, inkább meg sem szólalt
egész életében. A teljesség
legcsekélyebb ígérete nélkül
bár, mégis megkísérlek néhány képet felvillantani
Önöknek módszeresen, mint
egy építész, aki saját házát
készíti éppen.
És ebben az allegóriában
egy ház a magyarok kultúrája,
ami mindannyiunk közös otthona. Alapjai ezeréves földbe
vannak ágyazva, amin Schulek
Frigyes nemes egyszerûséget és
csendes nagyságot sugalló oszlopfõi tartják a tetõzetet, a belõle kikandikáló Kós Károly-i
fiatornyokkal. A bejárat fölött
felirat hirdeti: ember, ki itt belépsz, telj el minden reménnyel!
És belül a szobák gazdagsága.
A dolgozóban padlótól a
mennyezetig könyvek tömkelege, egy egész Guttenberg-galaxis jó néhány állócsillaggal.
Janus Pannonius, e jánusz arcú
géniusz, ki latinul írt magyar
verseket. Balassi és Zrínyi
kardcsörgése hallszik, és a sarokban álló zongorából Liszt
waltzerának
dallamára
Csokonay dámái táncolnak. A
nappaliban kerek asztal mellett
Mikszáthék játsszák a tarokkot,
Kosztolányi és Karinthy feketézik boldog-szomorúan, a sarokból pedig Ady kúnfajta, nagy
fekete szemei villognak elõ. Babonázva nézi a falakat, ahol
Munkácsy és Feszty Árpád lovasai foglalják a hont szakadatlan, ahol Csontváry zarándokai
táncolják körül a cédrust, megpihenni pedig Szinyei Majálisára járnak.
Tán mellékerülnek a mi iniciáléink is, amit gyerekeink festettek, és amik számunkra legalább annyira szépek, mint elõdeik munkái. Köszönet érte. De
a képeket nézve is egy dal csendül Dsida Jenõ tollának sercegése:

Miképen boltíves,
pókhálós vén terem
zugában álmodó
középkori barát,
ki lemosdotta rég
a földi vágy sarát
s már félig fent lebeg
a tiszta étheren, ül roppant asztalánál,
mely könyvekkel teli
s a nagybetük közébe
kis képecskéket ékel
Madonnát fest örökké
arannyal s égi kékkel,
mígnem szelid mosollyal
lelkét kileheli...
A gramofonból Erkel ujjong
a cselszövõ halálán, vagy Bartók vezényli a kékszakál-lút. A
rádióban egy beszélgetés szavai: amerikai riporter kérdezi
Teller Edét, mondja miszter
Teller, magukat magyarokat
tényleg az ufók dobták le a
földre? Teller pedig, ahogyan
komoly tudóshoz illik komoly
kérdéssel válaszol: ki árulta el
magának, a Wigner? A tévékészülékben Szabó István
Mephistoja siratja Jancsó Szegénylegényeit.
Az ebédlõbe átlépve halasi
magyar csipkével terített asztalon herendi porcelánvázában rákos-mezei virágok várnak. Az asztalon gõzöl a jókai
bableves, ami után csibemájjal megtöltött, császárszalonnába göngyölt sertéshúst ajánlanék tálaláskor tejszínes-szegedi paprikás gombamártással
leöntve és makói rántott vereshagyma-karikákkal díszítve.
Ezt eszi éppen a bolyongó lelkületû Szindbád úr, ez étek elfogyasztásával merítve bátorságot, ugyanis szelet csapni
készül éppen a vidéki városkák
polgárasszonyai körül. És a
borok. Nem is tudom melyik illenék inkább, a tokaji, a szekszárdi, az egri. Már a felsorolásukba is belerészegedik az
ember. Hamvas Béla meséli az
asztal túloldalán Móricznak talán, hogy valamikor egy nagyhatalmú arab sejk vendégeskedett egy Somló-hegy melletti
kis fogadóban, ahol is arról
panaszkodott, hogy bármekkora legyen a hatalma, saját teste fölött már nem rendelkezik
kellõ módon és az évek haladtával, ahogyan feleségeinek
száma gyarapodott õ ugyanúgy

berek, magyar emberek, amíg mi
élünk, ez a ház hazavár.”
A magyarságot, a magyar
kultúrát átfogóan bemutató beszéd – mely a hallgatóság lelkében mély nyomot hagyott –

sével, majd Bogányi Gergely
meglepetés zongorajátékában is
elmélyülhetett a közönség.
Bogányi Gergely gratulált a magyar kultúrát az elmúlt évtizedekben életben tartó tanároknak
és szülõknek, mert – mint
mondta – nélkülük a magyar
kultúra már nem lenne. “Most
is nagyon sok sebbõl vérzik, és
sokat dolgozunk azon, hogy új
életet öntsünk belé. Köszönetem
jeléül meg szeretném kérni az
egyik tanárt - aki évtizedek óta,
egész életével azt bizonyította,
hogy érdemes a gyerekekkel
foglalkozni és minõséget kell a
gyermekeknek, fiataloknak adni
-, Kis Juditot hogy válasszon
egy Chopin noktürn-t, amit
most eljátszom.”
Szabadi Szonja a Megjártam a hadak útját címû népköltést mondta el, majd Bogár István Kanásztáncát fuvolán Halápi Blanka adta elõ, zongorán
kísérte Kis Judit. Felkészítõ tanára Szigeti Benedek Gabriella. Móra Ferenc: A csókai csóka címû versét Havasi Petrától hallottuk. Hujbert Kata és
Hujbert Anna Weiner Leó: Rókatáncát adták elõ zongorán,
felkészítõ tanáruk Kis Judit. A
NAFIA tagjai közül Grexa
Edina Ady Endre: Góg és
Magóg fia vagyok én címû
mûvét, Juhász Gyula: Szerelem címû versét Gaál Kata és
Maglódi Gábor (képünkön
fenn) adták elõ. A Nagymaro-

után az iskola 2. a és 2. b osztályos tanulók elõadásában
Talalajka címmel a farsangi
ünnepkör szokásaiból mutattak
be egy csokrot. Felkészítõ tanáraik: Kiss István, Demeter Erika és Heincz Tamásné. Huszti
Benedek - felkészítõ tanára
Ujvári Gábor - Clarisse variációkat játszott trombitán,
Bogányi Gergely Kossuth-díjas
zongoramûvész közremûködé-

si Nõi Kar Patrik Judit (képünkön lenn) vezényletével Kodály Zoltán: Jó gazdasszony,
Karai József: Vadrózsa, Bárdos Lajos: Tündenóta címû
mûveket adta elõ. Az est
Reményik Sándor egyik versével zárult, melyet Kiss Norbert
mondott el. Az ünnepség helyszínén az iskola tanulói által
készített iniciálés selyemfestményekbõl láthattunk kiállítást.

fogyatkozott meg férfiúi erõben, mígnem az teljesen elhagyta. Hallván ezt a fogadós
egy láda somlai juhfarkkal indította útnak. Egy hónap elteltével rövid levelet kapott viszonzásul: Köszönöm barátom! Küldj még a borból sokat!
Nagyot kacag mind a két mesélõ és kikérik a desszertet,
Dobos József dobostortáját.
Ugye a végtelenségig lehetne barangolni ebben a házban,
ami rabul ejt, ha egyszer az ember bemerészkedik a kapuin.
Tudom, manapság a falai kissé megrogytak, a vakolat málladozik, néhány kilincsen por és
pókháló pihen. Rohan a világ,
rohanunk mi is benne, nincs
idõnk foglalkozni vele. De em-
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Egy kis
“Schwabenkunde”
A betelepítések eredményeként
a 18-19. század fordulóján 1,1
millió német élt Magyarországon. Ezáltal nemcsak az ország
népességének nemzetiségek
szerinti megoszlását változtatták meg, hanem az ország képe
is átalakult.
A történeti és néprajzi kutatások egyértelmûen bizonyították, hogy a magyarországi németség fejlettebb építészeti és
gazdálkodási módszereket alkalmazott, egyben rugalmasabb
szemléletû volt, mint a magyar,
vagy a többi kárpát-medencei
etnikum.
A német falvak már külsõ
képükben is eltértek a magyaroktól. Falvaik rendezettebbek
voltak, házaik sorban az utcára
néztek, a szalagszerû telkeket a
ház tengelyére merõlegesen épített pajták osztották ketté. Elõfordult, hogy a pajtáik olyan
hosszúak voltak, mint amilyen
széles maga a telek, és a végükkel összeépített gazdasági épületek a falut két oldalról szinte
bezárták. Egy Bél Mátyás korából fennmaradt írásból ismerhetjük meg a német házat: “A
németek csinosabban építkeznek, mint a magyarok. Nem kedvelik a sövényfalat: a gerenda,

kõ- vagy téglafalat szeretik. S
akár kõ-, akár faházat építenek,
arra törekednek, hogy ne csupán használható, hanem egyúttal a legkényelmesebb legyen a
a 2011. február 19-én (szombaton)
lakásuk.”
19.30 órakor kezdődő
Az életrõl vallott szemléletmódjuk is gyökeresen eltért a
Kárpát-medence többi népének
szemléletétõl. A németek eszményképe a szorgalmas, beoszHelyszín: mûvelõdési ház
tó, takarékos, céltudatos, vállalSzeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
kozó polgár volt. Ellentétben a
a
Nagymarosi
Dunai Svábok Önkormányzatának
magyarokkal és a délszlávokszervezésében
rendezendõ zenés báli esténkre.
kal, az asszonyok is kivették a
részüket a gazdasági munkákA jó hangulatról a Mányi Sramli Zenekar és
ból. Különösen jellemzõ volt rámi, résztvevõk gondoskodunk!
juk szorgalmuk, és munkabíráHozza magával jókedvét, barátait, ismerõseit,
suk.
”batyujában” az enni és innivalót.
Szorgos munkájuk meghozta gyümölcseit. A sváb települések új arcot öltöttek, rendezetTombola a helyszínen.
tek, tiszták voltak. Nagyobb
Belépõdíj: 1.500.- Ft
házak épültek, az utcákat lekövezték. A templomok is megAsztalfoglalás:
szépültek. A régi iskolákat bõIvor Andrásné szervezõnél
vítették, egyesületek, egyletek
Telefon: 06-20/414-0712;
alakultak, a mezõgazdasági
27/354-155
képzés is fokozottabb figyelmet
kapott. Magyarországon továbbra is a sváb paraszt alkalmazta a legfejlettebb termelési
eljárásokat...
Nemzetiségi önkormányzatunk tartalmazza a térségi összefo(folytatjuk)
jelentõs lépést tett a régióban gást, a pályázati lehetõségek felH. CS. K. lévõ önkormányzatok együttmû- kutatását, és az információáramködése terén.
lást egymás között.
Január 29-én,szombaton ViA lépéseket megkezdve megsegrád Város Polgármesteri Hi- határoztuk, hogy az éves munvatala adott helyet a szomszédos katerveket a jelenlévõ önkortelepülések által delegált tagok mányzatok egymás részére kölrészére.
csönösen biztosítják.
A Gondozási Központ is, mint minden más intézményünk
Abonyi Géza, Visegrád város
Az ismerkedéssel, és tapaszanyagi gondokkal küzd. Ezek enyhítése érdekében arra kérpolgármestere köszöntötte a talatcserével is egybekötött több
jük a Tisztelt Lakosságot, hogy bármilyen módon felesleDunabogdány, Zebegény, Nagy- órás megbeszélés sikerre vitte
gessé vált gyógyszereiket juttassák el hozzánk, illetve érmaros, Kismaros, Visegrád kép- azt a célt, hogy a térségben az
tesítsenek arról, hova mehetünk értük! Amit nem tudunk
viseletében megjelenteket.
együttmûködés rögzített megálitt a házban felhasználni, azt az orvosi rendelõkben leadEzt követõen az érdemi mun- lapodás formájában is mûködjuk, az esetleg lejárt gyógyszert patika veszélyes hullaka megkezdõdött, aminek célja: jön, gyarapítva az érintett teledékgyûjtõjébe helyezzük.
együttmûködés a kultúra, a ha- pülések kulturális értékeit is.
Az eddigi évek gyakorlatának megfelelõen továbbra is várgyományok megtartása terén,
DUNAI SVÁBOK
egymás segítése a kulturális renÖNKORMÁNYZATA
juk feleslegessé vált textilnemûiket, kisbútoraikat, egyéb olyan
dezvényeken. Fontos, hogy az
NAGYMAROS
adományaikat, amikkel segíteni tudják az otthon életét.
együttmûködési megállapodás
IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK
Megértõ segítségüket idõseink nevében elõre is köszönjük!
A GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETÕSÉGE
Az idén hét éves lett a Nagymarosi Női Kar,

Sváb batyubálra

Fontos lépések a régióban

Tiszteletteljes kérés
a Gondozási Központból…

Február 24-én 18 órakor a Nagymarosi Római Katolikus Templomban szentmisével emlékezünk a kommunizmus áldozataira. Mindenkit szeretettel vár a Jobbik Nagymarosi Szervezete.

amely tavaly év végén arany minősítést kapott.
Eddigi munkájukhoz gratulálunk és további,
éneklésben gazdag éveket kívánunk nekik!
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TÁMOP támogatott
Tájékoztató
képzés indult a
a helyi iparûzési adóról
napköziotthonos óvodában Tisztelt Adózók!

A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 2 fõ óvodapedagógus munkatárs továbbképzésére nyert el támogatást az UMFT
TÁMOP 3.1.5-09/A/1 számú
pályázat keretében a nevelésioktatási intézmény pedagógiai
munkájának és tevékenységé-

támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszíroA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. § alapján
zásával valósul meg.
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy
A támogatott pályázati pro- ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbjekt pontos címe: Képzés meg- biakban: iparûzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó.
segítése a Nagymarosi
Napköziotthonos Óvoda peda1. Az adó alapja
gógusai körében.
Nagymaros Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a
helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 19. §-a alapján az önkormányzat azon vállalkozók részére, akinek az 1990. évi C. tv. 39. § (1) bekezdése, 39/A. §,
39/B. § és 39/C. § alapján számított (vállalkozási szintû) adóalapja nem éri el az 1,2 millió Ft-ot, adómentességet biztosít.
2. Az adó mértéke
Az adó mértéke állandó jellegû tevékenységnél az adóalap
2 %-a.
3. Bevallás benyújtásának határideje
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (1)
bekezdése alapján a helyi iparûzési adó bevallás benyújtásának
határideje: 2011. május 31.

4. Az adóelõleg megfizetése
A 2003. évi XCII. törvény 42. § (2) bekezdése alapján: az
A Magyar utcai óvoda. A napköziotthonos óvoda óvónõi kö- adóhatóság az éves bevallás, illetõleg a várható adó bejelentézül ketten új szakirányú végzettséget szereznek
sét követõ 30 napon belül fizetési meghagyásban közli az elõleg összegét és a fizetés határidejét. Az elõlegfizetési határidõk:
nek fejlesztésére. A képzés a
A támogatás összege: 2011. március 15., 2011. szeptember 15. és 2012. március
2010/2011. tanév õszi félév- 6.397.500 forint. vissza nem té- 15.
ében indult, az óvodapedagógu- rítendõ támogatás, mely a költsok 2 éven belül, azaz legké- ségek 100 százalékát fedezi.
5. Bevallás:
sõbb 2012. október 1-ig szerezA kedvezményezett neve és
A törvény elõírja, hogy a bevallási és adatszolgáltatási nyomnek új, szakirányú végzettséget. elérhetõsége: Nagymarosi tatványokat a benyújtásukra elõírt határidõt megelõzõen legA képzés eredményeit késõbbi- Napköziotthonos Óvoda, 2626 alább 30 nappal kell közzétenni. A 2010. évi iparûzési adó
ekben az óvoda a pedagógiai Nagymaros, Magyar utca 15. bevallás az önkormányzat hivatalos honlapjáról letölthetõ:
munkájában, nevelési tevéKözremûködõ szervezet www.nagymaros.hu < Önkormányzat < Dokumentumtár <
kenységének korszerûsítésében neve és elérhetõsége: ESZA Adócsoport letölthetõ nyomtatványok < Helyi iparûzési adó
is hasznosítja, a pedagógiai Társadalmi
Szolgáltató bevallás 2010.
munkában felhasználja.
Nonprofit Kft. 1136 Budapest,
A projekt az Európai Unió Váci út 45/c.
Bevallási nyomtatványok mind az adócsoportban, mind
pedig az ügyfélszolgálaton az ügyfelek rendelkezésére állnak. Amennyiben további kérdéseik vannak, szívesen állunk rendelkezésükre ügyfélfogadási idõben személyesen,
telefonon a 27-595-100/123 melléken, továbbá e-mail útján:
ado@nagymaros.hu.
POLGÁRMESTERI HIVATAL ADÓCSOPORT
Kedves Nagymarosiak!
Köszönjük a segítséget azoknak, akik a Nagymarosi
Óvodáért Alapítvány javára felajánlották 2009-évi adójuk
1 százalékát. 2009-es évben 330.000 forint; 2010-ben
271.000 forint került így az alapítvány számlájára.
Ezt a pénzösszeget minden évben a gyermeknap megrendezésére, valamint udvari játékok és fejlesztõ eszközök
megvásárlására fordítjuk. Az alapítvány finanszírozza 50
százalékban az óvodás gyermekek táncfoglalkozásait.
Kérjük Önöket, hogy ezután is támogassák a Nagymarosi Óvodáért Alapítványt, hogy minél szebbé tudjuk varázsolni a gyermekek számára az óvodás éveket.
Az alapítvány számlaszáma: 19185222-1-13

Köszönet - helyreigazítás
A Nagymaros decemberi számában Nálunk jártak! címmel
cikk jelent meg a kolontári iskolások nagymarosi tartózkodásáról. Az írás végén köszönetet mondtak a szervezõk mindazoknak, akik a vendéglátásban közremûködtek, valamint
segítséget nyújtottak. A köszönetek közül technikai okok miatt
néhányan kimaradtak, most pótoljuk a nevüket.
Köszönet Janovics Tibornak, a kismarosi Ciszterci Monostornak, Mihály Gábornak és családjának, a Heinczinger
családnak, Horváth Dávidnak és családjának és Bócz Mónikának.
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Január közepén zárult az elsõ félév
A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola január hónapban lezajlott programjai:
Január 3-a a szünet után az
elsõ tanítási napunk volt. A
gyerekek és pedagógusaik kipihenten kezdték meg a 2011es évet.

Judit zongoristái, 20-án Rácz
Tamás rézfúvósai, 24-én Szigeti-Benedek Gabriella fafúvósai, 25-én Pozsgainé Lados
Katalin fafúvósai, 26-án
Lénárdné Patai Zsuzsanna
zongoristái, és 27-én Oláh
Norbert ütõs növendékei mutatták be tudásukat szülõknek
és tanáraiknak a félévi vizsga-

rõ tanárként Bogányi Gergely
is jelen volt, és Chopin mûvei
közül azt a darabot játszotta,
amit Kis Judit választott.
Hiripiné Rózsa Valéria növendékei által vászonra festett iniciálékkal díszítették a mûvelõdési házat.
Január 22-én a nyolcadik
osztályos tanulók megírták a
központi írásbeli felvételit magyarból és matematikából.

Január 26-án az Állatbarát
Klub tartott összejövetelt,
Halápi Blanka elõadása a Heinczné Cserni Katalin és
Csernõi Ildikó szervezésében,
magyar kultúra napján
ahol meghívott vendég volt a
Kultúra Napjáról emlékeztünk “Kiskakas” és dr. Drobilich
meg az iskolában.
János állatorvos.
Január 21-én a városi ünnepségen az iskola növendékei
Februári programjaink:
adták a mûsort. A nyitó beszédet Erdélyi Balázs tanárunk
Február 2-án tánc vizsgamondta el. Verset mondott elõadás volt.
Havasi Petra 1. a osztályos taFebruár 5-én az MLSZ tánuló, Kiss Norbert 7. b osztá- mogatásával terem-labdarúgó
lyos tanuló és Szabadi Szonja bajnokságon vettünk részt VeA 7. osztályosok verset mondtak a malenkij robotra való em- 5. a osztályos tanuló. A 2. osz- rõcén.
tályos tanulók Farsangi ünFebruár 9-én pókerbajnoklékezésen
nepkör címû táncukat adták ság volt a DÖK rendezésében.
Január 7-én a Malenkij ro- hangversenyen. A bemutatók
botra emlékeztünk meg, me- nagyon családias légkörben
lyen verset mondtak iskolánk tettek tanúbizonyságot a nö7. osztályos tanulói. Utána a vendékek fejlõdésérõl. Kis Jumûvelõdési házban a gyere- dit néhány növendéke egy
keknek lehetõségük volt elbe- önálló darab elõadása után

A magyar kultúra napján Weiner Leó: Rókatáncát Hujbert
Farsangi ünnepkör címmel adták elõ mûsorukat a 2. osztá- Anna és Hujbert Kata – Kis Judit tanítványai adták elõ
lyosok a városi magyar kultûra napi ünnepségen
elõ, melyet Demeter Erika és
Február 18-án DÖK által
Kis István koreografált és ta- szervezett farsang a felsõ tagoszélgetni az idõs emberekkel, édesanyjával játszott négyke- nított be. Bogár István: Ka- zatos tanulóknak, valamint
násztáncát Halápi Blanka fu- osztályszinten farsangolnak az
akik részesei voltak ennek a zest.
volán adta elõ, aki Szigeti-Be- alsósok.
borzalomnak.
Január 17-tõl 21-ig kapták nedek Gabriella tanítványa,
Február 23-25-ig síszünet.
Január 14-én zártuk az elsõ meg a tanulók a félévi értesí- Weiner Leó: Rókatáncát
Február hónap végén isHujbert Anna és Hujbert Kata kola prózamondó verseny lesz.
félévet.
tõket.
– Kis Judit tanítványai adták
Január 14-én László Béla
VALENTIN JÓZSEFNÉ
gitáros növendékei, 17-én Kis
Január 20-án a Magyar elõ. Ezen az ünnepségre kíséIGAZGATÓHELYETTES
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Megnyitotta kapuit az Estközi!
Február 1-jén kezdõdött a Kerek Egylet Estközi programja. Az elsõ nap versekkel és
vidám társasozással telt.

pongozni, sóliszt-gyurmázni, rajzolni, festeni, hógolyóval célba találni, és ellenállhatatlan vágyat érez, hogy

tanak a Kerek Egylet termében: Váci út 21., illetveazon
kívül a szabadban. A gyerekeket minden nap lekísérjük

it. Késõbb is lehet érkezni, ezt
egyénileg megbeszéljük.
Haza pedig csak úgy mehetnek a gyerekek, ahogy a re-

“Est-közi”-nek neveztük
el a programot a “nap-közi”
mintájára. Célunk az, hogy –
egyelõre csak alsós – gyerekeknek helyszínt biztosítsunk
a szabadidõ értelmes, közösségben való eltöltésére. Sok
szülõ nem ér haza a napközi
végére, és gondot okoz, hogy
addig hol legyen jó helyen a
gyermeke; vagy egyszer-egyszer éppen senki nem tud otthon maradni vele. Sok gyermek várja a szüleit a tévé
vagy a számítógép elõtt,
mert nincs, aki levigye a
Duna-partra kavicsot gyûjteni, hogy aztán szobrocská- lejöjjön az Estközibe.
mindkét iskolából napközi
kat készítsenek belõle; vagy
A programok minden hét- után 16 órakor, tiszteletben
csak egyszerûen imád ping- köznap 16 órától 18 óráig tar- tartva az iskola rendezvénye-

gisztrációs lapon a szülõkkel
megegyezünk.
A program az önkéntességen alapul, ezért minden
gyermeknek ingyenes.
Információ
kérhetõ:
Szomrákyné Csete Annamária: 30/467-13-71
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

www.kerekegylet.hu
kerekegylet@gmail.com

Ne feledkezzen meg adójának 1 százalékáról:
segítse vele városunk civil szervezeteit!
CIVIL SZERVEZETEINK ADÓSZÁMAI:
Nagymarosi Futball Club Egyesület
Nagymarosi Férfikórus
Nagymaros Képzõmûvészeti Egyesület
Cédrus Kulturális és Sportegyesület
San-Team Szabadidõ Sportegyesület
Dunakanyar Fúvósegyüttes
Nagymarosi Óvodáért Alapítvány
Nagymarosi Polgárõr Egyesület
Nagymarosi Sportegyesület
Máté Állatvédelmi Közalapítvány
Vándor és Vackor Lovasterápiás
Közhasznú Alapítvány
Misztrál Fesztivál Alapítvány

Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete
18716690-1-13
Nagymaros Város Fejlesztéséért
Közhasznú alapítvány
18713570-1-13
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány
19182779-1-13
Nagymaros Fiataljaiért Közhasznú Alapítvány 18711949-1-13
A Váci Egyházmegye Nagymarosi Támogató
és Otthonápolási Szolgálat az alábbi
- az egyházmegye alapítványán keresztül
tudja az 1 százalékot fogadni:
Segítõ Szeretet Alapítvány OTP Bank 11742094-20123392

18673168-1-13
18688698-1-13
18687264-1-13
18680157-1-13
18679872-1-13
19180148-1-13
19185222-1-13
18695230-1-13
19836533-1-13
18700767-1-13 Kérjük azon civilszervezetek képviselõit, akik nem látják a táblázatban adószámukat és jogosultak 1 százalék fogadására, jut18715170-1-13 tassák el szükséges adataikat Jórász - Nagy Eszterhez a
18701139-1-13 nagy.eszter@nagymaros.hu e-mail címre!
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Hatan tettek
sikeres vizsgát

HITELKÁROSULTAKNAK
HITELMENTÉS
ADÓSSÁGRENDEZÉS!

Keressen, ha hitele
- ha hitele végrehajtás alatt vagy végrehajtás
elõtt van;
- felmondás után vagy felmondás elõtt van;
- késedelmes vagy hátralékos;
- már nehezen fizethetõ;
- tudja fizetni, csak éppen felháborítónak tartja,
hogy megemelték a törlesztést
MENTSÜK MEG LAKÁSAINKAT!
Áprilisban lejár a kilakoltatási moratórium!
Sikeres, 40 órás tûzvédelmi alapfokú tûzoltó vizsgát tett 2010.
december 4-én a Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület hat
tagja, David Balazic elnök (38 éves), Marsi Miklós (18),
Marafkó Márk (35), Fekete Zsolt (38), Pusz Péter (32) és
Kellner Zsolt (33).

Készül a csapatzászló

A Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület alakulásakor a korábban mûködött önkéntes tûzoltó egyesület történetét is szerette volna megismerni. Felkutattak egy, 1912-ben, a nagymarosi Duna-parton készült fotót, melyen a váci és a nagymarosi önkéntes tûzoltók láthatók egy korabeli tûzoltó gépjármûvel.
Kutattak az eredeti, 1902-es csapatzászló után is, de annak
sorsáról az egyesületnek nincs információja, és régi fotót sem
találtak róla. Ám a hagyományok szerint minden tûzoltóságnak van csapatzászlaja, így fontosnak tartják, hogy az újonnan
alakult Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek is legyen.
A csapatzászló most készül (képünkön), megvarrását David
Balazic elnök vállalta el. A csapatzászló elkészítése elõreláthatólag 100-120 munkaórát igényel majd - mondta lapunknak
David Balazic.

Ha hitelcsapdába került keressen,
van rá megoldás!
Bedõlt céges és vállalkozói
hiteleken is tudunk segíteni!

Jogi képviselet:
Tel: 06-70/418-6221

Téli gondolatok
A téli hideg nagytestû kutyáknak, nem jelent különös
problémát, a kistestûek azonban könnyen áthûlhetnek.
Egy yorkie sétáltatásához
nagy mínuszokban feltétlenül kis kabátkát javaslok. A
száraz, széltõl védett kuckó,
házikó mindegyiküknek kijár. A vizes bunda nem véd
a hidegtõl.
Idõs kutyák izületi panaszai ezekben a hónapokban
szoktak súlyosbodni. Ne
hagyjuk õket szenvedni, jó
gyógyszereink vannak panaszaikra.
A víz iható, a jég nem!!!
Naponta többször adjunk
friss vizet a kutyusnak. Víz
nélkül beszûkül a vese mûködése, a rejtett problémák végzetessé fajulhatnak. A meghagyott összefagyott ételt se
hagyjuk a tálban, melegítsük
fel mielõtt újra kínálnánk kutyánknak.
A közhittel ellentétben a
bolhák nem pusztulnak el a hidegben. Súlyos bolhásság tud

kialakulni télen is. Gondoskodjunk a paraziták írtásáról!
Télen ellik a kutyánk? A
kölyköknek melegre van
szükségük. A széles körben
elterjedt kutya herpesz vírusa hidegben napok alatt el-

pusztítja a kölyköket.
A tél a disznóölések idõszaka. Csontot csak mértékkel etessünk és mindig adjunk
mellé egyéb ennivalót is!!!
Hetente kell eltávolítanom
kutyák végbelébõl a gipszszerûen összeállt végbéldugót. Sajnos néha csak hasi
mûtét és bélmetszés segítségével tudom eltávolítani a felgyülemlett csontot.
DR. DROBILICH JÁNOS
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Karnyújtásnyira régi álmunk:
az Ifjúsági Központ
A West Balkanban történt tragédia ismét felhívja a figyelmet
arra, hogy közösségi felelõsségünk is van a fiatalokért!
Nem lehet õket csak úgy
szabadjára engedni és kiszolgáltatni kétes erkölcsû (lelkiismeretlen), csak a profitra utazó szervezeteknek. A fiatalok
természetes igénye a szórakozás és van joguk ahhoz, hogy
ehhez lehetõséget is kapjanak
a helyi közösségben.
Nagy öröm számunkra,
hogy Nagymaros vezetése
csaknem 10 éve megértette ezt
és a személyi változások ellenére is folyamatosan elkötelezi magát a fiatalokról való közösségi gondoskodás ügyének.
Ennek legutóbbi példája,
hogy az önkormányzat novemberben 37 milliós pályázatot
nyújtott be Ifjúsági Központ
létesítése érdekében. A pályázatban a Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány (NAFIA) és a
Pax Corporis Alapítvány a
megvalósításban közremûködõ
konzorciumi partnerek.
Mielõtt a részletes terveket
ismertetnénk, röviden fel kell
idézni az elõzményeket.
Az egykori “Proli” kocsma
épületét, a Nyár u. 2 számú ingatlant az önkormányzat sok
évvel ezelõtt egy civil szervezetnek adta használatba. A San
Team Szabadidõ és Sportegyesület akkor nagyszámú és lelkes fiatalja örömmel vette birtokba a házat és jelentõs munkával egy hangulatos közösségi teret hozott létre belõle. Ám
az évek során sokminden megváltozott. A San Team Egyesület számára egyre nagyobb
teherré vált az épület fenntartása és a programok is megritkultak. Ezért néhány évvel ezelõtt Zoller Csaba, a San Team
elnöke, fölvetette azt az ötletet,
hogy a ház alakuljon Civil
Központtá, ahol több civil szervezet közösen tevékenykedik
és a fenntartási költségek is
megoszlanak. Ez nagyszerû
gondolatnak bizonyult, ugyanakkor már látszott az is, hogy
nem lehet válogatás nélkül,
mindenfele szervezetet egy fedél alá költöztetni anélkül,

hogy zavarnák egymást. Csak
a hasonló karakterû és célcsoportú szervezetek férnek meg
jól.
Az utóbbi másfél évben az
épületet a San Team, a
NAFIA, a Kerek Egylet és a
Maroska Gyermekkórus használták, emellett különbözõ
gyermek-ifjúsági programok,
táborok kaptak itt helyet.A rezsiköltségek zömét a NAFIA
fedezte.
A korábbi használatba adási szerzõdés 2010 decemberében lejárt, a képviselõ-testületnek ezt követõen kell döntenie
az ingatlan további hasznosításáról. Ennek egyik lehetõsége
az Ifjúsági Központ, ami a pályázat révén valósulhat meg.
Mi a beadott pályázat tartalma? Mit lehet a pályázati
pénzbõl finanszírozni?
A pályázati összeg 10 százalékát lehet az épület felújítására fordítani.
A 2 éves programidõ alatt 2
nagyobb rendezvény (koncert,
sportbörze) költségei finanszírozhatók ebbõl.
Két nyári gyermektábor tervei állnak készen, mely programok során lovagi játékok és
angol nyelvi tábor valósulhat
meg.
A többi program színtere illetve kiindulópontja a Nyár
utca 2-be tervezett Ifjúsági
Központ. A pályázat sikere
esetén a következõ tevékenységek lehetnek.
Ifjúsági Információs Pont:
heti 20 órás (délutáni-esti) nyitva tartás, információadás és
találkozási hely a fiataloknak.
Klubok - melyek már jelenleg is mûködnek: szombat délutánonként az If You Klub, és
hetente több esten a Társasjáték Klub (idõnként hét végi
országos versenyekkel)
Amatõr sportklub, heti 2 alkalommal, különbözõ sportok
kipróbálási lehetõségével (a
pályázati program keretében
fog mûködni).
Interaktív honlap mûködtetése
Különbözõ képzések, tanfolyamok, tréningek
- munkajogi ismeretek;

- személyiség fejlesztõ tréning, drogprevenciós céllal;
- nemi identitást fejlesztõ
tréningek (“Férfi sátor” “Ciklus show”);
- párkapcsolati tréning:
“Társ suli”;
- “SZENVEDÉLYESEN”
program egészségmegõrzõ és
függõség;
- megelõzõ és kezelõ program;
- gyakorlati természetismeret (kirándulásokkal);
- filmklub és filmkészítés;
- tehetséggondozás;
- “Tanulás az önkéntesség
által”;
Szakmai programok:
- a fiatalokkal foglalkozó
szakemberek, önkéntesek és a
szülõk képzése;
- a nagymarosi ifjúság helyzetérõl felmérés készítése;
- módszertani kiadvány a
program eredményeirõl;
- ifjúsággal foglalkozó
szakmai szervezetekkel való
együttmûködés (ennek keretében esetleg Európai Uniós csere-program valósulhat meg).
Ezek tehát a program céljai.

Hatalmas munka volt a
program elkészítése, de jelenleg minden részlet kidolgozott,
a programokhoz szükséges
szakemberek rendelkezésre
állnak.
A pályázat elnyerése esetén
az önkormányzat lesz a megvalósítás felelõse.
A program biztosítja egy
külön személy (projektmenedzser) alkalmazását, és egy
szakmai vezetõ megbízását.
Õk fogják össze a programot.
A részprogramokat a konzorciumi-tag alapítványok
hajtják végre.
Eredményhirdetés áprilisra
várható.
Szurkoljunk együtt ennek sikeréért! Városunk jövõ nemzedékének testi-lelki egészsége,
jó-léte a tét!
A NAGYMAROS FIATALJAIÉRT
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA:
JAKUS ROLAND ELNÖK,
GYÖNGYÖSI GYULA
ELNÖKHELYETTES,
BORBÉLY FERENC,
GUBACSI HAJNALKA,
RENDESSY ANNAMÁRIA
KURATÓRIUMI TAGOK

Köszönet a segítségért
2011. január 29-én délután tapasztaltuk, hogy a kertünkben
csõtörés keletkezett. Tekintettel arra, hogy a hiba a vízóra
elött jött létre, ezért a probléma kijavítása a DMRV Zrt. feladata lett.
A hibabejelentést követõen
több, mint 15 órával kezdte
meg a vízszolgáltató a hiba elhárítását. Ennek következtében
egész éjszaka folyt a víz és a
lejtésnek köszönhetõen a házunk elõtti járdaszakaszra, illetve a közútra folyt ki.
Természetesen a jégmentesítést haladéktalanúl megkezdtem, összeségében közel 100
kilogramm útszóró sót és homokot szórtam ki. 2011. január 30-án reggel értesítettem
Petrovics László polgármester
urat a problémáról és kértem
segítségét a balesetveszélyes

helyzet megoldására.
Jelzésemet követõen kb. 10
perc múlva megérkezett
Genzelmann József úr a Maros
Kft. ügyvezetõje a probléma
kivizsgálására. Egyeztettük a
szükséges teendõket. Ezt követõen több alkalommal is megjelent az ügyvezetõ a helyszínen és folyamatosan ellenõrizte az út állapotát és gondoskodott a terület síkosságmentesítésérõl, a balesetveszélyes
helyzet megszüntetésérõl.
Ezúton szeretném megköszönni Petrovics László polgármester gyors intézkedését.
Külön köszönöm meg Genzelmann József ügyvezetõ segítségét, aki a vasárnapi pihenõnapját áldozta fel a probléma
megoldása érdekében!
NÉMET IMRE
NAGYMAROS, SZENT IMRE TÉR 9.
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A mûvelõdési ház programjai
Február 10. de.: vásár
Február 14. 17 óra: Krumplizsúr – a Városi Nyugdíjasklub klubfoglalkozása
Február 15. de.: vásár
Február 19. 19.30 óra: Sváb bál
Február 24. de.: vásár
Február 25. 18 óra: civil fórum
Február 26. du.-este: egyházközségi farsang
Február 28. 17 óra: nõnap – a Városi Nyugdíjasklub
klubfoglalkozása
Március 1. de.: vásár
Március 5. 17 óra: Nagymarosi borverseny
Március 7. 10.55 óra: Komolyzenei hangverseny iskolásoknak (Filharmónia bérlet)
Március 8. de.: vásár (angol használt ruha)
Március 10. de.: vásár

Anyakönyvi hírek
Születtek: Alimán Zoltán és Urbán Ágnes fia Máté, Radics
Béla és Farkas Helga Éva fia Béla Benjámin, Mosolygó
Attila és dr. Bárány Olga lánya Tünde, Halász Csaba és
Radics Szilvia lánya Hanna, Gyuricza Richárd és Horváth Katalin fia Mihály László
Elhunytak: Heinczinger Antalné Cseresznye Mária Margit, Tamás Lajosné Mrenna Stefánia, Ghéczy Mária Magdolna, Zoller Endre, Karsai Imre György, Gräff Bernátné
Hénop Julianna, Jele Gábor, Sándor Tiborné Gábor Judit
Mária, Schlögl Józsefné Putz Lujza

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
“Nem mennek Õk el, akik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, almok, évek,
Õk itt maradnak bennünk csendesen még”
(Juhász Gyula)
Hálásan szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunkat, HEINCZINGER ANTALNÉ MARIKÁT utolsó útjára elkísérték, nyugvóhelyére virágot,
koszorút helyeztek, engesztelõ szentmiséjén részt vettek
és imáikkal részvétüket fejezeték ki.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
“Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten”
(Ady Endre)
Köszönet és hála mindazoknak, akik ÁDÁM TIBOR
engesztelõ szentmiséjén és búcsúztatóján velünk voltak és osztoztak a család fájdalmában.
Á

DÁM CSALÁD

Felhívás
Tisztelettel várjuk a
XI. "NAGYMAROSI BORVERSENY"
résztvevõit.
A rendezvény idõpontja: március 5. 17 óra.
Helyszíne: Nagymaros, mûvelõdési ház
(Fõ tér 10.)
A borversenyre bárki nevezhet saját termelésû borával.
Kategóriák:
- vegyes fehér
- fajtatiszta fehér
- rose
- vegyes vörös
- fajtatiszta vörös bor
A versenyen való részvételhez a bort mintánként 2 db 0,75 literes, zöld színû palackban kell leadni a rendezvény helyszínén, 2011.
március 4-én pénteken 14-18 óráig.
Kérjük a palackon feltüntetni:
- a termelõ nevét, címét;
- a bor fajtáját évjáratát;
- termelõhelyét.
Nevezési díj: bormintánként 1200.- Ft, melyet a minták leadásakor kell elismervény ellenében befizetni. A nevezéskor vacsorajegy
igényelhetõ 1200.- Ft-os egységáron.
Szeretettel várjuk a környékbeli termelõk borait is!
(C) HEININGER KÁROLY
A VERSENY RENDEZÕSÉGE
Kedves nagymarosiak!
Szeretnénk megköszönni, hogy 2010. év folyamán is
sokféleképpen támogatták alapítványunkat. Több ízben
kaptunk pénzadományt, valamint ruhanemût, ágynemût,
használati cikkeket, bútorokat. Minden adománynak nagyon örülünk, mert ezáltal megtakarítást érhetünk el. 2010.
év folyamán az önök személyi jövedelemadó 1% felajánlásából 285.760 Ft jött össze. Ez évben is tisztelettel kérjük hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunkra felajánlani szíveskedjenek.
Támogatásukat az idõsek nevében is elõre köszönjük.
NAGYMAROSI ÖREGEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Nagymaros központjában eladó egy 120 m2 alapterületû ház, 50 m2 beépített tetõtérrel, dupla komforttal, 25
m2-es garázzsal, 2200 m2-es panorámás telekkel, pincékkel. Irányár: 33 MFt.
Elérhetõség: 06-30- 855-214

Közérdekû telefonszámok
orvosi ügyelet - 354-180
mentõk - 104
rendõrség - 107
tûzoltóság - 105
polgárõrség - 06-70/382-9041

Nagymaros

Mónika, Berti, Zsófi
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

”Amíg valaki nem szeretett egy állatot, lelkének egy része alszik”

Az állatbarát kör és
a vakvezetõ kutyák találkozása
2010. november 25. csütörtök. Helyszín: alsó iskola,
Csernõi Ildikó tanterme. Témavezetõ: Cserni Kati
Matis Mónika 8 éve él
Nagymaroson a Fehérhegyen párjával és két - zord
szakmai kifejezéssel -, élõ segédeszközzel. Mónika nem
teljesen vak, de teljes életet
élõ fiatal hölgy. Társai a mindennapokban Berti és Zsófi,
9 éves labrador vakvezetõ
kutyák.
Az állatbarát körös gyerekek – ezúttal 45-en – fesztelen érdeklõdéssel fogadják
és tekintetükkel simogatják a
két szolgálatban lévõt, hiszen
most õk a fõszereplõk.
Mónika beszélgetni kezd
a gyerekekkel.
M.: - Mit tudnak a Ti kutyáitok?
Készséggel válaszolnak
ezt-azt a gyerekek.
M.: - Mit gondoltok, ha az
utcán vakvezetõ kutyát láttok,
mire képesek, mit tudhatnak?
Válasz: - Tudja, hol van a
bolt.
M.: - Nem. A gazdája tudja hol van a bolt, õ vezeti a
kutyát, adja meg az irányt!
Mónika egy kis történeti
áttekintéssel elvezet bennünket e fontos szolgálat kialakulásának a kezdetéig.
Visszatekintve a történelmi
idõkbe, a görögök emlékezéseit tartják hitelesnek. Barlangrajzok õrzik és mutatják
nekünk, újkori embereknek,
milyen õsi a kapcsolat kutya
és ember között. Látható a
kötél a kutya nyakán és az
ember, aki tartja azt a kezé-

ben. Sok-sok idõ elteltével, az
Most pedig következik
elsõ világháború után, egy néaz “élõ adás”, vagyis mindmet orvos hadirokkant katonáezek bemutatója. Berti fekkat rehabilitáló kórházban dolve marad, Mónika Zsófival
gozva, magával vitte kutyáját.
körbejárja õt. Ez az engedelA kutya a kórház kertjében vámesség. Fordítva is megtörrakozott gazdájára, ahol a járténik.
ni tudó rokkantak levegõztek.
Ha dolgoznak, nem szaA kutya vak ember mellé szebad õket simogatni. Munka
gõdött és terelgette. Ez a felvégeztével, tökéletesen úgy
fedezés indította el a továbbviselkednek, mint hobbiból
gondolkozást és kezdték alkaltartott társaik. A vakvezetõ
mazni a kutyák különös képeskutyáknak inkább húzniuk
ségét erre a feladatra.
kell a gazdájukat, így érzik
Hazánkban sokáig nem volt az alapozó szocializáció, a ku- egymást. A parancsszaegyüttérzõ támogatás az állam tya 1 éves koráig tart.
vakra végzett mozdulatokat
részérõl, hogy a vakvezetõ kuA képzés második fázisá- is bemutatja nekünk Mónityák képzése folyamatos le- ban megtanulják az - engedel- ka, Berti és Zsófi által.
Végül a gyerekek zápomességet: ott marad helyben
ahol kell, bármi is történik kö- rozó kérdések közepette
rülötte; - irányokat: jobbra, már nem csak tekintetükkel
balra; - parancsszavakat: for- simogathatják Bertit és Zsódul, indul, ajtó, stb.; - helyér- fit. Az egyik állatbarát közékelést: jobboldalon mindig rös kislány meghatottan átaz ember van; - ételmegtaga- adja az ajándékot Mónikádást: ne fogadjon el se jó, se nak és két nyugdíjas korú
rossz szándékból ételt.
társának.
A MÁTÉ Alapítvány réA fél évig tartó képzés végén vizsgáznak. Orrlenyoma- szérõl Von-Benko Ferenc és
tukat és adataikat tartalmazó felesége Marian segítséget
igazolványt kapnak és mehet- kínál a továbbiakban e kinek az “ÉLETBE”. Mindig emelkedõen fontos ügy szákell tudni a gazdának, hogy mára, a vakvezetõ kutyák
hova akar menni. A kutya nem társadalmi elismertetése érgyen. Napjainkban sem taxi! A kölcsönös bizalom dekében.
könnyebb a helyzet. A képzés eredménye az összhang. NyugLejegyezte:
kiválasztással kezdõdik. Ma- díjba mehetnek 8 éves koruknapság a labrador fajta vérmér- ban. Maradhatnak a gazdánál,
BALASKÓ MOLNÁR ÉVA,
sékletét tartják leginkább al- rosszabb esetben el kell válniA MÁTÉ ALAPÍTVÁNY
kalmasnak e feladatra. A fog- uk egymástól.
FIRKÁSZA
lalkozás - szaknyelven - szocializációra törekszik. Ne félKérjük támogassa alapítványunkat adója 1 %-ának
jen a tömegben, jármûveken.
felajánlásával, hogy továbbra is hatékonyan tudjunk
Közömbös legyen a váratlan
segíteni. A rendelkezõ nyilatkozatán a kedvezmézajok iránt. Ezt úgy érik el pélnyezett: Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány,
dául, hogy porszívó mûködése közben kell elfogadni, eladószáma: 18700767-1-13.
venni az ételt. Ez a folyamat,
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Bolondos gyaloglás,
avagy Nordic Walking?
Hogy is kezdõdött?
2004. augusztusában egy
baráti házaspár meghívására
vendégeskedhettünk Norvégiában. Kitûnõ házigazdák voltak, igyekeztek nekünk megmutatni mindent országukból,
sokfelé vittek, így sok új és érdekes élménnyel gazdagodtunk. Utunk utolsó pár napját
egy Oslo közeli kis városban
töltöttük. Egy napon kiállítást
nézni indultunk, amit - ismerve az ország méreteit és gyéren lakott területét -, többórás
autózással értünk el. A galéria,
egy tópart melletti kastély volt,
körülvéve hatalmas parkkal,
ahová hosszú, magas fákkal
szegélyezett allé vezetett. A
mûalkotások megtekintése
után egy rövid sétára indultunk. Amint kiléptünk az épületbõl, megláttam egy épp a
parkolóba guruló tûzpiros Porsche cabrio-t, amibõl két,
ahogy az udvarias franciák
mondják “certain age”, azaz
“bizonyos korú” hölgy pattant
ki. Sportos öltözéket viseltek,
kezükben két fémbot, amikkel
elképesztõ gyorsasággal haladtak el mellettünk. Nagyon tetszett, hosszan néztem utánuk.
Mindent tudni akartam errõl,
aminek még a nevét sem ismertem. A sors érdekessége, hogy
hazaérve, pár hónap elmúltával
sorra találkoztam ilyen jellegû
cikkekkel, ami a Magyarországon akkor induló új sportágat,
a Nordic Walking-ot (N.W.)
volt hivatott megismertetni.
Innen már felgyorsultak az események. Hamarosan találtam
oktatót/edzõt, eszközöket, társat, indulhatott a móka.
Mielõtt írnék pár sort azokról a tudományos eredményekrõl, amelyek már statisztikailag
is bizonyítottak, a N.W. jótékony hatásáról, a magam, akkor megfogalmazott, egyszerû
kis célját osztanám meg. Akkoriban sokat futottunk aszfalton, aminek a napi ülõmunka
után egy részleges bokaszalag
szakadás lett a jutalma. Kerestem és a N.W.-ban megtaláltam

azt a mozgást/sportot, amit – san kivonódik a kalcium;
ilyen gyönyörû helyen élve,
 Az izomrostok leépülnek;
evidencia! -, a szabad levegõn,
 Hormonális változások
a természetben lehet mûvelni. indulnak el.
Nem kellenek hozzá drága
sporteszközök, életünk végéig
Mire ajánlják még?
mûvelhetõ.
 Karjaink aktív használaA mozgás, az ember
tával izomtömegünk mintegy
legfontosabb orvossága
90 százalékát dolgoztatja egyszerre;
Ma már biztosan mondhat Csökkenti a nyak és váll
juk, hogy a N.W. 9-99 éves területén fellépõ fájdalmakat,
korig, bárkinek ajánlott, nõk- az izomfeszültséget, amit legtõl-férfiakig, fiataloktól-idõ- gyakrabban a sok ülõmunka,
sebbekig, amatõröktõl-élspor- vagy a számítógép elõtt eltöltolókig. Mindenki megtalálhat- tött órák okozhatnak;
ja benne a neki legmegfelelõbb
 Javítja a testtartást és a
tempót és választhat a közel test egyensúlyát;
30-féle technikából, vérmér Javítja az anyagcserénséklete szerint. Stresszes, túl- ket, extra kalóriaégetéssel túlnyomórészt mozgásszegény súlycsökkentést érünk el;
vagy az egysíkú mozgás vilá Csípõprotézises mûtét
gában szervezetünk öregedési utáni elsõ mozgásnak.
folyamatai felgyorsultak, melyek mûszerekkel igen jól mérSe nem síbot,
hetõek.
se nem sétapálca
Németországban orvosokból álló kutatócsoport az elmúlt
Az alaptechnika elsajátítása
15 év eredményeit figyelembe után, edzõi kontroll mellett már
pár óra után sikerélményt kaphatunk. Hiba
lenne megelégedni azzal,
hogy a N.W. botot, mint sétapálcát, egészségügyi segédeszközt használjuk,
megkönnyítve
vele gyaloglásunkat. A helyes
technika és a
tempó együttese
véve megállapította, hogy a fejtheti ki a sportág elõnyös tuN.W. a leghatékonyabb sport- lajdonságait.
ág, amely a cukorbetegségben
Most, hogy már tudjuk, miés a csontritkulásban szenve- ért is “futkosnak” ezek a síléc
dõknek segít.
nélküli bolondos emberek a tu A szív pumpáló ereje ristautakon, sportpályákon, s
minden évben csökken;
kedvet éreznek magunkban,
 A zsírlerakódás folyama- hogy kipróbálják, lássuk mi is
tosan szûkíti az artériákat;
az a minimális eszköz, ami eh Emelkedik a vérnyomás; hez szükségeltetik. A kényel A tüdõ kapacitása, akár mes öltözékhez egy kényelmes
30 százalékkal is csökken;
cipõ, szárazabb idõben lehet
 A vesék maximális kapa- sportcipõ is, vagy egy bakancs.
citása már csak 60 százalék;
Én a magam részérõl télen Csontjainkból folyamato- nyáron bakancsot viselek, mert

ez jól fogja a bokámat is, ami
terepen vagy a hegyek mászása közben, meglátjuk milyen
fontos. Ez a két dolog, általában megtalálható mindenki ruhatárában. Lássuk akkor, a botokat, amit meg kell venni. A
kínálat, itt is, mint minden más
sportágnál igen széles. Tanácsos vásárlás elõtt edzõ/oktató
véleményét is kikérni, nem
csupán az áruházi eladótól tájékozódni. Két fõ típus létezik,
az összecsukható, hátizsákban
is elférõ illetve a fix méretû.
Az elõbbi aktív használat közben gyakorta szétcsúszik. Nézzük tovább. Léteznek olcsóbb
mûanyag, illetve különféle százalékban karbon tartalmú, rugalmas, intenzívebb testsúly
terhelését bíró botok. Fontos a
parafanyél és a hozzá kapcsolható fel-levehetõ csuklópánt,
melynek praktikusságát használat közben becsüljük meg
igazán. Fontos tudnunk, hogy
a testmagasságunkhoz vásároljuk a botot. Természetesen,
pénztárcánk dönti el a végsõ
választást, de fontoljuk meg,
hogy pár ezer forint plusz kiadással, mennyivel több értéket kaphatunk. Gondoljunk
arra is, hogy hosszútávra vásárolunk, mert akár életünk végéig sem kell újat vennünk.
Apróbb javításokat professzionista márkák (akár garanciálisan is) szervizelnek. Nálam,
ez is fontos szempont volt.
Azt hiszem, még hosszú oldalakon keresztül tudnék mesélni a N.W.-ról, mind arról
az élményrõl, amit általa kaptam, de talán így is sikerült felcsigázni az érdeklõdésüket.
Tavasszal, mint C-típusú N.W.
tréner, egy kis csapattal szeretnék Nagymaroson elindítani egy N.W. klubot. Hogy
márciusban elkezdhessük foglalkozásainkat, keressenek telefonon, vagy e-mailben,
örömmel válaszolok egyéb
kérdésekre is.
BARCSA KATALIN
KATALIN@SEREGI.HU,
ILLETVE

06-20-986-6622

Nagymaros

15

A KUTYAKANYAR ÁLLATORVOSI RENDELÕ
ajánlja szolgáltatásait.
.

2011 január 1-től március 31-ig
a mikrochip beültetést regisztrációval

25 % kedvezménnyel
4500,- Ft-ért végezzük.
Az ár tartalmazza a chip költségét, a beültetés díját, és a központi regisztrációt is!!!

A nagymarosi
Szent Rókus
Karitász csecsemőés gyermekruhákat
vár
0-18 éves korig
Telefon:
06-20/917-6016

Előadások
A Dunakanyar Magyarság
Népiskola február és márciusi elõadásaira mindenkit szeretettel várnak. Ezek
a következõk:

Február 18.

Szántai Lajos – Szent
Lászlóról való templomi
beszéd – mindenség és beavatás

Március 11.

Molnár V. József: Az
emberélet szentsége – a
kisgyermekkor
Az elõadások 18 órakor
kezdõdnek a zebegényi
könyvtárban.

Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.
06-30/343-88-67

Lakberendezési üzlet
Szõnyegtisztítás régi áron 950 Ft/m2

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bio-, gyógymatracok, ágyak, ágynemûk (gyapjú, toll, mûszálas töltettel), takarók, plédek, ajándéktárgyak, karnisok, szalagfüggönyök.
Szolgáltatásaink: TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS, ÁTALAKÍTÁS
(ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mûszõrme, kabátok). Szõrmekészítés, ÉKSZERJAVÍTÁS.
AKCIÓ: minden vásárlásnál 20 % engedményt adunk!

Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)
Nyitva tartás: kedd-péntek 9-tõl 17 óráig, szombat 9-tõl 12 óráig
Telefon: 06-20/567-2700, 06-20/401-4738, 06-20/388-2618

Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!
Külső mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterű kisbusz)

Belső takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterű kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

- 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”

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.
Telefon: 27/316-100, fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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február 5-tõl 20-ig
CBA Dunakanyar akció
február 8-től 12-ig
Sertés comb 1 kg
Sertés lapocka 1 kg
Sertés oldalas 1 kg
Sertés tarja 1 kg
Sertés dagadó 1 kg
Sertés karaj rövid 1 kg
Sertés hosszú karaj 1 kg

899.- (899 Ft/kg)
845.- (845 Ft/kg)
795.- (795 Ft/kg)
799.- (799 Ft/kg)
895.- (895 Ft/kg)
1025.- (1025 Ft/kg)
999.- (999 Ft/kg)

CBA Dunakanyar akció
február 5-től 20-ig

Taipai eperkonzerv 820 g
Taipai mangókonzerv 425 g
Szatmári búza finomliszt 1 kg
Vénusz étolaj 1l
Detki háztartási keksz 200 g
Tere fere keksz
(édes, kakaós, mézes, kókuszos) 180 g
Ed haas pezsgõtabletták (több féle) 80 g
La festa 3in1 classic 10*18 g
La festa forró csoki utántöltõ 150 g
Tea world fekete tea 30 g
Tea world gyümölcs teák
(erdei, õszibarack, citrom) 30 g
Mogyi nápolyi mártott
(citrom, kakaó, mogyoró) 230 g
Mogyi pörkölt sós földimogyoró 200 g
Mogyi sótlan földimogyoró 200 g
Tibi karamellás szelet 40 g
Nesquik gabona golyó 100 g
Mentos cukorka eper 38 g
Nesquik 3in1 kakaó 30 g

99.155.125.399.95.-

(120 Ft/kg)
(364 Ft/kg)
(125 Ft/kg)
(399 Ft/l)
(475 Ft/kg)

129.- (716 Ft/kg)
279.- (3487 Ft/kg)
239.- (1327Ft/kg)
169.- (1126Ft/kg)
139.- (4633 Ft/kg)
139.- (4633 Ft/kg)
199.- (865 Ft/kg)
159.- (795 Ft/kg)
159.- (795 Ft/kg)
79.- (1975 Ft/kg)
199.- (1990 Ft/kg)
99.- (2605 Ft/kg)
89.- (2966 Ft/kg)

Üzleteink

Ahida göcsei csirkemell sonka 1 kg
1165.- (1165Ft/kg)
Top pulyka sonka 1 kg
1055.- (1055 Ft/kg)
Ahida sertés nyelvrolád 1 kg
1275.- (1275 Ft/kg)
Ahida pulyka sonka 500 g
455.- (910 Ft/kg)
Ahida csirkemell sonka 500 g
645.- (1290 Ft/kg)
Ahida sajtos tavaszi rolád 1 kg
865.- (865 Ft/kg)
Ahida csemege debreceni 6 db-os 1 kg 865.- (865 Ft/kg)
Ahida piknik sonka (sertés) 1 kg
1275.- (1275 Ft/kg) Orsi petrezselymes pulyka fasírt
629.- (669 Ft/kg)
Pleszi trappista sajt 1 kg
1189.- (1189 Ft/kg) (mirelit) 940 g
Bábolna bélszínroló (mirelit) 1 kg
1095.- (1095 Ft/kg)
419.- (1676 Ft/kg)
Linco light margarin 500 g
145.- (290 Ft/kg) Sága mini kijev (mirelit) 250 g
Rántott
sajt
(mirelit)
500
g
739.- (1478 Ft/kg)
Linco light margarin sós 500 g
149.- (298 Ft/kg)
645.- (1290 Ft/kg)
Waja kocka margarin 250 g
85.- (340 Ft/kg) Laguna pangasius filé (mirelit) 500 g
Fevita fejtett bab (mirelit) 450 g
299.- (664 Ft/kg)
Fevita
kelbimbó
(mirelit)
450
g
295.- (655 Ft/kg)
Contimax makrélafilé
Iglo
vegyes
fõzelék
750
g
589.- (785 Ft/kg)
(olajos,paradicsomos) 170 g
215.- (1264 Ft/kg)
Fevita magozott meggy 300 g
295.- (983 Ft/kg)
Contimax heringfilé
365.- (730 Ft/kg)
mexicói szószban 170 g
179.- (1052 Ft/kg) Avikó epertöltelékes gombóc 500 g
CBA
túrós
derelye
600
g
449.- (748 Ft/kg)
King Oscar heringfilé
aradicsomos 170 g
179.- (1052 Ft/kg)
Kék brill ásványvíz 1,5 l
39.(26 Ft/l)
Jasmine szardínia
55.(36 Ft/l)
paradicsomos 125 g
99.- (792 Ft/kg) Fonyódi forrásvíz (dús,mentes) 1,5 l
189.- (94,5 Ft/l)
Delamaris makréla saláta 125 g
129.- (1032 Ft/kg) Coca Cola visszaváltható 2 l
189.- (94,5 Ft/l)
Sprotni észt szardínia 160 g
129.- (806 Ft/kg) Coca Cola light visszaváltható 2 l
185.- (123 Ft/l)
Hutesa magozott zöld olivabogyó 900 g 399.- (443 Ft/kg) Sió üdítõ (körte,õszibarack) 1,5 l
169.- (338 Ft/l)
Colovita extra szûz olivaolaj 500 ml
599.- (1198 Ft/l) Kaiser dobozos sör 0,5 l
Taipai bébi kukorica 425 g
149.- (350 Ft/kg)
Gurmans dobozos
Harmony piknik törlõkendõ 2 tek. 1 cs. 149.- (149 Ft/cs.)
savanyú káposzta 810 g
139.- (171 Ft/kg) Harmony príma törlõkendõ 4 tek. 1 cs. 339.- (339 Ft/cs.)

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

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2621 Verőce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

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

