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Ismét jól sikerült a sítábor

Az idén 21 tanuló vett részt a sítáborban az ausztriai Lachtal-
ban. A hagyományos sítábort már tizennyolcadik alkalommal
rendezték meg. (Beszámolónk a 7. oldalon)

Somorjai szép napunk

Komoly havazásra ébredtünk
azon a január eleji reggelen, de
az utazás elnapolása szóba sem
került. Kicsiny konvojunk ne-
kivágott az útnak, kórusos
gyermekeink legnagyobb örö-
mére. Célunk a felvidéki, csal-
lóközi Somorja volt, ahová

énekelni, újratalálkozni siet-
tünk. Újratalálkozni, mondom,
mert az ottani kórus a nyár fo-
lyamán járt nálunk, Maroson,
s most visszahívott bennünket,
vendégszeretetünket viszon-
zandó.

folytatás a 3. oldalon

Õrizve megújulni
A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ

"A kultúrát nem lehet örökölni.
Az elõdök kultúrája egy-kettõre
elpárolog, ha minden nemzedék
újra, meg újra meg nem szerzi
magának."

A Kodály Zoltántól vett fenti
idézettel kezdte Mándli Gyula -
aki negyven éve könyvtáros és
harminc éve részt vesz a honis-
mereti mozgalomban - január 23-

án, este a mûvelõdési házban ren-
dezett Magyar Kultúra Napi meg-
emlékezésen a honismerettel kap-
csolatban kifejtette gondolatait.
Majd így folytatta: "Ez az a nap,
amikor a nemzeti kultúra helyi
letéteményesei és õrzõi felmutat-
ják egy közösség, a nép számára
a nemzeti, nyelvi, szellemi és tár-
gyi kincseit. Ez az a nap, amikor
kérdéseket kell feltennünk önma-
gunknak, a szûkebb és tágabb
társadalomnak, hogy mit kívá-
nunk, és mit kell megõrizni és fej-
leszteni. Hogyan lehet a közös-
ségek által megtermelt igazgyön-
gyöket megmutatni.”

A formabontó, kávéházi be-
szélgetést idézõ rendezvényen a
közönség volt a szereplõ, a mo-

derátori és házigazdai feladatokat
Móka János drámapedagógus és
Tóthné Kovács Krisztina látta el.

Az est folyamán Mándli Gyu-
la mellett sokan szerepeltek.
Andresz Gréti bemutatta a Nyug-
díjas Klub sváb tánckarát, akik
rövid mûsort is adtak. Hamvasné
Bohák Mária az 1930-as évekbõl
Hegyesi János költõ verseibõl ho-

zott egy csokrot, dr. Striker Sán-
dor egyetemi docens irodalomtör-
ténész, filológus Madách: Az em-
ber tragédiája címû mûvérõl, an-
nak rekonstrukciójáról beszélt,
Hortoványi Jenõ tanár egy XVII.
században élt szerzetes imájából
olvasott fel részletet, Hortoványi
Kettõs Tamás képzõmûvész egy
magyar rap-szöveg tökéletes el-
mondásával kápráztatta el a kö-
zönséget, Döbrössy Mihályné a
katonalovakról, köztük az egyik
magyar fajtáról, a gidránról be-
szélt, M. Garami Mária tanár, a
NaKE elnöke irodalmi idézeteket
hozott, s beszélt arról a munkáról,
amit az egyesület tagjai az elmúlt
28 év alatt végeztek.

folytatás a 4. oldalon

Az ünnepségen Rudolf Józsefné mondott beszédet
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Tájékoztatás egyéni
vállalkozók részére

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi
CXV. törvény (Evectv.), valamint a kapcsolódó végrehaj-
tási rendeletek 2010. január 1-jével az egyéni vállalkozók
részére az elsõ kiváltás intézhetõ személyesen és elektroni-
kus úton is, a többi eljárás (úgymint: adatváltozás, szünetel-
tetés, megszûnés) kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül intézhetõ.

A személyes megjelenés során a leendõ vállalkozó sze-
mélyazonosító igazolványával, lakcímkártyájával idõpont
egyeztetést követõen megjelenik az okmányirodában, ahol
az engedélyezési eljáráshoz szükséges nyomtatványokat
kitöltve, megtörténik a vállalkozás nyilvántartásba vétele.

Az elektronikus úton történõ ügyintézés elsõdleges fel-
tétele, hogy a vállalkozó rendelkezzen saját ügyfélkapu re-
gisztrációval.

Ügyfélkapu regisztáció menete:
Az ügyfélnek személyesen, érvényes személyazonosítás-

ra alkalmas okmánnyal, valamint egy élõ elektronikus le-
vélcím birtokában kell megjelenni az okmányirodában ügy-
félfogadási idõben. Ahol egy regisztrációs adatlap kitölté-
sét követõen az okmányiroda munkatársai berögzítik a ké-
relmezõ személyazonosító adatait, és részére ügyfélkaput
hoznak létre.

Irodánk ügyfélfogadási ideje:
hétfõ: 13-16.30 óráig

szerda: 8-12 óráig  és 13-15.30 óráig
péntek: 8-12 óráig

Az okmányirodai ügyintézést követõen, az otthoni szá-
mítógépen elsõ lépésként telepíteni kell a keretprogramot:
http://apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/
abevjava_install.html

Második lépésként le kell tölteni a nyomtatványokat:
h t t p : / / w w w . n y i l v a n t a r t o . h u / k e k k h / k o z o s /

index.php?k=okmanyirodak_hu_okmanyiroda_kereso segít-
ségével ki kell választani a székhelynek megfelelõ nyom-
tatványt.

A kiválasztott nyomtatvány számítógépre történõ letöl-
tése után a telepítés dupla kattintással automatikusan indít-
ható, így megjelenik az ÁNYK program a számítógépen,
melyet meg kell nyitni.

Az Adatok menüpont Új nyomtatvány vagy Nyomtat-
vány megnyitása almenüpontban elõ kell hívni a nyomtat-
ványt és letölteni.

A helyes kitöltést az Ellenõrzések menüpont Ellenõrzés
almenüpontjával ellenõriztetni kell.

Majd a Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Hivatali Kapuval
menüpont Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldés-
re almenüpontra kell kattintani, aztán ugyanezen menüpont
Elektronikus küldés Ügyfélkapun keresztül almenüpontjá-
ra kell kattintani, bejelentkezni az ügyfélkapuba a
www.magyarorszag.hu-n , ezt követõen a Dokumentum fel-
töltés menüpontot kiválasztva a Használom a szolgáltatást
gombra kell kattintani.

Nagyon fontos, hogy az adatváltozási (változás-bejelen-
tés, szüneteltetés, megszûnés) eljárás elektronikus úton tör-
ténõ bejelentésével egyidejûleg le kell adni (személyesen,
vagy postai úton) a már meglévõ vállalkozói igazolványt,
hiszen az abban lévõ adatok megváltoztak, illetve a vállal-
kozás szünetel illetve megszûnt, így nem jogosít egyéni vál-
lalkozói tevékenység végzésére.

Elsõ rendes és rendkívüli ülé-
sét tartotta január 25-én, hétfõn
a város képviselõ-testülete. Az
ülésen betegség miatt nem volt
jelen Heininger Ferenc.

Elsõ napirendként a védõ-
nõi pályázatot tárgyalták meg.
A kiírásra ketten adták be je-
lentkezésüket, akik közül az
egyik a testületi ülés elõtt
visszalépett, a másik pedig
nem jelent meg az ülésen, így
nem tudtak további kérdéseket
intézni hozzá. Ezért úgy hatá-
roztak, hogy ismét pályázatot
írnak ki a munkakör betöltésé-
re. Elfogadták az erre az évre
vonatkozó intézményi térítési
díjakat. Egyedül a napközi ét-
kezési díjaiban nem lesz vál-
tozás. A város idén is részt vesz
az Út a munkába programban,
amelyben több közmunkást is
tudnak foglalkoztatni állami
támogatással. Ezért a testület
elfogadta az idei évi közfoglal-
koztatási tervet, amely 19 fõ
alkalmazását teszi lehetõvé.
Elfogadták a kitüntetési rende-
let módosítását, így a jövõben
a város Nagymaros Közszolgá-
latáért elismerõ oklevelet is
adományoz. Támogatták azt az
indítványt is, hogy a helyi ön-
kéntes tûzoltó egyesület ezen-
túl a Nagymaros nevet is hasz-

nálhassa. Két ingatlan értéke-
sítési árát is csökkentették,
mert nem volt jelentkezõ aki a
kiírt áron megvette volna.

Petrovics László polgár-
mester illetményét még 2008-
ban törvénytelenül állapította
meg az akkori testület, ezért ezt
most korrigálták, így visszame-
nõleg meg lehetne téríteni a
bérkimaradást. A polgármester
azonban errõl az összegrõl le-
mondott, fõként azért, mert
kérésére ebbõl a közalkalma-
zottak étkezési utalványát egé-
szítették ki.

A rendkívüli ülésen az ez
évi költségvetés elsõ terveze-
térõl tárgyaltak, amelybõl még
26 millió forintot le kell farag-
niuk az intézményvezetõknek
a költségvetési hiány csökken-
tése céljából.

A február 8-án ismét rend-
kívüli ülést tartott a testület,
amelyen Rudolf Józsefné egyéb
elfoglaltsága miatt nem volt je-
len. Két napirendi pontot tár-
gyaltak, amelyet szinte teljes
egyetértésben támogattak is a
képviselõk. Elfogadták, az In-
tegrált Településfejlesztési Stra-
tégia pályázatának hiánypótlá-
sát, valamint az óvodai pályá-
zat benyújtását, amelynek ha-
tárideje február 15.

Tisztelt Autószerelõk!

Az IPOSZ alelnökeként
szeretnék foglalkozni az autó-
szerelõ szakmát érzékenyen
érintõ vizsgáztatási rendszer
megváltoztatásával. Mint is-
mert megszûnik a zöldkártya,
a jövõben már csak egyetlen,
úgynevezett komplex vizsgán
kell bemutatniuk a tulajdono-
soknak az autóikat. Egy janu-
ár 1-jétõl hatályos rendelet sze-
rint idén megszûnik a párhuza-
mosság, amely eddig abból
állt, hogy zöldkártyáshoz és
mûszaki vizsgára is el kellett
vinni a kocsikat. A zöldkártya
megszûnésével csak idõt spó-
rolunk, pénzt nem: az eddigi
két vizsgálat díja ugyanis
összeadódik.

 Tudjuk, hogy az elmúlt

években sok autószerelõ mû-
hely komoly anyagi ráfordítás-
sal teljesítette, fejlesztette a
technikai feltételeket.

Szeretném, ha minél többen
visszajeleznének konkrétan
mit jelent számára a vizsgáz-
tatási rendszer megváltoztatá-
sa. (Gondolok itt anyagi, sze-
mélyi, de bármilyen egyéb
gondokra.)

A visszaérkezett információk
alapján kívánjuk észrevételeiket
megtenni a hatóságok felé.

Az e-mailt kérem adják to-
vább kollégáiknak is, hogy rep-
rezentatív legyen a felmérés.

E-mail címünk: sopvi-
dip@enternet.hu

Tisztelettel:
KÁROLYI GYULA

IPARTESTÜLETI ELNÖK

IPOSZ ALELNÖK

Elfogadták a
közfoglalkoztatási tervet

Megszûnt a zöldkártya



Nagymaros                                                                                                              3

folytatás az 1. oldalról
Utunk elsõ fele ismerõs,

boldog órákat idézõ tájakon
vezetett, át az Ipoly és a Ga-
ram hídján, a zöld süveges
bazilika elmaradni nem aka-
ró alakja által kísérve, aztán
egyhangúbb, sík vidékre ér-
tünk, hol is nehezebben fo-
gyott alattunk a flaszter.
Némi szundikálás után (már
aki tehette), azért közeledni
kezdtünk, amit gyermekeink
izgatottsága jelzett s a telepü-
lésnevek harsány olvasása.
Végül elértük Samariát (ter-
mészetesen nem a közel-ke-
letit), berobogtunk a Cseh-
szlovákiát idézõ szürke tömb-
házak közé, ahol már vártak
ránk.

Vendégvárónk (kedves,
határozott fiatalember nagy-
kalapban) rövid városi kala-
uzolása után a pompás
Nagyboldogasszony temp-
lomba léptünk, a koncert
helyszínére. Itt már javában
folyt a próba, s most kitört az
örömujjongás. Izgatottan ke-
resték barátaikat a gyerekek,
s hamarosan együtt énekelték
a Mennybõl az angyalt a dél-
elõtti szentmisén.

A koncertre délután négy
óra tájt került sor, addig mi,
felnõttek, a várost jártuk.
Vendéglátóink kiváló ebédrõl
gondoskodtak számunkra egy
közeli fogadóban, húsleves,
szalonnás sztrapacska került
az asztalra, melyet pohár Fá-
cán sörrel öblítettünk. A gye-
rekek helybéli családoknál
kosztoltak, barátaiknál, így
megismerhették körülménye-
iket, közösségük melegét.

Az elõadást derûs szeretet-
tel fogadta a közönség, taps-
ban, mosolyban és könnyben
nem volt hiány. Elébb külön-
külön, majd közös produkci-
óval szolgáltak a marosi és
somorjai kórusok. Ragyogtak
az arcok, nyíltak a szájak,
odaadó szeretettel igazgatták
madárkáikat a kórusvezetõ
hölgyek. Bevallom, nem túl-
ságosan kedvelem a Csendes
éj címû dalt, kissé bárgyúnak
tartom, de ezúttal, ebben az
õszinte, tiszta elõadásban
megérintett. Meglepõen jól
esett visszapillantani a kará-
csonyra, újraélni az elmúlt,

távolodó órákat.
Koncert után gyönyörû

süteményes asztallal vártak
minket a somorjai testvérek.
A sekrestyében történt a fo-
gadás. Ez az, amire szokás
mondani: Le a kalappal! Kó-
kusz, puszedli, vaj, háj, ilyen
piskóta, olyan pogácsa, volt
ott mindenféle gyönyörûség,
s hozzá õszinte kínáló kedv.
Gyermekeinket percig sem
kellett biztatni, de bennünket
annál inkább... Különös této-
vázás kezdõdött, mintha
mindnyájan tapsra vártunk
volna. Persze, ilyen az em-
ber vendégségben, bátorta-
lan, hebegõ, de itt másról is
szó volt. Mintha valami va-
rázslat akasztotta volna el a
cselekvést és a beszédet. Mi-
közben ott csillogott a sze-
mekben az egymás sorsa
iránti érdeklõdés, a testvér-
ség.

Jócskán este lett, mire au-
tóba ültünk. A gyerekek egy
ideig csiviteltek hátul, aztán
sorra elcsöndesedtek. Miután
megbeszéltük, milyen kedve-
sek a somorjaiak, mi is hall-
gattunk inkább. Országutak,
kanyarok, városok, sötét ut-
cák, ember alig… Reklám-
táblák szlovák nyelvû hirde-
tései…

(MILE ZSIGMOND)

Somorjai szép napunk Sítábor 2010
Tizennyolc éve kezdõdött isko-
lánkban a sítáborozás. Kezdetben
még síszünetet is kaptunk. Évrõl-
évre szülõi támogatással, Zoller
Laci és Klári oktatásával róttuk
a hegyeket Szlovákiában, majd
Ausztriában.

Az idén 21 tanulóval vágtunk
neki a hegyeknek, hogy meghó-
dítsuk, besíeljük õket. Gyönyö-
rû, napsütéses idõt fogtunk ki. A
terep már nem volt ismeretlen
számunkra, mert már 3. éve já-
runk ide, Lachtal-ba (Ausztria).
Sokan viszont csak most tudtak
a hegy tetejére felkapaszkodni,
mert a csákányos felvonó hasz-
nálata kemény dió. A hét köze-
pére már a kezdõk is a hosszú kék
pályán süvítettek lefelé. A pá-
lyáktól minden nap nehéz volt el-

válni, s amíg csak lehetett ki is
használtuk õket.

A síelés mellett még sok-sok
élményben volt részünk: csúsz-
kálások, hócsaták, társasjátékok,
az esti kockázások. S a nagy iz-
galommal várt esemény a ver-

seny, melyen Puvibá a farsangi
jelmezében jelent meg, illetve
ment végig a kijelölt pályán.

Újra egy jó kis csapattól bú-
csúztunk az utolsó estén, hiszen
a nyolcadikosok utoljára jöttek
velünk. Minden évben kirepül
egy kis csapatunk, akiktõl nehéz
elválni, de szerencsére mindig
van utánpótlás.

Jövõre is szeretettel várunk
minden tanulót, aki meg akar ta-
nulni, vagy már tud síelni!

BRIGI NÉNI
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Emlékezés az elhurcoltakra

folytatás az 1. oldalól
Egyebek közt képzõmûvé-

szeti alkotásaikban feldolgoz-
ták a Himnuszt, amely képek a
polgármesteri hivatal házas-
ságkötõ termében megtekint-
hetõk.

Az esten - melynek mottója
az Õrizve megújulni címet vi-

selte - Mándliné Szabó Katalin
köszöntötte a résztvevõket,
majd Rudolf Józsefné, az önkor-
mányzat humánügyi bizottságá-
nak elnöke mondott beszédet.

A képviselõ-asszony emlé-
kezett Kölcsey Ferencre, a
HimÍnusz írójára, s arra, hogy
a Himnusz születésének napján
ünnepeljük a Magyar Kultúra
Napját. "Jeles nap, hiszen az
évforduló alkalmat ad megem-
lékezésekre és egyben kötelez
is arra, hogy szenteljünk na-
gyobb figyelmet évezredes ha-
gyományainknak, gyökereink-
nek, nemzeti tudatunk erõsíté-
sének, felmutassuk és tovább-
adjuk a múltunkat idézõ tárgyi
és szellemi értékeinket. A kul-
túra akkor válik igazi ünnep-
pé, ha tudjuk, hogy a ránk ha-
gyott örökséggel hogyan kell
felelõsség teljesen bánni, és ne-
mes feladatként továbbörökít-
jük a következõ nemzedék szá-
mára" - hallottuk.

Hogy mit kell tennünk hely-
ben a kultúra ápolásáért? Erre
is választ kaptunk a szónoktól:

"A nagymarosi kultúra és
mûvelõdés ügye nem lehet azo-
nos a mûvelõdési ház, a könyv-
tár ügyével, s nem lehet önma-
gában az iskola mûvészeti ta-

Õrizve megújulni
A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ

gozatainak, vagy a civil szer-
vezetek kulturális törekvései-
nek ügyével. A kultúra önbiza-
lom, öntudat, rejtett mûködte-
tõ erõ és példaértékû életvá-
lasz, akarat és szellem összes-
sége. Mindnyájunk ügye. Aki
Nagymarosért tesz, Nagyma-
ros kultúrájáért, az valójában

a közel ötezres lélekszámú te-
lepülésünk jövõjét készíti elõ.

Tudnunk kell: csak saját
emberi és közösségi kultúránk
ápolása, hangsúlyozása és
építése tehet minket egyenran-
gúvá az egyenrangúak között
itt, a Dunakanyar európai
mércével sem lebecsülendõ
kulturális központjai között.
Ezen az úton késznek kell len-
nünk, hogy megfogjuk egymás
kezét - táncban és zenében,
versben és irodalmi értékek-
ben, hagyományainkban, in-
tézményi rendszereinkben. Ne
csak ezen az ünnepen, hanem
a szürke hétköznapokon is le-
gyen jelen az a cselekvési vágy
az alkotásra, a megtartásra, a
tenni akarásra, amely arra a
reformkorra volt jellemzõ,
melyben nemzeti himnuszunk
született."

A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából Rudolf Józsefné a
polgármester és a képviselõ-
testület nevében oklevelet és
ajándékot adott át a mûvelõdési
ház és könyvtár dolgozóinak:
Demeter Péternének, Mészá-
ros Józsefnének, Balázsné
Svajcsik Erzsébetnek és Mánd-
liné Szabó Katalinnak.

F. E.

Hatvanöt évvel ezelõtt, a második
világháború után kollektív büntetés-
ként tömegesen hurcolták el a né-
met származású lakosságot Nagy-
marosról és a környezõ települések-
rõl. Akkor azt mondták nekik, két-
heti munkára "malenkij robotra"
viszik õket, nõket, férfiakat, - kö-

zülük sokan még csak 17 évesek
voltak. Az elhurcoltak - akik Nagy-
marosról négyszázan voltak - akkor
jöttek rá, hogy nemcsak kicsi mun-
kára viszik õket, amikor a szántó-
földeken keresztül gyalogolva Kál-
Kápolnára érkeztek, és ott marha-
vagonokba rakták õket, és elindult
a szerelvény velük az ismeretlenbe.

Akik hazajöttek, a rendszervál-
tásig nem mertek beszélni az átélt
borzalmakról, a lágerekben töltött

évekrõl. Ma már szabadon beszél-
hetünk errõl az eseményrõl, s min-
den esztendõben az elhurcolás nap-
ján, vagy ahhoz közeli napon emlé-
kezünk azokra, akik nem jöttek haza
és idegen ország földjében, ismeret-
len helyen nyugszanak.

Idén január 9-én délután a ha-
gyományokhoz híven elõször a te-
metõi emlékhelyen emlékeztünk az
elhurcoltakra, s gyújtottunk gyertyát
az áldozatok emlékére. A temetõ-
ben az egykori elhurcolt, Ortmann
István (képünkön) emlékezett rész-
letesen arra, milyen volt az élete, tár-

sainak élete a lágerben.
Ezután az emlékhelyen az elhur-

coltak nevében Ortmann István, az
önkormányzat nevében Petrovics
László polgármester és Ivor
Andrásné alpolgármester, a Fidesz
Nagymarosi Szervezete nevében
Janovics Tibor és Burger-meister

László, a Jobbik Nagymarosi Szer-
vezete nevében Szimon Attiláné és
Békefi Györgyi helyezte el koszo-
rúját. Végezetül ifj. Horváth Antal
elénekelte az 1947-es márianosztrai
zarándoklaton énekelt Szûzanyához
intézett fogolyéneket.

Az emlékezés a Király utcai em-
léktáblánál folytatódott, ahol annak-
idején jelentkezniük kellett a német
származású lakosoknak a kényszer-
munkára. Itt Petrovics László polgár-

mester mondott beszédet. Az emlék-
táblára koszorút helyezett el az önkor-
mányzat nevében Petrovics László és
Ivor Andrásné, a sorstársak nevében
Ortmann István, a Fidesz Nagymaro-
si Szervezete nevében Janovics Tibor.

Az emlékezést követõen a mû-
velõdési házban fehér asztal mellett
baráti beszélgetés következett. Itt
Petrovics Botond Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára... címû versét
szavalta el, ifj, Horváth Antal pedig
elénekelte az Ave Maria-t.

Az eseményen a nagymarosi
cserkészek is közremûködtek.
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A vízirendészeti szolgálat sze-
retné, ha ebben az évben csök-
kennének a balesetek, ezért in-
dokoltnak tartja, kellõ idõben
felhívni a lakosság figyelmét
a jégen való tartózkodás és
közlekedés legalapvetõbb ren-
delkezéseire.

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

A gyakorlati tapasztalatok
alapján az állóvizek jege ak-
kor tekinthetõ kellõ szilárdsá-
gúnak, ha vastagsága eléri
vagy meghaladja a 10 centi-
métert.

TILOS a szabad vizek je-
gén tartózkodni:

- éjszaka és korlátozott lá-
tási viszonyok között,

- jármûvel, a biztonságos
munkavégzés kivételével,

- kikötõk és veszteglõhe-
lyek területén,

- folyóvizeken.
Teherbírást csökkentõ té-

nyezõk:
- fenékrõl elõtörõ kisebb,

nagyobb források
- csatorna bekötések
- áradás, apadás által kiala-

kított jégmozgás
- felmelegedés a jégréteget

elvékonyítja, ami a jégen tar-
tózkodók számára veszélyes
lehet.

Felhívjuk azon gazdálkodó
egységek, horgászegyesüle-
tek, horgászok és magánsze-
mélyek figyelmét, akik vala-
mely vízterület tulajdonosai,
kezelõi, hogy amennyiben a
jégen léket vágnak, jégkiter-
melést folytatnak, kötelesek a
jégmentessé vált területet tá-
volról felismerhetõ módon,
egy méter magasságban elhe-
lyezett, legalább 10-10 centi-
méter széles piros-fehér csíko-
zású korláttal megjelölni, kö-
rülhatárolni!

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

Ajánljuk még, hogy azo-
kon a területeken, ahol fel-
nõttek vagy gyermekek tö-
meges megjelenése várható,

például szabad strandok je-
gén, átkelési helyeknél, a
jégbõl való mentéshez fel-
úszó, nagyfelületû tárgyakat,
például falétrát, pallót és
megfelelõ erõsségû és kar-
bantartott kötélzetet tartsa-
nak készenlétben.

Fontos tanács, hogy a je-
ges vízbõl, a jégbõl mentett
embert azonnal ne vigyük túl-
fûtött meleg helyre, dörzsö-
léssel próbáljuk a vérkerin-
gését beindítani, természete-
sen elõzõleg a jeges ruháza-
tától meg kell szabadítani. Az
ilyen személyt minden eset-
ben, orvosi elsõsegélyben,
orvosi ellátásban kell része-
síteni.

A vízirendészet felhívja a
figyelmet, hogy télen is ha-
tályban vannak a szabad vízen
való tartózkodás alapvetõ sza-
bályai.

A Belügyminiszter 46/
2001. (XII. 27.) BM rendele-
te alapján, a jégen tartózkodás
szabályait, a jégbeszakadások
miatt bekövetkezett balesetek
megelõzése érdekében a
vízirendészet fokozottan el-
lenõrizni fogja!

Tisztelettel:
A DUNAI VÍZIRENDÉSZETI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

A Dunai Vízirendészeti
Rendõrkapitányság felhívása

Ne feledkezzen meg adója 1%-áról!
Ajánlja nagymarosi civil szervezetnek!

19180148-1-13 DUNAKANYAR FÚVÓSEGYÜTTES

19178549-2-13 DUNAKANYAR MOTORCSÓNAK SZABADIDÕ

            IFJÚSÁGI ÉS TÖMEGSPORT ALAPÍTVÁNY

18700767-1-13 MÁTÉ ÁLLATVÉDELMI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

18701139-1-13 MISZTRÁL FESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY

18673168-1-13 NAGYMAROS FUTBALL CLUB EGYESÜLET

18695230-1-13 NAGYMAROS VÁROSI POLGÁRÕR EGYESÜLET

18688698-1-13 NAGYMAROSI FÉRFIKÓRUS ALAPÍTVÁNY

19182779-1-13 NAGYMAROSI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

19173290-1-13 NAGYMAROSI MOTORCSÓNAK SPORTEGYESÜLET

19185222-1-13 NAGYMAROSI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

18669103-1-13 NAGYMAROSI ÖREGEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

19836533-1-13 NAGYMAROSI SPORTEGYESÜLET

18669969-1-13 PAX CORPORIS ALAPÍTVÁNY

18679872-1-13 SAN-TEAM SZABADIDÕ SPORTEGYESÜLET

19829087-1-13 RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

19829348-1-13 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Szûrõvizsgálat
- Szív-érrendszeri (magas vérnyomás)

- Urológiai  (prostata)
- Fül-orr-gégészeti szûrés
március 12-én, pénteken
14 órától a rendelõben
Részvételi díj: 500 Ft

Bejelentkezés: +36-20/332-3130
Pax Corporis Alapítvány
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Lapunk decemberi számában a
Magyar utcában felállított adven-
ti kereszttel kapcsolatban Mis-
kolci Ferenc írt Farkas Jánoshoz
címezve olvasói levelet. Farkas
János képviselõ a levélre reagál-
va válaszolt Miskolci Ferencnek.
Ezzel mi az ügyet lezártnak te-
kintettük, ám ezt követõen
Szimon Attila reagált Farkas Já-
nos válaszára. A levélbõl kiderül,
hogy a keresztállítást megelõzõ-
en a polgármesteri hivatalban
egyeztetés folyt a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom Nagymaro-
si Szervezete, az önkormányzat,
az Új Magyar Gárda és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatot
képviselõ Farkas János között. Az
alábbiakban közöljük Szimon At-
tila levelét, de Petrovics László
polgármester - aki szintén jelen
volt a megbeszélésen - levélben
megkereste a megbeszélés töb-
bi résztvevõjét, s arra kérte õket,
hogy írják le, õk hogyan emlé-
keznek a történtekre. Szimon
Attila levele mellett ezeket az írá-
sokat is leközöljük.

Szimon Attla reagálása

Farkas János képviselõ által írt
és a Nagymaros újság decemberi
számában megjelent levelére, mint
az egyik érintett, az alábbiakra kí-
vánom felhívni a figyelmet:

A november 25-i adventi ke-
resztállítást megelõzõen a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
Nagymarosi Szervezete egyezte-
tést kezdeményezett a városi ön-
kormányzat segítségével a helyi
kisebbségi önkormányzat képvise-
lõjével. Az onnan érkezõ elsõ
visszajelzés azonban meglehetõ-
sen negatív hangú volt: "Most nem
érek rá ezzel foglalkozni".

Szerencsére ez a vélemény ha-
mar megváltozott és a polgármes-
teri irodában november 24-én 18
órakor megjelent Farkas János, aki
megyei és egyben helyi CKÖ tiszt-
séget lát el.

A keresztállítás meghívóját
mutatva kijelentette, hogy "A
Magyar Gárda részvételéhez nem
járulok hozzá. Ha mégis megtör-
ténik, ha kell, egy telefonon 500
romát hozok ide." Ekkor figyel-
meztette õt a jelenlévõ polgármes-
ter úr: Nem gondolod János, hogy
ez fenyegetés? Mindez a jelenlé-
võ 10 ember füle hallatára hang-
zott el! (képviselõk, önkormány-
zati tisztségviselõk, jobbikosok,

egy Új Magyar Gárda tag).
A jelenlévõ 10 személy ezt kö-

vetõ tárgyalása végén Farkas Já-
nos még egy megjegyzést tett: "Én
a helyi romákért tudok csak fele-
lõsséget vállalni, aki idejön, azért
nem!"

Ezt követõen hívtam fel Farkas
János figyelmét a következõre:
"Elég furcsának tûnik ez a kijelen-
tés a Megyei CKÖ alelnöke szá-
jából. Javaslom, hogy értesítse az
õt felhívó romákat, és közölje ve-
lük, ha békével jönnek, szívesen
látjuk õket, de zavarkeltésre, bot-
rányra nincs szükségünk."

Befejezésként csak egy kérdés:
Tényleg alaptalan volt a hír?

A tisztánlátás érdekében:
SZIMON ATTILA

NAGYMAROS

Vélemények a jelenlévõktõl:

Szigeti-Benedek Hajnalka -
Az én emlékeim szerint:

1. Amikor beléptünk, akkor
kezdõdött a vita, a dátumról,
amely az egyenruha viselésérõl a
Magyar Közlönyben megjelent.
Szerencsére a közlönyben megje-
lent dátumok terén Áginak volt
igaza, tehát a rendezvényen nem
ütközött törvénybe az egyenruha
viselése.

2. A meghívó felmutatása so-
rán Farkas János szóvá tette, hogy
az utolsó sorral van problémája,
vagyis a Gárda részvételével, ami-
be õ nem egyezik bele. Zavarja a
helyi romákat az egyenruhás Gár-
da. Ugyancsak Farkas János el-
mondta, hogy a felsõ járásból azt
a fülest kapta, hogy készülnek a
rendezvény megzavarására. Abba
is belekötött, hogy a nagymarosi
Jobbik honlapján nincs fent a Gár-
da részvétele. Kerekes Zoltán el-
mondta neki, hogy a Gárda jó
szándékkal jön ide és az adventet
hívatott ünnepelni. Senkinek sem-
mi félnivalója nincs, amúgy sem.
(Ági közben megkérdezte, hogy
mikor és hol bántott valaha is a
Gárda valakit? Inkább megvédte
azokat az embereket, akiket meg-
fenyegettek.)

3. Farkas János, mivel mi egy-
értelmûen megmondtuk, hogy
márpedig a Gárda részt fog venni,
elmondta, hogy kihívja a készen-
léti rendõrséget és feloszlattatja a
rendezvényt. Egyébként is neki
csak egy telefonjába kerül és 500
roma egy órán belül itt van. Nem
gondolod, hogy ez fenyegetés? -

kérdezte valaki. És ezután mond-
ta Kerekes Zoltán, hogy õ is ké-
pes egy telefonnal ugyanennyi em-
bert mozgósítani, ha kell.

4. Farkas János elmondta, hogy
õ csak a helyi romákért vállalja a
felelõsséget, az idegenekért nem.
Erre megkérdezte valaki, hogy je-
lentette-e a rendõrségen, hogy ké-
szülõben van egy csoport, akik di-
rekt a rendezvényt akarják megza-
varni?  Majd valaki megkérdezte,
hogy vajon honnan tudják a  felsõ
járási romák, hogy ilyen jellegû
rendezvény lesz?

Erre Farkas János azt mondta,
hogy a honlapunkról. (!)

Erre úgy emlékszem -
Petrovics László rögtön mondta,
hogy hiszen Te mondtad az elõbb,
hogy nincs fenn a honlapon!
Szimon Attila rákérdezett, hogy:
- A nagybörzsönyi romák? Amire
Farkas János igen-t válaszolt.

5. Jött az alkudozás, hogy ne
legyen egyenruha, aztán, hogy
csak sapka és sál ne legyen a gár-
distákon, ne legyen vezényszó és
alakzat stb. Mire Heininger Ferenc
(aki késõbb érkezett) megkérdez-
te, hogy van-e rendõrségi engedé-
lyünk? Mi mondtuk, hogy van.
Erre Õ azt mondta, hogy ebben az
esetben kár vitatkozni, mert ott
minden le van írva.

Lehet, hogy a sorrend nem
pontos, de én tisztán emlékszem,
hogy az általad kijelölt rész a
fentiek szerint hangzott el. Ott
ültem Kerekes Zoltán mellett és
igen csak kiakadtam, amikor
Farkas János az 500 roma hívá-
sát említette és reméltem, hogy
ezt a választ fogja kapni, amit
Zoli adott.

Egyébként úgy emlékszem,
hogy amikor beléptünk, Farkas Já-
nos valami olyasmit mondott, hogy
"...már be van kapcsolva (felvétel?)".
Tõle kéne megkérdezni, hogy felvet-
te-e az ottani beszélgetést. Akkor
pedig kiderül az igazság.

(Nem volt felvétel, de jobb lett
volna…)

Német Imre képviselõ, az
ügyrendi- és összeférhetetlen-

ségi és szavazatszámláló,
valamint a pénzügyi és

gazdasági bizottság elnöke:

Tisztelt Címzettek!
Emlékezetem szerint Farkas

képviselõ Úr az egyeztetésen azt

mondta, hogy a marosi cigánysá-
gért felelõsséget tud vállalni, ga-
rantálja, hogy õk nem fogják a ren-
dezvényt megzavarni. Azonban
van olyan információja, hogy
Nagybörzsönybõl (?) érkezhetnek
olyanok, akiknek nem tetszik a
rendezvény, esetleg hangot is ad-
nának neki. Értük nem tudja vál-
lalni a felelõsséget. Emlékeim sze-
rint ekkor hangzott el, hogy ha
gond lesz, akkor a Gárda tudna
embereket mozgósítani, amire
Farkas Úr is jelezte, hogy Õ is tud
mozgósítani. Szerintem fenyege-
tésnek egyik sem volt felfogható.
Ezen kívül elhangzott, hogy a ren-
dezvény rendjének biztosítása a
szervezõk és a rendõrség felada-
ta, de abban mindenki egyetértett,
hogy saját lehetõségeihez mérten
megpróbálja megakadályozni a
konfliktust, provokációt.

Úgy gondolom, hogy arról kel-
lene beszélnünk, hogy (informáci-
óim szerint) rendbontás nélkül le-
zajlott a keresztállítás (amelyre
rajtam kívül álló okok miatt nem
értem idõben vissza Nagymaros-
ra, bár szerettem volna részt ven-
ni rajta) és ezért mindegyik fél tett
lépéseket.

Én azt kívánom, hogy váro-
sunkban mindenki békésen éljen
egymás mellett, egymás rendezvé-
nyeit, kellõ tisztelettel látogassuk,
ha nem értünk egyet vele, akkor
nem kell rajta részt venni, és te-
gyük mindezt a törvényes keretek
között!

Kerekes Zoltán -
Új Magyar Gárda

Adjon az Isten!
Szimon Attila állítását meg tu-

dom erõsíteni miszerint 24-e elõtt
felhívott felháborodottan, hogy a
Farkas úr nem ér rá egyeztetni.
Ezek után csodálkoztam is, hogy
mégis sor került az egyeztetésre.

Az egyeztetésen Farkas úr ne-
vetséges feltételekhez kívánta köt-
ni a gárda megjelenését, majd fe-
nyegetõzni kezdett, hogy egy te-
lefonra 500 cigányt tud Nagyma-
rosra hívni. Erre én azt válaszol-
tam, hogy nem készültünk nagy
létszámmal megjelenni, de ha fe-
nyegetnek minket, akkor mi is na-
gyon sokan el tudunk jönni.

A gárdisták tisztességes, dol-
gozó, adófizetõ állampolgárok,
akiknek joguk van bárhol részt
venni, békés senki ellen nem irá-
nyuló rendezvényen és ehhez nem
szükséges a helyi cigány képvise-
lõ engedélye!

A lényeg szerintem nem is az
elhangzás sorrendje, hanem hogy
a gárdisták azért akartak részt ven-
ni a rendezvényen, mert fontosnak

A tisztánlátás érdekében
Vita az adventi keresztállítás körül



Nagymaros                                                                                                              7

tarják az Adventi keresztállítást. A
cigányok pedig azért, hogy meg-
zavarják és ezen nincs mit szépí-
teni! Bizonyíték erre az, hogy a
megjelent cigányok a rendezvény
alatt minõsíthetetlenül, kultúrálat-
lanul viselkedtek szégyent hozva
ezzel a becsületes, beilleszkedett
cigány emberekre, erõsítve velük
szemben is az elõítéleteket.

Az tenné hitelessé és becsülen-
dõvé Farkas urat és a többi cigány
vezetõt, ha rendre utasították vol-
na a provokálni érkezõket, akik a
Himnusz és a Szózat alatt beszél-
gettek, röhögtek, hangosan telefo-
náltak és közben szotyival tele-
köpdösték az utcát. Ugyanis, ha mi
léptünk volna fel, rögtön rassziz-
must, fasizmust kiáltottak volna
minden sajtóban.

Szebb Jövõt! ahol lehet majd
Magyarországon magyaroknak bé-
késen Adventi keresztet állítani
anélkül, hogy a mesterségesen ger-
jesztett, fóbiától vezérelt, korlátolt
emberek fenyegessék a résztvevõ-
ket!

Keczely Béla aljegyzõ

Az alábbi cikkében lévõ két el-
térõ emlékezésre:

1. "Most nem érek rá ezzel fog-
lalkozni".

Amikor a Jobbik  kezdemé-
nyezte a megbeszélést, akkor er-
rõl tájékoztattam Jánost, Imrét,
Lacit. János emlékeim szerint azt
mondta, hogy most nem tudja, el
tud-e jönni, de késõbb (másnap)
visszahívott, hogy tud jönni.

2. "A Magyar Gárda részvétel-
éhez nem járulok hozzá. Ha még-
is megtörténik, ha kell, egy tele-
fonon 500 romát hozok ide."

Én úgy emlékszem, hogy elõ-
ször János mondta hogy attól
tart, illetve olyan információja
van, hogy a Börzsönybõl nagy
számmal  idegenek is fognak
jönni, ha a Gárda megjelenik és
ezért nem tud felelõsséget vállal-
ni erre reagált a Gárda képvise-
lõje.

Talán jó lett volna emlékezte-
tõ felvételt készíteni a késõbbi vi-
ták elkerülése miatt. De talán leg-
jobb lenne, ha a két szervezett kö-
zött  folyamatos párbeszéd lenne
egymás jobb megismerése érdeké-
ben, ez célravezetõbb lenne a bé-
kés egymás mellett élés érdeké-
ben, mint az újságcikkek, illetve
válasz cikkek megjelentetése, ha
mindannyian marosiak és magyar
emberek.

Kár, hogy a békítõ szándékú
egyeztetésbõl ez lett (MIFE leve-
le, János cikke, Attila cikke, kor-
rektúra).

Talán  egyszerûbb lenne a kor-
rektúránál, hogy mindenki megír-

Az elmúlt idõszakban az ország
különbözõ területein az idõsko-
rú lakosság sérelmére több bûn-
cselekményt is elkövettek, mely-
nek során az erõszak mellett fõ-
ként a megtévesztés is szerepet
játszik.

Általában az elkövetõk idõs
emberekhez csengetnek be, és
mint bajba jutott emberek,
rosszullétre, vagy gyermekük
betegségére hivatkozva kéredz-
kednek be a lakásokba, általában
többedmagukkal, és ott a sértett
figyelmét elterelve tulajdonítják
el az értékeket. Elõfordult olyan
eset is, mikor balesetre hivatkoz-
va sürgõs mûtétre kértek kölcsön
pénzt, azzal az ürüggyel, hogy
két órán belül visszahozzák, sõt
még kamatot is tesznek rá, de
természetesen miután a pénzt
megkapták, többé már nem je-
lentkeztek.

Hivatalos személyként fellé-
põk módszerei: - A módszer lé-
nyege, hogy önkormányzat dol-
gozójaként, vagy közüzemi szol-
gáltatást ellátó cég (áramszolgál-
tató, vízmûvek, vagy más szerv)
alkalmazottjaként lépnek fel a
megtévesztõk és általában arra
hivatkoznak, hogy pénzt hoztak
és visszafizetéssel kecsegtetnek.
Általában 20 ezer forintos bank-
jegyet felmutatva abból kérnek
vissza, ezzel úgymond az idõs
korú sértettel megmutattatják a
spórolt pénz rejtekhelyét, ame-
lyet utána már figyelemelterelés-
sel könnyen el is tudnak lopni.

A hivatalos személyként fel-
lépõknél gyakori eset, hogy ci-
vil ruhás rendõrnek adják ki
magukat és közlik a sértettel,
hogy a nyugdíjakat kézbesítõ
postást most vonta eljárás alá a
rendõrség, mivel az hamis bank-
jegyekkel fizette ki a nyugdíja-
kat. A sértett ekkor átadja a nem-
régiben felvett nyugdíját, mely-
re az elkövetõk közlik, hogy
magukkal viszik további vizsgá-
latok céljára, majd ezt követõen
távoznak a pénzzel együtt.

A házalók, elkövetõk általá-
ban a náluk lévõ árut próbálják
meg eladni és így bejutva a la-
kásba a figyelmet elterelve tulaj-
donítják el az értékeket. A má-
sik eset, mikor szintén a náluk
lévõ terméket próbálják meg jó
pénzért eladni, sokszor televízi-
óból is ismert személyekre való
hivatkozással és így jutnak érté-
kekhez, ezzel károsítják meg a
sértettet.  A felvásárlók  eseté-
ben  általában  az  udvaron  vagy
a  ház  körül  elhelyezett tárgyak-
ra  tesznek ajánlatot, ezzel úgy-

mond a sértettet elcsalva a - ter-
mészetesen - nyitva hagyott be-
járati ajtótól, és míg az alkudo-
zás általában a kertben folyik,
addig a tettestárs az üresen ha-
gyott lakásból az értékekkel tá-
vozik. Hasonló módszer, fõleg
egyes településeken végzendõ
nagyobb munkálatok (csatorná-
zás) esetén, hogy a munkagépek
elhelyezése végett néznek ki
egy-egy udvart maguknak és a
fentiekhez hasonlóan, és míg a
sértettel ezt mérlegelik, a nyitott
lakásból az értékeknek lába kel.

Több esetben fordult elõ, fõ-
leg falvakon, hogy arra való hi-
vatkozással jutottak be a sértett-
hez, hogy a szomszéd házat sze-
retnék megvenni, és a padlásra
szeretnének felmenni, mert on-
nan jobban meg tudják szemlél-
ni, hogy milyen állapotban van
a szomszéd ház teteje. Termé-
szetesen ilyenkor a sértett is se-
gítõkész és felkíséri õket a pad-
lásra, ezzel úgymond felkínálva
a nyitott lakás lehetõségét.

A rendõrség ajánlásai: -
Óvakodjunk az idegenektõl, és
ne engedjük be õket a lakásunk-
ba! - Mielõtt kinyitná az ajtót,
gondolja végig: vár valakit?
Megbeszélte valakivel, hogy ma
meglátogatja Önt? - Biztonsági
láncot vagy kart minden esetben
az ajtóra hajtsuk rá! - Ha been-
gedjük mindig, legyen velünk
egy szomszéd, egy rokon! - Ha
ezt megfogadják, sokkal keve-
sebb lesz a látogatójuk, de érté-
kük is megmarad! - Amennyiben
a hívatlan vendég már akaratunk
ellenére belépett otthonunkba,
ne hagyjuk egy pillanatra sem
felügyelet nélkül! - Amennyiben
kellõ határozottsággal lépünk
fel, meghátrál és távozik! - Bár-
kinek is mondja magát (hivata-
los szervre hivatkozik) kérje,
hogy mutassa meg fényképes
igazolványát, és ha lehet, hívjuk
fel azt a szervet, akire hivatko-
zik! - Lehetõleg a zárva tartott
kerítésen, bejárati ajtón keresz-
tül kérdezzük ki a becsengetõ-
ket jövetelük céljáról és csak ál-
lításuk valódiságának ellenõrzé-
se után nyissunk ajtót! - Aki
rosszullétre hivatkozik, hívjunk
mentõt, vagy irányítsuk a közeli
orvoshoz, egészségügyi intéz-
ményhez! - A pénzváltás trükk-
jével próbálkozót a legközeleb-
bi üzletbe küldjük!

Ha gyanús körülményt észlel-
nek, azonnal értesítsék a rendõr-
séget a 107, vagy 112-es telefon-
számom, hívják segítségül szom-
szédjainkat, jó ismerõseinket!

Bûnmegelõzési felhívás
hassa úgy, ahogy Õ emlékszik.

Remélem emlékezésemmel se-
gítettem a békülést.

Petrovics László
polgármester vitazárás

Egy méltatlan csetepaté mar-
gójára.

Nem vagyok történész, de a
családi legendáriumból úgy tu-
dom, hogy Nagymaroson évszá-
zadok óta él békésen egymás mel-
lett sváb, magyar és cigány. De
"varázsütésre" kiderült, hogy akik-
nek sokad-íziglen semmi bajuk
nem volt egymással, köszöntek
egymásnak, tisztelték egymást,
most félnek.

Természetesen senkinek a fé-
lelmét nincs jogom kétségbe von-
ni. De amikor a boltban, az utcán
találkozunk egymással, nem lát-
szik, hogy bármilyen alapja lenne
ennek a rettegésnek. Senki nem
bánt senkit, senki nem ijesztget
senkit. Itt az ideje tehát, hogy be-
széljünk arról, mégis honnan ered-
het a rossz érzés, a félelem. Azt
gondolom, a legfõbb ok a média
és a politika, amely úgy tálal tel-
jesen tisztázatlan hátterû bûncse-
lekményeket, hogy azzal tudato-
san félelmet keltsen a cigányok-
ban. Ez a félelem azért is furcsa,
hiszen a helyi cigányság jó része
szakmával rendelkezik, és generá-
ciókra visszamenõleg megbecsült
tagja a magyar társadalomnak.

Nem tisztem vallási jelképek-
rõl nyilatkozni, de nem hiszem,
hogy egy keresztállítás bárki ér-
zékenységét sérthetné. A hatá-
lyos törvényeket senkinek sincs
joga felülbírálni, tehát ha a rend-
õrség tudomásul vesz egy ren-
dezvényt, azt még a polgármes-
ter sem tilthatja be, és hozzá kell
tenni, én nem is szeretném, ha
újra eljönnének a betiltásos idõk.
Az önkormányzat nem hatalom,
hanem szolgálat. Ezért segítet-
tünk, akár pályázatok írásában is,
és amikor ez a vita elindult, szí-
vesen vállaltam fel a közvetítést
a két fél között. Azzal, hogy ki
mondta elõször, hogy ötszáz ci-
gányt vagy ötszáz gárdistát hoz,
nem kívánok foglalkozni. Arra
kérek mindenkit, térjünk vissza
oda, amikor békében éltünk, és
nem azt kellett megtudnunk az
országos sajtóból, hogy közöt-
tünk etnikai konfliktusok van-
nak. Ez a város túl kicsi ahhoz,
hogy ne az összefogásban gon-
dolkodjunk. Persze azonos játék-
szabályok alapján.

(A fenti témában további vé-
leményt nem közlünk, a témát
véglegesen lezártuk - a szerk.)
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Tisztelt Álláskeresõ!

Hallott már a TÁMOP 1.1.3.
Programról?

A Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program 1.1.3. “Út a mun-
ka világába” címû kiemelt pro-
jektjének célja a munkaerõpiac-
ról kiszorult rendelkezésre állási
támogatásban részesülõ/részesült
személyek visszasegítése a nyílt
munkaerõpiacra.

A program idõtartama:
2009-2011.

Kik kerülhetnek be a prog-
ramba?

Azok az álláskeresõként nyil-
vántartott személyek, akik

- a programba kerülés idõpont-
jában rendelkezésre állási támoga-
tásra (RÁT) jogosultak, vagy

- a programba kerülés idõ-
pontját megelõzõ egy évben ren-
delkezésre állási támogatásra
voltak jogosultak feltéve, hogy
nyílt munkaerõpiacon történõ el-
helyezkedésükre csak akkor van
lehetõség, ha foglalkoztathatósá-
guk javítására a program szerin-
ti támogatásban részesülnek.

Milyen támogatásokat vehet-
nek igénybe az álláskeresõk a
program keretében?

Szolgáltatások: ingyenes
szolgáltatásként egyéni vagy
csoportos tanácsadásban (példá-
ul álláskeresési, önéletrajz-írási
technikák elsajátítása), illetve
mentori segítségben részesülhet.

Képzés támogatása: ameny-
nyiben bekerül a programba,
szakmát szerezhet, illetve nyel-
vi, informatikai képzésen vehet

részt. A tanfolyami díj és a vizs-
gadíj összegét 100 százalékban
támogatja a munkaügyi központ.

A képzés ideje alatt keresetpót-
ló juttatásban részesülhet, illetve
a lakóhelye és a képzés helyszíne
között tömegközlekedési eszköz
igénybevétele során felmerült uta-
zás költségeinek megtérítését is le-
hetõvé teszi a program.

Önfoglalkoztatás támoga-
tása: ha saját maga foglalkozta-
tását vállalkozóként vállalja, 6
hónapig a minimálbér (2010-ben
73.500 forint) összegének meg-
felelõ támogatásban részesülhet.

Milyen támogatásokat vehet-
nek igénybe az álláskeresõk fog-
lalkoztatását vállaló munkálta-
tók a program keretében?

Foglalkoztatás bõvítését szol-
gáló támogatás (bértámogatás):
az álláskeresõ foglalkoztatását
vállaló munkáltató számára nyúj-
tott támogatás (munkabér + járu-
lékai maximum 50 százalékáig).

Bérköltség támogatás:
munkatapasztalat szerzés, mun-
kakipróbálás vagy munkagya-
korlat szerzés keretében szintén
a munkáltatónak nyújtott támo-
gatás (munkabér + járulékai ma-
ximum 100 százalékáig).

Munkába járás támogatása:
A támogatott foglalkoztatás idõ-
tartama alatt a munkába járással
kapcsolatosan felmerült helyközi
utazás költségének megtérítése.

Amennyiben a program fel-
keltette érdeklõdését, keresse
munkatársainkat a Közép-ma-
gyarországi Regionális Munka-
ügyi Központ kirendeltségein.

Út a munka világába

Az élet
Egyesek szerint gondtalan,

Van, aki számára boldogtalan.
Sokszor olyan, ahogy alakítod,
De nem mindig te irányítod.

Van egy fõnök, odafenn,
Aki mindent úgy tesz, hogy

Neked a legjobb legyen.
Annyiszor bizonyít, higgy benne!

Ha van olyan az életedben
Ami szép, azt néki köszönheted.

Nehéz a mai világ, tudom,
De légy optimista és boldog!

Csak a jóra és a szépre gondolj
Így majd szép lesz és megszûnnek a gondok.

Aki jó hozzád, becsüld meg!
Ha barátod elhagy, ne csüggedj,

Nem szeretett igazán,
Hamarosan jön új, talán.

Isten segít mindenben
Kérlek bízz benne!

FARKAS RAMÓNA

8.OSZTÁLYOS TANULÓ

Köszönetnyilvánítás
Kárpáti Zsuzsa, a Pest Megyei Közgyûlés tagja déligyümölcs
adománnyal kedveskedett a nagymarosi óvodás gyermekeknek.
Mindannyiuk nevében szívbõl köszönjük az általa felajánlott
gyümölcsöt, melyet a gyerekek örömmel fogyasztottak!

AZ ÓVODA VEZETÉSE

Január hónapban sikeresen le-
zajlottak a mûvészeti iskolások
vizsga-elõadásai. Nagy sikert
aratott a táncosok mûsora.

A zenemûvészeti ág vizsga-
hangversenyei családias lég-
körben zajlottak. Alkalma nyílt

Sikeres vizsga-elõadások
a nagyközönségnek, hogy gyö-
nyörködhessenek tehetséges
növendékeink produkciójában.

Megköszönjük tanulóink-
nak és felkészítõ tanáraiknak a
színvonalas elõadást!

ISKOLAVEZETÕSÉG

Köszönet az 1 százalékért
Tisztelt Nagymarosiak!

A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány ezúton szeretné meg-
köszönni segítségüket. A 2009. évben az adó 1 %-ából be-
folyt összeg: 278.152,- forint volt.

A felajánlásokból a mûvészeti iskola rászoruló diákjait,
az osztálykirándulásokat, iskolai rendezvényeket támogattuk.

Továbbra is kérjük, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a
“Nagymarosi Iskoláért Alapítvány” javára.

Adószám: 19182779-1-13
Támogatásukat köszönjük!

NAGYMAROSI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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Többen kérdezték már tõlem, hogy mit
ünnepelünk február 14-én, Valentin nap-
ján. Minek ez a nagy felhajtás – jegyezte
meg egyikük rosszallóan -, mikor az em-
berek szegények, munkanélküliek, sem
kedvük, sem pénzük nincs arra, hogy vi-
rágokat küldözgessenek egymásnak.

A válaszon töprengve, tekintetem az
asztalon szerénykedõ hóvirágcsokorra téved. A tavasz hírnö-
ke, tehát kedves a szememnek és a szívemnek. Ez a pici csok-
rocska, amely él a csöpp vázában, minden pillanatban rám
nevet. Mintha az összes kis rostjával azt érezné, hogy villa-
násnyi létének az örömszerzés ad életet. Azért nyílt ki a zord
télben, hogy bearanyozza a tavaszt, felébressze a téli álmát
alvó szerelmet. Nincs tökéletesebb remekmû, forróbb vallo-
más, erõsebb tartóoszlop egyetlen szál gyenge, harmatos vi-
rágnál. Mert hazudni lehet szerelmet, de virágot kapni – sok
évi házasság után csak attól lehet, aki kopaszodva, pocakot
eresztve sem érzi feleslegesnek az udvarlásnak, a nõ örök meg-
hódításának ezt a szép, lovagias formáját.

A hosszú tél lehûti az érzelmeket is, ezért sóvárogjuk epedve a
tavaszi újjászületést és májust, a szerelem hónapját. De kinek van
türelme kivárni a májust, ha most érzi sürgetõ szükségét annak,
hogy szeressen, és viszont szeressék. Ezért találták ki a februári
szerelemünnepet Valentin, illetve nálunk Bálint napját. Ilyenkor
az egész világon – Amerikától a vén Európáig – minden a szere-
tet és a szerelem körül forog.

De hát kinek köszönhetjük ezt a szép ünnepet?
Bálint, vagy latinosan mondva Valentinus ókeresztény püs-

pök volt, aki 269-ben a hitéért szenvedett vértanúságot, késõbb
viszont szentté avatták. Halálának emléknapján, február 14-én a
mediterrán éghajlatú országokban már virágba borul a termé-
szet, s a madarak nászát is akkor ünnepelték.

S mert az emelkedett hangulat nem áll meg a madaraknál, a
XIV. században úgy döntött a pápa, hogy ez a nap legyen a tiszta
szerelem napja.

Kereken húsz éve (1990) nálunk is bevezették a Valantin-Bá-
lint nap hagyományát. A Magyar Virágkötõk Egyesületének el-
nök asszonya, dr. Guba Lászlóné 1991-ben megalapította a Va-
lentin Napi Szeretetcsokor intézményét. S mert a szerelemünnep
hazai megalapítója nõ, az egyesület  minden évben szeretetcso-
korral köszönt egy jeles férfiút. Az elsõ évben Göncz Árpád kapta
a csokrot, a második évben a szívátültetõ Szabó professzor, 1993-
ban, az olimpia évében Schmitt Pál, majd Koltai Róbert színész
és így tovább veszik át a szeretet és a szerelem virágjelképét.

Szeretet, szerelem. Mi lehet ennél szebb, értékesebb a vilá-
gon? A gyûlöletnek rengeteg napja van. Legalább egyet szentel-
jünk a mosolynak, a szeretetnek és a Szerelemnek.

Az idei Valentin nap vasárnapra esik. Varázsoljuk a magunk
módján ünnepivé ezt a vasárnapot.

NÓGRÁDY LÁSZLÓ

Szerelem-ünnep – Bálint nap

Minden ember életében vannak
nehézségek. Különbség csak ab-
ban van, hogy az milyen mélysé-
gû, mennyire érint bennünket, ho-
gyan tudjuk hordozni. Tudunk-e
azzal együtt élni, vagy meghalad-
ja az erõnket, lehetetlenné teszi
addigi életünket.

Bármelyikünk kerülhet ilyen
helyzetbe egy betegség, egy hir-
telen haláleset, egy rossz házasság,
nehezen kezelhetõ gyerek, munka-
helyi problémák, munkahelyvesz-
tés, vagy valamilyen szenvedély-
betegség miatt.

A hosszú ideig fennálló lelki
egyensúlyvesztés által növekszik
az esélye a testi megbetegedések-
nek is.

A mentálhigiénés, illetve a
lelkigondozói kapcsolatban a ne-
hézségek feldolgozásán, és a lelki
egyensúly visszaállításán dolgo-

A Pax Corporis Alapítvány
Lelkigondozói Szolgálata

Czapp Enikõ vagyok. 44 éves, elvált, 2 gyermek édesanyja.
Lelkészi végzettségemen túl mentálhigiénés és lelkigondozói
diplomákkal rendelkezem. 12 év lelkészség után most mentál-
higiénésként, lelkigondozóként dolgozom.

Sokféle döntést kellett meghoznom az életem során, sokféle
nehézséggel találkoztam személyesen is. Tudásom így nem
pusztán egy elméleti tudás, hanem sok esetben egy megküz-
dött tapasztalat, megoldás is.

Készen állok arra, hogy az engem felkeresõk mellé álljak,
segítve õket problémáik meglátásában, közös erõvel keresve
a megoldási lehetõségeket.

Hiszem, hogy ezek léteznek. Megtalálásukkal kiegyensú-
lyozottabb, boldogabb, újra élhetõ lehet az élet.

CZAPP ENIKÕ

zunk, keresve a személyes megol-
dási lehetõségeket.

Várjuk azok jelentkezését, akik
valamilyen nehézséggel küzdenek,
és szükségét érzik a segítségnyúj-
tásnak.

Megfelelõ létszám esetén, az
egyéni beszélgetéseken túl csopor-
tokat is tudunk indítani az azonos
élethelyzetben levõk számára.

Az egyéni beszélgetések al-
kalmanként 2500 forintba, a cso-
portosok 1500 forintba kerülnek.
A szociálisan rászorultak számá-
ra az alapítvány támogatása kér-
hetõ.

A jelentkezéseket a 06-30/564-
6700 telefonon, illetve a nagyma-
rosi orvosi rendelõben Rendessy
Annamária doktornõnél várjuk!

CZAPP ENIKÕ

MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBER,
LELKIGONDOZÓ

Betegek lélekerõsítõ napja
Március 6.

PROGRAM:  9 órakor: szentmise a templomban, 10-tõl
12 óráig: elõadás, kiscsoportos, témafeldolgozás, lehe-
tõség egyéni lelkigondozói beszélgetésre a napköziben.

ELÕADÁS:  A szenvedés értelme a Bibliában - dr. Egri
László baleseti sebész, lelkigondozó, diakónus

A délelõtt ökumenikus áhítattal fejezõdik be.
Szeretettel várunk mindenkit, kortól

és felekezettõl függetlenül!
REFORMÁTUS GYÜLEZET  SZENT RÓKUS KARITÁSZA rendezõség
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Tisztelt Adózó nagymarosi pol-
gárok!

A helyi iparûzési adóval
összefüggõ hatásköröket 2010.
január 1. napjától kezdõdõ adó-
éveket érintõen az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
(továbbiakban: APEH) gyako-
rolja.

A 2010-es év még az átme-
net, az átállás éve lesz. Ebben
az évben még lesznek az adó-
zóknak olyan kötelezettségei,
amelyeket a helyi önkormány-
zatokhoz kell teljesíteni, illet-
ve olyan kötelezettségek, me-
lyeket már az APEH felé.

1. A következõkben az adó-
zókat érintõ változásokat te-
kintjük át, idõrendi sorrend-
ben:

2010. március 15.: 2010.
elsõ félévi adóelõleg befizeté-
se a helyi önkormányzati
számlára, az elõzõ évekhez
hasonlatosan. A fizetendõ elõ-
leg összegérõl az adózók, a
február hónap folyamán kikül-
désre kerülõ “Egyenleg értesí-
tõbõl” kapnak tájékoztatást.

 2010. május 31.: 2009.
évi iparûzési adóbevallások be-
nyújtásának határideje az ön-
kormányzathoz.

A bevallás benyújtásával
egyidejûleg – akinek a 2009.
évre befizetett elõlegnél több a
2009. évi fizetendõ adó össze-
ge – a helyi iparûzési adó
számlaszámra a bevallás be-
nyújtásával egyidejûleg az adót
is meg kell fizetni. Késedelmes
bevallás és megfizetés esetén
a késedelmi pótlék számítás
kezdete: 2010. június 1.

2010. szeptember 15.:
2010. második félévi adóelõ-
leg megfizetése az APEH
iparûzési adó beszedési
számlájára.

2010. december 20 .:
iparûzési adó feltöltése a vár-
ható éves adó 90%- ára, az
APEH iparûzési adó besze-
dési számlájára.

2. Iparûzési adó hatálya
alá bejelentkezés:

Azon adózók, akiknek
2010. január 1. napja elõtt
keletkezett adókötelezettsége
az önkormányzat illetékességi
területén, de 2010. január 1-ig
nem jelentkeztek be az ipar-

ûzési adó hatálya alá, annak
2010. évben a helyi önkor-
mányzatnál kell bejelentkez-
niük és beadni az elõzõ évek
iparûzési adó bevallásait.

2010. január 1. napja után
kezdõdõ iparûzési adó tevé-
kenység esetén az adózó már
az APEH felé teljesíti beje-
lentkezését, a változás bejelen-
téseit (megszûnés, székhely-,
telephely változás, egyéb ada-
tok változása).

3. Vállalkozási (iparûzési)
tevékenység megszûnése:

Azon adózók, akiknek ipar-
ûzési tevékenységük megszû-
nésének dátuma 2009. decem-
ber 31. napja, vagy az elõtti,
a változás bejelentést és a záró
iparûzési adó bevallását a he-
lyi önkormányzathoz kell
benyújtaniuk.

A 2009. december 31. nap-
ja után megszûnt iparûzési
adó kötelezettségek esetén a
bejelentés és a záró bevallás
benyújtását az APEH felé kell
megtenni.

4. Ideiglenes iparûzési te-
vékenység:

Az iparûzési tevékenységet
ideiglenes, alkalmi jelleggel
folytató adózó a tevékenység
megkezdése elõtt – de legké-
sõbb a tevékenység megkezdé-
sének napján – köteles azt be-
jelenteni. 2009. évrõl az ön-
kormányzati adóhatósághoz,
2010. évrõl az APEH-hez és
az adót az APEH számlájá-
ra kell megfizetni. Bár az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény elõírja, hogy a
bankszámla nyitására kötele-
zett adózónak befizetéseit ki-
zárólag bankszámlán keresztül
lehet teljesíteni, az adóbevéte-
lek hatékony biztosítása érde-
kében mégis lehetõséget adnak
arra, hogy a helyszínen átad-
ható legyen az adó megfizeté-
sére szolgáló átutalási megbí-
zás.

A tevékenység befejezésé-
rõl, a befejezés napjával – az
iparûzési adó megfizetésével
egyidejûleg – bevallást kell
benyújtani a fenti idõpontok
szerint vagy az önkormányza-
ti, vagy az állami adóhatóság-
hoz.

Vásározói tevékenységet
folytatók tekintetében is ez a

szabály érvényesül, minden
napon, amikor valamely tele-
pülésen árusítanak, azt az
APEH felé (legkésõbb aznap)
jelenteni kell, illetve az adót
meg kell fizetni.

A helyi önkormányzatok
adatszolgáltatási kötelezettség-
gel tartoznak az APEH felé a
területükön ideiglenes iparûzé-
si tevékenységet végzõkrõl,
vásározókról, havi gyakoriság-
gal.

5. Bevallás (állandó és ide-
iglenes):

2009. évrõl az önkormány-
zati adóhatósághoz, 2010-tõl
és a továbbiakban az APEH-
hez.

Az adóalap megosztás ará-
nyát az éves bevallásokon je-
lölni kell, amennyiben az adó-
zó több településen is folytat
iparûzési tevékenységet, illet-
ve székhelye és telephelye nem
azonos településen található.

6. Fizetési könnyítés, adó-
mérséklés:

Az adózó fizetési könnyí-
tés, adómérséklés iránti kérel-
mét az APEH- hez nyújtja
be, mely 5 napon belül az ille-
tékes önkormányzathoz küldi
meg a kérelmet véleményezés-
re. A helyi önkormányzati adó-
hatóság a birtokában lévõ in-
formációk alapján, figyelembe
véve adózó addigi adózói ma-
gatartását, a fizetési nehézség
kialakulásnak körülményeit 30
napon belül nyilatkozik az
APEH-nak a fizetési könnyítés
megítélésérõl vagy elutasításá-
ról és feltételeirõl. Ezután az
APEH 15 napon belül hozza
meg a nyilatkozatnak megfele-

lõen határozatát, mely ellen az
adózó jogorvoslattal élhet.

Az eddigi gyakorlatnak
megfelelõen a kérelmet írásban
kell benyújtani.

7. Ellenõrzés, önellenõrzés
2010. január 1. napja elõt-

ti évekre vonatkozó önellenõr-
zések és ellenõrzések esetében
2011. december 31-ig az ön-
kormányzati adóhatóság jár
el.

2010. január 1. napja utá-
ni évekre vonatkozó ellenõr-
zés, önellenõrzés az APEH
hatáskörébe tartozik.

8. Hátralék, végrehajtás
Azon hátralékok melyeket

még az önkormányzatokhoz
kellett az adózónak megfizet-
ni (beleértve a 2010. március
15-ig esedékes elsõ féléves
adóelõleget is), nem kerülnek
át az APEH nyilvántartásba,
azok behajtásáról továbbra is a
helyi adóigazgatási iroda intéz-
kedik – elévülési idõn belül. A
végrehajtás elévülése 5 év.

A hátralék behajtás során a
helyi adóigazgatási iroda – töb-
bek között – letiltási rendel-
vény, hatósági átutalási meg-
bízás benyújtására is jogosult.

A késõbbiekben keletkezett
hátralékok tekintetében az
APEH intézkedik.

Amennyiben további kérdé-
seik vannak szívesen állunk
rendelkezésükre ügyfélfogadá-
si idõben,

- telefonon a 06/27-595-
100/123 mellék, valamint

- e-mail-ben:
ado@nagymaros.hu.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ADÓCSOPORT

Tudnivalók a helyi iparûzési adó változásairól
2010. január 1-tõl

KÖZBESZERZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztatjuk lehet-
séges ajánlattevõket, hogy megjelent az ÁROP-3.A.1 - A pol-
gármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyar-
országi régióban keretében megvalósuló Hatékony hiva-
tal Nagymaroson, ÁROP-3.A.1/A-2008-0049 számú pro-
jekt megvalósítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívása.

A dokumentáció bruttó 50.000 forintért vehetõ át az ön-
kormányzatnál, miután a dokumentáció díja átutalásra került
a 11742094-15394033 számú bankszámlánkra. A dokumen-
táció a befizetés igazolása ellenében adható át.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alkalmassági kritériumo-
kat (a felelõsségbiztosítás kivételével) ajánlattevõk, közös
ajánlattevõk és 10 százalék feletti alvállalkozóik együttesen
is teljesíthetik. Az eljárásra közös ajánlat is adható.

Az ajánlattételi határidõ: 2010. február 18. 10 óra.
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Külföldre utazni a Kádár-
korszakban nem volt egysze-
rû dolog.1964 tavaszán végre
kaptunk engedélyt és 70 dol-
lárnak megfelelõ valutát.
Emmer József, becenevén
(Maroson mindenkinek van)
Csembi barátommal elindul-
tunk õsöket kutatni Tirolba.
Tervezett hét napunkból az
elsõ kettõt Bécsben töltöttük.
Bár volt foglalt lakásunk, ab-
ban sokat nem aludtunk. Meg-
jegyzem, ebben szerepe volt
Melts Mityu barátom apjától
hallott híres Korán idézetnek,
amely szerint, aki alszik az
nem él. Látni, élvezni akartuk
az Osztrák-Magyar Monar-
chia fõvárosának építészeti re-
mekeit, kulináris újdonságait
és mindent. Kívánságunk szó
szerint teljesült. Megkóstoltuk
az itthon nem kapható kóla és
Sacher torta ízét. Egy rohanás-
ban megnéztük a Schönbrunni
kastélyt, Ausztria legszebb pa-
lotáját, Mária Terézia pazar
nyári rezidenciáját. Ezt az
1750-es években a Versailles-
i kastély mintájára építettek,
csodálatos kerttel, 1400 szo-
bával, amelybõl sajnos csak
400 látogatható. “I’ts a must”
mondaná egy angol, azaz meg
kell nézni.

1863-ban átadták I. Ferenc
József rendeletére épített az
óváros és az elõvárosok között
húzódó 4 kilométer hosszú
Ringstraßét, amely a Duna-ka-
nális Schottenring pontjától
körülöleli a belvárost a

Nagymaros és a nagyvilág
1. rész: Ausztria

A cikksorozat címe talán rejtélyes, de végigolvasva az egyes cik-
keket kiderül minden. A mai napig Dél-Amerika és Ausztrália
kivételével bejártam szinte az egész világot. Barátaim utazó nagy-
követnek neveznek. Az is voltam és utazásaim során mindig sort
kerítettem arra, hogy Nagymarosról, lakóiról, a híres barokk
templomunkról, kulturális értékeinkrõl büszkélkedve beszéljek
külföldi ismerõseim, barátaim elõtt. Sõt jó házigazdaként meg is
hívtam õket ide Nagymarosra, ezzel is hozzájárulva szülõhelyem
értékeinek jobb megismeréséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.
Két beszélt nyelv birtokában könnyen boldogultam 4 találmá-
nyom külföldi értékesítésekor, illetve a nemzetközi tudományos
konferenciák hivatalos programjain és az azt követõ esti fogadá-
sokon. A német és az angol nyelv ismerete nélkül mindezen iz-
galmas élményeimrõl most nem írhatnék. Minden lehetséges al-
kalmat felhasználok arra, hogy felhívjam a fiatalok figyelmét a
nyelvismeret fontosságára, e nélkül ma itthon és az EU-ban élni
nem lehet. Ezért is támogatom jó szívvel az általános iskola német nyelvû oktatásának fejlesztését,
elõsegítve fiataljaink jövõbeni boldogulását. Most pedig dõljenek hátra kényelmes karos székeik-
ben és olvassák figyelmesen Nagymaros és a nagyvilág kapcsolatáról szóló cikksorozatomat.

Stubenringig. Ez a terület ma
is a legtöbb látnivalót kínálja
a turistáknak. Akkoriban a
belvárost a Duna-kanális felé
kettészelõ Kärtnerstraße még
egy 2 sávos egyirányú forgal-
mas utca volt, ma szépen ki-
épített színes forgatagú,
nyüzsgõ sétáló utca, óriási üz-
letportálokkal. Az elsõ hazai
“turista fecskék” mindegyike
a Graben (árok) mindig is a
pénzforgatáshoz és az üzlete-
léshez értõ kereskedõihez re-
pültek, az akkor divatos nej-
lon cuccok begyûjtésére. A
budapesti, szocialista körül-
mények között “dolgozni”
kényszerülõ rokonaik név-
jegyének széttépett felével a
Grabenen akár 50 százalékos
áron is lehetett vásárolni nej-
lon kabátot, inget, harisnyát,
meg mindent, ami abból ké-
szült. Ez egy örület volt. A
bevásárlók (ezek nem voltak
turisták) zömét nem érdekel-
ték a Graben 300 méteres su-
garában található építészeti re-
mekek.

A Staatsoper neoroman-
tikus stílusú épületét 1869-ben
avatták fel. Bécsi útjaim egyi-
kén belülrõl is bámulatba ej-
tett. A színpad, az alsó kiszol-
gáló gépezet és a zsinórpad-
lás területe, illetve térfogata
nagyobb, mint az összes nézõ-
téré. A hagyományos újévi
koncert közvetítésekor látha-
tó belsõ tér architektúrája a
pompás virágözön nélkül is
csodálatos.

A Stephanplatzon magaso-
dik 137 méteres tornyával
Délkelet-Európa legjelentõ-
sebb építészeti emléke, a
Stephans-Dóm. Gazdag belsõ
tárgyai közül magyar vonat-
kozása miatt kiemelem azt a
szószéket, amelyrõl
Kapisztrán János hirdette meg
a török elleni hadjáratot és a
Máriapócsból származó Ma-
donna-oltárképet. 40 évvel
késõbb tudtam meg, hogy a
Dóm keleti oldalán nyugszik
egy vörös márvány sírboltban
Franz Zoller egykoron volt
gazdag posztókereskedõ, aki-
nek öccse Michael a
Rittergasse 10 számú házban
ingyenes, bentlakásos iskolát
alapított a szegény tiroli diá-
koknak. 1862-ben Bécs elöl-
járói az utcát a mecenánsról
nevezték el. Ma a Michael von
Zoller  utca a Mária-
hilferstrasse-n a Westbahnhof
felé a Neubaugasse mellett ta-
lálható.

A belvárosban és a Ring
mentén annyi stílusokban gaz-
dag, remekbe szabott épület,
tér, szobor van, hogy azok is-
mertetése, méltatása e cikk ke-
retein belül lehetetlen.

Viszont felsorolásuk a tel-
jesség igénye nélkül fontos,
hogy ifjú marosi diákjaink
megtalálják azokat, ha egyszer
arrafelé vetõdnek.

A Burg a Heldenplatzot
(Hõsök tere) õvezõ hatalmas,
tagolt épület együttes, a Habs-
burg császárok rezidenciája.

Közelében található Herren-
gasse-ban magyar vonatkozá-
sú paloták sorakoznak. A
Batthány és az Eszterházy pa-
lota 1695-ben épült. Ez utób-
bi vendége volt Josef Haydn
10 éven át. Az 5. számú épü-
letben született Széchényi Ist-
ván. Innen egy ugrásnyira van
a Pálffy család reneszánsz pa-
lotája. A Graben közepénél
feltûnik a Peterskirche, ame-
lyet a római Szent Péter Bazi-
lika mintájára terveztek.

Bécs középkori központja
a Hoher Markt (piac) volt,
még régebben a római tábor
területe. A tér 10. számú épü-
lete az Anker biztosítóé, an-
nak falán zenélõ óra van,
amely délben felvonultatja az
osztrák történelem neves
alakjait. Néhány lépésre van
a régi városháza, amelynek
egyik szobájában fejezték le
1671. április 30-án az össze-
esküvéssel vádolt Nádasdy
országbírót.

A Heldenplatz átellenében
a Ringen 3 mûremek van. A
Votivkirche (fogadalmi temp-
lom), amelynek neogótikus
homlokzatát díszítõ szobrai
között találjuk I. István és I.
László királyaink kõalakjait.
Belsejében Szent Erzsébet
szobra és festett üvegablaka-
in Nagy Lajos a magyar címer-
rel látható.

A Parlament (1883) épüle-
tét az egykor soknemzetiségû
birodalom népképviseletére
hozták létre. A Kunsthistori-
sches Museum 1891 óta fo-
gadja látogatóit. Széles, már-
vány lépcsõházát Munkácsi
Mihály a Képzõmûvészet di-
csõítése munkája díszíti.

A Naschmarkt (zöldség és
gyümölcs piac) közelében van
a 72 méter magas kupolájú
gyönyörû barokk Kalskirche,
amelyet VI. Károly császár
(magyar királyként III. Kár-
oly) építtetett. A piac túlolda-
lán a régi Theater an der
Wienben adták elõ Beethoven,
Mozart, Strauss, Lehár, Kál-
mán Imre mûveit. Utolsóként
a két barokk épületbõl álló
Belvedere palotát említem,
amelyet Savoyai Jenõ herceg,
gyõztes hadvezérnek építet-
tek. A felsõ palotában lakott
10 éven át Ferenc Ferdinánd
trónörökös 1914-ig, szaraje-
vói meggyilkolásáig.

(folytatjuk)
DR. ZOLLER JÓZSEF
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Olvasóink írták
Továbbra is legyünk

szeretettel egymás iránt

Tisztelt Nagymarosi Barátaim!

Tíz éve élek itt, mint bevándo-
rolt, “jöttment” a nevem. Sze-
retnék néhány dologról szépet
mondani, megemlékezni a kis
városunkban történtekrõl.

Ez az évtized mind a vá-
ros, mind pedig a városfej-
lesztés szempontjából, az
anyagi körülmények miatt
nehéz volt.

De szerencsére vannak
olyan civil közösségek, ame-
lyek széppé és kellemessé te-
szik városunk embereinek éle-
tét.

Mindent nem tudok felso-
rolni, de egyet-kettõt kiemel-
nék: például ANNA Klubot,
mely többek között rendezi a
templomi karácsonyi kórus-
koncerteket. Legfõképpen ki-
emelném az “Anikót” Ivor
Andrásnét, aki a rendezvények
szervezésével sok kellemes
napot szerzett a marosi embe-
reknek.

Ezek közé tartozik például
sváb piknik, sváb bál. Amit le-
írtam csak két példa, de ha fel-
sorolnám az összes eseményt,
s rendezõit, akkor attól félek,
az újság betelne vele.

Ezt a néhány sort csak
azért írom le, hogy továbbra
is szeretettel legyünk egymás
iránt és sok szép napot tölt-
sünk el együtt, a mi kis kö-
zösségünkben, kisvárosunk-
ban.

Nagyon sok szeretettel:
“JÖTTMENT”

Köszönet
Kedves Nagymarosiak!

Örömmel olvastam a Nagy-
maros újság lapjain az adventi
beszámolókat, a már hagyomá-
nyos karácsonyi készülõdés
apropóján. Mint már eddig is
több ízben, újból tapasztalhat-
tam, hogy összetartó közösség
a miénk, és egyre inkább azzá
válik.

Azok a lelkes személyek,
akik mozgatói, szervezõi, rend-
szeresen dolgozó résztvevõi a
jeles eseményeknek települé-
sünkön, igazán dicséretet, há-
lás köszönetet érdemelnek.

Gondolok itt a fúvósokra,
énekkarokra, a Nyugdíjas Klub
tagjaira, az ANNA Klubra, lel-
kes pedagógusainkra és a tanu-
lókra is (elnézést kérek azok-
tól, akik a felsorolásból kima-
radtak), mindenkire, akik rend-
szeres fellépésükkel, szorgos
munkájukkal teszik szebbé,
értékesebbé, vonzóvá és boldo-
gítóvá ezeket az alkalmakat.
Köszönet érte és köszönet
azoknak a vállalkozóknak is,
akik anyagiakkal is támogatják
Nagymaros rendezvényeit.

Sokszor találkozhattunk
már a lap hasábjain Ivor
Andrásné Anikó beszámolói-
val, melyekben egyúttal õ fe-
jezte ki köszönetét a nagyma-
rosiaknak egy-egy rendezvény
sikeréért. Õ több éve már igen
sok rendezvény értelmi szer-
zõje, ötletgazdája és legtöbb-
ször tevékeny munkása is egy-
ben.

Most ezúton szeretnék a
nagymarosiak nevében köszö-
netet mondani Neki és a csa-
ládjának is, fáradhatatlan, lel-
kes, sokrétû, odaadó munkáju-
kért. Meggyõzõdésem, hogy ez
a családi háttér megsokszoroz-
za erejét, és örömtelivé teszi a
nem ritkán hosszú, fáradságos
ünnepi rendezvényeket számá-
ra is.

Kívánom, hogy jó egész-
ségben, szeretõ családja köré-
ben még sok-sok évig legyen
ötlete, ereje szép munkájához,
a mi örömünkre!

Köszönjük és nagyon sok
sikert kívánunk!

KRAKKÓ JÁNOSNÉ

ÉS A NAGYMAROSIAK

- 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”

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVÍZ
BAXI, BERETTA, ARISTON, FÉG, FERROLI,
DEMRAD, IMMERGAS, STIEBEL ELTRON,
RADIANT, OCEAN, TERMOMAX, JUNKERS,
VAILLANT, WESTEN STB...

Megbízható szakemberekkel, 14 év tapasztalattal
elfogadható áron vállaljuk készülékének javítását,
karbantartását. Pl. kombi cirkó karbantartása:
8500 forintt kiszállással együtt.

JUHÁSZ RÓBERT 06 20/9-43-22-12

EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAI-
RA. Február 25-én, csütörtökön este 6 órakor az Ereklyés
Országzászlónál megemlékezést tartunk ”A kommunizmus
áldozatainak emlékére”. Díszvendégünk Lovag Vitéz
Forgách Ferenc ’56-os halálraítélt. Minden megemlékez-
ni vágyót szeretettel és tisztelettel várunk.

*
ELÕADÁS. Március 3-án, szerdán este 18 órakor a Bethlen

Sörözõben elõadást tart Szilágyi György, a Jobbik elnöki kabi-
netjének vezetõje, a Nemzeti Egyletek országos fõkoordinátora.
Vendégünk Bedéné dr. Balog Róza, a Jobbik Pest megye 1. szá-
mú választókerületének parlamenti képviselõ-jelöltje.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

NAGYMAROSI SZERVEZETE

Totó-lottó árusítás,
egyenlegfeltöltés (sorsjegy, játék)

a Kiss Játékboltban!
Nagymaros, Váci u. 50. (Váci utca -

Tégla utca sarok a Panorámával szemben)
Nyitva tartás

H-P: 8-tól 17-ig
Szombat 8-tól 15-ig
Vasárnap 8-tól 12-ig
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ÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROK

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/fax: 27/316-100

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK

LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Téli gondolatok
 A téli hideg nagytestû kutyáknak nem jelent különös

problémát, a kistestûek azonban könnyen áthûlhetnek. Egy
yorkie sétáltatásához nagy mínuszokban feltétlenül kis ka-
bátkát javaslok. A száraz, széltõl védett kuckó, házikó mind-
egyiküknek kijár. A vizes bunda nem véd a hidegtõl.

 Idõs kutyák izületi panaszai ezekben a hónapokban szok-
tak súlyosbodni. Ne hagyjuk õket szenvedni, jó gyógysze-
reink vannak panaszaikra.

 A víz iható, a jég nem!!! Naponta többször adjunk friss
vizet a kutyusnak. Víz nélkül beszûkül a vese mûködése,
rejtett problémák végzetessé fajulhatnak. A meghagyott
összefagyott ételt se hagyjuk a tálban, melegítsük fel mie-
lõtt újra kínálnánk kutyánknak.

 A közhittel ellentétben a bolhák nem pusztulnak el a
hidegben. Súlyos bolhásság tud kialakulni télen is. Gon-
doskodjunk a paraziták irtásáról!

 Télen ellik a kutyánk? A kölyköknek melegre van szük-
ségük. A széles körben elterjedt kutya herpesz vírusa hi-
degben napok alatt elpusztítja a kölyköket.

 A tél a disznóölések idõszaka. Csontot csak mértékkel
etessünk, és mindig adjunk mellé egyéb ennivalót is!!!
Hetente kell eltávolítanom kutyák végbelébõl a gipszsze-
rûen összeállt végbéldugót. Sajnos néha csak hasi mûtét és
bélmetszés segítségével tudom eltávolítani a felgyülemlett
csontot.

 Végül újra csak kérek mindenkit, ne petárdázzunk az
ünnepek alatt! Minden évben ember és állat életek bánják
ezt a balkáni õrületet.

DR. DROBILICH JÁNOS

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1 %-ának fel-
ajánlásával, hogy továbbra is hatékonyan tudjunk segíte-
ni.  A rendelkezõ nyilatkozatán a kedvezményezett:
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány, adószáma:
18700767-1-13 .

Az én bárkám
Szeretettel várok Mindenkit könyvem bemutatójára, melyben
azokat az élményeket szeretném megosztani minden kedves
olvasómmal, melyeket az állatainkkal éltünk - és élünk - át  nap,
mint nap.

A könyvbemutató idõpontja:  február 27. délután 5 óra

Helyszín: a nagymarosi mûvelõdési ház

A könyvek a helyszínen megvásárolhatók.
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

Filmvetítés
A Dunakanyar Magyarság Népiskola szervezésében február 26-
án 19 órakor a zebegényi iskolában levetítik a Háború a nem-
zet ellen címû, Jelenczki István dokumentumfilmjének I-II. ré-
szét. Belépõdíj: 400 forint. A III-IV. rész március 5-én 19 óra-
kor kerül levetítésre.

Jelenczki István új dokumentumfilnje azt a történelmi fo-
lyamatot mutatja be, ahogyan a belsõ és külsõ hatalmi erõk fel-
számolták a nemzeti vagyont, átjátszották és játsszák át mind-
azt az örökölt és megtermelt tulajdont, amit õseink évszázad-
okon át létrehoztak. A filmben közremûködtek: Ángyán József,
Bencsik János, Bencze Izabella, Bogár László, Éger István, Hu-
nyor Erna, Kovács Zoltán, Mándoki Andor, Molnár Oszkár,
Molnár V. József, Papp Lajos, Tóth Zoltán József, Varga Csa-
ba, Varga István, Zlinszky János.

A rendezvényekre mindenkit szeretettel várnak!

Rajtunk ki segít?
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KERES-KÍNÁL
A Szent Rókus Karitász ruharaktára várja az ér-
deklõdõket minden szombaton 9 és 11 óra kö-
zött a Rákóczi út 14-ben (volt DURISZ épülete).

KERESNEK: felnõtt férfi alsó- és felsõruháza-
tot, férfi-nõi zoknit, kesztyût, sapkát, sálat, cse-
csemõ- és gyerekruhát, ágynemût, használha-
tó gáztûzhelyet, konyhabútort, mosógépet,
centrifugát.

Telefon: 06-20/917-6016

Könyvtári hírek
KÖSZÖNET. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Peet
& Cook Kft–nek, akik egy új DELL típusú számítógépet
ajándékoztak könyvtárunknak. Az új számítógép olvasó-
ink munkáját/szórakozását fogja szolgálni.

NYITVA TARTÁS. Könyvtárunk a megszokott kölcsön-
zési idõben és a megszokott helyen várja régi olvasóit és az
újonnan beiratkozni kívánókat.

Hétfõ: nincs kölcsönzés
Kedd: 9-12 óráig 13-18 óráig
Szerda: 9-12 óráig 13-18 óráig
Csütörtök: 13-16 óráig
Péntek: 9-12 óráig 13-18 óráig
Szombat: 8-12 óráig

KÖLCSÖNZÉSI DÍJAK. Könyvállományunk 31.000 kö-
tet, melybõl mindenki, aki beiratkozott olvasó, válogathat, köl-
csönözhet. Lehetõség van a folyóiratok, hetilapok régebbi pél-
dányainak kölcsönzésére is.

Beiratkozási díj egy évre:
Dolgozóknak: 1.000.- forint
Diákoknak:    500.- forint
Nyugdíjasoknak:    500.- forint

16 éven aluliak és 70 éven felüliek számára ingyenes.

Lehetõség van fénymásolásra és nyomtatásra is.

A könyvtár címe: Nagymaros, Váci út 11.

Szeretettel várom
a nyelveket tanulni szeretõ

kicsiket – játékos angol, német
foglalkozásokra, korrepetálásra,
nagyokat – német nyelvvizsga

elõkészítõre, angol
felzárkóztatásra.

TEL.: 06-30/559-6731

A mûvelõdési ház programjai
Február 9. 8-11 óráig: vásár (angol ruha)
Február 11. de.: vásár
Február 13. 19.30 órától: sváb bál
Február 15. 17 órától: krumplizsúr – Városi Nyugdíjas-
klub rendezvénye
Február 20.: Bor- és kolbászverseny
Február 24. 10.55 óra: Komolyzenei hangverseny diákok-
nak – filharmónia bérlet
Február 25. de: vásár
Március 1. 17 órától: Városi Nyugdíjasklub – Nõnap
Március 2. de.: vásár
Március 7. 17 óra: Kórushangverseny
Március 9. 8-11 óráig: vásár (angol ruha)

Anyakönyvi hírek
Születtek: Burkus Egon és Kaszap Szilvia fia
Krisztián.

Házasságot kötöttek: Zoltai Dávid Tamás és
Mauks Kata Zsuzsanna.

Elhunytak: Renk lrén, Heincz Károly Kál-
mánné sz. Hoffmann Teréz, Dubniczki József,
Rudolf Antal, Cserháti Henrikné sz. Kliment Sa-
rolta.

Egyedi igények esetén rendelésre bármit meghozunk! Ha bármi kérdésed lenne, írj, elküldjük képekben
amit szeretnél és otthon, nyugodtan kiválaszthatod kedvenc ruhadarabodat, cipõdet,

vagy a számtalan kiegészítõ valamelyikét……akár 70 %-os engedménnyel.

boszisport@hotmail.com

Boszi Butik
Nagymaros, Hegy u. 1.

(az iskolánál)

Villanyszerelést és riasztók szerelését vállalom. Érdek-
lõdni a 06-27/354-453-as telefonon lehet.



Lakberendezési üzlet
BIO-, GYÓGYMATRACOKMATRACOKMATRACOKMATRACOKMATRACOK, FENYÕBÚTOROKFENYÕBÚTOROKFENYÕBÚTOROKFENYÕBÚTOROKFENYÕBÚTOROK,
ÁGYAKÁGYAKÁGYAKÁGYAKÁGYAK, ágynemûhuzatok, takarók, plédek, törölközõk.

Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:

TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS,TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS,TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS,TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS,TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS, ÁTALAKÍTÁSÁTALAKÍTÁSÁTALAKÍTÁSÁTALAKÍTÁSÁTALAKÍTÁS
(ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mûszõrme, kabátok)

ÉKSZERKÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS.ÉKSZERKÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS.ÉKSZERKÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS.ÉKSZERKÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS.ÉKSZERKÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS.

Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)
Nyitva tartás: kedd-péntek 9-tõl 17 óráig, szombat 9-tõl 12 óráig

Telefon: 06-20/401-4738

 Kedves Anyuka!
Visszamenne dolgozni?

Vagy csak 1-2 napos elfoglaltsága van?
Gyermeke játszótársakra vágyik?

Szeretettel várjuk a
CSIGAHÁZ Családi Napköziben!

Térítési díjak:
Napidíj fél napra: 2500 forint.

Egész napra: 3600 forint.
Havidíj fél napra: 28.000 forint + étkezés.

Egész napra: 38.000 forint + étkezés.
* Rugalmas nyitva tartás,igény szerinti ellátás,
barátságos légkör!
* Születésnapi gyermekzsúrok szervezése!
* Minden szerdán 9.30-kor hangszeres
zenebölcsi Dettivel!

Érdeklõdni lehet
 Széphalminé Hamvas Beáta

06-20/932-7168

Csigaház
Családi Napközi

Nagymaros,
Ipolysági u.6.
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Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!

Külsõ mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterû kisbusz)

Belsõ takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterû kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

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

06-30/343-88-67

Vákumos testfogyasztás
és testtekercselés
a Cleo Stúdióban!
A vákummasszázs során

mély kötõszöveti masszázst
végzünk, mely

* felgyorsítja a vérkeringést,
* megmozgatja az izomszöveteket,

* stimulálja a nyirokkeringést,
* fokozza a zsírbontást,
* térfogatcsökkentõ és

* méregtelenítõ hatása van.
Bõvebb információ

telefonon és személyesen:
Heincz Lilla

06/70-368-5482



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

Ü
zl

et
ei

nk 2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás:

H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2623 Kismaros, Szokolyai  út 3.
Nyitva tartás:

H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi  út 33.
Nyitva tartás:

H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

Parasztkolbász /Ász/ 1kg 699.- (699Ft/kg)
Lángoltkolbász 1pár vf. /Ász/ 1kg 765.- (765Ft/kg)
Ló vastagkolbász 1kg 1095.- (1095Ft/kg)
Füstölt hátsó csülök /Ász/ 1kg 699.- (699Ft/kg)
Piknik sertés sonka 1kg 995.- (995Ft/kg)
Pulykacomb sonka 1kg 795.- (795Ft/kg)
Csemege debreceni 6db-os /Ahida/ 1kg 699.- (699Ft/kg)
Top csirkemell sonka 1kg 999.- (999Ft/kg)

Kaserei eidami sajt 1kg 995.- (995Ft/kg)

Ragazza 4 tojásos tészták /több féle/ 500gr 169.- (338Ft/kg)

Szatmári csemege uborka 2-5cm 720ml 299. (415Ft/l)
Dandy csemege uborka 6-9cm 720ml 179.- (248Ft/l)
Bugaci káposztával töltött almapaprika 720ml 189.- (262Ft/l)
Dandy õszibarack befõtt hám. felezett 820g 189.- (230Ft/kg)
Ragazza szilva befõtt 720ml 179.- (248Ft/l)
Ragazza vajbab 660gr 189.- (286Ft/kg)
Ragazza almapaprika 720ml 179.- (248Ft/l)
Medo natúr lecsó 680g 175.- (257Ft/kg)
Dandy sûrített paradicsom 12-14% 70gr 33.- (471Ft/kg)
Ringa darált sertéshús 400gr 159.- (397Ft/kg)

Fonte verde ásványvíz /dús, mentes/ 1,5l 49.- (32Ft/l)
Mizse ásványvíz /dús, mentes/ 1,5l 49.- (32Ft/l)
V-power energiaital 250ml 79.- (316Ft/l)
Red bull energiaital 250ml 289.- (1156Ft/l)
Red bull energiaital light 250ml 289.- (1156Ft/l)
Coca-Cola /light, zero/ 2l 249.- (124,5Ft/l)

CBA macskaalom 5kg 259.- (52Ft/kg)
Paloma eü.papír 8+2tek. 3rétegû 1cs. 629.- (629Ft/cs.)
Paloma eü.papír 16tek. 3rétegû 1cs. 999.- (999Ft/cs.)
Aqua paloma papírzsebkendõ 10+2cs. 4rét. 1cs. 245.- (245Ft/cs.)
Coccolino öblítõ /több illat/ 0,75l-1l 445.- (445Ft/l)

CBA Hús AKCIÓ Február 5-tõl 13-ig
Friss egész csirke 1kg 565.- (565Ft/kg)
Friss csirke mell 1kg 899.- (899Ft/kg)
Friss csirke mell filé 1kg 999.- (999Ft/kg)
Friss csirke comb 1kg 595.- (595Ft/kg)
Friss csirke felsõ comb 1kg 599.- (599Ft/kg)
Friss csirke alsó comb 1kg 589.- (589Ft/kg)
Friss csirke szárny 1kg 479.- (479Ft/kg)
Friss csirke máj 1kg 545.- (545Ft/kg)
Csirke zúza 1kg 545.- (545Ft/kg)

február 5-tõl 20-ig
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