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Emlékezés a nagymarosi és
a Dunakanyarból elhurcoltakra

Hosszú ideig hallgatás övezte
azt a tragikus eseményt, hogy
a német nevű lakosságot
málenkij robotra vitték a Szov-
jetunióba embertelen körül-

mények közé, ahonnan sokan
nem tértek haza. 1991 az a for-
dulópont, amikor már lehetett
erről beszélni, s azóta emléke-
zünk minden évben az elhur-
colás időpontján, vagy ahhoz
közeli napon azokra, akik soha
nem tértek vissza a pokol ka-
pujából. Idén a Nemzet Emlé-
kezés Harangja Alapítvány
kezdeményezésére közös
megemlékezést tartottak a du-
nakanyari települések Zebe-

gényben, amelyet a tervek sze-
rint jövőre Nagymaroson, azu-
tán pedig Kismaroson szeret-
nének megrendezni.

Nagymaroson január 6-án

először a temetői emlékhely-
nél emlékeztünk az elhurcol-
takra, ahol Döbrössy Mihályné
emlékezett  az akkori esemé-
nyekre.

"Kedves nagymarosiak,
kedves emlékezők!

Nagyon nehéz megszólalni
ezen a napon, mert fájó és szo-
morú emlékeket idézünk fel.

Magyarország nagy részén
már elhallgattak a fegyverek,
milliók örültek a harcok meg-

szűnésének. A magyarországi
németekre azonban nem béke,
hanem újabb megpróbáltatá-
sok vártak: elhurcolás, kitele-
pítés, jogfosztottság. Hogy mi

volt a bűnük? Németek voltak,
német nevet viseltek.

folytatás a 4-5. oldalon

Több ingatlan
sorsáról

is döntöttek
Január 30-án, hétfőn ülésezett
ebben az évben először Nagyma-
ros Város Képviselő-testülete. A
tanácskozáson többek között jó-
váhagyták a napközi otthonos
óvoda nevelési programját, mó-
dosították a költségvetési rende-
letet és négy önkormányzati in-
gatlan sorsáról is döntöttek.

A napirendi pontok közül el-
sőként beszámolót hallgatott
meg a grémium a lejárt idejű ha-
tározatokról, majd jóváhagyták a
napközi otthonos óvoda módo-
sított nevelési programját a kö-
vetkező feltételekkel: az óvoda-
vezető folytassa le a szakmai
egyeztetést a nevelőtestülettel a
próbaév tapasztalatairól; az
egyeztetés után nevelőtestületi
döntés szülessen a szeptemberi
csoportszervezési módról (ve-
gyes vagy homogén csoporttal
kezdi az új szorgalmi időszakot
a Dózsa György úti óvoda); az
óvodavezető a szülőkkel folytas-
sa le az egyeztetést a vegyes cso-
port bevezetés tapasztalatairól; a
szakvélemény alapján a felkért
szakértő útmutatása szerinti do-
kumentummódosítást végezze el
az intézmény; az intézmény 3
alapdokumentum összhangba té-
tele történjen meg, a szakértő be-
vonásával (helyi nevelési prog-
ram, alapító okirat, szervezeti és
működési szabályzat).

folytatás a 3. oldalon
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A közelmúltban közzétettük
lapunkban a 90 év feletti nagy-
marosi polgárok nevét. Töb-
ben reklamáltak, hogy a név-
sor hiányos, ezért azt kiegé-
szítve ismét közöljük a listát.

2011 évben 90 év felettiek

- Nágay Károly
- Hoffmann Jánosné
- Zoller Sándor
- Cséfai Györgyné
- Rixer Károly
- Mosonyi Józsefné
- Szilágyi Árpád
- Heininger Károlyné
- Bősz Istvánné

Felhívás
Nagymaros Város Önkormányzatának a köztisz-
taság fenntartásáról szóló 21/2004. (IX. 13.) szá-
mú önkormányzati rendelete alapján felhívjuk a
Tisztelt Lakosság figyelmét, a társasházak és az
üzlettulajdonosokét is, hogy a rendeletben elõírt
kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanuk és
üzletük elõtti járdaszakaszokon a hóeltakarítási
és síkosságmentesítési munkálatok elvégzésével
szíveskedjenek hozzájárulni városunk akadályta-
lan és balesetmentes téli közlekedéshez. A
síkosságmentesítésrõl a növényzetet kímélõ anya-
gok alkalmazásával kell gondoskodni.

Együttmûködésüket elõre is köszönjük és min-
denkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a komp Nagy-
maros - Visegrád között a jégzajlás miatt bizonyta-
lan ideig nem közlekedik Kérjük, utazás előtt érdek-
lődjenek a következő telefonszámokon: Nagyma-
ros - Visegrád: 06-26/398-344; Vác - Tahitótfalu:
06-26/386-560.

A Magyar Kultúra napját
Nagymaroson a művelődési
házban Márai Sándor Füves-
könyvének színpadi változatá-
val ünnepeltük.

"Nem tudós könyv ez, csak
olyan, amilyet az elemiben
tanítanak. Aki írta, nem isme-
ri a feltétlen igazságot, és nem
röstelli, hogy téved a részle-
tekben. Mert ember. Olyasfé-
le lesz hát ez a könyv, mint a
régi füveskönyvek, melyek
egyszerű példákkal akartak
felelni a kérdésekre, mit is kell
tenni, ha valakinek a szíve fáj,
vagy elhagyta az Isten. S aki
jobban tudja, mondja job-
ban!" - így ír Márai Sándor a
Füveskönyv előszavában.

Az előadás pedig, amely-
ben a kötet ötvennégy szöve-
ge szerepel, híven követi az
írói szándékot: az író (alakí-
tója Benkő Nóra, a Magyar
Színház színművésze) saját
lelkével (Balázs Barnabás
hegedűművész-zeneszerző)
beszélget, szembesíti az em-
beri élet mindenkori igazsága-
ival: Karinthy fiatalembere
jut eszünkbe, aki a meglett író
elé áll, hogy eszményeit, nagy
terveit számon kérje rajta.
Márai a Füveskönyvben nem
számonkér persze, úgy vezeti

az olvasót, a hallgatót, úgy
biztatja, bátorítja, úgy csinál
neki kedvet az élethez, mint-
ha nem is egy húsz esztendős
ifjú tehetség írta volna azt a
Füveskönyvet, hanem egy so-
kat látott derűs, idős bölcs.

Az előadás rendezője,
Halmy György kérdésünkre,
hogy miért nő játssza az írót
a színpadon, azt válaszolta,
hogy a mai ember számára
Márai mondatai túl kemé-
nyek, kategorikusak, de ha
egy kedves, derűs, tündéri já-
tékosságra is hajlamos nőtől
kapjuk ugyanezeket az intel-
meket, mosolyogva bóloga-
tunk.

Lehetett volna túl hosszú
a kétszer negyvenöt perc,
amely alatt a kötet mintegy
negyede elhangzott Balázs
Barnabás szerzeményeivel,
és kis zenei játékokkal, vala-
mint dalba öntött Márai-so-
rokkal, de elrepült gyorsan,
észre se vettük. Elmondhat-
tuk megint, hogy aki ott volt,
annak tetszett, amit látott,
többen hozzátették azt is,
milyen kár, hogy nem hoztak
magukkal még valakit: gyer-
meket, apukát, férjet, aki pe-
dig nagyon élvezte volna az
előadást.

Márai Füveskönyve
Nagymaroson

Köszöntjük városunk
szépkorú polgárait

- Cserny Józsefné
- Kékedy Ferencné
- Szilvássy Árpádné
- Erdei János
- Kurczbacher Ignácné
- Adorján Béla
- Salló Elemér
- Dr. Szalai István
- Kálmán Ilona
- Jung Antal
- Menyhárt Lászlóné
- Bidó Alajosné
- Vandrus Ede
- Csorba Istvánné
- Marosvári Nándorné
- Andresz Józsefné
- Hoffmann Józsefné
- Zoller Ignác

Helytörténeti visszatekintés
Minden idők legidősebb magyar polgára Sztrecho
Boldizsárné volt, aki 111 évet élt és 1978. július 20-án
hunyt el Pásztón.

Egy nagymarosi földműves, Nikolaus Hieronymus
joggal pályázhatna ugyanerre a címre, mivel ő is 111 évet
élt, 1816.február 23-án hunyt el. Felesége Éva Heintz
"csak" 80 évet élt, aki 1793. január 14-én hunyt el szin-
tén Nagymaroson.

Anyakönyvi metszet 1816-ból.
 Fellegi Mihály

Nem közlekedik a komp

Értesítés
Magyar Kémény Kft értesíti a lakosságot, hogy az 51/
1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.
30.) BM rendelet 3-7.  §-a  értelmében  előírt kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatás  körébe tartozó fel-
adatokat - a települési önkormányzat közigazgatása ha-
tárain belül - 2010. május 1-től a Magyar Kémény Kft
alkalmazottai látják el.

Nagymaroson ezt a munkát HORVÁTH JÓZSEF ké-
ményseprő vállalkozó és dolgozói február 8-tól április
15-ig végzik.
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folytatás az 1. oldalról
Négy ingatlan sorsáról is

született döntés.  A Váci út 32.
szám alatti, jelenleg Gyermek-
jóléti Szolgálat székhelyeként
funkcionáló épületet megüre-
sedése esetén  helytörténeti
múzeum, civil szervezetek
háza, mesearchívum elhelye-
zése, kulturális rendezvény
helyszín funkciókra kívánják
hasznosítani. Ezért felkérték a
polgármestert, a funkcióhoz
illeszkedő pályázatok felkuta-

tására és folyamatos figyelem-
mel kisérésére. A Dézsma ut-
cai ingatlanra elnyert pályázat
megvalósítási szándékát elvi-
ekben megerősítette a grémi-
um, azzal, hogy tisztázzák a
csökkentett tartalommal törté-
nő megvalósítás lehetőségét a
pályázat kiírójával. Értékesí-
teni kívánják a Váci út 8-10.
szám alatti üres telket. Mun-
kacsoportot hoztak létre,
amelynek feladata az önkor-
mányzat tulajdonában álló in-

gatlanok, különösen a Szállo-
da úti ingatlan-együttes hasz-
nosítására vonatkozó döntés
előkészítése. Tagjai: Fekete
Zsolt és Grécs László képvi-
selők, Gaszner József bizott-
sági tag, Murányi Zoltán cso-
portvezető.

Elfogadták a közterület-
használat rendjéről szóló ren-
delet-tervezethez érkezett
módosító indítványokat és a
költségvetési rendelet módo-
sítását is.

Nagymaros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete 2012. évi munkatervét
az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2007. (IV. 3.) számú
önkormányzati rendelet
(SZMSZ) 7. §-a alapján a kö-
vetkezők szerint határozza
meg:

2012. év fő feladatai:
Gazdálkodás
· A folyamatosan romló fi-

nanszírozási rendszerben tal-
pon maradni, a likviditás sta-
bilitását továbbra is biztosíta-
ni;

· pótlólagos támogatások,
önhibájukon kívül hátrányos
helyzetű önkormányzatok tá-
mogatása igénybevétele;

· Pénzügyi rendszer haté-
kony, szabályszerű működte-
tése.

Településfejlesztés-üze-
meltetés

· A regionális operatív
programokhoz kapcsolódó
projektek összeállítása és pá-
lyázatok előkészítése, benyúj-
tása a 2012-2013 időszakra
vonatkozóan. A város 2006-
2013 időszakra elfogadott
gazdasági programjának aktu-
alizálása;

Az egyebek napirendi
pontban döntöttek a Motor-
csónak SE kérelméről, mely a
Váci út 49. szám alatti ingat-
lan elektromos áram mérőórá-
jának átírására vonatkozott. A
testület elviekben támogatta
ezt, azonban szükségesnek
tartják előzetesen az ingatlan
használatának jogcímét is tisz-
tázni.

A Dunai Svábok Önkor-
mányzatának kérelmét - né-
met nyelvű üdvözlő táblák fel-
állítására - is jóváhagyták. El-
fogadták, hogy a város kérjen
a településrendezési tervek
felülvizsgálatának elvégzésé-
re három árajánlatot, valamint
azt is, hogy nyújtsák be a test-
vérvárosi pályázatot.

Végül zárt ülésen a szociá-
lis kérelmeket bírálta el a kép-
viselő-testület.

· közterületek felújítási- és
karbantartási rendszerének ki-
dolgozása;

· a város tulajdonában
levő ingatlanok felújítási- és
karbantartási rendszerének
kidolgozása. Ingatlanokkal
történő gazdálkodás kialakí-
tása (értékesítés, hasznosí-
tás);

· árvízvédelmi projekt II.
ütemének lebonyolítása;

· Magyar utca projekt meg-
kezdése és lebonyolítása;

· "Egy mosoly a gyermeke-
kért" projekt lebonyolítása
(Gyermekjóléti Szolgálat el-
helyezése és családi napközi
kialakítás);

· közlekedési rend felül-
vizsgálata, parkolási rend to-
vábbfejlesztése;

· Duna-parti napozó kiala-
kítása (pályázati lehetőség
függvényében);

· Váci út 49. szám alatti in-
gatlan (csónakház) állagmeg-
óvása, lehetőség szerinti fel-
újítása;

· egészségház akadálymen-
tesítése, felújításának meg-
vizsgálása;

· Dézsma utca présház fel-
újítás és prés felállítás pro-
jekt;

· Helyi Építési Szabály-
zat felülvizsgálata;

· helyi védelem alatt álló,
védett ingatlanok felújításá-
nak támogatása.

Oktatás, művelődés, sport,
turizmus

· közművelődés feltételei-
nek javítása;

· Kittenberger múzeum
megvalósítása;

· Duna-part környezetren-
dezésének folytatása a pro-
jekt- és pályázati előkészítés-
sel;

· helytörténeti gyűjtemény
előkészítése, a funkciónak
megfelelő épület kiválasztása,

szükség szerint rekonst-
rukciója;

· turisztikai vonzerő fej-
lesztése.

Közbiztonság
· negyedévente rendőrségi

beszámoló a közbiztonsági
helyzet alakulásáról,

· önálló rendőrőrs kialakí-
tása, vagy körzeti megbízotti
csoport létesítése.

A következő testületi ülést
várhatóan február 27-én tart-
ják.  A munkaterv szerint a kö-
vetkező témákkal foglalkoz-
nak majd a képviselők:

a) 2012. évi költségvetési

Több ingatlan
sorsáról is döntöttek

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének 2012. évi munkaterve

rendelet tárgyalása, elfogadá-
sa (előterjesztő: polgármes-
ter; előterjesztést előzetesen
tárgyalja: Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság)

b) Kittenberger Kálmán
Általános és Művészeti Isko-
la Közétkeztetés 2011. évi

beszámolója, 2012. évi ter-
vei (előterjesztő: élelmezés-
vezető, iskolaigazgató; előter-
jesztést előzetesen tárgyalja:
alpolgármester és humánügyi
tanácsadó testület)

c) Művelődési ház és
Könyvtár 2011. évi beszámo-
lója, 2012. évi tervei (előter-
jesztő: intézményvezető; elő-
terjesztést előzetesen tárgyal-
ja: alpolgármester és humán-
ügyi tanácsadó testület)

d) Védőnői Szolgálat
2011. évi beszámolója, 2012.
évi tervei (előterjesztő: védő-
nők; előterjesztést előzetesen
tárgyalja: alpolgármester és
humánügyi tanácsadó testü-
let)

e) Tájékoztató a képvise-
lői vagyonnyilatkozatokról
(előterjesztő: : Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és

Szavazatszámláló Bizott-
ság, előterjesztést előzetesen
tárgyalja: ÜÖSZB)
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Emlékezés a nagymarosi és
a Dunakanyarból elhurcoltakra

folytatás az 1. oldalról
Amikor 1945. január 20-

án Moszkvában aláírták a
fegyverszünetet, a magyaror-
szági németek egy része már
2-3 hete a szovjet munkatá-
borok felé tartott. Nagyma-
rosról 1945. január 2-án és 3-
án, 391 nő és férfi indult jó-
vátételi kényszermunkára a
Szovjetunióba. Fiatal lányok,
meglett férfiak vágtak neki
gyalog az útnak. Kál-Kápol-
nán vagonírozták be őket,
hogy elinduljon velük a vonat
az ismeretlenbe. Már az oda-
felé vezető úton is megpróbál-
tatások sora várta őket. Majd
Kraszníj Lucs, Sztalino,
Makievka, Druskovka ba-
rakkjaiban embertelen körül-
mények, éhezés, megalázás
jutott nekik. A nagymarosi el-
hurcoltak közel egyharmada

- 59-ember - soha nem térhe-
tett vissza hazájába, Oroszor-
szág földjében alussza örök
álmát. A visszatérők többsé-
ge is - koránál fogva - már a
magyar temetők valamelyik-
ében pihen.

A halál gyökeres és végle-
ges változás. Az elmúlás ter-
mészeti törvény. A születés
öröméről szívesen beszélünk,
de a halál bánatát inkább ma-
gunkba zárjuk. Az idősek ha-
lálát megnyugvással fogad-
juk. A temetőben méltó módon
eltemetjük őket, és virágot vi-
szünk a sírjukra. A hely, ahol
most állunk egy kenotáfium,
olyan síremlék, amelybe nem

temettek senkit. Az ókorban
ismeretlen, vagy távoli helyen
eltemetett személyek jelképes
síremléke. Az egyházban vér-
tanúk és szentek emlékhelye.
Nekünk, nagymarosiaknak,
nagyanyáink, nagyapáink, ro-
konaink, ismerőseink jelképes
sírja. Azoknak az emlékére
épült, akiknek csontjai ide-
genben, ismert vagy ismeret-
len sírban porladnak.

Nem voltak öregek: 17 és
45 év közötti életerős, fiatal
emberek, akik az éhezés, a hi-
deg, a kiszolgáltatottság, az
embertelen körülmények mi-
att vesztették életüket.

Hosszú évtizedekig csak a
temetői nagykeresztnél lehe-
tett meggyújtani értük az em-
lékezés gyertyáit. 1991. no-
vember 1-je óta a közakarat-
nak és összefogásnak köszön-

hetően ez a különleges épít-
mény az emlékezés és a sírra
szánt virágok helye. Aki őrzi
a háborúban meghaltak em-
lékét a békét építi. Tegyünk
meg mindent, hogy ilyen soha
többé ne történhessen meg.
Ez az épület egyben figyel-
meztet is minket: becsüljük
meg a családunkat, és becsül-
jük meg az emberi életet,
amelyet Istentől kaptunk.”

Az emlékező szavak után
az elhurcoltak nevében Ort-
mann István koszorúzott. El-
helyezte az emlékezés koszo-
rúját, az önkormányzat, a né-
met nemzetiségi önkormány-
zat és a Jobbik nagymarosi

szervezete is, majd a jelenlé-
vők gyertyát gyújtottak az el-
hurcoltak emlékére.

A Király utcai emléktáblá-
nál Petrovics László polgár-

mester emlékezett arra a nap-
ra, amelyen itt - nem pont ab-
ban a házban, ahol az emlék-
tábla van elhelyezve, hanem
egy kicsit arrébb - kellett gyü-
lekezniük azoknak az embe-
reknek, akik még akkor azt
tudták csak, hogy "kis mun-
kára" kell menniük, nem sejt-
ve, hogy milyen borzalmak
várnak majd rájuk.

Itt is elhelyezték az elhur-
coltak, az önkormányzat és
Jobbik nagymarosi szerveze-
te nevében az emlékezés ko-
szorúit.

*
A málenkij robot elhurcolt-

jaira - az áldozatokra és a még
köztünk élőkre - emlékeztünk

január 8-án délelőtt a zebe-
gényi Havasboldogasszony
templomban, ahol Beer Mik-
lós megyéspüspök és Kapás
László plébános, kanonok
szentmisét mutatott be, majd
a templom előtti téren lévő,
az elhurcoltak emlékére állí-
tott kopjafánál helyezték el a
jelenlévők a nem felejtés ko-
szorúit, virágait. Az emléke-
zésen többek közt jelen volt

Harrach Péter országgyűlési
képviselő a Keresztényde-
mokrata Néppárt frakcióveze-
tője, Schmitt Pál köztársasá-
gi elnök képviseletében Sze-
gő László dandártábornok, fő-
hadsegéd, Petrovics László
Nagymaros, Poldauf Gábor
Kismaros, Hayer Mihály
Szendehely polgármestere.
Schmidt Józsefné Berkenye
polgármestere köszöntését
küldte a megjelenteknek, mert
nem tudott eljönni, hiszen te-
lepülésén ugyanezen időben
rendezték a málenkij robotra
való emlékezést. Jelen voltak
Nagymaros és Kismaros né-
met önkormányzatainak és
Észak-Magyarországi Néme-
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tek Országos Szövetségének
képviselői. Ott voltak a szom-
szédos településekről érkezett
vendégek közt azok, akik ma-
guk is részesei voltak e ször-
nyű megpróbáltatásnak, és
azok is, akik hozzátartozóik-
ra emlékeztek.

A szentmise elején Kapás
László köszöntötte és Beer
Miklós köszöntötte megjelen-
teket, s emlékeztetett arra a
fájó eseményre, ami 67 évvel
ezelőtt történt. Az emlékező
szentmise után Sinkó
Vilmosné polgármester emlé-
keztetett arra a szomorú nap-
ra, mi történt 1945. január 5-
ikén Zebegényben. "A II. vi-
lágháború lezárása után ez
volt a megtorlás kezdete. Mint
német ajkú településről száz-
tizenegy férfit és nőt írtak
össze és hurcoltak el kény-
szermunkára, málenkij robot-
ra a Szovjetunióba, Ukrajna
területeire. Harmincan soha
nem tértek vissza, ismeretlen
helyen nyugszanak. Akik a ke-
serves megpróbáltatásokat

túlélték, betegen, legyengül-
ve két és fél év után tértek
haza. Az utolsó hazatérők
1947. július 28-án szálltak le
a vonatról. A sváb települé-
sek lakói szomorúan emlékez-
nek eme gyászos eseményre.
Ezért voltunk ma is itt, közös
gyászmisén, emlékezve arra a
harminc zebegényi lakosra,
akik soha nem tértek vissza
szeretett településükre, és há-
lát adva hálaadó szentmisén
tisztelettel adózva azoknak,
akik két és fél év viszontag-
ságai után lefogyva, testiek-
ben megtörve, azonban lelki-
ekben, hazaszeretetben, tele-
pülésük iránt érzett szerete-

tükben megerősödve tértek
vissza a földi pokolból. A te-
lepülés önkormányzata nevé-
ben köszöntöm elsőként azo-
kat a Zebegényből elhurcol-
takat, akik még a borzalmak
után is 65 évvel is itt ülhet-
nek közöttünk."

Ezután Szegő László dan-
dártábornok tolmácsolta
Schmitt Pál köztársasági el-
nök megemlékező gondolata-
it. Ebből idézünk: "…Egy
család számára természetes,
hogy a saját legendáriumá-
ban a személyes történetek-
ben megmaradnak az eltávo-
zottak. De a nemzetnek is fon-
tos az emlékezés. Mert a csa-
pást mindannyian, együtt
szenvedtük el. Az elhurcoltak
nemcsak a helyi közösségek-
ből hiányoztak, hanem az
egész nemzetből. Az örökre
ottmaradottak az egész or-
szág veszteségei. Ezért szük-
séges és méltó, hogy a köztár-
sasági elnök is megnyilatkoz-
zon, ha róluk van szó. S bár
személyesen ma nem lehetek

Önökkel, osztozom főhajtá-
sukban. A Dunakanyar tele-
pülései a Nemzet Emlékezés
Harangja Alapítvánnyal és a
német kisebbségi önkormány-
zatokkal karöltve pontosan
tudják, mi az utódok köteles-
sége…"

Harrach Péter országgyű-
lési képviselő párhuzamot
vont az elhurcolás idején tör-
téntek és a mai Magyarorszá-
gon történő események közt.

"Ártatlan emberek kerül-
tek egy őrült eszmétől vezé-
relt barbár hatalomnak a
fogságába. Olyan emberek,
akik három települést hagy-
tak itt, azt a három telepü-

lést, amelynek polgárai szor-
gos emberek voltak, család-
szeretők és őrizték hagyomá-
nyaikat. Azokat a hagyomá-
nyokat, amelyek egy haza-
szerető közösségnek az éle-
tét határozták meg. Amikor
visszaemlékezünk ezekre az
eseményekre, akkor az embe-
ri szempont mellett az eszmei
és a társadalmi szempontnak
is meg kell jelennie. Az em-
beri szempont azt jelenti,
hogy az életünket sokszor a
külső körülmények határoz-
zák meg, a sorsunkat ez szab-
lya meg, akkor is, ha ezek
kellemesek, akkor is, ha tra-
gikusak, de a jellemünket az
mutatja meg, hogyan kezel-
jük ezeket az eseményeket.
Ahogy a visszaemlékezések-
ből hallhatjuk, azok az em-
berek, akik átélték ezeket a
borzalmakat, azok odavitték
az itthon tanultakat, az ő jel-
lemüket, emberi tartásukat,
családszeretetüket, összetar-
tozásukat, és nem utolsó sor-
ban azt a dolgos életet, ami
ott helytállást biztosított szá-
mukra. De nemcsak emberi
oldala van ennek az ese-
ménysorozatnak, hanem kö-
zösségi is. Egyrészt - ahogy
említettem - ez a három tele-
pülés olyan közösséget jelen-
tett, olyan hagyományőrző
településeket, ahol az ősla-
kóknak megjelent a hazasze-
retete is. És nemcsak a há-
rom település, hanem az
egész nemzet sorsa fonódott
össze valamiképpen az ő éle-
tükkel. Van valami közös ab-
ban, ami az akkori Magyar-
ország és a mai Magyaror-
szág között van, és ez nem
más, mint a nemzeti önren-
delkezés sérülése. Akkor az

őrült hatalom által vezényelt
barbár hatalom volt az, ami
ezt kétségbe vonta. Ma egy
másfajta világgal állunk
szemben, egy olyan világgal,
ahol a profit  maximálás
szempontja egyéni sorsokat
tesz tönkre és egy nemzetet
próbál megfojtani. Olyan vi-
lággal, ahol az ultraliberális
eszmeiség törekvései min-
dent, ami nemzeti, ami közös-
ségi, ami hagyományos és ér-
ték, azt megkérdőjelezi. De
ahogy annak idején vissza-
tértek a többségükben az el-
hurcoltak, és ahogy tudták az
életüket tovább folytatni azok
szerint az elvek és eszmék
szerint, amiket otthonról
hoztak, ugyanúgy majd a mi
életünkben is helyreáll a
rend, és ahogy az az őrült
hatalom eltűnt, ugyanúgy ez
a veszélyeztetettség is véget
fog érni. A remény - különö-
sen itt a templomban - kell,
hogy éljen bennünk, mint
ahogy élt az elhurcoltakban
is a hitükből fakadó remény,
ugyanúgy bennünk is egy
igazabb, tisztább, szebb jö-
vőnek a reménye éljen" - hal-
lottuk Harrach Pétertől.

A kopjafánál Pálmai Béla,
a Nemzet Emlékezés Harang-
ja Alapítvány elnöke beszélt
arról, miért kell emlékezni az
elhurcoltakra, majd a jelenlé-
vő önkormányzatok, német
nemzetiségi önkormányzatok
szervezetek képviselői és az
elhurcoltak hozzátartozói el-
helyezték a "nem felejtés" vi-
rágait. A megemlékezésen
közreműködtek: a zebegényi
énekkar, a Nagymarosi Férfi-
kórus, a kismarosi Nachtigall
kórus, a tengerészek és v.
Csóka László.
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Schirilla György a nemzet roz-
márja ismét megküzdött a je-
ges Dunánál Vácon. Talán so-
kan nem tudják, hogy nekünk,
nagymarosiaknak is van egy
ilyen rozmárunk, aki nem
évente, hanem téli időszakban
szinte minden nap fürdik a
Duna vizében. A tavaly készült
interjúban Jakus Mihályt a
nol.hu munkatársa kérdezte
különös szokásáról.

Úszni egy jót a jeges Du-
nában, aztán egy szál fürdő-
nadrágban hazasétálni: Jakus
Mihály alig várja, hogy e
kedvtelésének hódolhasson.
Nem a hideg a fő nehézség.

Tizenöt-húsz másodpercig
áll a stégen, ráhangolódik a für-
désre, aztán fejest ugrik a je-
ges Dunába. Hazaúszik, és ez-
zel nagyjából tíz percet tölt a
vízben. Amelyet sosem érez hi-
degnek.

Még otthon levetkőzik
Jakus Mihály egy szál fürdő-
nadrágra, és a hóban is mezít-
láb, elslattyog a nagymarosi
révig. „Ez a legnehezebb rész”
– mondja. „Mert hideg van?”
– kérdezem. „Nem. Mert hü-
lyének néznek” – feleli nevet-
ve. A szembejövők általában
lesütik a szemüket, zavarba
jönnek. A helyiek mostanra
megszokták a hóbortját, és Mi-
hályt csak rozmárnak nevezik,
a kirándulók viszont őrültnek
tartják. A felesége sem tudta rá-
beszélni, hogy legalább fürdő-
köpenyt vegyen.

Nem vizezi be magát a fe-
jesugrás előtt. Még az egyfokos
vízben sem kapott soha görcsöt.
Sebész ismerőse figyelmeztet-
te: egy-két év múltán olyan ízü-
leti problémái lesznek, hogy be-
legebed. Jó, ha gondjai adódnak,
majd abbahagyja – nyugtatta
meg Mihály. „Nézze meg, si-
mák a kezeim, az égvilágon
semmi bajom” – nyújtja felém
a kézfejét. S hogy egyébként mit
szólnak az orvosok? Semmit,
mert a rozmár sosem jár hozzá-
juk. Évek óta nem beteg, még
egy fejfájása sem volt.

Bármilyen furcsa, a cigaret-
tának köszönheti mostani jó
közérzetét. Rászokott a do-
hányzásra tizenhat éves korá-
ban, és a napi egy doboztól a
végén eljutott a három dobozig.
Amikor Máté unokája kilenc
évvel ezelőtt megszületett, és
babakocsival sétálni vitte, alig

bírta feltolni a hegyre. „Toltam,
toltam, és éreztem, hogy a nyel-
vem majd’ beakad a küllők
közé” – emlékszik vissza. A fe-
leségével együtt 2002 szeptem-
berében úgy döntöttek, hogy
soha többé nem gyújtanak rá.

Úszni jár inkább, egészen
addig, amíg bírja a hideg vizet
– jött a következő elhatározás.
Ősszel indult a fürdéssorozat,
amely azóta sem maradt abba.
Jakus Mihályt a legelső jégtáb-
lák megjelenése sem tudta el-
tántorítani. Noha nyáron a csa-
ládja is elkíséri úszni, ahogy el-
múlik a jó idő, magára marad.

Ha télen nulla fok fölé kúszik
a hőmérő higanyszála, a csa-
ládtagjai tréfálkoznak vele:
„Vigyél gyékényt is!”

Cigizett még, amikor estén-
ként az ágyban nem tudta össze-
érinteni a két lábát, annyira hi-
degek voltak, valószínűleg ke-
ringési problémák miatt. Ami-
óta jeges vízben úszik, a lábai
sem hidegek többé. „Teljesen
helyrejött a vérkeringésem.
Amikor kijövök a Dunából,
annyira kipirulok, hogy úgy né-
zek ki, mint egy lazac. Hihetet-
lenül jó érzés!” – ujjong.

A Dunával mindig is szoros
kapcsolatban állt. Nemcsak
azért, mert Nagymaroson szü-
letett: miután gépésztechnikus-
ként végzett, öt éven át hajó-
zott a Mahartnál (Mihály édes-
apja és nagyapja is hajós volt).
Eleinte gépészként dolgozott a
gépházban, később matrózként
a fedélzeten. Sokszor egy hó-
napig távol volt, majd egy-két
nappal a hazatérése után jött a
távirat, hogy újból indulnia

kell. Amikor megnősült, felha-
gyott ezzel az életmóddal;
Nagymaroson, a vas- és mű-
szeripari szövetkezetnél kapott
állást. Csakhogy az irodai mun-
kát nehezen viselte – lerakta in-
kább a sofőrvizsgát, és kiste-
herautóján szállította Buda-
pestre, amit a szövetkezet hely-
ben nem tudott megjavítani.

Átnyergelt később a nemzet-
közi fuvarozásra, teherautóval
járta Európát. Gyakran alvás
nélkül megtette az oda-vissza
utat Párizsba, hetente akár két-
szer is. Sosem volt balesete, sze-
rinte ez is csak önkontroll kér-

dése – akár a jeges vízben úszás.
A gazdasági válsággal azonban
a sürgős fuvarok is megszűn-
tek, Jakus Mihály pedig három
éve nyugdíjba ment. A hatvan-
valahány ezres nyugdíjból per-
sze nehéz megélni, így ma már
egy víz- és gázszerelő barátjá-
nak jár segíteni. Kitanulta a
masszőrszakmát, és jó néhány
kuncsaftot szerzett masszőr-
ként is. Ám mindig azt várja
munka közben, hogy mehessen
végre úszni. Az a fél óra csak
az övé. A Duna minden nap
más, mások a színek és a han-
gok, csak az nem változik,
hogy jó a vízbe ugrani.

Télen egyetlen dolog za-
varja: a jégképződés. Ilyenkor
kénytelen előre feltörni a je-
get, és kis öblöt készíteni ma-
gának, ahol ki tud jönni a Du-
nából, különben miszlikre
vágja a jég. Ha nagy a zajlás,
és Mihály kiúszik a partra,
majd megáll, a nekisodródó
éles jégdarabok még így is
könnyen elvágják a lábát.

Hideg vízzel zuhanyozik és
mos fogat reggelente, a kádból
rákvörösen lép ki –kezdődhet
a nap. A fázás valahogy hiány-
zik Jakus Mihály életéből. A
mínusz két fokos hidegben is
rövid ujjas pólóban és szandál-
ban jön ki elém az utcára, ő
aztán tényleg egy ruhatárral
kihúzza az egész évet.

A túlzott lehűléstől (hipo-
termia) nem fél, eddig ezzel
sem volt gondja. Előfordult,
hogy tizenöt-húsz percet is a
jéghideg vízben töltött, de csak
az ujjai gémberedtek el. Igaz,
mire télen hazaér, a haja ke-
ményre fagy, ám ezt megszok-
ta. Egyszer a nagy hidegben a
bejárati ajtó kilincséhez fagyott
a keze, a szomszédja meg is
kérdezte, miért nem megy már
be.

A jeges Duna átúszásával
hírnevet szerzett Schirilla
Györgyről kérdezem – udvari-
asan megkerüli a választ. A 63
éves Jakus Mihály nem akar hí-
res lenni, egyedül a saját egész-
ségéért úszik kitartóan. „Ne-
kem ez jó” – vonja meg a vál-
lát. Őt sosem kísérték orvosok,
csónakok és kamerák, a víznek
magányosan szeret örülni.

Nemcsak az egészsége, ha-
nem a közérzete is jobb lett,
amióta a Dunában úszik. Ami-
kor kijön a vízből, úgy érzi,
mintha vérátömlesztést kapott
volna. Meg aztán, meséli,
olyan gyönyörű a Duna vize
telente; nincs algásodás és a ha-
jóforgalom is kisebb. Ha mos-
tanában megáll úszás közben és
lenéz, látja a saját lábát.

A hideg zuhanyhoz a hét- és
kilencéves unokáinak is volt
már szerencséjük. Az egészség-
tudatos nagyapa a tusolás végén
rövid ideig hideg vizet ereszt
rájuk, a gyerekek sikongatnak,
de élvezik. A fiú unokája már
biztosította: „Papa, ha meg-
halsz, úszom majd helyetted.”

Az unokákkal játszani: en-
nél szebb időtöltést Mihály el-
képzelni sem tud. Minden má-
sodik hétvégén náluk alszik a
két unoka, nyaranta felveri ne-
kik a sátrat a kertben. Elábrán-
dozik. „Úgy elaludni a sátor-
ban, hogy egyik gyerek fogja az
egyik kezemet, a másik gyerek
a másikat, és mondják, hogy
Misi, úgy szeretünk: ezek az
igazán nagy dolgok.” (kép és
szöveg: nol.hu)

A dunai rozmár
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Az utóbbi években, mind töb-
ben állnak vissza vegyes tü-
zelésre, illetve használnak
különféle kandallókat, kiegé-
szítő fűtésként. A szilárd tü-
zeléssel fűtők esetében az in-
tenzív fűtés, az alacsony kül-
ső hőmérséklet miatt a ké-
ményben megnövekedett hu-
zathatás több esetben, a ké-
ményben lerakódott korom
meggyulladását eredményez-
heti. A kéménytüzek esetében
a koromtűz a leggyakoribb. A
koromtüzek kialakulásában
számos tényező játszik szere-
pet, azonban a legmeghatáro-
zóbb a korom lerakódása, ez-
által a kürtő leszűkülése. A
jelenség magyarázata, hogy a

kéményben felfelé haladó füst
folyamatosan hűl, hagyomá-
nyos falazott kéményben mé-
terenként kb. 15-16 °C-ot.
Bármilyen anyagot égetünk, a
füst jelentős mennyiségű víz-
gőzt tartalmaz, ez vizes fa
égetésénél intenzívebben je-
lentkezik. Körülbelül 50-70
°C között megkezdődik a víz
intenzív kicsapódása a ké-
mény kürtő falára. Az így ke-
letkező folyadék savas kém-
hatású, a korom részecskék a
kürtő falán megtapadva kát-

rányos réteget képeznek,
amely a füstjáratot leszűkíti.
Az intenzív fűtés és a leszű-
kült füstjárat miatt a kémény
belső hőmérséklete megemel-
kedik és meggyújtja ezt a kát-
rányos réteget.

A kéménytüzek megelő-
zése:

1. Rendszeresen tisztítsa ki
kéményét és tüzelőberende-
zését!  Házilagosan kémény
kiégetést soha ne végezzen.

2. Gyakran szellőztessen!
Soha ne állítson fel tüzelőbe-
rendezést olyan helyiségben,
ahol tűzveszélyes anyagot (pl.
oldószert) tartalmazó levegő
van vagy ahová ilyen levegő
beszivároghat!

3. Gondoskodjék arról,
hogy mindig megfelelő
mennyiségű égési levegő áll-
jon rendelkezésre! Ne tömítse
le teljes mértékben az ablakok
és ajtók réseit! 1 köbméter
földgáz, illetve 1 kilogramm
tüzelőolaj elégetéséhez 15-18
köbméter levegő szükséges. 1
kilogramm tűzifa elégetése kb.
12-15 köbméter levegőt igé-
nyel. A kazánházba vagy a fű-
tőhelyiségekbe építtessen szel-
lőzőnyílásokat és azokat hagy-
ja szabadon!

Két tûzeset, egy
segítségnyújtás
A Nagymarosi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület tagjai
januárban két alkalommal
tûzesethez vonultak, feb-
ruár elején pedig segít-
ségnyújtásban mûködtek
közre.

Önkéntes tűzoltóink janu-
ár 8-án 15 óra 32 perckor
kapták a riasztást a Váci Tűz-
oltóságtól. A Sólyom-szige-
ten egy hétvégi háznál elekt-
romos hibából adódóan tűz
ütött ki. A füstöt a szomszéd
észlelte. A riasztástól számí-
tott tizenöt percen belül sa-
ját autóval a helyszínre ér-
keztek önkéntes vonuló tűz-
oltóink közül Péntek Attila,
Kellner Zsolt és David
Balazic. A váci tűzoltókkal
együtt 16 óra 50 perckor vé-
geztek az oltással. A riasztás-
nál a helyi polgárőrök mű-
ködtek közre, személyi sérü-
lés nem történt.

Január 30-án 17 óra 15
perckor riasztották önkéntes
tűzoltóinkat. Kismaros felé,
a második sorompó után a
Nagyhenc dűlőben egy cse-
répkályha túl közel volt a
gyúlékony anyaggal burkolt
falhoz, amely kigyulladt.
Önkénteseink itt is a riasz-
tás után negyed órával a
helyszínen voltak és a hiva-
tásosokkal együtt igyekeztek
megfékezni a lángokat. Sze-
mélyi sérülés itt sem történt.
Mint megtudtuk, ezen a be-
vetésen az önkénteseink so-
kat tanultak a hivatásos tűz-
oltóktól arról, hogy tűz meg-
előzése érdekében milyen
tűzvédelmi szabályokat kell
betartani.

Február 6-án 10 óra körül
segítségre volt szüksége a he-
lyi gyermekorvosnak, akinek
a Fehérhegy tetején kellett
ellátnia egy gyermeket. Eb-
ben Fekete Zsolt segített
neki, saját autóján vitte fel a
hegyre a gyermekorvost és a
hozta őt vissza a rendelőbe.

A kéménytûzrõl
4. Gondoskodjék arról,

hogy a tüzelőberendezés-he-
lyiségben (kazánházban) min-
dig kellő tisztaság legyen!

5. Ne tüzeljen el műanya-
got, festett és rétegelt, nedves
fát, lemezt, falemezt, vasúti
talpfát, szemetet, hulladékot,
fáradtolajat!  Ezek a környe-
zetet is szennyezik!

6. Csak engedélyezett be-
gyújtó anyagot használjon a
tüzeléshez!

7. Csak a tüzelőberende-
zéshez engedélyezett tüzelő-
anyagot használja!

8. Szél esetén vagy ala-
csony külső hőmérsékletnél a
kémények huzata erősen meg-
nőhet. Egy megfelelően be-

épített és működő huzatszabá-
lyozó sokat segíthet.

9. Laza, rosszul záródó
kéményajtók, tömítetlen ka-
zántagok, rosszul szigetelt
égéstermék elvezető-csövek
csökkentik a hatásfokot, rá-
adásul ezek tűzveszélyesek.

10. Kéményét és tüzelőbe-
rendezését rendszeresen el-
lenőriztesse szakemberrel! A
kéményseprő szolgáltatót ne
tekintse ellenségnek az ön
biztonsága érdekében szeret-
né a kéményt ellenőrizni.
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Hatvan éves iskolai találkozó
Az elmúlt esztendőben a Maros étterem teraszán találkoztak a nagymarosi általános iskola 1951-ben végzett növendékei. A
60 éves találkozón ott voltak: Csadó Mária, Éber Zsuzsanna, Mola Teréz, Müller Margit (Zebegényből), Nemeskéri Gitti
(Örkényből), Ritzl Mária, Schilling Erzsébet és meghívott pedagógusként Jancskár Sándorné.

Az ebéddel egybekötött találkozón felelevenítették az egykori iskolai emlékeket, mindenki elmondta, hogyan alakult a
hatvan év alatt az élete. Elhatározták - a korukra való tekintettel -, hogy ezután a találkozókra nem várnak több évet, hanem
minden esztendõben összejönnek egy kis beszélgetésre.
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Január 6-án a Málenkij-robot
áldozataira emlékeztünk. A he-
tedikes diákok közül többen je-
len voltak a Király utcai emlék-
tábla megkoszorúzásánál, majd
az azt követő beszélgetésen a
művelődési házban. Hámori
Erik szavalata után az időseb-
bek megosztották szomorú él-
ményeiket a fiatalabb generáci-
óval.

Rendhagyó irodalomórákon
emlékeztünk meg nemzeti
imádságunk, a Himnuszunk
születésnapjáról, vagyis a ma-
gyar kultúra napjáról január 23-
án. A gyerekek egymás közti
eszmecseréjében a magyar kul-
túra területeit boncolgatták.
Házi feladatként azt kapták,
hogy ajánljanak egy-egy úticélt
egy külföldi turistának, sőt vá-
lasszanak ki egy híres magyar
embert is, akire büszkék lehe-
tünk. Szemezgettem egy kicsit
a megoldások közül: "Elvinném
Hollókőre őt, hiszen ez a falu
még ma is őrzi a régi, magyar
szokásokat. Megmutatnám a he-
rendi porcelángyárat, ahol két
ugyanolyan porcelán nem ké-
szül. Megmutatnám a kalocsai
hímzést, melyet világszerte is-
mernek és csodálnak. Elmonda-
nám ki volt Petőfi Sándor, mert
több bátor magyarral a szabad-
ságért harcolt." - Solymosi Pé-
ter.

"Elmesélném neki városom
történetét és bemutatnám föld-
rajzi szépségeit." - Ribai Zsó-
fia.

"Megmutatnám neki a Lánc-

hidat, amely ránézésre is kitű-
nik a többi híd közül különleges
díszítő elemeivel, s elmondanám
neki, hogy ez a híd kötötte össze
elsőként Pestet és Budát. Elvin-
ném őt Sárvárra, az arborétum-
ba, ahol a 300-400 éves fama-
tuzsálemek mellett különleges-
ségnek számít a 32 méter ma-
gas piramistölgy is." - Schwarcz
Anna.

Az első félév lezárásaként a
diákok megkapták bizonyítvá-
nyukat is.

A vizsgahangversenyeken is
bebizonyították tanulóink, hogy
a művészeti iskolára nagy igény
van. László Béla, Kis Judit,
Lénárdné Patai Zsuzsanna,
Pozsgainé Lados Katalin, Oláh
Norbert, Rácz Tamás és Szige-
ti-Benedek Gabriella növendé-
kei színvonalas műsor során
mutatták be az elmúlt félév
eredményeit. Kiemelném Kis
Judit tanítványainak hangver-
senyét, ahol együtt zongorázott

Gyermekszínház
Nagymaroson

Szeptemberben indult a
nagymarosi művelődési ház-
ban Dobay Márti gyermek-
színháza. Márti - aki 25 éve
foglalkozik színházzal, és
számos nemzetközi társulat
tagja volt Svájcban, Néme-
tországban, Franciaország-
ban többek közt - úgy látja,
hogy az elmúlt öt hónap alatt
a foglalkozásokon a gyere-
kek kinyíltak, testtudatuk,
kondíciójuk, beszédkészség-
ük, kreativitásuk sokat fejlő-
dött, jobban megértik saját
magukat és társaikat, mert a
szituációs játékok segítik
őket ebben.

A foglalkozásokon sokfé-
le szerepet, izgalmas élet-
helyzetet kipróbáltak már
eddig is, és ezekből is tanul-
ni tudtak. A nagymarosi cso-
port egyik tagja ezekben a
hónapokban meséket kezdett
írni, sőt egy saját színdarab-
bal is meglepte a barátait.
Márti nagyon örülne, ha a
mostani négy gyerek újabb
társakat kapna, mert akkor -
ugyanúgy, ahogyan Verőcén,
ahol tizenkét gyerek jár a
foglalkozásokra - a nagyma-
rosiak is be tudnának mutat-
ni néhány hónap múlva egy
színdarabot. Márti nagyon
szívesen teret engedne kis ta-
nítványa valamelyik jól sike-
rül meséjének, de ehhez
szükség van további szerep-
lőkre is.

Verőcén az ottani csapat
karácsonykor a Holle anyó
című mese színpadi változa-
tát mutatta be, amelyet a köz-
ségben legközelebb február
18-án adnak elő, és hamaro-
san egy színházi találkozón
is játszani fognak. Márti a
gyerekcsoportok mellett fel-
nőtt amatőrszínészekből álló
Ámulat Társulat vezetője is.

A foglalkozások minden
kedden délután kettőtől fél
négyig tartanak. Fejenként és
foglalkozásonként 900 forin-
tot kell fizetni. Akit érdekel
a lehetőség, az jelentkezhet
a helyszínen is, vagy Végh
Nóránál (06-30/605-1301).

Nagy sikerrel zárult az Ipoly
Erdő Zrt által kiírt "Otthonom
az erdő" rajzverseny, amely az
"Élőhelyek megőrzése és re-
konstrukciója az Ipoly Erdő Zrt
Közép-magyarországi erdésze-
tei területén" című projekt ke-
retében valósult meg.

Gyönyörű alkotások érkez-
tek az ország minden részéről
és a határon túlról is. 304 in-
tézményből közel 3500 rajzot

küldtek a lelkes alkotók, 3 ka-
tegóriában.

A pályázat kapcsolódik ah-
hoz a természetvédelmi projekt-
hez, amely az Ipoly Erdő Zrt
közép-magyarországi erdésze-
tei területén, az élő és élettelen
természeti értékek rehabilitáci-
óját és fejlesztését szolgálja.

A rajzpályázat a természeti
értékek megóvásának fontos-
ságára, az erdő és természet

Január az emlékezés és a félév
értékelésének jegyében telt

szülő gyermekével, illetve
nagyszülő unokájával.

Január 21-én nyolcadikos
diákjaink megírták a központi
felvételi feladatsorokat. Január
9-én a hetedikes és nyolcadikos
tanulóinknak pályaválasztási
előadást tartott Gyöngyössy
Gyula és kolléganője. Ezúton
köszönjük színvonalas előadá-
sukat!

Köszönettel tartozunk
Fleischmann Pálnak is a ren-
dezvényeinkről készített felvé-
telekért!

Január 31-én a diákönkor-
mányzat megrendezte a póker-
bajnokságot is, ahol a követke-
ző tanulók értek el helyezést: 1.
Scheirich Máté 2. Dobó Máté 3.
Kiss Norbert. Gratulálunk!

Végül néhány előzetes prog-
ram: februárban 20-án iskolánk-
ban kerül sor a körzeti nemzeti-
ségi német szavalóversenyre,
illetve azt megelőző házi német
szavalóversenyre február 16-án.
Február 17-én kicsik és nagyok
jelmezt ölthetnek a farsangi bá-
lon, valamint délelőtt 8-12 órá-
ig táncházat tartunk az alsó ta-
gozatos diákoknak.

Február 21-én téltemetést tar-
tunk 10,45 órakor a Magyar utca
aljában, melyre minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk. Február
22-től 24-ig síszünet lesz.

Kérnénk azokat, akik sze-
retnék iskolánkat támogatni,
az alábbi adószámra ajánlják
fel adójuk 1 százalékát:
19182779-1-13. Köszönjük!

szeretetére, az élőhelyek védel-
mére kívánta felhívni a figyel-
met a gyermekek szívhez szó-
ló rajzain keresztül.

A kiíró nem csak a nyertes
rajzokat jutalmazta, hanem há-
rom beküldő intézményt is,
amelyeket a tehetséggondozást
támogató eszközökkel díjazott,
köztük van a Kittenberger Kál-
mán Általános és Művészeti Is-
kola is. Gratulálunk!

A rajzpályázaton
jutalmazták iskolánkat is
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Termálfürdõ
Sajnos nem vehettem részt a december 13-iki nyil-
vános testületi ülésen. Amint tehettem, kifaggat-
tam Szabadhegyi Lajost a történtekről. Ő lelkesen
és bizakodva beszélt a találkozón tapasztalt civili-
zált hangnemről és bizakodva beszélt a jövőről.
Megértette, mondta, üres zsebbel nehéz nagy ál-
mokat kergetni. Érdeklődéssel hallgattam mit fog
mondani. Meggyőzően beszélt, de inkább kérde-
zett: - Tudod mi a különbség a termálhotel és egy
strand között? Egy kis idő után folytatta. - Hát az,
hogy a kispénzű emberek mind amilyenek mi va-
gyunk, inkább az olcsóbb strandokat kedvelik.
Olyant  ami közel is van, ahol  nyáron biztonság-
ban lehet tudni a gyermekeket, ahol olcsón lehet
fagyit, lángost és hideg sört is kapni, ahová szíve-
sen jönnének az emberek, Zebegénytől Verőcéig,
talán még pestiek is. A gyerekek úszni tanulhatná-
nak, a  nagymarosi vendéglátás, panziók, vendég-
lők, kiskereskedők  forgalma növekedhetne. Nem
is beszélve arról, hogy az ingatlanok értéke ug-
rásszerűen megemelkedne!

Ennyi érdek és egy jó szervezés elindíthatna va-
lamit, ha a közeli településekkel  és az üdülő öve-
zetben nyaraló polgárokkal összefogva létre lehet-
ne hozni egy olyan  társaságot, egy olyan közös-
séget, akik összeadnák a kút fúrásához szükséges
pénzt. Egy családias környezetet inkább kedvel-
nek az emberek. Ha meg van a kút, lehet tovább
gondolkozni.

Beszélgetésünkből kikerekedik egy olyan gon-
dolat, hogy ezt a létesítményt sokan fogják ked-
velni és látogatni. A fiataloknak pedig sportolás-
ra lesz  lehetőségük. Emlékeznek még Mátyás ki-
rály fürdőjére? Akik oda jártunk egykoron, ma fájó
szívvel gondolunk rá. A visegrádi önkormányzat
eladta, a vásárlók pedig földig rombolták. Ez volt
Lepencefürdő. A termál hotelben  pedig nagypén-
zű hazai és  külföldi emberek áztatják fájó testü-
ket.

- Hogyan lesz Nagymaroson termálvíz? - kér-
dem Lajostól. - Úgy - mondja -, hogy a Duna ezen
oldalán lévő települések polgárait össze kell fogni
és össze kell adni 160 milliót. Sok ember kicsi pén-
zéből megcsinálható. Tudom, mire gondolnak: ki
fogja zsebre tenni  ezt a pénzt. Hogy ez ne így le-
gyen, a mindenkori polgármesternek kell felelnie
ezért. A jegyző megfogalmazhatná azokat a sza-
bályokat, amelyek megakadályoznák  a létesítmé-
nyek eladását, bérbeadását stb.

Az összefogással sok mindent lehet elérni, csak
hiteles, pontos tájékoztatás szükséges. A létesít-
mény soha nem privatizálható. A városé marad
örök időkre!  A polgármester úr és a jegyző úr vál-
lalhatná a civil összefogás szervezését. A fentiek
megvalósítása nem egyszerű dolog, de úgy gon-
doltam, hogy a nagymarosi újság segítségével fel-
mérhető a lakosság véleménye. Sikert hozzá!

A beszélgetést lejegyezte:
Schmidt Sándor

Tisztelettel várjuk a XII.
"NAGYMAROSI BORVERSENY"

résztvevőit.
A rendezvény időpontja:

Február 18. 17 óra.
Helyszíne:

Nagymaros, művelődési ház (Fő tér 10.)
A borversenyre bárki nevezhet

saját termelésű borával.
Kategóriák:

- vegyes fehér
- fajtatiszta fehér

- rose
- vegyes vörös

- fajtatiszta vörös bor
A versenyen való részvételhez a bort min-
tánként 2 db 0,75 literes, zöld színű pa-
lackban kell leadni a rendezvény helyszí-
nén, 2012. február 17.-én pénteken 14-18
óráig.

Kérjük a palackon
feltüntetni:

- a termelő nevét, címét
- a bor fajtáját, évjáratát

- termelőhelyét
Nevezési díj: bormintán-

ként 1200 Ft, melyet a minták leadásakor
kell elismervény ellenében befizetni. A ne-
vezéskor vacsorajegy igényelhető 1300 Ft-
os egységáron.

Szeretettel várjuk a környékbeli terme-
lők borait is!

© Heininger Károly,
a verseny rendezősége

Olvasói levél

Emlékezés
Február 25-én este 6 órakor a nagymarosi ka-
tolikus templomban szentmisén emlékezünk
meg a kommunizmus áldozatairól. A szentmi-
se után gyertyát gyújtunk a Duna-parti Életfa
szobornál.

Minden emlékezni vágyót szeretettel várunk.
Jobbik Nagymarosi Szervezete
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Az adventi készülődés 2011-
ben is hangulatos volt, ön-
kéntes segítőinknek is kö-
szönhetően. Bergmann Jó-
zsef - Szepa - idén is, mint
évek óta, bőséges gyümölcs
adománnyal örvendeztette
meg ellátottainkat már Mi-
kulás napján.

A Mikulás is járt nálunk
Antal Márti és társai minden
héten - ahogy egész évben is
- megtartották a kézműves
foglalkozásokat. Többféle
ötletes ajándéktárgyat készí-

tettek időseink, melyeket lá-
togatóink és a műsort adók
kaptak. Az Ave Maria ima-
kör szintén egész évben
rendszeresen látogatta az
idősek otthona lakóit, így
adventben is nagyon szívhez
szóló összejövetel volt itt ná-
lunk.

Önkénteseink oszlopos
tagja Hortoványi Jenő is, aki
évek óta hetente bejár az in-
tézménybe beszélgetni gon-
dozottainkkal. Most is kap-
tunk házi süteményt, és
pénzadományt az ünnep
szebbé tételéhez. Idén is el-

jött a kismarosi kórus adven-
ti hangversenyt adni - na-
gyon nagy sikerük volt. A
karácsonyi ünnepséget a 4.
b osztály tanulói adták Zol-
ler Ági és Palotainé Scheili
Mariann vezetésével. A mű-
sor nagyon színvonalas volt,
külön köszönet érte. A mű-
sor végén a gyerekek segí-
tettek az ajándékcsomagok
kiosztásában.

Újból beigazolódott,
hogy sok ember törődik az
idősekkel akkor is, ha nem

a családjukhoz tartozókról
van szó. Megállapíthatjuk,
hogy a településünkön élők
megtartották emberi értéke-
iket és a mai rohanó, anya-
gias világ közepette is tanú-
ságot tesznek emberségük-
ről és önzetlenségükről.

Hálásan köszönünk min-
den adományt, jó szót, meg-
emlékezést és önkéntes
munkát, amit egész évben
időseink életének szebbé,
jobbá tétele érdekében tesz-
nek.

A Gondozási Központ
(ÖNO) idősei és dolgozói

2011. december 17-én - a dél-
előtti, kora délutáni kará-
csonyváró kavalkád után - 17
órai kezdettel került sor a
Dunakanyar Fúvósegyüttes,
az ifjúsági Fúvószenekar, a
Nagymarosi Női Kar és a
Nagymarosi Férfikar karácso-
nyi koncertjére.

Először az ifjak léptek szín-
padra, friss, kedves és lelkes
előadásukban három különbö-
ző stílusú művet hallhattunk.
XVII. századi provance-i és
katalán karácsonyi táncokból
készült zenekari átiratot,
Tielman Susato Pavane La
Bataille című művét és egy
1936-ban íródott klasszikus
duett zenekari feldolgozását.
Az Ifjúsági Fúvószenekart
Ujvári Gábor vezényelte.

Majd a Dunakanyar Fú-
vósegyüttes műsora követke-
zett. Ezen az estén is elkáp-
ráztattak minket azzal, hogy
milyen sokféle muzsikát ját-
szanak: gyönyörködhettünk
Te Deum-ban, mely az 1600-
as évek végén íródott, film-
zenéből készített
karácsonyi egy-
veleget, Morri-
cone Nella Fan-
tasia című mű-
vét, melynek fu-
vola szólóját
Tóth Edit  ját-
szotta nagy át-
éléssel, szépsé-
gesen. Az együt-
tes önálló műsorának befeje-
ző darabja Leonard Cohen
Hallelujah című műve volt,
melyet vastapssal fogadott a
közönség.

Ismét tökéletes, makulát-
lan tisztaságú, tőlük megszo-
kott színvonalú előadást hall-
gathattunk. Ennek a színvo-
nalnak a fenntartása követke-
zetes és állandó folyamatos
munkát, nagy szakmai tudást
igényel mind a zenekar tagja-
itól, mind pedig a karmester-
től, Ujvári Gábortól.

A hangszerek után a vox
humana, az emberi hang szó-
lalt meg. A Nagymarosi Női
Kar előadásában két kórusmű
hangzott fel. (Mindkét művet
a december elején, Vácon
megrendezett kórustalálko-
zón is énekelte a Női kar, ahol
vastapsot kaptak a friss, lel-
kes és tiszta előadásért.) Kar-
vezetőjük Patrik Judit, akit
rendkívüli muzikalitás és
nagy szakmai tudás jellemez.
Megható, hogy fiatalsága el-
lenére nem érezhetőek a ge-
nerációs különbségek.

A Nagymarosi Férfikartól
a már megszokott, erőteljes,
friss, "férfias" előadást hall-
hattuk. Három különböző stí-
lusú kórusművel léptek a kö-
zönség elé, nagy sikert arat-
va. Karnagyuk, Juhász Orso-
lya nagy szakmai tudással,
lágyan, de határozottan irá-
nyítja őket.

Ha ennyi zenei együttes
lép fel egy hangversenyen,
akkor természetes, hogy kö-
zös művek előadására is sor

kerül. Így volt ez
ezen az estén is.
Dicséret illeti
Ujvári Gábort,
aki - a kishitű
hangok ellenére
is - meg tudta
valósítani nagy
álmát: Händel
Messiás című
oratóriumából a

Halleluja kórus előadását.
Ehhez olyan partnereket ta-
lált, mint Partik Judit és Ju-
hász Orsolya. A Halleluját
Patrik Judit vezényelte.
Williams: Hymn to the Fallen
című művét Juhász Orsolya,
majd Snyder - Ricketts  Hel-
lo, Goodbye-át Ujvári Gábor
vezényelte.

A hangversenyt záró kará-
csonyi népénekeket Ujvári
Gábor hangszerelte fúvósze-
nekarra.

Szép este volt!

Karácsony az
idõsek otthonában

Egy karácsonyi
hangversenyrõl…
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Köztünk élnek

Ebben a hónapban Fekete Zsol-
téknál tettem látogatást. Vendég-
szeretetük hamar megnyilvánult,
mert betekintést engedtek a min-
dennapi életükbe a saját tanyáju-
kon.  Így lehetőségem volt meg-
tapasztalni, milyen lehet ez a faj-
ta szabadság, és függetlenség,
amiben élnek. Nem beszélve a fi-
nom kóstolókról, amikkel megkí-
náltak ott létem alatt.

Fekete Zsolt 1972-ben szüle-
tett, és egy ideig családjával
Piliscsabán éltek. Pár év múlva
költöztek Budapestre. Zsolt itt
járta ki az általános iskolát, és
később szakmunkás iskolában,
gép- és autószerelő szakirányon
folytatta tanulmányait. A végzés
után 7 évig autószereléssel fog-
lalkozott. A tanulást ezután sem
hagyta abba, így esti tagozaton
az érettségit is letette.

Nagymarossal újra, felesége
által került kapcsolatba, így 1995-
től sikerült a dédszülői házba köl-
tözniük. Ebben az időben még
másfél évig Pestre kellett ingáz-
nia a munkája miatt, miközben fo-
lyamatosan folytak a ház felújí-
tásai. A mai foglalkozásával csu-
pán véletlenül került kapcsolatba,
Bezeczky Gergőnél dolgozott fa-
kitermelőként, ahol nagyon meg-
kedvelte az erdészetet. Időközben
letette a szükséges vizsgákat, mint
a fakitermelő és a vadász. Utána
az Aranykalászos gazdaképzést is
elvégezte.

Amikor elérkezettnek látta az
időt, saját vállalkozásba kezdett,
mellyel remek pályázati munká-
kat sikerült véghezvinnie. Mellet-
te a hobbijának is időt tudott szen-
telni, lovakat tartott, mert mindig
nagyon érdeklődött az állattartás
iránt. Már a nagyszülei is állattar-
tással foglalkoztak. Ebből az ér-
deklődésből született meg az öt-
let, hogy az erdőbe költözzenek,
és saját tanyájuk legyen. Három
éve költöztek ki, és élik minden-
napjaikat négy gyermekükkel, a
felesége által tervezett gyönyörű
rönkházban. A tanya szépen las-
sacskán gyarapodik, így már las-
san több mint hét hektáros terü-
letet tudhatnak magukénak.

Az állattartás velejárója a fi-
nom, házi húsáruk és tejtermékek
készítése, amivel Zsolték a nagy-
marosi piacon minden hétvégén
képviseltetik magukat. Zsolt el-

árulta, hogy a termékek miatt már
több helyre csábították piacolni,
mint például a híres Millenáris
Fesztivál. Ennek ellenére nem
érezte szükségét, hogy máshová
menjenek, mert Nagymaroson
majdnem minden áru elfogy. A
tanyán mostanra már szinte min-
den szükséges eszköz megtalál-

ható a professzionális feldolgo-
záshoz. Nemrég épült fel a füstö-
lő és a hűtőkamra. A tartott álla-
tok tekintetében a felhozatal elég
változatosnak mondható. Har-
minchat mangalica, tizenkilenc
vegyes fajtájú sertés, öt szarvas-
marha, juhok, libák, baromfik,
nyulak és lovak élnek a házuk tá-
jékán. Persze vannak örökbe fo-
gadott példányok is. Zsolt számá-
ra kiemelten fontos az állatok
egészsége, így semmi antibiotiku-
mot nem használ a kezelésükhöz.
Ezen felül a közeli állatorvossal
is nagyon jó barátságot ápol. A
szükséges széna beszerzéséhez
egy negyven hektáros kaszálót
bérel.

A tanyán többször szerveznek
nyílt napokat, mert sok az érdek-
lődő a különféle állataik iránt. A
program keretén belül osztályok
tehetnek látogatást náluk, így
megismerkedhetnek a háziállat-
okkal, vagy akár az egészséges
életmód rejtelmeivel.

A piac tekintetében Zsolt el-
mondta, hogy mintegy egy éve
foglalkoznak saját termékek for-
galmazásával. Így már egy igen
sajátos ízviláguk alakult ki az
elmúlt idő során. Fontosnak tart-
ja a személyes kapcsolatot a ve-
vőkkel, így jelezni tudják neki,
ha egyéni igényük támad valami-

re. Emellett új áruk bevezetésén
is gondolkodik, amivel tovább
színesítheti az amúgy sem sze-
gényes felhozatalt. A termékek
közül párat online is árusít. Zsolt
a piac szervezésében nemcsak
árusként, hanem képviselőként is
nagy szerepet játszott. Jelenleg
a Jobbik képviselője, bár régeb-
ben a Fidesz köreiből ismerhet-
tük, ahol egyszer az időközi vá-
lasztásokon is elindult. Elmondá-
sa szerint a tagok között egy re-
mek baráti társaság alakult ki.
Janovics Tiborral polgári ma-
jálisokat szerveztek az északi
régió számára, ahol a vendégek
között politikusok és humoristák
tették látogatásukat. Ezek jól si-
került bulik voltak, ahol a gye-
rekek számára is bőven kínáltak
szórakozási lehetőségeket, mint
például: arcfestés, sütés-főzés,
lovaglás.

Fekete Zsolt nemcsak ezek-
ből a foglalkozásokból vette ki a
részét. Jelenleg az Nagymarosi

Önkéntes Tűzoltó Egyesület tag-
ja, de a polgárőrség köreiben is
megfordult. Tavaly ősz óta vi-
szont kinevezték az önkormány-
zat gazdasági és városfejlesztési
bizottsága elnöki posztjára, ezen
túl a tanyája környékén élő, kül-
területi lakosokkal kapcsolattar-
tó szerepet lát el. Elmondta, hogy

nagyon szereti jelenlegi munká-
it. Felesége -, aki a Nagycsalá-
dosok Nagymarosi Egyesületé-
nek elnöke a megalakulása óta -
nagy támogatója életmódjuknak,
és férje tevékenységeinek. Zsolt
számára nagyon fontos a támo-
gató családi háttér. Örül, hogy
fiát szintén érdekli az állattartás,
aki a középiskola tanulmányait
már ezen a vonalon fogja foly-
tatni. Lánya a piaci árusításban
nyújt rengeteg segítséget.

Végül Zsolt elmondta, hogy az
élet persze nem mindig fenékig
tejföl a tanyán. Az állatok tartása
nagy felelősséggel jár, de ezen
felül, amikor beköltöztek új ott-
honukba egy évig kellett az áram-
szolgáltatást nélkülözniük. Ennek
ellenére semmi másra nem cserél-
nék el jelenlegi életüket, mert
ahogy abban a pár órában én is
megtapasztalhattam, a csend,
nyugalom és a szabadság ezen
formája szinte megfizethetetlen.

Burgermeister Richárd

Élményeim a Fekete-tanyán
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ÁLLATVÉDÕ
SOROKBobi

ÚJ HONLAPUNK címe:
www.matefoundation.hu -

KATTINTSON RÁ!
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

Amit a kutyatartásról
minden gazdának tudni kell 1.

A MIKROCHIP

A mikrochip a legbiztosabb
azonosítója egy kutyának!
Minden állatorvosnál, men-
helyen és sintértelepen van
mikrochip leolvasó! A fel-
helyezése egy injekciós tű-
vel történik, szinte teljesen
fájdalommentesen, és a le-
olvasása nem bonyolultabb,
mint a boltok pénztárában
használt vonalkód leolva-
sóé. (A mikrochip fölé tart-
ják a leolvasót, az "pittyen"
egyet és kész is.)

Természetesen ez telje-
sen fájdalommentes. A
mikrochip tartalmazza a
gazda adatain kívül a kutya
kórtörténetét és oltásait is.
Ha a kutya gazdát cserél,

vagy a gazda elérhetőségei
megváltoznak, a mik-rochip
adatait is módosítani kell, eh-
hez azonban elég az internetes
adatbázisban frissítenie a he-

lyi állatorvos-
nak az adatokat,
magához a mik-
ro-chiphez nem
kell hozzányúl-
ni. Ezért ha ku-
tyát találunk,
mielőtt bárhol
is meghirdet-
jük, mint gazdi
kereső állatot,
előtte vigyük el
állatorvoshoz
és ellenőrizzük
a mikrochipjét!

Mindezek mellett fontos
tudni, hogy a 2010. július 1-
től hatályba lépő kormány-
rendelet szerint  [41/2010.
(II. 26.) 3. § (2)] "Ebet for-
galmazni, illetve tulajdonjo-
gát forgalmazásnak nem mi-
nősülő más módon átruház-
ni kizárólag az állatot azo-
nosító elektronikus transz-
ponderrel (bőr alá ültetett
mik-rochip) történő megjelö-
lése után lehet."

A mikrochipnek köszön-
hetően került vissza gazdá-
jához Bobi kutya is, akivel
január hónapban találkoztak
a Máté Alapítvány munka-
társai Nagymaroson. Bobi, a
sima szőrű foxterrier, felte-

KÖSZÖNET
A Máté Alapítvány kuratóriuma  hálás köszönetét feje-
zi ki mindazoknak, akik adományaikkal, adójuk 1%-
ának felajánlásával támogatták munkásságunkat.

Kérjük támogassanak továbbra is, hogy mi is  segít-
hessünk.

hetőleg gazdája zebegényi
nyaralójából kószált el és
konok fejjel elhatározta,
hogy hazamegy Budapest-
re. Bátran nekivágott a ha-
talmas hegynek, egész éj-
szaka gyalogolt és a Nap
már magasan járt, mire
megérkezett Nagymaros-
ra. Szerencséjére a nagy-
marosi Máté Állatvédelmi
Alapítvány aktív tagjaival
futott össze és nyüszítve,
farokcsóválva, vakkantva
igyekezett elmagyarázni
nekik, hogy mi minden
történt vele. Gondolkodó-
ba estek, hogy vajon, hogy
találják meg a gazdáját,
majd az alapítvány kurató-
riumának elnöke betette az
autójába, elvitte az állat-
orvoshoz, ahol megnézték
van-e mikrochip a kutyus-
ban. Bobinak nagy szeren-
cséje volt, mert gondos
gazdája nem feledkezett
meg a  mikrochip beülte-
téséről. Így a nyakához
tartott mikrochip leolvasó
egyetlen pit tyenésére
megjelent a számítógép
monitorán a gazdája neve,
címe és telefonszáma!
Azonnal felhívták őt, aki
nagyon boldog volt, hogy
meglett a szívének oly
kedves kiskutyája! Autóba
szállt és nemsokára meg is
érkezett Bobiért Nagyma-
rosra! Boldogan tértek
haza együtt!

Mindez pedig a mikro-
chipen tárolt adatokon
múlt.

Nickel Réka

www.matefoundation.hu
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A mûvelõdési ház programjai
2012. február-március

Február 16. de.: vásár
Február 17. de.: táncház az iskolásoknak
Február 17. 14-18 óráig: borátvétel
Február 18. 17 óra: borverseny
Február 20. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - krumplizsúr
Február 21. de.: vásár
Február 23. de.: vásár
Február 25. 20 óra: vadászbál
Február 28. de.: vásár
Március 1. de.: vásár
Márc. 01. 17,00   Kresz tanfolyam - megbeszélés
Március 5. 10.55 óra: komolyzenei hangverseny fiata-
loknak - Filharmónia bérlet
Március 6. de: vásár - angol ruha
Március 8. de.: vásár
Március 14. 11 óra: ünnepi megemlékezés - iskola

Anyakönyvi hírek
Születtek: Marosi Beáta Erzsébet és Juhász István fia
Ákos László, Horváth Dezső és Lakatos Julianna fia Mi-
lán, dr. Zoller Zoltán és Potocky Andrea lánya Emma.

Házasságot kötöttek: Bolyán Csaba József és Sáray Ildi-
kó, Döbrössy Gergely László és Csernői Ildikó.

Elhunytak: Rzesko Marianné sz. Kamper Éva Borbála,
Nádor Istvánné sz. Hoffmann Anna Mária, Mika István,
Kádár Sándor, Tarr Gyula, Koppány Lajosné sz. Grosz
Margit, Glázer József, Honti Mihály.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönetet mondok mindazoknak, akik
feleségem, KEMPER ÉVA temetésén részt vettek.
Külön köszönetet mondok Ani ápolónőnek, a két dok-
tornőnek, akik odaadóan segítettek mindenben és
azoknak, akik sírjára virágot hoztak, részvétüket ki-
nyilvánították.

Erdei János

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik édesapánk,
id. KMETTY LÁSZLÓ templomi búcsúztatásán részt
vettek és gyászunkban osztoztak.

Gyermekei, menye és családjuk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
elkísérték férjemet utolsó útjára és a szeretet virágait a
sírjára tették.

A gyászoló Rixer család

- ABLAKSZIGETELÉS -
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

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

David
cipészműhely
Kibővült kínálattal várja

kedves vendégeit:
Cipőápolási termékek,
talpbetétek, cipőfűzők,

bőr pénztárcák, női
bőrkesztyűk, kulcstartók.

Állandó akciók!
Nagymaros, Vasút út 3.

www.menita.hu


Minden
forint számít!

Válasszon
15 biztosító
ajánlatából!

Időpont egyeztetés:
06-70/602-38-93

Lakáselőtakarékosság
30 % állami  támogatással
+ 3,9 % lakáskölcsönnel!

Major László
Nagymaros, Mainzi utca 21.

Közérdekû telefonszámok
orvosi ügyelet -  06-27/354-180 mentõk - 104
rendõrség - 107 tûzoltóság - 105
polgárõrség - 06-70/382-9041

AKCIÓ!
2012-ben minden hónapban más-más
Royal-Canin táp vásárlását a szokásos

kedvezményeken felül, extra ajándékkal jutalmazzuk.

FEBRUÁR: YORKSHIRE TERRIER- minden 1,5 kg-os
yorkie táphoz ajándék Drontal Plus féreghajtót adunk!!!

Síeljen, kiránduljon itthon!
A Mátra csodálatos lejtői

csak Önre várnak!
 Egynapos utazáshoz, vegye igénybe

8 és 16 fős buszainkat!
Személyre szabott ajánlatokhoz

várjuk jelentkezését!
Héda Tours, Visegrád

 Tel.: 70/930 5768, hedatours@t-online.hu

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!

Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.

06-30/343-88-67

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 Anita

(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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