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Karácsonyi mozaik

Mindenki karácsonya

A Dunakanyar Fûvósegyüttes karácsonyi koncertje

Kedves Nagymarosi Polgárok!

Elõször is hadd kívánjak
képviselõtársaim, és a magam
nevében boldogabb új évet,
mint amilyen az elõzõ volt.
Amikor egy új év elkezdõdik,
az olyan, mint egy újjászüle-
tés; átgondoljuk a mögöttünk
álló idõt, és azt is, hibáztunk-
e, minden úgy sikerült-e, ahogy
terveztük? És mi az, amin ja-
vítanunk kell.

Márai Sándor szavai jutot-
tak eszembe, és egy õsi kínai
bölcsesség: “Vándor vagy és
minden nap tovább kell men-
ned. Nem tudhatod, meddig
élsz, s egyáltalán lesz-e idõd
eljutni utad végcéljához. Ezért
menj minden nap tovább, se-
bes lábakkal és szegényen is.
Mert vándor vagy.”

A másik idézetet Lao-Ce-
nek tulajdonítják: “Minden
hosszú út az elsõ lépéssel kez-
dõdik.” Mi most itt tartunk.
Vagy lépünk, és elérjük azt a
rangot, amelyet Nagymaros
megérdemel, vagy merünk ki-
csik lenni, és Visegrádról a tu-
risták csodálkozva nézik, hogy
a túlparton is laknak emberek.

Az év végi számvetés során
föl kell tenni a kérdést: mit tet-
tünk? Hová jutottunk? Mit va-
lósítottunk meg a terveinkbõl?
Fontos, hogy tudjuk ezekre a
kérdésekre a választ, hiszen aki
nem tudja, hogy egy esztendõ
munkájával hová akar eljutni,
az azt sem tudja, merre kell el-
indulni.

Lassan már hozzászokunk
ahhoz a kezdéshez, hogy “ne-
héz évet zártunk, de a követke-

zõ várhatóan még nehezebb
lesz”. Nem tudom, meddig le-
het még tovább sanyargatni az
önkormányzatokat, de azt hi-
szem, az utolsókat rúgja min-
den olyan település, ahol böl-
csõde, óvoda, iskola, és idõsek
otthona mûködik. Az alulfi-
nanszírozott feladatellátás mi-
att minden adóbevételünket az
intézmények fenntartására for-
dítjuk, ezért nem marad lehe-
tõség semmilyen saját beruhá-
zásra, fejlesztésre, csak abban
az esetben, ha pályázatot nye-
rünk.

Természetesen arra törek-
szünk, hogy a megszokott, jól
mûködõ intézmények tovább-
ra is fennmaradjanak, de az
életben maradás érdekében sok
mindenen változtatnunk kell.

Az idei év legfontosabb fel-
adata az, hogy stabilitásunkat
megtartsuk, és a pályázatokon
nyert támogatásokat megfele-
lõen felhasználjuk.

A termál beruházás megin-
dításában mi már megtettük,
amit kellett, most a vállalkozón
a sor, hogy beadja a Széche-
nyi Terv pályázatot, illetve elõ-
teremtse a szükséges finanszí-
rozást. Ezért adtunk egy év tü-
relmi idõt!

2010 minden önkormányzat
életében – így a mi életünkben
is – a katasztrófa éveként indult.
Nem egyszerûen a mesebeli hét
szûk esztendõ egyikeként, ha-
nem a hét szûk esztendõ összes
csapását, nélkülözését és leépü-
lését egyszerre ígérõ, és ránk
zúdító esztendõként.

folytatás a 3. oldalon

Sorsunkat
a jövõbe vetjük
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Fontos, a lakosságot érintõ kérdé-
sekben is döntött a testület decem-
ber 20-i ülésén, melyen minden kép-
viselõ jelen volt. Így többek között
nõ a szemétszállítás díja, de nem
emelkednek az adóterhek, új aljegy-
zõje van a városnak.

Határoztak arról is, hogy a Váci
úti volt Blaskovich iskola épületben
térítésmentesen helyet kap a Kerek
Egylet közhasznú tevékenységek
céljára addig, amíg az ingatlan nem
kerül átépítésre. A felmerülõ köz-
üzemi díjak az egyesületet terhelik.

A képviselõk jóváhagyták, hogy
az óvoda egy fõ dajkát foglalkoz-
tasson - a megszûnõ közcélú fog-
lalkoztatás miatt – a bõvítés iránti
kérelmet csak úgy támogatták, hogy
arra legfeljebb február 28-ig tartó
határozott idõre kerülhet sor.

Módosult a a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladék-
kezelési helyi közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendelet. (A
rendeletmódosítást lapunk 14.
odalán olvashatják.) Elfogadták azt
is, hogy ne módosuljanak idén az
adómértékek.

Támogatták az idei munkatervet
is, melyet kiegészítésekkel fogadtak
el. Ilyen többek között az is, hogy a
településfejlesztés-üzemeltetés fõ
feladatait ki kell egészíteni az egész-
ségház akadálymentesítésével, fel-
újításának megvizsgálásával, a
Dézsma utcai présház felújítás és
prés felállítás projekttel, a Helyi

Építési Szabályzat felülvizsgálatá-
val, a Szent Erzsébet tér kialakítá-
sának folytatásával, a helyi véde-
lem, védett ingatlanok felújításának
támogatási feladataival. A nagy pro-
jektekkel kapcsolatos változásokról
minden ülésen a lejárt határidejû ha-
tározatokról szóló beszámoló kere-
tében tájékoztatást kell nyújtani a
képviselõknek. Napirendi téma lesz
a rendõrséggel kapcsolatos felada-
tok áttekintése, melyet Szimon Atti-
la képviselõ készít elõ.

Megszünteti tagságát a város az
Ipoly Eurorégió Határon Átnyúló
Együttmûködés Szövetségben az
egyesület érdemi mûködése híján,
ezért a korábbi évek díját sem kí-
vánják megfizetni.

A termál beruházást módosítá-
sokkal együtt hagyta a testület jóvá.
Az elõterjesztés mellékletét képezõ
szerzõdés-tervezet II/3. pontját úgy
módosították, hogy az engedélyezé-
si terveket a nyertes pályázó gazda-
sági társaság legkésõbb 2011. júni-
us 30. napjáig, a kiviteli terveket pe-
dig legkésõbb az apportálás idõ-
pontjáig köteles elkészíteni. Válto-
zott az is, hogy valamennyi megva-
lósíthatósági tanulmány, tervdoku-
mentáció és a hozzájuk kapcsolódó
jogok - különösen felhasználási, to-
vábbfejlesztési - tulajdonjogát a
nyertes pályázó gazdasági társaság
2011. június 30. napjáig köteles
megszerezni, és ugyanezen idõpon-
tig köteles a dokumentációkat ter-

Új aljegyzõje van városunknak
helõ szerzõi jogok jogosultjainak a
pályázó gazdasági társaság általi
szabad felhasználásra, továbbfej-
lesztésre vonatkozó jóváhagyó nyi-
latkozatát beszerezni. A kötelezett-
ség biztosítására a határidõ lejártá-
tól az önkormányzat számára a nyer-
tes pályázó üzletrésze megvásárlá-
sára kikötött opciót ki kell terjesz-
teni. A képviselõk a 600 fõs élmény-
fürdõ megépítésével értettek egyet,
így ez kerül be a módosított szerzõ-
désbe. A testület döntése alapján a
szerzõdést ki kell egészíteni egy to-
vábbi ponttal, amely szerint a nyer-
tes pályázó gazdasági társaság tag-
jai kötelesek a szerzõdés-módosítás
aláírását követõ 6 és 9 hónap eltel-
tével a képviselõ-testületnek beszá-
molni a projekt elõrehaladásáról.

Zárt ülés keretében döntöttek az
aljegyzõ személyérõl. Meghallgat-
ták a három jelentkezõt , végül dr.
Paulikné dr. Törõcsik Editet válasz-
tották aljegyzõnek. Kikötötték, ha
megválasztott december 22-ig jel-
zi, hogy nem tudja a munkakört be-
tölteni, akkor Gyurcsok Anita tölti
be ezt a pozíciót. Így végül az utób-
bi hölgy lett Nagymaros új aljegy-
zõje. Az ülés szünetében Petrovics
László polgármester okleveleket
adott át az Önkéntes Tûzoltó Egye-
sületnek, a Nagymaros Városi Pol-
gárõr Egyesületnek és a tehetséges
kajakozó gyerekeknek, akik serle-
get is átvehettek a város vezetõjé-
tõl.

Mint már korábban hírt adtunk
róla, tavaly júniusban adták át a
a Zöld Híd program keretében
épített Kerepes, Ökörtelek völ-
gyi hulladékkezelõ központot.
Az Észak–kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási Központ 106 tele-
pülés hulladékát - köztük Nagy-
marosét – is fogadja, mintegy
280 ezer lakosnak nyújt komp-
lex, modern hulladékgazdálko-
dást.

Ám a modern hulladékgaz-
dálkodásnak ára van. A központ
magas átvételi árai miatt a prog-
ramhoz tartozó települések szol-
gáltatói kénytelen árat emelni, s
nem is keveset. Így van ez váro-
sunkban is, ahol január 1-jétõl
változnak a hulladékszállítási dí-
jai. A díjszabás növelésének kö-
rülményeirõl Genzelmann Jó-
zsef, a Maros Építõipari és Szol-
gáltató Kft ügyvezetõje adott tá-
jékoztatást.

Az összegyûjtött szemetet,
amit Vácrátótra visznek, ezután
nem Gyálra, az ASA

Szemétszállítás, hulladékgazdálkodás
Hulladékfeldolgozó Kft-hez to-
vábbítják, hanem a Kerepes
Ökörtelek völgyi hulladékgaz-
dálkodási központba – tudtuk
meg Genzelmann Józseftõl. Itt a
hulladékot válogatják, annak ér-
dekében, hogy csökkenjen a le-
rakott mennyiség. Ezen eljárás
után a beszállított mennyiségnek
csak 35-40 százaléka kerül lera-
kásra, a többit hasznosítják. A
válogatás egyben költségnövelõ
tényezõ is. Összehasonlítva a
korábbi és a mostani árakat je-
lentõs az emelkedés. Míg a hul-
ladékártalmatlanítási díj a gyáli
lerakónál tonnánként 9.861 fo-
rintba került, addig az Ökörte-
lek völgyi lerakónak tonnánként
19.246 forintot kell fizetni – tud-
tuk meg az ügyvezetõtõl.

A Maros Kft január 1-jétõl
változtat a szemétszállítási díj
befizetésén is, ezután nem a mû-
velõdési házban szedik a pénzt,
hanem negyedévente csekket
küldenek ki, illetve továbbra is
megmarad az a lehetõség, hogy
a társaság  telephelyén lehet fi-

zetni bármilyen részletben mun-
kanapokon 8 és 14 óra között. A
csekkes befizetésnél a negyed-
éves határidõk: február 28., má-
jus 31., augusztus 31., novem-
ber 30.

Genzelmann József elmond-
ta: mivel ennyire drasztikusan
növekszik a hulladék átvételi
ára, kérik a lakosságot, hogy a
jövõben még jobban figyeljenek
oda, mit tesznek a kukába, illet-
ve a konténerekbe. Nem szabad
a szemétbe sittet, földet, követ,
téglát tenni. Akinél kisebb
mennyiség keletkezik ilyen hul-
ladék és fizeti rendszeresen a
szemétdíjat, attól 1-2 taligányi
mennyiséget a telephelyen in-
gyen átvesznek. A nagyobb
mennyiséget ugyanúgy le lehet
adni a telephelyen, a sitt köb-
méteréért 4000, a szemétért
6000 forintot kérnek. Ezeket
szintén munkanapokon 7 és 8
óra között lehet kivinni a Rákó-
czi út 37-be. Akinek ez az idõ-
pont nem felel meg, a 354-313-
as telefonszámot hívja, elõzetes

egyeztetés után bármikor szállít-
hatja a sittet, vagy a szemetet.
Ezek az anyagok nemcsak növe-
lik az igen drágán átvett szemét
súlyát, hanem tönkreteszik a sze-
métszállító autókat, valamint az
átrakó állomásnál lévõ nagyon
drága gépeket.

Felhívjuk a figyelmet, hogy
akkumulátort, fémhulladékot sit-
tet, nagyobb darabos hulladékot
sem szabad beletenni a kukába.
A nagyobb tárgyakat - pl. heve-
rõt - a lomtalanításnál elszállít-
ják, de aki nem tudja kivárni a
ezt az alkalmat és szeretne
“megszabadulni” az ilyen dara-
boktól, elviheti a Maros Kft te-
lephelyére munkanapokon 7 és
8 óra között, vagy elõzetes idõ-
pont egyeztetés után. Akinek
többlet szemete keletkezik, mint
amennyit esetenként a kukája
elbír, a telephelyen 500 forintért
vehet egy Maros Kft-s emblémá-
val ellátott zsákot, amit  a kuka
mellé kirakva a szállítás napján
elvisznek. Olyan zsákot, amin
nincs embléma, nem visznek el.

Helyesbítési
kérelem

Az alábbi helyesbítést
Burgermeister László kép-
viselõ kérésére közöljük:

‘A Nagymaros címû ön-
kormányzati lap 2010. de-
cember 10-i számában
megjelent “Még nem biztos
a szálloda- és termálprojekt
sorsa” címû cikkünkben
valótlanul állítottuk
Burgermeister László kép-
viselõ úr elõterjesztésérõl,
hogy: “az elõterjesztõ ha-
tározatai nagy részét vissza-
vonta, mert azok vagy jog-
szabályba ütköztek, vagy
nem voltak jól kidolgozva.”
A képviselõ úr elõterjeszté-
se jól kidolgozott és a jog-
szabályoknak mindenben
megfelelõ volt.’

Az elmúlt hetekben
hosszan vitáztunk a képvi-
selõ úrral errõl a dologról és
nem sikerült egymást meg-
gyõznünk. Továbbra is úgy
látjuk - a jegyzõkönyv is-
meretében -, hogy az újság-
író a munkáját jól végezte.
Ezzel a vitát lezártuk.

A SZERKESZTÕSÉG
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folytatás az 1. oldalról
Emlékezzünk vissza arra,

hogy a képviselõ-testület egyik
elsõ döntése a 2010. évi költ-
ségvetés tárgyalásakor az volt,
– a 100 milliós mûködési hi-
ány mellett –, hogy a kiadása-
inkat csökkentsük, bevételein-
ket növeljük. Minderre pedig
azért volt szükség, mert az ön-
kormányzatokat – országosan
– olyan mértékû elvonások ér-
ték, amelyeket az egyre apadó
bevételek mellett kigazdálkod-
ni csak helyi megszorításokkal
volt lehetséges. Kérdéses pél-
dául az önkormányzat iparûzé-
si adó bevételeinek egy része
is, hiszen az év kezdetétõl egy
darabig nem mi, hanem az
APEH szedte be. Az év eleji
cél elérése a válság miatt saj-
nos kevéssé sikerült. Mûködé-
si költségeinken ugyan tudtunk
faragni, de bevételeink növe-
lése nem valósult meg. Már év
elején tudtuk, hogy 17 millió-
val kevesebb állami finanszí-
rozást fogunk kapni. Nos, így
vágtunk neki az évnek, és így
kellett tárgyalnunk az intéz-
ményvezetõinkkel is, és így
kértük õket, hogy végezzék el
azt a munkát, amit rájuk bíz-
tunk – a tõlük megszokott szín-
vonalon. Engedjék meg, hogy
itt egy kicsit megálljak, és kö-
szönetet mondjak nekik azért,
hogy a nehéz döntések megho-
zatalára is készek voltak, és si-
kerrel végigküzdötték az évet.

A pénzhiányt mindannyian
megszenvedtük, segítséget leg-

feljebb jótanács formájában
kaphattunk.

A takarékos gazdálkodás-
nak, a jó tervezésnek azonban
meglett az eredménye: az ön-
kormányzatnak nem kellett az
intézmények mûködtetésére
hitelt felvenni. És ami még fon-
tosabb, hogy nem zártuk be az
idõsek napközi otthonát, az
óvodát, és az iskolát sem. Ez a
mai világban szinte egyedülál-
ló teljesítménynek számít, elég,
ha csak arra gondolnak, hogy
a legnagyobb magyarországi
városok mekkora adóságot hal-
moznak maguk elõtt.

Igazságtalanok lennénk
azonban, ha csupán a megszo-
rításokról beszélnénk. A szû-
kösséggel együtt, a sok lemon-
dás mellett 2010 nemcsak
rosszat hozott, de jót is. A vá-
ros újjászületésének az éve is
ez az esztendõ, hiszen számos,
európai uniós forrásból támo-
gatott fejlesztésünk indult el.

Nyert az óvodai pályáza-
tunk, amely azért különösen
örvendetes, mert éppen az ok-
tatás-nevelés területén sikerült
több mint 9 millióért fejleszte-
nünk, és ezzel teljesíteni tud-
juk a törvény által elõírt köte-
lezettségünket, miszerint min-
den óvodásnak helyet tudunk
biztosítani. Ugyancsak nagy
gyõzelemként könyvelhetjük
el, hogy nyert a városközponti
funkcióbõvítõ beruházási pá-
lyázatunk, mely önmagában
625 milliós fejlesztést jelent.

És nem csupán esztétikai vál-
tozásokat eredményez majd,
hanem új funkciók (piac, ká-
vézó, étterem) városközponti
megjelenésével gazdaságélén-
kítõ hatást is remélhetünk tõle.
Említést kell tennünk még a
Durisz (Rákóczi út 14.) épüle-
tére elnyert intézmény felújítási
és elhelyezési támogatásról,
valamint az árvízi védvonal ki-
építésére nyert pályázatunkról,
mely remélhetõleg megnyugta-
tó védelmet biztosít az egyre
gyakoribb árvizek ellen. Nyer-
tünk még - a sok apróbb mel-
lett – a kajak egyesület tetõfel-
újítására, és a Dézsma utcai
önkormányzati présház felújí-
tására is.

Az elõttünk álló esztendõ
sem ígér számunkra könnyû és
kényelmes utazást. Nem tudjuk
még, hogy miként változik
meg például az oktatási intéz-
mények támogatásának a rend-
szere, nem tudjuk, hogy való-
ban képes lesz-e megvalósíta-
ni a kormányzat azt a szándé-
kát, hogy az önkormányzatok
csupán tíz százalékban járulja-
nak hozzá az iskolák mûköd-
tetéséhez, fenntartásához. Azt
azonban elmondhatjuk, hogy
továbbra is mindent megte-
szünk az eladósodás ellen, és
a város bevételeinek növelésé-
ért. Mindezt nem az önök ká-
rára, hiszen ebben az évben
adóemelés nem lesz!

Többször láthatták már a

Sorsunkat a jövõbe vetjük
városi televízióban az új testü-
letet munka közben. Mind a 6
képviselõ és jómagam nevében
szívbõl köszönöm a bizalmat,
amit az októberi választások
alkalmával kaptunk önöktõl!
Igyekszünk bizalmukra rászol-
gálni, és a település összetar-
tását és gazdasági erejét növel-
ve jelentõs fejlõdést elérni!

Kedves Települési Polgárok!

Az ünnep éppen arra való,
hogy a múlt elemzése és a jövõ
fürkészése helyett a mára terel-
je a figyelmünket, arra, hogy
az a legfontosabb, ami van.
Erre pedig mindannyiunknak
nagy szüksége van, hiszen, ha
jól belegondolunk, valóban
igaza van Hamvas Bélának, a
XX. század egyik legnagyobb
magyar gondolkodójának, aki
ezt írja: “Senki közülünk nem
él a mának és a mában és a pil-
lanatban. Mindnyájan ma a
holnapot éljük: holnap a
holnaputánt. Sorsunkat a jövõ-
be vetjük: azt hisszük, holnap
érünk el oda, ahol aztán már
igazán el lehet kezdeni élni.
Mert azt senki sem gondolja
komolyan, hogy amit ma csi-
nál, az teljes értékû élet.”

Köszöntsük tehát a jövõbe
vetett hitünkkel az új esztendõt!
Mindannyiuknak jó egészséget,
sikereket, és boldog életet kí-
vánok!

PETROVICS LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

A Nagymarosi Egyházköz-
ség Tanúság címû hírlevelé-
nek karácsonyi számában ol-
vastuk, hogy tagjai közé fo-
gadta a káptalan dr. Zimonyi
János nagymarosi plébánost,
melyre ünnepélyes szentmi-
se keretében került sor no-
vember 27-én délelõtt az esz-
tergomi bazilikában.

A beiktatási szertartásban
két új kanonokot neveztek ki.
Méltatásában ez áll: az esz-
tergomi szeminárium prefek-
tusaként és nagymarosi plé-

bánosként sokat tett a fiatalok
lelki gondozásáért.

“Új kanonoktársaink nem-
csak e világi, hanem földön túli
szolgálatra is szegõdtek; tevé-
kenységükért, egyházunk erõsíté-
séért hála és köszönet illeti õket”
– hangzott a szentbeszédben.

“Az Anyaszentegyház Tör-
vénykönyve és magam is úgy
kívánom, hogy tanbelileg és
életmódjukban kiváló, szolgá-
latukat dicséretesen végzõ pa-
pok kapjanak kanonokságot.
Ezért a Káptalan meghallga-

tása után ismerve Fõtiszte-
lendõséged lelkipásztori buz-
góságát, jelen soraimmal ki-
nevezem az Esztergomi Fõ-
székesegyházi Káptalan
Simor Jánosról elnevezett
stallumába mesterkanonok-
ká.” - olvasható Erdõ Péter
esztergom-budapesti érsek
kinevezõ levelében.

Olvasóink és a városveze-
tés nevében gratulálunk
Zimonyi Jánosnak - aki
1981-tõl templomunk plébá-
nosa - kinevezéséhez!

Zimonyi Jánost mesterkanonokká nevezték ki
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A Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség 2011 évi naptárának de-
cemberi arca Polgár Péter, a
Nagymarosi Sportegyesület
kajakosa.

A 11 esztendõs sportoló 2010-
ben három országos bajnoki címet
is megnyert ikertestvérével, Dáni-
ellel egy hajóban ülve - olvashat-
juk a kajakkenusport.hu honlapon,
ahol rövid interjút is készítettek
Péterrel, aki szereti a kajakot, sze-
ret edzeni, jó dolognak tartja, hogy
szép tájakon eveznek, és boldog,

Mr. December 2011

ha futamot nyer.
“Az idén három magyar baj-

noki címet szereztünk a testvérem-
mel. Kétezer méteren, váltóban és
a maratoni távon is nyertünk, és
nagyon büszkék vagyunk ezekre az
eredményekre. Egyszerûen jó ér-
zés – teszi hozzá. – Egyszer talán
mi is olyan sikeresek leszünk, mint
a kedvencünk, Kammerer Zoltán.
Mert olimpiai bajnoknak lenni na-
gyon nagy dolog lehet…” - nyi-
latkozta Péter a  kajakkenusport.hu
munkatársának kérdésére.

Pest Megye Közgyûlése a megye
sportéletének kiválóságait minden
évben a Sportkarácsonyi ünnepsé-
gén elismerésben részesíti. Spor-
tolók és edzõk december 17-én, a
Megyeházán vették át a legjobbak-
nak és legeredményesebbeknek
járó díjakat világhírû sportolóktól,
valamint a közgyûlés képviselõi-
tõl.
A legjobbak között volt Szlávik
Tamás, a Nagymaros SE kajako-
sa: elnyerte a 2010. év legjobb ál-
talános iskolai korosztály diák-
sportolója címet.

Gratulálunk a kitüntetéshez
és további sikereket kívánunk!

A legjobbak között

Tamás a dobogón...

...és a vízen edzõjével, Nieberl Károllyal

Köszönet
Köszönet a polgármes-

teri hivatalnak, hogy hétrõl-
hétre biztosította, a temetõi
járatot, hogy szeretteink
sírját gondozni tudjuk.

Külön köszönet
Bessenbacher Gézának, aki
ezt a feladatot szívvel-lé-
lekkel teljesítette, és háztól-
házig szállított minket.

Reméljük, hogy ebben
az  évben is számíthatunk
a temetõi járat indítására.

Köszönettel:
A TEMETÕI JÁRAT UTASAI

Köszönet
A városvezetés nevében
köszönjük Bergmann Jó-
zsef úrnak az önzetlen
gyümölcsadományt, me-
lyet karácsony elõtt a ne-
héz helyzetben lévõk szá-
mára nyújtott.

PETROVICS LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER
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Sok gyerek örömére 2010. de-
cember 18-án ismét megrendez-
tük a Karácsonyváró rendezvé-
nyünket. Együtt készültünk a
karácsonyra kicsikkel és na-
gyokkal.

A gyerekek karácsonyfadí-
szeket készítettek, tésztaképeket
ragasztottak, hûtõmág-neseket
festettek, csuhéangyalt készítet-
tek, gyönyörû karácsonyi témá-
jú dolgokat hajtogattak, gyapjú
báránykákat ragasztottak, tészta-
füzért fûztek és narancsból ké-
szítettek kedves díszeket.

Csiri a kisteremben tartott
játszóházat, ahol sok kis apró-
sággal betlehemezett is. Majd
az óvónénik adták elõ karácso-
nyi zenés mûsorukat, ami nagy
sikert aratott a gyerekek köré-
ben. Majd megkezdõdött a ka-
rácsonyi énekverseny és a leg-
jobbak nagy örömmel vették át
a játékokat.

A Karácsonyváró keretében
az óvodák szülõi munkaközös-
ségének tagjai jótékonysági vá-
sárt szerveztek, melynek mint-
egy 100 ezer forint bevételét a
nagymarosi óvodák javára aján-

Készültek a díszek és az
ajándékok a Karácsonyvárón

lották fel. Az eseményen ott volt
a Szent Rókus Karitász is jóté-
kony célú vásárral.

Mindenki remekül érezte
magát! Azonban ne feledkez-
zünk meg azokról, akik mind-
ezt lehetõvé tették.

Köszönjük a CBA-nak a fi-
nomságokat és hogy idén is tá-
mogatta rendezvényünket!

A Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzatnak köszönjük a
csomagokat és a segítséget ki-
emelten Révész Krisztiánnak és
Halász Csabáné Szilviának.

Köszönet Rudolfné Busák
Krisztinának, és lányainak: Me-
littának és Lillának, Hetényi And-
reának, Harangozó Károlyné-
nak, Schind-lerné Dajkó Móniká-
nak, Ocsenás Csirinek. Heinczin-
ger Istvánné Ágnesnek, Gergely
Tamásné Ágnesnek, Varsányi
Izabellának, Honti Hajnalkának,
és a mûvelõdési ház dolgozóinak.

PETROVICS LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN

JÓRÁSZ - NAGY ESZTER
SZERVEZÕK
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A Nagymarosi Nõikar minõsí-
tõ hangversenyének, voltak
ilyen “földöntúli” pillanatai.
Csak nõi kórus képes az em-
beri érzelmek igen gazdag ská-
lájának énekkel való megszó-
laltatására, mint azt lányaink,
asszonyaink tették december-
ben Vácott.

Fiatalos lendülettel indítot-
tak a madrigálok – tavaszt va-
rázsolván a hideg télbe. Sokat
tisztult a kórus hangzása leg-
utóbbi fellépésük óta, és a szó-
lamok aránya is harmonikus
lett. Mondhatnánk, hogy már
érzõdik a többi szólam és az
összhangzás iránti alázat az
elõadásban. Az alaptónust a
bársonyosan telt alt és a simu-
lékony mezzoszoprán adja, s
rájuk figyelve a szoprán is
érett, asszonyos tud lenni.
Olyan lányok és asszonyok
éneklését hallhatta a váci-ma-
rosi lelkes közönség, akik a
Tünde nóta könnyed tündéré-
bõl Az éj királynõivé tudnak
érni egy sugárzó varázs-intés-
re. Patrik Judit kivételesen
nagy szakmai hozzáértéssel,
Istentõl kapott mûvészi érzék-
kel és fiatalos lendülettel vezet-
te a nõikart ezen a misztikus
úton, bátran, magabiztosan és
könnyedén. Karai Estéli nótá-
zás címû mûvének felszabadult
éneklésekor már kórus és kö-
zönség szíve együtt dobogott,
a hölgyek kipirult arccal, bol-
dogan énekeltek,- s ez a bol-
dogság a közönségre is sugá-
rozván, hatalmas tapsviharban
érte tetõpontját. És éppen ez a

kóruséneklés értelme: együtt
örülni, a zene erejével máso-
kat is felemelni oda, ahol sza-
vak nélkül is egymásra találnak
a lelkek! Megérdemelten (ko-
loritjáért és muzikalitásáért)
kapta nõikarunk az arany mi-
nõsítést, melyhez szívbõl gra-
tulálunk!

Brusznyay Margit Serenus
kórusáról nemcsak azért illik
megemlékeznünk, mert a nõi

karral együtt állt a zsûri elé a
decemberi koncerten, nem is
azért, mert a karmester Nagy-
maros díszpolgára és a Férfi-
kar hajdani karnagya, s nem is
amiatt, hogy évek óta sikerrel
vendégszerepelnek nálunk, -
csak egyszerûen szívbõl örü-
lünk az édesanya és leánya kar-
mester-páros gyönyörû zenei
összhangjának. Kivételesen
mesteri volt az adventi várako-
zás Magnificat (Magasztalja
lelkem az Urat) indítása, és a

mûsornak a lélek legmélyébõl
felsóhajtó Credoval ívelt lezá-
rása. Csak nagyon igényes, az
irodalmat, az Embert jól isme-
rõ, mûvelt muzsikusok képe-
sek arra, amit a Serenus az õ
nagy tehetségû karmesterével
kapott: a játék örömét megõriz-
ni (Weöres: Rumba) s: az ég
és a pokol útjain járni a madá-
chi glóriával. No és persze
vegyeskari kategóriában a leg-
magasabb minõsítés elérésére!

A Dunakanyar Fúvós-
együttes karácsonyra ismét
koncerttel ajándékozta meg
Nagymarost A mûsort idén is
az Ujvári Gábor vezette Ifjú-
sági Zenekar nyitotta meg.
Éppen úgy, mint a kezdetek-
ben, Mayer Ági néni és Jóska
bácsi tanársága idején, -a nö-
vendékhangverseny koronája
volt a kis zenekar…Most is
szépen, pontosan, muzikálisan,
szinte hiba nélkül játszottak a
fiatalok. Érezhetõ volt, hogy

Adventi hangversenyek
Miért szeretünk színházba, hangversenyre járni?
Hogy a vakulás kockázata nélkül belenézhessünk
az égbe, s leszállhassunk a pokolba - anélkül, hogy ott kéne maradnunk…

nagy szigorúság és sok-sok
gyakorlás elõzte meg a fellé-
pést. Ahogy József Attila írta:
”Dolgozni csak pontosan, szé-
pen, ahogy a csillag megy az
égen, - úgy érdemes” Nos: ze-
nélni is érdemes volt, kedves
ifjak, csak így tovább!

Féja Géza a nagy zenekar
vendégkarmestereként állt a
dobogóra, - mondta Mándliné
Szabó Katalin, az est jó han-
gulatot teremtõ, intelligens
mûsorvezetõje. A karmester úr
mûvészi hitvallása és célja az
volt, hogy muzsikus és hallga-
tó egyaránt jól érezze magát.
Valóban: szép perceket szer-
zett a zenekar Händel Vízizene
címû mûvének 3 tételével, Ver-
di Traviata-nyitányával és né-
hány derût sugárzó karácsonyi,
sõt: dél-amerikai vidám dal-
lammal. Mi, akik régóta ismer-
jük és szeretjük a zenekart,
örömmel láttunk néhány régi
növendéket, akik újra játsza-
nak ebben a nagyszerû, a dísz-
polgárságot is elnyerõ, hagyo-
mányápoló és közösségterem-
tõ régi-új együttesben.

Elegáns gesztusként egy
Újvári-hangszerelést is vá-
lasztott a vendég-karmester.
Nagy örömet szerzett a zene-
kar a mindig lelkes marosi
közönségnek azzal, hogy a
legismertebb karácsonyi da-
lokat – a tavalyi koncert ha-
gyományaként - velük éne-
kelhettük. Kérjük, ebben az
élményben évrõl évre része-
sítsenek bennünket! Ugye,
zenebarát-társaim, sose fog-
juk megunni?!

GYMM
FOTÓK: KISS PÉTER
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III. Károly és leánya, Má-
ria Terézia Németország
katolikus tartományaiból
akarták az elnéptelenedett
területeket benépesíteni.
Ebben az idõben, a 18. szá-
zad elején németföldön el-
képesztõ volt a nyomor,
még az éhhalál sem volt
ritka.

Felsõ-Svábországban a
törvény szerint csak az el-
sõszülött fiú örökölte a bir-
tokot, a többi gyerek szá-
mára csupán a cselédsors
várhatott. Nagy volt a sze-
génység, az elkeseredés,

az emberek lázadozni
kezdtek. Így sokuknak ka-
póra jött, hogy Magyaror-
szágot reklámozó szóró-
lapok jelentek meg: ígér-
tek földet, építõanyagot,
adómentességet.

Magyarország az ígéret
földje lett, ahol új életet le-
hetett kezdeni, saját föld-
del, birtokkal. Ebben az
idõben a Duna csak
Ulmtól volt hajózható. A
városban sok hajóépítõ
mûködött, õk készítették
el az úgynevezett “Ulmer
Schachtel”-eket (ulmi
skatulyákat - képünkön),
Ulmig az emberek szeké-
ren, gyalog tették meg az
utat. Egy-egy skatulyán

Egy kis “Schwabenkunde”
100-120 ember utazott, a
hajó mérete különbözõ
volt, hosszuk kb. 30 mé-
ter, szélességük 4-5 méter.
Az emberek gyakran álla-
taikat, szerszámaikat is
magukkal hozták. Magya-
rországra csak katolikus és
házasemberek érkezhet-
tek, így a kitelepülõknek
Regensburg-ban, az elsõ
városban, ahol kikötöttek
lehetõsége volt, hogy a
dómban megkeresztelked-
hessenek, megházasodja-
nak, majd lajstromba vet-
ték õket, s indultak az új
hazába.

Az út nem volt veszély-
telen, hiszen a folyószabá-
lyozás még ismeretlen
volt, és gyakran az utasok
segítségére is szükségük
volt a hajósoknak a to-
vábbhaladáshoz. Éjszaká-
ra mindig kikötöttek egy
nagyobb városban. Ami-
kor egy hajó megérkezett,
a hajósok eladták faanyag-
nak, majd szárazföldön in-
dultak vissza Ulmba, hogy
újabb skatulyákat építhes-
senek.

Ilyen körülmények kö-
zött települt be 1720 és
1760 között Nagymaros,
Kismaros, Zebegény és
Dunabogdány.

A kitelepülõk legtöbben
Felsõ-Svábországból ér-
keztek szegényen, de lel-
kesen, tettvággyal és ter-
vekkel telve, hogy új éle-
tet kezdhessenek...

(folytatjuk)
H. CS. K.

A Nagymarosi Dunai Svábok
Önkormányzata 2010 decem-
ber 20-án 18 órakor német
nyelvû szentmisét szervezett a
római katolikus templomba. A
régi idõk emlékére német nyel-

Gyökereink emlékére
ven megtartott szentmisét
Fejérdy Áron atya (képünkön
balra) celebrálta, orgonán kí-
sért: ifj. Horváth Antal.

Az adventi várakozás idõ-
szakában szép számmal meg-
jelent hívõket a mise végén a
Stille Nacht zenéjével és sváb
süteménnyel, kaláccsal kö-
szöntöttük.

Szeretnénk rendszeresen né-
met nyelvû szentmisét szervez-
ni, hiszen láthatóan igény van
rá. Településünk identitása mi-
att is elvárható - lévén, hogy
Nagymaros gyökerei a svábok-
hoz vezetnek vissza -, hogy õse-
inkre mindenkor büszkék le-
gyünk és jó szívvel emlékez-
zünk rájuk.

I. A.

Visegrád Önkormányzatának
meghívására december 30-án
óévbúcsúztató disznótorra és
bemutatkozásra, gondolatcse-
rére voltunk hivatalosak.

Nemzetiségi önkormányza-
tunkat két fõvel képviseltük, s
természetesen Nagymaros
gasztronómiai ínyencségeit is
magunkkal vittük. Gesztusér-
tékû lépésünket Abonyi Géza
polgármester úr nagyra értékel-
te. A marosi hurka, bor és sü-
temény mellett örömmel fo-
gadta a sváb közösség recept-
könyvét is Fischer Erzsébet és
lányai szerkesztésében.

A kerekasztal megbeszélé-
sen Visegrád polgármestere
kifejtette, hogy milyen fontos
az együttmûködés, a térségi
kapcsolatok kialakítása.

A jelenlévõ Jung Vilmos és
Csaba fia felvázolta a náluk
már több ciklusban mûködõ
nemzetiségi önkormányzat le-
hetõségeit, érdemeit, és termé-

Visegrádi bemutatkozás
szetesen a problémákat is.
Megbeszélésünk során eljutot-
tunk ahhoz a tényhez, hogy
közös célok meghatározásával,
a kölcsönösség elve alapján
együttmûködési megállapodás
ad lehetõséget a régióban tör-
ténõ eredményes mûködésre.

Ennek kapcsán meghatá-
roztuk a térségi települések
megkeresését.

Nagymaros Verõce, Kis-
maros, Zebegény település ön-
kormányzataival, míg Viseg-
rád Dunabogdány-nyal veszi
fel a kapcsolatot. A regionális
együttmûködés kimunkálásá-
nak megbeszélését január 29-
én 10 órára tûztük ki, ahol a
hat település képviselõi a reá-
lis, megvalósítható célokat,
egymás mûködésének segítését
tárgyalja. Helyszín: Visegrád,
polgármesteri hivatal.

IVOR ANDRÁSNÉ

A DUNAI SVÁBOK

ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

A Magyarországi Német Önkormányzatok Napján -
amelyet a kisebbségi önkormányzatok megalakulásá-
nak évfordulóján ünnepelünk -, január 8-án, délután a
Budapest Kongresszusi Központban gálamûsort ren-
deztek.
A rendezvény védnöke volt és egyúttal ünnepi beszé-
det mondott Navrasics Tibor közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter.

Az ünnepélyes gálamûsorra négy tiszteletjegy érkezett sváb
önkormányzatunk részére, így az eseményen négy fõvel képvi-
seltük Nagymarost.

      I. A.

Gálamûsor a német
önkormányzatok napján
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A Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Mûvészeti Iskola de-
cember hónapban lezajlott
programjai:

Ismét arattak diákjaink!
Minden évben megrendezi a
váci Boronkay György Mûsza-
ki Középiskola a környék ál-
talános iskolák végzõs diákja-
inak a német nyelv és matema-
tika versenyét. Ezen a verse-
nyen tényleg csak a kimagasló
képességû és tudású tanulók
vehetnek részt. A közel 150
gyermekbõl a német nyelvi
versenyen Bodor Adrienn 8.

osztályos tanuló III. helyezést,
Nagy Gergely 8. osztályos ta-
nuló VIII. helyezést, Fehér
Dóra 8. osztályos tanuló XII.
helyezést ért el. A matematika
versenyen pedig Nagy Gergely
II. helyezést ért el. Gratulálunk
nekik!

December 3-án 50 tanu-
lónk Budapesten a Sportcsar-
nokban Lovas Világkupán vett
részt, mely 15 órától, 19 óráig
tartott – színvonalas versenye-
ket, bemutatókat, vetélkedõket
láthattak a gyerekek, többek
között volt díjugratás, akroba-
tika és póni fogathajtás. A gye-
rekek nagyon élvezetes, gaz-
dag élményekkel telve érkez-
tek haza. Diákjaink budapesti
útját a Nagymarosi Iskoláért
Alapítvány támogatta.

December 3-án jótékony-
sági Mikulás esten szerepeltek
tanulóink, utána részt vehettek
a meghívott vendég elõadásán.

December 6-án az alsó ta-
gozatos tanulókhoz ellátogatott

idén is teli zsákjával a Miku-
lás. A gyerekek énekeltek, ver-
set mondtak neki, amiért aztán
jutalomban részesültek.

December 9-én lezajlott a
filharmónia bérlet elõadása,
ahol a Talamba ütõegyüttes
adott színvonalas elõadást
gyermekeinknek.

Az Arany János Tehetség-
gondozó Programban két
nyolcadik osztályos, hátrányos
helyzetû tanulónk részére adott
támogató nyilatkozatot a pol-

gármesteri hivatal.
A nyolcadik osztályosok

részére december 10-én meg-
történt a jelentkezés az egysé-
ges írásbeli felvételikre.

December 11-én sportna-
pot szerveztünk iskolánk tanu-
lói és pedagógusai részére,
ahol a gyerekek és a pedagó-
gusok összemérték erejüket. A
sportesemény nagyon jó han-
gulatban zajlott le. Szintén
ezen a napon egy német szín-
ház elõadását is megtekinthet-
ték tanulóink a mûvelõdési
házban az iskolánk alapítvá-
nyának támogatásával.

December 20-án minden
osztályban külön, békés han-
gulatban ünnepelték a gyere-
kek osztályfõnökükkel a kará-
csonyt – minden tanuló kapott
egy kis kedves ajándékot.

December 21-én, délután
5 órakor a mûvelõdési házban
tartottuk a hagyományos Csil-
lagváró ünnepségünket. Örö-
münkre nemcsak az alsó tago-

Iskolai hírek

zatosok ajándékozták meg
mûsorukkal szüleiket, nagy-
szüleiket, hanem a felsõ tago-
zatosok is színvonalas elõadá-
sukkal gazdagították az ünnep-
séget. Láthattunk Betlehemes
játékot, zenei elõadásokat, és
különbözõ énekkari produkci-
ókat (képeinken)

December 22-tõl 2011. ja-
nuár 2-ig tartott a téli szünet.

*-*-*

2011. januári programjaink:
Január 7-én iskolánk részt

vett a Malenkij robot megem-
lékezésén.

Január 14-én a szorgalmi
idõ elsõ félévének vége, így a
félévi értesítõket a tanulók ja-
nuár 17 és 21-e között kapják
kézhez.

Január 21-én a Magyar
Kultúra Napjára emlékezünk.

A hónap második felében
kezdõdnek a mûvészeti iskola
zenei tagozatának vizsgahang-
versenyei.

VALENTIN JÓZSEFNÉ

IGAZGATÓHELYETTES
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Idén is beigazolódott, hogy
sok ember törõdik az idõsek-
kel, akkor is, ha nem a család-
jukhoz tartozókról van szó.

Önkénteseink, az Ave
Maria Imakör tagjai, valamint
Hortoványi Jenõ egész évben
rendszeresen látogatták az
ÖNO-t. Együtt beszélgettek,
énekeltek idõseinkkel, a cso-
portos foglalkozásokon bejá-
ró és bentlakó tagjaink egy-
aránt részt vehettek.

Karácsony elõtt többen  is
megkerestek, hogy szeretné-
nek örömet szerezni idõseink-
nek. Volt aki házi süteményt,
volt aki pénzt, volt aki sza-
badidejét ajánlotta föl. Az ad-
venti készülõdés keretében
idén is nálunk járt a kismarosi
kórus, Antal Márti pedig han-
gulatos kézmûves foglalko-
zást tartott, amelyen minden-

ki készíthetett valamilyen
apró ajándékot.

A karácsonyi ünnepségün-
ket december 21-én tartottuk.
A mûsort a nagymarosi óvo-
da óvónõinek kórusa adta,
nagy sikerrel. Az idõseknek
szánt ajándék csomagjaink
idén kissé szerényebbek vol-
tak az elõzõ évekhez képest,
de nem ez volt a fõ, hanem a
jó hangulat, és az, hogy nem
magányosan kellett a szeretet
ünnepét tölteniük. Bergmann
József –Szepa - idén is, mint
évek óta - bõséges gyümölcs-
adománnyal örvendeztette
meg ellátottainkat.

Minden évben megállapít-
juk, hogy a településünkön
élõk megtartották emberi ér-
tékeiket és a mai rohanó,
anyagias világ közepette is ta-

Karácsony a gondozási központban

Antal Márta segítségével készültek az ajándékok

A kismarosi Fülemüle kórus idén is mûsorral kedveskedett a
gondozási központ lakóinak

Az óvónõk éneke tette még meghittebbé a karácsonyt

núságot tesznek emberségük-
rõl  és önzetlenségükrõl.

Hálás szívvel köszönünk
minden adományt, jó szót,
megemlékezést és önkéntes

munkát, amit egész évben idõ-
seink életének szebbé, jobbá
tétele érdekében tesznek.

GONDOZÁSI KÖZPONT

(ÖNO)
IDÕSEI ÉS DOLGOZÓI

A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány az iskola alsó tagozatá-
nak december 11-én egy kétnyelvû elõadást ajándékozott. A
kismarosi Ámulat Társulat Piroska és a farkas címû mesejá-
tékát kapták a gyerekek német és magyar nyelven.

A gyerekek arcát figyelve, örömmel láttuk, hogy a mû-
sor elérte célját: az apróságok remekül szórakoztak, aktí-
van vettek részt az eseményeken, és emellett élõben hall-
hatták a német nyelvet, büszkén újságolták, hogy sok min-
dent értettek.

Köszönjük Dobay Mártának és Klein Mariannának, a
két színésznek a remek elõadást, és reméljük, hogy lesz
újabb elõadásuk is, hogy a húsvéti nyuszi is hasonlóan szó-
rakoztató és hasznos ajándékot hozhasson az iskola legki-
sebbjeinek.

HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

A Piroska és a Farkas németül és magyarul
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A zord hideg ellenére idén is zsúfolásig telt a katolikus temp-
lom a hagyományos karácsonyi összejövetelünkkor.

Ebben az évben Mile Viola 8. osztályos tanuló karácsonyi
versét követõen mindenki nagy örömére Nagymaros legifjabb-
jai, a kis óvodások mutatkoztak be német nyelvû karácsonyi
dalokkal.

Ezután hallhattuk a Maroska kórus, a következõ generáció
kedves dalait. Szintén meglepetésül szolgált Juhász Orsolya és
barátnõi dalcsokra, és, mint minden évben a Nagymarosi Férfi-
kar zárta a szívet melengetõ hangversenyt.

A mûsor után forralt bor, forró tea és egyéb finomságok vár-
ták a kedves vendégeket.

Mindenki karácsonya
Köszönettel tartozunk a Dunai Svábok Önkormányzatának,

hogy új ízekkel járult hozzá a kínálathoz, valamint a kínálás-
h o z , Rasman Miklósnak, hogy a CBA áruház minden évben
hozzájárul a program megvalósításához, köszönjük a nagyma-
rosi borászoknak a finom bort, Scultéthy Balázsnak a technikai
segítséget.

Természetesen nem utolsósorban köszönjük vendégeink ked-
ves szavait, melyekkel minden éveben megerõsítést kapunk,
hogy mennyire fontos kis városunkban együtt lenni, egy kicsit
beszélgetni, és közösen várni az év legszebb ünnepét, a kará-
csonyt.

ANNA KLUB
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A mûvelõdési ház programjai

Anyakönyvi hírek

Január 11. 9–11 óráig: vásár (angol használt ruha)
Január 13. 9-12 óráig: vásár
Január 17. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglal-
kozás
Január 17.: zongora vizsga
Január 18. de.: vásár
Január 19. du.: zeneiskola – vizsga
Január 20. du.: zeneiskola – vizsga
Január 22. 18 óra: A Magyar Kultúra Napja
Január 24. de.: zeneiskola – vizsga
Január 25. du.: zeneiskola – vizsga
Január 26. du.: zeneiskola – vizsga
Január 27. de.: vásár
Január 29. 18 óra: Batyubál a Városi Nyugdíjasklub szer-
vezésében

Sváb sörkifli
Több olvasónk kérésére közöljük a sváb sörkifli receptjét.

Hozzávalók: kb. 2 dl tej, egy kiskanál kristálycukor, 2 dkg
élesztõ, 15-15 dkg rétes- és finomliszt, 1 tojássárgája, 2 evõka-
nál zsír (4-5 dkg, finomabb kacsa-, vagy libazsírral), 1 mok-
káskanál só, 1 tojássárgája a kenéshez. A töltelékhez: 2-3 vö-
röshagyma, 4-5 evõkanál olaj, só, õrölt feketebors. A tetejére:
köménymag vagy szezámmag, de el is hagyható.

Elkészítés: Egy dl langyos, cukros tejben felfuttatjuk az
élesztõt. A kétféle lisztet átszitáljuk, és a tojássárgájával, zsír-
ral, sóval, felfuttatott élesztõvel, a maradék tejjel hólyagos tész-
tává dagasztjuk. Langyos helyen kb. 45 perc alatt duplájára
kelesztjük. A töltelékhez a hagymát megtisztítjuk, finomra vág-
juk, sózzuk, borsozzuk, és az olajon megfonnyasztjuk.

A megkelt tésztát ujjnyi vastagra nyújtjuk, megkenjük tölte-
lékkel, derelyemetszõvel háromszög alakúra felvágjuk. Egyen-
ként kifli formájúra feltekerjük, sütõpapírral bélelt tepsire ra-
kosgatjuk. Tojássárgájával megkenjük, szezámmaggal vagy kö-
ménnyel megszórjuk. 20 percig pihentetjük, elõmelegített sü-
tõben közepes lángon 18-20 percig sütjük.

Közérdekû telefonszámok
orvosi ügyelet - 354-180

mentõk - 104
rendõrség - 107
tûzoltóság - 105

polgárõrség -  06-70/382-9041

Születtek: dr. Hillier Dániel és Trieb Gabriella fia Péter,
Mátrai Tamás és Gyimesi Helga fia Péter, Gábri József és
Radics Zsuzsanna lánya Maja Mária, Fábián Szilárd és
Mándli Anna Judit fia Hunor, Bognár Attila és Kakuk
Edina fia Tamás, Vocskó György és Gyabronka Boglárka
lánya Vera Fruzsina

Elhunytak: Miskolci Ferencné sz. Szabó Erzsébet,
Nemecz Sándorné sz. Radó Mária, Éliás Sándor, Ádám
Tibor

Könyvbemutató
Iparkodó iparosok, szorgos szatócsok

Sokan dedikáltatták az új könyvet a bemutató után

Helyi iparosokat megörökítõ emlékek. Fotók: Ivor Andrea

Jaics Regina

Nagyon nagy érdeklõdés kísérte
Döbrössy Mihályné Valentin Krisz-
tina ötödik, Iparkodó iparosok,
szorgos szatócsok címû könyvének
bemutatóját december 12-én, a mû-
velõdési házban, melyen az érdek-
lõdõk között nagyon sok iparos is
jelen volt. Tharan-Trieb Marianne
– aki a könyv összeállításában se-
gített – bevezetõ gondolatai után
egy perces felállással emlékeztek a
jelenlévõk Döbrössy Mihályra,
Kriszta nyáron elhunyt férjére, se-
gítõtársára.

A kötetet Mándli Gyula, a váci
Katona Lajos Városi Könyvtár
igazgatója méltatta. Vetítéssel egy-
bekötött “idõutazásán” megismer-
hettük városunk múltját, egykori
iparosait, kereskedõit, ipari létesít-
ményeit, amelyek ma már nem ta-
lálhatók meg, vagy csak az idõsebb
korosztály emlékszik rájuk. A be-
mutatón zongorán közremûködött
Péntek Zoltán és Drobilich Do-
monkos, verset mondott Jaics Re-
gina (képünkön). Ivor Andrásné
1924-tõl a régi iparosok nevét tar-
talmazó könyvet, s az 1895-tõl
származó  Építõipar Mûszaki He-
tilap Gyûjteményt, fényképeket
mutatott be kiállítás keretében.
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK Boldog nyertes!

Karácsonyi bazár 2010
A Máté Alapítvány 2010 december 11-én délután tartott
Karácsonyi bazárt. Aki a zord idõjárással dacolva eljött, az
rengeteg különféle holmi között válogathatott, valamint ér-
dekes és hasznos tárgyakat nyerhetett a tombolán.

Köszönetünk a látogatóknak, hogy jövetelükkel támo-
gatták az alapítványt, azoknak, akik anyagi vagy tombola
nyereméntárgyak adományozásával, vagy lelkes munkájuk-
kal tették sikeressé  a bazárt.

A  rendezvény bevétele 93.590 forint volt.
Ezt az összeget, továbbra is, a nagymarosi kedvenc álla-

tok állatorvosi kezelésének, valamint állatokkal összefüg-
gõ iskolai és városi  rendezvények támogatására fordítjuk.

Köszönet támogatóinknak, segítõinknek:

Bethlen Gáborné, dr. Drobilich János, British Pantry
Budapest, Csányi Adrienn, Kerek Egylet, Brit Nõk Bu-
dapesti Egyesülete, Cserni Katalin, Mezei Gábor  Bp.,
Carol Reed - Új-Zéland, Dákay Zoltánné, Szûcs Éva,
Judy Sollosy, Budapest/New York, Dr. Gánti Tiborné,
Szili Katalin, Liz Bitterli, Svájc, Molnár Éva, Zellerné
Jung Erzsébet, Sabine Schaffhausen - Svájc, Schaeffer
Gabriella, Rasman Miklós, Z & T Toth - Anglia, Veress
László, Marian von Benko, Von-Benko Ferenc, Bethlen
Sörözõ, Hegedûs Sarolta, CBA, Maurer János, Csirke-
bolt, Mester Krisztina, Davis (Luxus cipõk), Nagyma-
ros szerkesztõsége, ÉDESKE Cukrászda, Pinczinger
Kata,  Fõ téri zöldséges - Manyi, Postahivatal, Horgász-
bolt, Ritzl Erika, Kittenberger Kálmán Iskola, Sárog
Noémi, Korona  Kisvendéglõ, Schaeffer Sándor, Könyv-
tár, Schaeffer Sándorné, mûvelõdési ház, Skultéty Ba-
lázs, Nyugdíjas klub, Szalai András, orvosi rendelõ,
Szalai Mihály, polgármesteri hivatal, Szilágyi Nóra.

Az ÁLLATVÉDÕ SOROK  kedves olvasóinak BOL-
DOG  ÚJÉVET kíván a MÁTÉ Állatvédelmi Közhasz-
nú Alapítvány kuratóriuma.

HONLAPUNK  CÍME:   www. matefoundation.com
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Megjött a tél, a vizet szeretõ
ember vágyik télen is a vizek
partjaira, a befagyott vizek je-
gére.

Ahogy a nyári fürdési
idénynek megvannak az áldo-
zatai, sajnos az elõírások nem
ismeretébõl vagy be nem tar-
tásából eredõen a jeges vizek
is szedik áldozataikat. Szeret-
nénk, ha ebben az évben csök-
kennének a balesetek, ezért
indokoltnak tartjuk, kellõ idõ-
ben felhívni a lakosság figyel-
mét a jégen való tartózkodás
és közlekedés legalapvetõbb
rendelkezéseire.

A 46/2001. (XII. 27.) BM.
rendelet ide vonatkozó ren-
delkezései sajnos kevés em-
ber elõtt ismertek, melybõl a
legfontosabbak:

A szabad vizek jegén tar-
tózkodni csak akkor szabad,
ha a jég kellõ szilárdságú,
nem olvad, illetve nem mo-
zog.

A gyakorlati tapasztala-
tok alapján az állóvizek jege
akkor tekinthetõ kellõ szi-
lárdságúnak, ha vastagsága
eléri, vagy meghaladja a 10
centimétert.

TILOS a szabad vizek je-
gén tartózkodni: - éjszaka és
korlátozott látási viszonyok
között, - jármûvel, a bizton-
ságos munkavégzés kivételé-
vel, - kikötõk és veszteglõhe-
lyek területén, - folyóvizeken.

Teherbírást csökkentõ
tényezõk: - fenékrõl elõtörõ
kisebb, nagyobb források,
csatorna bekötések, - áradás,
apadás által kialakított jég-
mozgás, - felmelegedés a jég-
réteget elvékonyítja, ami a
jégen tartózkodók számára
veszélyes lehet. Folyóvizeken
jellemzõ a befagyás folyama-
tában, hogy a már beállt jég-
mezõre újabb és újabb táblák
torlódnak, rakódnak, ezek
nem biztonságosak, rajtuk
való közlekedés életveszélyes
és tilos!

A folyóvizek jég alatti víz-

szintváltozásai jégmozgást
idéznek elõ, apadás következ-
tében a látszólag még szilárd
jég állapota megváltozik, be-
roppanása várható. Több na-
pos melegebb idõ hatására a
felület mosódik, a jég vastag-
sága csökken, szilárdsága
romlik, ezért a rajta való köz-
lekedés, sportolás, tartózko-
dás veszélyes.

Felhívjuk azon gazdálko-
dó egységek, horgászegyesü-
letek, horgászok és magán-
személyek figyelmét, akik va-
lamely vízterület tulajdono-
sai, kezelõi, hogy amennyi-
ben a jégen léket vágnak, jég-
kitermelést folytatnak, köte-
lesek a jégmentessé vált terü-
letet távolról felismerhetõ
módon, egy méter magasság-
ban elhelyezett, legalább 10-
10 centiméter széles piros-fe-
hér csíkozású korláttal meg-
jelölni, körülhatárolni!

Jégkitermelés, vagy más
jégen történõ - munkavégzés
esetén a munkáltató köteles
figyelõszolgálatot szervezni
és mentõeszközt biztosítani.

Ajánljuk még, hogy azo-
kon a területeken, ahol felnõt-
tek vagy gyermekek tömeges
megjelenése várható, pl.:
szabadstrandok jegén, átkelé-
si helyeknél, a jégbõl való
mentéshez felúszó, nagyfelü-
letû tárgyakat, pl.: falétrát,
pallót és megfelelõ erõsségû
és karbantartott kötélzetet
tartsanak készenlétben.

A jégen tartózkodás sza-
bályait, a jégbeszakadások
miatt bekövetkezett balesetek
megelõzése érdekében a õr-
sünk munkatársai fokozottan
ellenõrizni fogják!

Felhívásunk betartása
megelõzheti a tragikus bal-
esetek bekövetkezését.

Tisztelettel:
BUDAPESTI

RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

DUNAI VÍZIRENDÉSZETI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

NAGYMAROSI

VÍZIRENDÉSZETI RENDÕRÕRS

OROSZ FERENC R. TZLS.

A Nagymarosi Vízirendészeti
Rendõrõrs felhívása

Tisztelt Furucz Zoltán Fõ-
szerkesztõ Úr!

A közelmúltban került szó-
ba képviselõ-testületi ülésen a
Nagymaros újság pártsemleges-
sége. Az ülésen elhangzott,
hogy pártrendezvényekrõl az
újság nem tudósít, a pártok he-
lyi szervezetei legfeljebb fize-
tett hirdetés útján tájékoztathat-
ják a lakosságot rendezvénye-
ikrõl. A havilap így szeretne
“sárdobálástól mentes” lenni.

Felhívom figyelmét, hogy a
2010. évi lapszámokat tallóz-
va több esetben is megszegte
az újság ezt a fajta pártsemle-
gességet. A februári számban
az Emlékezés az elhurcoltakra
címû cikkben még feltüntették
a Fidesz és a Jobbik nevét, mint
azon pártszervezetek, akik ne-
vében a tagok koszorút helyez-
tek el. A novemberi számban -
az Emlékezés a temetõben
címû cikkben - ezzel ellentét-
ben már csak a Fidesz neve
szerepel, pedig a Jobbik nevé-
ben is koszorúzott két képvi-
selõnk.

Azt sem tartom politika-
mentességnek, ami a 2009. évi
adventi keresztállításunkról je-
lent meg a lap februári számá-
ban. Olyan színben tünteti fel
rendezvényünket, ami valóban
megfelel a “sárdobálás” kife-
jezésnek. Ráadásul a cikk vé-
gén megjelent a következõ
mondat: “a fenti témát lezárt-
nak tekinti a szerkesztõség”.

Ezzel szemben az áprilisi
lapszámban mégis visszatértek
a témára Farkas Jánosné leve-
le megjelentetésével. S végül
egy utolsó példa arra, hogy
pártrendezvényrõl nem jelent-
het meg cikk az újságban: a
márciusi számban “Emlékezés
a kommunizmus áldozataira”
címû írás a következõképp
kezdõdik: “A Fidesz Nagyma-
rosi Szervezete rendezésében a
kommunizmus áldozataira em-
lékeztek február 28-án...”

Félre ne értse kedves Fõ-
szerkesztõ Úr, nem az ellen va-
gyok, hogy az újságban pártok
által szervezett rendezvények-
rõl, eseményekrõl ne essék szó.
Ellenkezõleg. A rosszul értel-
mezett politikamentesség,
“ f ü g g e t l e n s é g ”
ellen emelek szót.

Évente több történelmi, ün-
nepi megemlékezést szervez
nem magának, hanem Nagy-
maros minden lakójának a Job-
bik. Ezzel véleményem szerint
csak emeli a városban zajló
kulturális élet színvonalát.
Ezekrõl az eseményekrõl, s ter-
mészetesen más pártok, a Fi-
desz, a KDNP és mások által
szervezett rendezvényekrõl
igenis tájékoztatni kell a lakos-
ságot, hisz ezen jeles esemé-
nyek itt, nálunk, a mi váro-
sunkban, a mi városunkért tör-
ténnek.

BÉKEFI ANDRÁSNÉ

JOBBIK NAGYMAROSI

SZERVEZETE

Olvasói levél

Mountain bike maraton indul
Nagymarosról augusztusban

Az elsõ magyar többnapos montis maratonra ebben az évben
kerül sor - jelentették be ennek a sportágnak a szerelmesei a
brungahirado.hu oldalon. Az egyik közösségi portálon végre
felfedte a leplet a Sportaktív SE arról a többnapos magyaror-
szági hegyikerékpáros maratonról, amirõl eddig csak pletyka-
szinten hallhattak a bringások. A négynapos Trans Hungária
Maraton útvonala Nagymarostól Tokajig kígyózik majd augusz-
tus 17. és 20. között. Az elsõ információk szerint a Trans Hun-
gária Maraton nevet viselõ verseny a Dunától a Tiszáig tart majd.
Bringával a vizek és borok útján - hirdetik a szervezõk. Közel
400 kilométer terepbicikli utat avat fel ezzel 2011-ben a leg-
hosszabb hazai mountain bike maraton verseny, melyre 3 kate-
góriában - egyéni, páros, csapat - lehet nevezni február 1-tõl
a www.sportaktiv.hu honlapon.

- Tizenegy éve ugyanezt az izgalmat éreztem, amikor elsõ-
ként meghirdettük a Duna Maratont, akkor 60 kilométer volt a
táv, most 384 lesz - nyilatkozott Harangvölgyi András, a ver-
seny fõszervezõje.

www.sportaktiv.hu
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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!!!

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és az Ötv. 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében a települési szilárd hulladékkal kapcso-
latos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a
következõket rendeli el:

1. § A Rendelet bevezetõ rendelkezése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

“Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szó-
ló 2000. évi XLIII. törvény 23. § a-h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és az Ötv. 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében ingatlantulajdonosoknál
keletkezõ települési szilárd hulladék összegyûjtésével, elszállításával
és ártalmatlanításával kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás-
ról a következõket rendeli el:”

2. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

“A közszolgáltató Nagymaros város közigazgatási területén gyûjtött
és átvett települési szilárd hulladékot – a szelektíven gyûjtött hulladék
kivételével – a Zöld Híd Önkormányzati Társulás Kerepes - Ökörteleki
hulladékkezelõ központjában (vácrátóti átrakással) rakja le.”

3. § (1) A Rendelet 17. § (1) bekezdésében a “függelékében” szö-
vegrész helyébe az “1. számú mellékletében” szöveg lép.

(2) A Rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

“Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás e rendeletben meghatá-

rozott, és a közszolgáltatási szerzõdésben is rögzített díját évente négy
egyenlõ részletben, február 28-ig, május 31-ig, augusztus 31-ig és
november 30-ig köteles a hulladékkezelõnek csekken, vagy készpénz-
ben megfizetni, a hulladékkezelõ számlája ellenében.”

(3) A Rendelet 17. § utolsó, tévesen (5) bekezdésének számozása
(6) bekezdésre módosul.

4. § (1) A Rendelet 18. § (6) bekezdésében a “Humánügyi Bizott-
ság” szövegrész helyébe a “polgármester” szöveg lép.

(2) A Rendelet 23. §-ban a “Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottságát” szövegrész helyébe a “Gazdasági és Város-
fejlesztési Bizottságát” szöveg lép.

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az e rendelet 1. számú mel-
léklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és a
hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

(2) 2011. január 1. napján hatályát veszti a Rendelet 8. § (2) bekez-
dése.

 Petrovics László                                Dr. Horváth Béla
     polgármester                                           jegyzõ

“1. számú melléklet az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati ren-
delethez - A települési szilárd hulladék elhelyezés céljából tör-
ténõ rendszeres elszállítás díjai:

- 110 literes edényzet lakóház esetén           24 800 Ft/év
- 110 literes edényzet hétvégi ház esetén             12 400 Ft/év
- 120 literes edényzet lakóház esetén                   25 600 Ft/év
- 120 literes edényzet hétvégi ház esetén             12 800 Ft/év
- 240 literes edényzet lakóház esetén                   48 000 Ft/év
- 50 literes edényzet                                             12 400 Ft/év
- Zsákos szállítás                                         500 Ft/zsák

Nagymaros Város Önkormányzata  Képviselő-testületének23/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyugdíjasok
figyelmébe

Az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási Fõigazgatóság a nyugdí-
jasok terhére elkövetett bûn-
cselekményekkel összefüg-
gésben az alábbiakra hívja
fel a figyelmet:

A nyugdíjak nem bank-
számlára történõ folyósítását
kizárólag a Magyar Posta Zrt
munkatársai végzik, a nyug-
díjbiztosítási igazgatási szer-
vek dolgozói az ellátások fo-
lyósításában egyáltalán nem
mûködnek közre. Erre figye-
lemmel a nyugdíjbiztosítási
igazgatóságok dolgozói nem
kézbesítenek sem nyugdíjat,
sem pedig egyéb ellátást, így
nem keresik fel a nyugdíjaso-
kat ilyen célból.

Kérik, hogy amennyiben
ismeretlen személyek a nyug-
díjbiztosítási igazgatóság ne-
vében a fenti indokkal keresik
meg Önöket, szíveskedjenek
értesíteni a lakóhelyük szerinti
rendõrkapitányságot.
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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!

>>>> Verõce, Árpád út 49.
Tel.: 27/350-087, 06-30/9540-573

Faáru, léc, csavar, szög, zár, pánt, vasalat,
szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú,
fióksín, szúnyogháló, festék, higító, lakk, lazúr,

ragasztó, gipsz, kisgép...

HAVONTA AKCIÓK! Nyitva: H-P 8-17, Szo.: 8-13

- 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”

Pesti és Lendvai Látszerész Bt
Nagymaros, Fő tér 16.

Nyitva tartás:
Hétfő: ZÁRVA

Kedd: délután 14-17 óráig
Szerda: 9-12 és 14-17 óráig

Csütörtök: délelőtt 9-12 óráig
Péntek: délután 14-17 óráig

Páros hét szombatján 9-12 óráig
orvosi látásvizsgálat!
Előjegyzés szükséges!
Tel.: 06-30/916-0889

Boldog új esztendõt kívánok!
Lendvainé Pesti Emese

aranykoszorús látszerész mester

Boszi Butik
Világmárkák outlet áron

Hihetetlen januári akció!!!!

1-et fizet,   a 2. -50 %
Két áru vásárlása esetén az olcsóbbik -50 %!

Egész januárban! Az akció a készlet
erejéig érvényes MINDENRE!

NE HAGYD KI!

Lakberendezési üzlet
Szõnyegtisztítás régi áron 950 Ft/m2

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bio-, gyógymatracok, ágyak, ágynemûk (gyapjú, toll, mûszálas töl-
tettel), takarók, plédek, ajándéktárgyak, karnisok, szalagfüggönyök.

Szolgáltatásaink: TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS, ÁTALAKÍTÁS

(ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mûszõrme, kabátok). Szõrmekészí-
tés, ÉKSZERJAVÍTÁS.

AKCIÓ: új termékek bevezetõ áron!

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

Nagymaros újság hirdetési árlistája
FEKETE-FEHÉR HIRDETÉSEK:

1/16 oldal   1.500 Ft + áfa / megjelenés
1/8 oldal   5.000 Ft + áfa / megjelenés
1/4 oldal 10.000 Ft + áfa / megjelenés
1/2 oldal 20.000 Ft + áfa /megjelenés
1/1 oldal 40.000 Ft + áfa/ megjelenés

SZÍNES, 4 COLOR:

1/4 oldal 20.000 Ft + áfa / megjelenés
1/2 oldal 35.000 Ft + áfa / megjelenés
1/1 oldal 60.000 Ft + áfa / megjelenés

mailto:dunapress@invitel.hu
www.menita.hu
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Miként lehetséges az, hogy egy terméket maguk a vevõk fej-
lesztenek tovább, meglepve azokat is, akik eredetileg kitalál-
ták és megalkották? Barabás Árpád, a veszprémi Barabás
Téglakõ Kft. tulajdonosa szerint a sikersztori valójában csak
most - a díjesõ után - kezdõdik.

- Mitõl vált divatossá a Téglakõ térburkoló és falazóelem
az ország talán legszebb részén, a Dunakanyarban?

- Tavaly a rendkívüli idõjárás ellenére 236 ezer négyzetmé-
tert adtunk el, ami országos rekord. A legtöbbet eddig Pest és
Veszprém megyében vásároltak belõle. Talán az a titkunk, hogy

a vásárlóink sokkal több tulajdonságot láttak meg a Téglakõ épí-
tõelemben, mint amit mi magunk eredetileg gondoltunk róla.
Szerintem páratlan, hogy egy terméket ilyen mértékben a vevõk
fejlesszenek tovább.

- Hogyan derült ki, hogy a Téglakõ elem jóval több, mint
térburkolat?

- Nagy meglepetésünkre a próbaképpen kihelyezett Téglakõ
elemeknél azt láttuk, hogy nemcsak útburkolásra használták fel,
hanem kerítést falaztak belõle, mára pedig kész építõelemmé
vált, mindenki valami egyedit akar alkotni belõle. Egy mestersé-
ges tó felett már hidat építettek Téglakõ építõelemekbõl. De
készült iskolakerítés, iskolaudvar és bicikliút, fürdõ-udvar is be-

lõle. Annyira széles az alkalmazási lehetõség, hogy szinte saját
világot lehet már építeni belõle.  Olyan világot, amely szervesen
illeszkedik ehhez a gyönyörû dunai látképhez. Sok régi álom
megvalósításában segítünk, és ez a legnagyobb sikere annak a
többéves tervezésnek és fejlesztõ munkának, amely a Téglakõ
térkõ létrehozását elõzte meg. Most érzem igazán, hogy nem
dolgoztam vele hiába, és hogy a Téglakõ elem történetét maguk
a vevõk kezdik el írni.

- Sorra érkeznek a szakmai elismerések. Melyik a legfonto-
sabb?

- Kiemelkedõ pontszámmal újdonság-díjat és legjobb stand-
díjat nyertünk tavaly a legjobb kiállításon, a Construma építé-
szeti vásáron. A standunkon derült ki, hogy az embereket sokkal

Sikertörténet a Dunakanyarban

Saját világ Téglakõ falazóelembõl

Mi az a Téglakő térburkoló és falazóelem?
Antik jellegû, még csorbulá-
saiban is úgy néz ki, mint egy
százéves bontott tégla: pati-
nás és gyönyörû, különösen
jól illeszkedik a Dunakanyar
atmoszférájához. Anyagában
beton, tehát nem égetett
agyag, a dédszüleink korabe-
li égetett agyagtégláit idézi,
ám azzal ellentétben fagyálló és kopásálló. Gyakorlatilag újra-
teremtették a téglát, ami beépíthetõ az udvar-, és a járdaburko-
latba, ellenáll a sónak, az esõnek, a hónak és a mechanikai kop-
tatásnak is, könnyedén bontható, javítható. Az eredetileg kõmû-
ves Barabás Árpád hosszú esztendõkön át kísérletezett, amíg mára
tökéletesítette találmányát. Ráadásul a teljesen újragondolt gyár-
tástechnológia az eddig megszokott árszint felét, harmadát teszi
lehetõvé. Akik eddig csak vágytak erre, most nagyon kedvezõ áron
juthatnak egy magyar prémium-termékhez.

Érdekli a téglakõ?
Tudjon meg többet:

Barabás Téglakõ Kft.
8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

Telefon: 06-88-578-280
www.teglako.hu

http://www.facebook.com/barabasteglako
info@barabasteglako.hu

jobban érdekli a kerítés, a pad, a kút, a pergola, az épületek
külsõ fedése, mint az, hogy eredetileg ez egy térburkolat volt.
Innen jött az ötlet, hogy sok helyen az országban úgynevezett
Téglakõ Bemutatókerteket építsenek a partnereink. Ez már nagy
ütemben zajlik, a Dunakanyarban élõk például a szentendrei
Bíró térkõkereskedõnél tekinthetik meg, hogy milyen széles a
felhasználási lehetõség.

www.teglako.hu
http://www.facebook.com/barabasteglako
mailto:info@barabasteglako.hu

