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Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Hét napig fekete zászló Civil szervezetek találkozója
Információcsere nélkül nem lehet összefogni
lengett a városházán
Emlékezés és koszorúzás a hatvanadik évfordulón
Fekete kereszt magyar
temetõkben,
szenvedõ Krisztusunk örök
életfája.
… hajolj le ISTEN!...
gyûjts szétszórt hamvakat!...
hisz’ égtek ÕK, mint kínzott,
szent Johanna magyar sorsunknak sok-sok
máglyalángja!

Rózsás János, tíz évet volt
gulágokban

»

Heinczinger János Ötven év után
címû versét – melybõl a fenti részletet vettük - a hazatérés 50. évfordulóján mondta el a nagymarosi
temetõben tartott megemlékezés
alkalmából. Azóta tíz esztendõ telt
el. A hatvanadik évfordulón
Heinczinger János már nem lehetett jelen, de unokája, Heinczinger
Balázs ott volt a megemlékezésen,
s részletet olvasott fel nagyapjának Ifjúságom ellopott évei címû
könyvébõl, melyben az oroszországi malenkij robotban elszenvedett fiatal éveinek történetét írja le.

»

A temet i emlékhelyen a gyertyák
azokért égtek, akik soha nem jöttek már haza, s messze földön,
» folytatás a 3. oldalon jeltelen sírokban nyugodnak

A Cédrus Egyesület kezdeményezésére találkoztak és ismerték meg egymás tevékenységét, céljait a nagymarosi civil
szervezetek, alapítványok vezetõi, képviselõi. Erre az összejövetelre január 22-én délután
került sor a napköziben. A találkozón jelen volt Edöcsény
András polgármester, Gauder
Péter, az ECORYS Kft ügyvezetõje, Nagymaros fejlesztési
koncepciójának kidolgozója és
Ivor Andrásné, a polgármesteri hivatal kulturális és sportelõadója.

A megjelenteket Hadi Péter, a
Cédrus Egyesület elnöke köszöntötte, majd dr. Rendessy Annamária elnökségi tag kért mindenkit
arra, hogy mutassa be egyesületét,
alapítványát, és mondjon el három
olyan célt, amelyet idén szeretnének megvalósítani, s mi az, amiben segítséget kérnek.
Elsõként Edöcsény András
beszélt az Állami Számvevõszék
által nyáron az önkormányzatnál
tartott vizsgálatának eredményérõl, kiemelve a civil szervezetekre vonatkozó részt. Megtudtuk,

2003 elején önkormányzati kezdeményezésre a civil szervezetek
hasonló módon már találkoztak,
s megállapodtak az önkormányzattal való együttmûködésben.
2003-ban az együttmûködési
megállapodást majdnem minden
szervezettel megkötötték – tudtuk
meg a polgármestertõl -, sajnos
2004-ben már kisebb volt ez a
szám. Edöcsény András azt kérte
a jelenlévõktõl, hogy ebben segítsék az önkormányzatot és Ivor
Andrásnét, a polgármesteri hivatal elõadóját, azért is, hogy egyrészt anyagi támogatást tudjanak
nyújtani, másrészt a támogatásnak legyen megfelelõ jogi alapja. Edöcsény András kiemelte:
2005-tõl határozatlan idõre szeretnének kötni minden civil szervezettel egy együttmûködési
megállapodást. A polgármester
elmondta: az ÁSZ felhívta a figyelmet arra, hogy általánosságban támogatást nem lehet adni,
hanem pontosan meg kell jelölni
a célt, hogy mire kell a pénz, s
annak felhasználását a késõbbiekben ellenõrizni is kell.
» folytatás a 2. oldalon

Alakulóban a Nagymaros Turizmus Egylet

A fejlõdés csak összefogással
képzelhetõ el
Nagymaros jövõképérõl évek óta folyik a vita. A lakosság különbözõ rétegei már sok-sok fórumon elmondták, mit szeretnének. A véleményeket, elképzeléseket legutóbb szakemberek elemezték, s tavaly
év végén a képviselõ-testület – megismerve a lehetõségeket felvonultató anyagot - amellett tette le a voksát, hogy városunknak kis
lépésekben kell felépíteni és megalapozni a jövõjét, a hozzánk érkezõ turisták számára vonzó környezetet és kínálatot kialakítva. Mindezek megvalósításához azonban összefogásra, a nagymarosi emberek és az önkormányzat szoros együttmûködésére van szükség.
» folytatás a 7. oldalon

„Ha összekapcsoljuk többek életét és munkáját, együttesen mindnyájan
sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna.”
(SHAKESPEARE)
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Civil szervezetek találkozója

Tájékoztató

Információcsere nélkül nem lehet összefogni
folytatás az 1. oldalról
A civil szervezetek tevékenységének, céljainak megismerése
után Gauder Péter azt tanácsolta: ahhoz, hogy a civil szerveze-

Tájékoztatjuk a tisztelt nagymarosiakat, hogy a Gondozási Központtalált egy nevet ennek az együtt- ban többféle szociális ellátás áll a lakosság rendelkezésére.
mûködésnek: MACIKÁK, vagyis Nappali szociális ellátás:
Marosi Civilek Állandó Konfe- napi háromszori étkezés,
renciája.
- közösségi együttlét,
S hogy milyen nagy szerepe
- álladó felügyelet,
van a civil szervezeteknek váro- heti rendszeres orvosi ellenõrzés,
- programok.
Térítési díj jövedelemtõl függõen.
Szociális étkeztetés:

- hétfõtõl péntekig naponta,
- szükség esetén házhoz szállítva.
Étkezés térítési díja jövedelemtõl függõen.
Szállítás térítési díja 70,- Ft/nap.

Házigondozás

Otthonában ápolást-gondozást biztosítunk azoknak, akik lakásukat elhagyni önállóan nem képesek, és napi teendõikben segítségre
szorulnak. Az egyéb teendõket személyre szabottan közösen lehet
megbeszélni.
Térítési díj jövedelemtõl függõen.
Idõsek otthona:

- teljes körû ellátás, ápolás-gondozás, étkezés,
- 24 órás felügyelet,
- rendszeres orvosi ellátás,
- gyógyszer és segédeszköz ellátás,
- ruházat, ágynemû tisztántartása,
- napi látogatási lehetõség.
Térítési díj jövedelemtõl függõen.

A civil szervezetek képvisel i elhatározták, hogy egy hónap
múlva ismét találkoznak
tek közösen tudjanak gondolkodni, megkerülhetetlen a szervezõdés és az információcsere. A
második lépésben el kell kezdeni egy intenzív koordinációt, például azért, hogy a rendezvények
egymást ne üssék. Harmadszor
pedig, hogy minden jól mûködhessen, fenn kell tartani a kialakult kapcsolatokat, ezért elõször
rendszeresen, havonta találkozni is kell. Ha az állandó konferencia, információcsere nem mûködik, akkor a szervezõdés nem
lesz életképes – hallottuk Gauder
Pétertõl, aki, míg hallgatta a civilek beszámolóit, közben ki is

sunk életében, az igazán akkor
derült ki, amikor Ivor Andrásné
kiemelte: 2004-ben Nagymaroson 110 rendezvény volt, s ez nem
kis teljesítmény.
A nap összegzéseként a jelenlévõk megfogalmazták: egy hónap múlva, február 26-án 14 órakor ismét találkoznak a napköziben, hiszen mindannyian egy célért dolgoznak, Nagymarosért, a
nagymarosi emberekért, s csak
úgy tudnak elõbbre jutni, ha
összefognak, ismerik egymás céljait, s segítik egymást mindezen
célok megvalósításában.

*

Az idõsek otthonában kivételesen egy nõi helyre azonnali beköltözési lehetõség van a rászorulónak.
A többi ellátási forma igénybevételére folyamatosan azonnali felvételi lehetõség áll rendelkezésre.
Érdeklõdni és az igénybevételre vonatkozó kérelmeket leadni a
Gondozási Központban (ÖNO Nagymaros, Vasút utca 6.) lehet. Telefon: 27/354-022.
GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETÕSÉGE

Ülésterv és lakossági fórum 2005-ben

Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a tervek szerint 2005-ben a következõ idõpontokban tartja üléseit a polgármesF. E. teri hivatal házasságkötõ termében. Az ülések minden alkalommal
18 órakor kezdõdnek.
- március 22.
- szeptember 6.
- május 24.
- november 15.
- június 14.
- december 20.

Rendkívüli testületi ülés

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2005.
február 7-én, hétfõn 16 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melynek tervezett napirendjei a következõk:

1. Iskolatej-ellátás
2. Maros Kft bérleti szerzõdése
3. Köztisztviselõi teljesítmények alapját képezõ
célok meghatározása
4. Intézkedési terv az Állami Számvevõszék
vizsgálatában foglaltak végrehajtására
5. Hajózási múzeum elhelyezése
6. Polgármesteri hivatal létszámhelyzete
7. Szokolya község csatlakozása a Nevelési
Tanácsadó szolgáltatásaihoz
8. Aljegyzõ munkaviszonyának megszüntetése

Lakossági fórumra november 15-én kedden 18 órakor kerül sor a
mûvelõdési házban.

A kisebbségi önkormányzat tagjainak címe, telefonszáma
Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának tagjai az alábbi
címen és telefonszámon érhetõk el bármilyen panasz, észrevétel esetén:
Radics Károly

Nagymaros, Fehérhegy u. 60.
Telefon: 06-30/999-2714

Farkas János

Nagymaros, Fehérhegy u. 85.
Telefon: 354-562

Kovács István

Nagymaros, Babits M. u. 5.
Telefon: 06-30/623-3912

Kiss Károly

Nagymaros, Árpád u. 1/a.
Telefon: 06-30/851-2429

Tresó Gyula

Nagymaros, Fehérhegy u. 56.
Telefon: 06-20/324-5269

Nagymaros
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Meghitt percek… Hét napig fekete zászló
lengett a városházán
Emlékezés… 60 év… Emlékezés
és koszorúzás a hatvanadik évfordulón
Jól sikerült az ünnepségsorozat

1945. január 2-án indult az elsõ
nagymarosi csoport az ismeretlenbe.
Ennek a szomorú évfordulónak tiszteletére 2005. január 2-án
emlékkövet állítottunk a Dunaparton, a 14. emlékfa tövébe.
Gyertyákat gyújtottunk. Sorstársunk, Valentinné elénekelt egy
Oroszországban született dalt. Mi
pedig a hadifoglyok dalát. Végül
a polgármester úr meghívta a jelenlévõket egy kis kötetlen beszélgetésre, egy kávé és egy pohár pezsgõ elfogyasztása mellett.

sarkán lévõ emléktáblát is, ahol
megható, torokszorító beszéddel
– Levél halott anyámhoz címmel
– emlékezett Szilágyi Erzsébet tanárnõ a 60 évvel ezelõtt történtekre.
Az évforduló harmadik része
a tornateremben zajlott színvonalas mûsorral, díszvendégünk kissé hosszú, de értékes elõadásával,
a szovjet jogrendrõl és a
gulágrendszer szervezeti felépítésérõl. Itt mondok köszönetet a jelenlévõk nevében polgármester úr
szívhez szóló ünnepi beszédéhez.

Bornemisza Zoltánné emlékbeszédében Nagymaros hármas
tragédiáját emelte ki
A megemlékezés a Bethlen kávéházban folytatódott, ahol a régi,
keserves események, mint megkopott és megszépült emlékek, vidám hangulatban kerültek elõ.
Poharainkat egy jobb, szebb, gazdagabb új esztendõre és arra ürítettük - hogy úgy ahogy… még
élünk, s módunkban áll emlékezni a régi dolgokra.
Az ünnepség 2005. január 8án folytatódott a temetõi I. és II.
világháborús emlékkápolnában.
Az ott elhangzott ünnepi beszéd
Nagymaros hármas tragédiájáról
szólt. A beszéd befejezéseként a
kinn maradt, jeltelen sírokban
nyugvó sorstársainkért fohászkodtunk gyertyagyújtás, koszorúzás közben. Koszorú került a város vezetése, a sorstársak és a Fidesz nevében az áldozatok neve
alá.
Megkoszorúztuk a Király utca

Megvendégelés, kötetlen beszélgetés, közös és egyéni éneklés következett volna, ebbõl kevés valósult meg, mert sajnos idõs sorstársaink elfáradtak és hazamentek. Kár!
Összegezve: jól sikerült az
ünnepségsorozat. Köszönjük elsõsorban polgármester úrnak, aki
õszinte együttérzést tanúsított irányunkban. A szervezõknek pedig
gratulálunk, hogy minden nehézséget áthidalva nagyszerûen megrendezték nekünk ezt a napot.
Jó volt, hogy néhány órára felfigyelt a város arra a rétegre,
amely megbûnhõdte, hogy Nagymaroson született, s a saját, vagy
anyja neve sváb volt. Az emléklapot pedig kedves emlékként
õrizzük meg.
Az emlékezést lejegyezte:
PETYNOD-SZOROK-DVA SZÁMÚ
MALENKIJ ROBOTOS

folytatás az 1. oldalról
Idén Nagymaros Polgármesteri Hivatalának bejáratánál január 2-tõl 8-ig fekete zászló emlékeztetett a hatvan évvel ezelõtt
történtekre. A Duna-parton 2-án
- az egyik elhurcolt, s akkor még
17 éves tanítóképzõs hallgató Bornemisza Zoltánné kezdeményezésére és szervezésében az
egyik fiatal fa tövében emlékkövet állítottak. Január 8-án a városi megemlékezés keretében a
temetõben kialakított emlékhelynél tartott beszédet Bornemisza
Zoltánné, majd elhelyezték a város és a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség nagymarosi szervezetének koszorúját. A Király utcai
emléktáblánál – ahol annakidején gyülekezniük kellett az elhurcoltaknak – a Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség nagymarosi
szervezete koszorúzott és Szilágyi Erzsébet a sorstársak nevében édesanyjára, Krauscher
Gabriellára emlékezett (az
emlékzés a 6. oldalon található).
Ezt követõen az iskola tornatermében folytatódott a program,
ahol beszédet mondott Edöcsény
András polgármester (a beszéd
teljes szövegét lapunk a 4-5. oldalán olvashatják), majd Rózsás
János: Magyarok a Gulag kény-

szermunkatáboraiban címmel
tartott elõadást a Szovjetunió különbözõ munkatáboraiban töltött
mintegy 10 évérõl. Mint megtudtuk, Rózsás János nem malenkij
robotos volt, hanem rabként –
mint levente, mert ez volt a bûne
- került a Szovjetunióba. Tíz évre
és örökös számûzetésre ítélték.
A tíz évbõl 9 esztendõt letöltött
1944 decemberétõl 1953 decemberéig, mint „háborús bûnös fasiszta” osztozott a jóvátételi
kényszermunkára elhurcoltak
sorsában. 1963-ban rehabilitálták. Az elõadótól megtudtuk:
több mint 600 ezer hadifogoly,
mintegy 100 ezer malenkij robotos és közel 100 ezer háborús bûnösként elítélt magyar volt az ország határán túl 1945 májusa, a
háború utáni úgynevezett „béke”
után. Rózsás János részletesen
beszélt arról is, hogy szovjetunióbeli rabszolgatartó birodalom
hogyan épült ki, hogyan lett a világ legnagyobb rabszolgatartó
állama, ahol egyidõben 10-12
millió ember raboskodott, több
mint 40 ezer lágerben a birodalom minden területén szétszórva.
Az emlékezõ összejövetelen
közremûködtek Kerestély Katalin, Miskolci Viktória 8. osztályos tanulók és Heinczinger Balázs.

Nagymaros az
országos médiában
A Katolikus Rádió január 15-én 13.33-kor kezdõdõ Teremtett világ címû mûsorában hangzott el riport a malenkij robotra hurcolás 60. évfordulója kapcsán, mely a www.katradio.hu-n meghallgatható.
A Kossuth Rádió január 21-én 15.05-kor kezdõdõ Szóljon
hozzá címû mûsorában hangzott el Edöcsény András polgármester úr telefonos hozzászólása a településforma kapcsán.
A Kossuth Rádió január 30-án 17 órakor kezdõdõ Mi idõnk
címû mûsorában hangzott el riport, többek között Bornemisza
Zoltánnéval és Rózsás Jánossal a malenkij robotra hurcolás 60.
évfordulója kapcsán, az adás a www.radio.hu-n meghallgatható.
A Kossuth Rádió február 4-én 16.15-kor Az én falum, az én
városom címû mûsorában Nagymarost mutatta be.
A Dunakanyar Fúvósegyüttes tagjaival beszélget Dimény Judit szerkesztõ-riporter február 15-én (kedden) 15.30-tól 16.00
óráig a Bartók Rádióban (105.3 MHz). (A mûsor részleteirõl a
17. oldalon számolunk be.)
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Emlékeznünk és emlékeztetnünk erkölcsi kötelességünk
szólalni, mert nekünk erkölcsi tatlan, fiatal magyar életek
kötelességünk, hogy a törté- százezreit tették tönkre.
Hatvan éve a marosiak is
nelmi hûséget megõrizve az
áldozatokat képviseljük. Nem igen hamar megtapasztalták,
mit jelent a keletrõl jövõ felszabadítás, a kommunizmus új
éve. A szovjet megszállókkal
érkezõ magyarul beszélõ árulók segítségével, minden jogalap nélkül, nemzetközi egyezményeket is sértve az ártatlan
civil lakosságot hurcolták el.
A marosiak önként jelentkeztek
a párnaposnak hazudott kényszermunkára – mert a falu felgyújtásával, családjaik kiirtásával, megtizedeléssel fenyegették õket. Nem tudták, mert
eddig még nem volt módjuk
megtapasztalni, mint jelent a
kommunista ígéret. Önként jelentkeztek tehát, és így is elvitték a lakosság legalább 10 százalékát, - nem három napra,
Edöcsény András polgármester és Perbíró József alpolgármester az emlékhelyen elhelyezte városunk koszorúját
Tisztelt Emlékezõ Közösség!
Nehéz a mai napon megszólalni nekem, aki csak elbeszélésekbõl, leírásokból ismerem

a 60 évvel ezelõtt történteket.
Nehéz megszólalni, mert fájó,
megalázó és szomorú emlékeket idézünk fel. Mégis meg kell

gyökérzetre van szüksége, úgy
szükséges minden egyes ember
számára, hogy ismerje õseit és
õsei életét, õrizze õsei emlékét
és igaz értékrendjét. A mai értékrendjébõl kifordított világban csak így állhatunk helyt és
õrizhetjük meg testi-lelki egészségünket, mely nélkül sem boldog családi élet, sem értelmes
alkotó munka nem lehetséges.
Ma, amikor már másodszor ismernek el rangos díjjal szülõhazáját semmibe vevõ, az õt fölnevelõ és taníttató közösséget
minduntalan megalázó és lejárató szellemi- és lelki toprongyokat, amikor a nap 24 órájában hamis értékeket csillogtatnak elõttünk és álságos vezetõk
tévutakra irányítanak, igen nehéz megõriznünk tisztánlátásunkat. Pedig a helytálláshoz, a
majdani végsõ hazatéréshez

az áldozatoknak, nem a túlélõknek kell szégyenkezniük,
hanem azoknak, akik ilyen
helyzetbe hozták õket, akik ár-

A malenkij robotot elszenved k az évforduló kapcsán emléklapot kaptak

nem tíz napra, hanem hosszú
hónapokra és évekre. A szerencsésebbek 10-12 hónap múltán,
de sokan csak évek elteltével
kerültek haza – az elhurcoltaknak alig fele. Több százan
nyugosznak idegen földben,
egy értelmetlen, õrült eszme
és tébolyult követõi áldozataiként.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, mert erkölcsi kötelességünk, hogy a történelmi hûséget megõrizve az áldozatokat képviseljük. Történelmünk és múltunk ismerete
nélkül nem érthetjük meg jelenünket és nem építhetünk siHeinczinger Balázs nagyapja, Heinczinger János könyvéb l keres jövendõt sem. Mint
olvasott fel részletet
ahogy az életerõs fának erõs

tisztánlátásra van szükség.
Ezért fontos méltó módon emlékeznünk és emlékeztetnünk.
Számomra, aki nem Maroson nõttem fel, igen tanulságos
városunkban járva a mementókat szemlélni és elgondolkodni. A fõtéren is áll egy ilyen
memento, a milleniumi emlékoszlop. Ezt az oszlopot a magyar államalapítás 1000 éves
évfordulójának tiszteletére
emelték egy olyan község polgárai, akik nagyrészt svábul beszéltek, akik túlnyomó részének az õsei még két évszázada
messzi tájakon éltek. Az emlékoszlop azt bizonyítja, hogy
nyelvüket megõrizve testben
és lélekben a nemzet részévé
váltak és erre büszkék voltak.
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Ezt bizonyítja a milleniumi ün- kisemberek csináljuk és szennepségen az akkori képviselõ- vedjük el.
testület egyik tagjának beszéEzért fontos emlékeznünk
dében elhangzott mondat: „Ha és emlékeztetnünk, mert mi,

A kényszermunkára hurcoltak és családtagjaik egy csoportja

ragaszkodott is német nyelvéhez, de azért annyira magyar
érzelmû, hogy hazafiságban
õket nem elõzheti meg az alföldi magyar sem”. 60 éve sokakat mégis származásuk miatt
hurcoltak el, másokat pár évvel
késõbb származásuk miatt telepítettek ki. Elgondolkodtató,
hogy amit az õsök két évszázadon át nyelvõrzés terén meg
tudtak tartani, azt 45 év tudatos nemzetrombolása elsöpörte. Elgondolkodtató, hogy
ennyi szenvedés és megaláztatás után egy hónapja a marosiak több, mint kétharnada mégis igent mondott a magyar nemzet egységére. Tudnunk kell,
még ha fájó is számunkra, hogy
a mi igenünk vonatkozik a
nemet mondókra is, a mi igenünkben benne vannak az
otthonmaradók is.
Jól tudjuk, hogy a holokauszt áldozataira szinte naponta, kötelezõen emlékeztetnek minket, ugyanakkor a saját kálváriáinkra: Trianonra, a
malenkij robotra hurcoltak, a
kitelepítettek és a kommunizmus áldozatainak tragédiájára
csak nagyritkán, szinte lopva
emlékezhetünk. Erkölcsi kötelességünk tehát emlékezni és
emlékeztetni, mert a malenkij
robotra hurcoltak tragédiájával sem nézett még szembe
a világ.
Andrásfalvy Bertalan azt
mondja, a történelmet nem a
hadvezérek, nem a királyok,
nem a kormányok és nem is politikusok csinálják, hanem mi

kisemberek állunk be hadvezérek, királyok, kormányok és
politikusok mögé. Rajtunk is
múlik tehát, hogy elhurcolhatnak-e valakit származása, vagy
meggyõzõdése miatt, rajtunk is
múlik, hogy az erõsebb terrorizálhatja-e a gyengébbet, rajtunk is múlik, hogy a gazdag
kifoszthatja-e a szegényt.
S bár napjainkban ismét a
pribékek hangja az erõsebb, nekünk akkor is az áldozatok oldalán kell állnunk.
A napokban, mikor az elhurcoltakra való emlékezés és emlékeztetés részeként a városházára kitettük a gyászlobogót, egy
fiatal kolleganõm azt mondta, el
sem tudja képzelni, hogy õ képes lenne túlélni egy ilyen borzalmat. Múlt héten az emlékkõ
avatásán egy malenkij robotot
megjárt asszony így sóhajtott
fel: „nem is tudom, hogyan tudtuk mindezt átvészelni!” És akkor, mintegy válaszként, egyikük rákezdett egy oroszföldön
született rabénekre:
Messze, idegen fogságban
Hozzád száll a sóhaj,
Dicsérünk és áldunk Téged, könnyes énekszóval
Kegyelmes jó Anyánk, tekints a foglyokra,
Ó nagy irgalmú Mária vezesd õket haza!
Azok, akik ma itt ülnek velünk, puszta jelenlétükkel is
tanúskodnak. Tanúskodnak
arról, hogy a hitet megõrizve,
egymást segítve, a legembertelenebb körülmények között
is van értelme az emberi élet-

Emlékkövet állítottak a Duna-parton a 14. emlékfa tövében az
elhurcoltakért

nek, van értelme a küzdésnek, het emberi életet élni.
van értelme a szenvedésnek
Tanúskodnak arról, hogy a
és van értelme az áldozatho- megpróbáltatások ugyan nyozatalnak is, mert célba lehet mott hagyhatnak az arcokon,

Az emlékünnepségre eljöttek a elhurcoltak gyermei és unokái,
barátai is

érni, sõt csak így lehet célba
érni. Tanúskodnak arról, hogy
a legkifordultabb világban is
vannak tisztességes, jó szándékú és segítõkész emberek.
Tanúskodnak arról, hogy csak
a lelki értékek birtokában le-

de a lelket tükrözõ szemek
tisztaságát meg lehet õrizni.
Ehhez kérem önökre, mindannyiunkra a gondviselõ Isten
áldását!
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER
8-ÁN ELHANGZOTT BESZÉDE
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Levél halott
anyámhoz
Szilágyi Erzsébet, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nagymarosi
szervezete nevében mondott a Király utcai emléktáblánál január 8án mondott beszéde, melyben
Krauscher Gabriellára, édesanyjára emlékezett a sorstársak nevében:
"Kedves Emlékezõk! Kedves
Barátaink!
Engedjék meg, hogy a gyermekeik nevében elmondjak önöknek
néhány gondolatot. Önök ahhoz a
generációhoz tartoznak, akik nagyon sokat szenvedtek a XX. században, hiszen közvetlenül az elsõ
világháború után születtek, megélték a Trianon utáni nélkülözéseket,
majd fiatalságuk legszebb éveiben
kellett megélniük a szovjet megszállást, és annak szörnyû következményeit.
Megpróbáltattak, és nehéznek

hogy haza kell jönnötök! S itthon,
titkokkal a lelketekben éltetek, hiszen errõl beszélnetek sem volt
szabad. Csak esténként, a tûz fényénél meséltél nekünk, s mi az
ágyba bújva félve hallgattuk, hogy
mit kibír az ember! S aztán nagyon
meg kellett fogadnunk, hogy errõl
soha, senkinek nem beszélünk.

Hited, amely megõrzött a szörnyûség idején, hazahozott, és végig óvott a kétségbeeséstõl.
Mária, aki egyesek véleménye
szerint levette kezét az országról,
végig Veled volt, hiszen december
8-án jöttél haza a pokolból. Ezen a
napon minden évben elvittél a
templomba, ahol titokban mindannyian összejöttetek, és hálát adtatok. Sokszor mesélted, hogy a rózsafüzér tartotta bennetek a lelket.
Élniakarásod ma minden elkeseredett ember számára üzenet értékû, hiszen hazajõve öt gyermeknek adtál életet. Soha nem hallottalak panaszkodni, tetted a dolgodat, jókedvûen, örömmel, azzal a
biztos tudattal, hogy jó az, amit
teszel. Munkabírásom, életszeretetem, jó kedvem tõled van.
A Fidesz koszorúját az emléktáblánál Burgermeister László és
Te tanítottál meg arra, hogy az Maurer Jánosné helyezte el
anyagiak csak eszközök, az embe-

Szilágyi Erzsébet az elhurcoltak nevében édesanyjára emlékezett
találtattak. Emelt fõvel vállalták
azt a sorsot, amelyet akaratukon
kívül mért önökre az elnyomó diktatúra. Sajnos sokan, és egyre többen nincsenek már közöttünk azok
a sorstársaik, akik önökkel együtt
elszenvedõi voltak ennek az embertelenségnek.
Engedjék meg, hogy most édesanyámnak – aki több mint tíz éve
nincsen már közöttünk, de lélekben biztosan jelen van itt és most
– elküldjek egy levelet, melyet erre
az alkalomra Neki és közvetetten
a jelenlévõknek írtam.
Drága Anyám!
Életed örök példa, útjelzõ, eligazodási pont.

mellett estvéledtem-et, Radnóti,
József Attila, Pilinszky szeretetét,
mert úgy nem feküdtél le, hogy a
Szentírást és magyar költõt ne olvass aznap.
Veled mentem halottak napja
elõtt, késõ este, titokban a német
sírokat rendbe hozni, gyertyát
gyújtani, mert megtanítottad, hogy

ri élet célja egészen másutt van, s
nekünk van eligazodási pontunk,
melyhez naponta mérnünk kell magunkat.
Te tanítottál arra, hogy a család olyan érték, melynek minden
percéért naponta hálát kell adni a
Teremtõnek. Úgy gyûjtöm kotlós
módjára enyémeimet, ahogy Tõled
láttam.
Te tanítottál arra, hogy barátok
nélkül nem lehet élni. Nálunk nagyon gyakran voltak vendégek, a
házunk mindig hangos volt a közös énekléstõl, akkor Te zongoráztál, s mi gyerekek körbeállva énekeltünk. Tõled tanultam népdalainkat, a Székely himnuszt, Az erdõ

az idegenben meghalt katona nem
fasiszta briganti, hanem egy szörnyû politika védtelen áldozata.
Megtanítottál arra, hogy az embertelen rendszer kiszolgálóival
nem vállalunk közösséget, s elmondtad azt is, hogy kik voltak itt
a faluban azok, akik készségesen
kiszolgálták a megszálló szovjeteket és a gyilkos Kádár-rendszert.
Arra intettél, hogy ezektõl óvakodjunk minden körülmények között.
Jogos volt a féltésed, a történelem
Téged igazolt.
Te tanítottál meg arra, hogy
nekünk a munkahelyen sokszorosan helyt kell állni, mert mi megbélyegzettek vagyunk, mi nem vagyunk a hatalom sáncain belül. Ha
pártonkívüliként élni akarunk, akkor annak egyetlen, vállalható útja
az, hogy precíz munkában a sokszorosát letesszük a közösség asztalára, mint a többiek. Te tanítottál arra, hogy illegitim hatalommal
nem kollaborálunk.
Megtanítottál arra, hogy a kitelepített, mindenétõl megfosztott
emberen segíteni kell, s gyakran
vittem nagy fazék bablevest annak
a családnak, akiket a rosszsors ide
taszított, és sokszor nélkülöztek a
hat gyermekkel. Pedig mi sem voltunk bõségben az ötvenes években,
mégis a kevésbõl is jutott mások
számára is.
Honnan táplálkozott az erõd,
hiszen mások elmondásából tudom, hogy Sztalino poklában Te
tartottad az erõt sokakban, a hitet,

Mi akkor leszünk méltóak Hozzád és sorstársaidhoz, ha hiteteket,
élniakarásotokat, család és gyermekszeretetedet átmentjük korunkra. Remélem, sokan vagyunk, akik
úgy hisszük, hogy Mária nem vette
le a kezét népünkrõl, hogy van küldetésünk a világban. Segíts bennünket odaátról, mert nagy szükségünk
van rá, óvó szereteted vezesse gyermekeidet, unokáidat, dédunokáidat.
S azok, akik sorstársaid közül köztünk vannak, segítsenek bennünket
a tisztánlátásban és az eligazodásban, mert erre van most a legnagyobb szükségünk. Mindent mondjanak el, ami Velük megtörtént,
mert az utókor csak a hiteles történelembõl építkezhet tovább.
Reményik Sándort hívom segítségül búcsúzóban:

Nagy magyar télben picike tüzek,
Szikrák, mécsek, lidércek,
Mutassatok bár csontváz
halmokat,
Vagy rejtett aranyércet,
Csak égjetek, csak melegítsetek
ma,
Soh’se volt ily szükség a
lángotokra!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh’se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok
titkos láng
Összefogna egy láncba......!
Az égig, a csillagos égig érne,
És minden idegen rongy
benne égne!
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Alakulóban a Nagymaros Turizmus Egylet

A fejlõdés csak összefogással
képzelhetõ el
folytatás az 1. oldalról
A városfejlesztési program beindításának elsõ lépéseként január
29-én este a mûvelõdési házba
meghívta az önkormányzat a nagymarosi civil szervezetek, alapítványok képviselõit, és a helyi vállalkozókat. Az összejövetel célja a
Nagymaros Turizmus Egylet megalakítása volt. Elsõként Edöcsény

Hadi Péter
András polgármester beszélt részletesen az önkormányzat jelenlegi
és jövõbeni lehetõségeirõl. Mint
mondta: a város fejlesztési forrásai nagyon szûkösek, ezért elsõsorban a vállalkozókra kell támaszkodniuk, s velük együtt meghatározni és támogatni azokat az irányokat, amelyek a vállalkozásokat
is segítik, hiszen nélkülük nem lehet a programot megvalósítani. S
ha a város polgárai nem akarják,
hogy az elképzeléseket kívülállók
valósítsák meg, akkor ezt a koordináló szerepet a nagymarosiaknak
valamilyen módon fel kell vállalniuk, ennek egyik módja például a
turizmus egylet létrehozása.
Edöcsény András emlékeztetett
arra, hogy másfél éve dolgoznak a
városfejlesztési koncepció létrehozásán, amelybõl majd az akciótervek is születnek. Ezek az akciótervek 8-10 éves távlatra készülnek és
határozzák meg a város lehetséges
fejlõdését – hallottuk -, s nagyon
fontos, hogy ezek a projektek életképesek legyenek. A polgármester
egyebek közt felajánlott a vállalkozóknak a város információs anyagaiban megjelenési lehetõséget, a
rendezvényeken reklámfelületet, a
város honlapján való megjelenést,
valamint link-kapcsolatot, s nem
zárta ki annak lehetõségét sem,
hogy valaki például üzleti alapon
– egyeztetve az önkormányzattal –

megszervezzen és lebonyolítson
egy-egy nagyobb városi rendezvényt.
Gauder Péter, az ECORYS Kft
ügyvezetõje, a településfejlesztési
és akcióterv készítõje elmondta,
végsõ településfejlesztési koncepció nem létezik, ez egy folyamat, a
történések folyamata. A folyamat
menedzseléséhez kellene létrehozni valamilyen eszközrendszert,
mely részben a civil szervezeteknek egyfajta együttmûködését,
részben pedig egy turizmus egylet
megalakulását jelenti, különösen
abban az esetben, ha Nagymaros a
turizmusból szeretne a jövõben
megélni. A jelenlegi helyzetet elemezve Gauder Péter kiemelte: a
nagymarosiak nagy része Budapestre, vagy Vácra exportálja az itt
lévõ szellemi tõkét, szakértelmet,
szaktudást, a környezet pedig bizonyos fokig gyengén van kihasználva, messze nem úgy, mint amire ez a környezet képes. Gauder
Péter, elemezve az elmúlt 15 évet,
kifejtette: majdnem mindenütt a
térségben a gazdasági struktúraváltást nem tudták a helyi vállalkozók,
a gazdaság kis szereplõi megoldani, csak a multinacionális cégek. Ez
az átalakulás kívülrõl megtörtént,
ám most van itt az ideje annak,
hogy a településeken, térségekben
az újrarendezõdés menetét a kistõkések is valamilyen módon kézbe
vegyék. Tovább kell gondolni,
hogy Nagymaros fekvésének milyen, még felhasználható elõnyei
vannak, milyen további lehetõségekkel rendelkezik. Meg kell vizsgálni azt is, hogy van-e a régióban
még olyan lehetõség, pozíció, ami
Nagymaros elõnyére válhat, illetve milyen gazdaságot kell ahhoz
építeni Nagymaroson, hogy a tudást ne kelljen innen elszállítani.
Ez a változás magától nem történhet meg, ezt irányítani kell – hallottuk Gauder Pétertõl. Nem felülrõl kell várni a segítséget, hanem a
város polgárai, a polgárok csoportosulásai, vállalkozásai oldhatják
meg ezt a legjobban. A cél ugyan
több módon érhetõ el, de a legkiszámíthatóbb, ha közösen keresik
meg az odavezetõ utat a város polgárai – mondta Gauder Péter.
A hallottakhoz elsõként Bajnok
Attila szólt hozzá. Elmondta: nagyon örül ennek az összejövetelnek, mivel az önkormányzat és a
város polgárainak összefogása nélkül Nagymaros nem indul meg a
fejlõdés útján. A felszólaló a vízi
turizmusban látja a fellendülés le-

éve végzett szolgáltatásról, az információs sátorról beszélt, amelyet
évrõl évre egyre több turista keres
fel.
Heininger Ferenc elmondta: õ
ugyan nem érintett az idegenforgalomban, de fontosnak tartja, hogy
legyen információja arról, milyen
munka folyik az egyletben, ezért ha
megalakul, akkor úgymond „csendestársként” szeretne bekapcsolódni a munkába. Hadi Péter szorgalmazta, hogy szükség lenne egy
Nagymarosi Kisokosra, amelybõl
meg lehet tudni, ki milyen szolgáltatást tud nyújtani. Ivor Andrásné
elmondta, a nagymarosi ipartestület - amely elsõsorban a kis- és középvállalkozókat fogja össze - tagjaira az egyesületi munkában lehet
majd számítani.
Szabados György
Az összejövetel végén kérdésre,
hogy kik szeretnének az egyesület
mondanivalóját. Egyebek közt el- alapításában részt venni, mintegy
mondta: ma Magyarországon a cé- öten tették fel a kezüket. Dr.
gek 80 százaléka nem magyar kézben van, a hasznot kiviszik az országból. Szabados György úgy vélte, mi majdnem esélytelenek vagyunk, hiszen itt nem tud a pénz
tõkévé összeállni.
Szentandrási Zoltán egyetértett
az elõadókkal, és a turizmus egylet létrehozásával, ám kifejtette,
hogy az ipari park lehetõséget sem
kell feltétlenül kizárni, hiszen ennek nagyon sokféle környezetbarát
formája is van. Szerinte a termálfürdõ létesítésének lehetõségét sem
kell Nagymarosnak elvetnie, mert
arra is szükség lenne, s ugyancsak
jó lenne, ha ide kerülne a zebegényi
hajózási múzeum is. Szabados Szentandrási Zoltán
Györgyné véleménye szerint a
helytörténeti gyûjteményt kéne Rendessy Annamária felszólalásáminél elõbb állandó helyre költöz- ban elmondta, a Cédrus Egyesület
tetni és a közönség rendelkezésére alapító tagként szeretne részt venni
bocsátani. Dr. Rendessy Annamá- az egyesület megalakításában.
-R - T
ria a Cédrus Egyesület által négy
hetõségét. Felajánlotta, hogy ebben
a munkában szívesen részt vesz.
Szabados György dán és délkoreai példákkal támasztotta alá

www.talaljuk-ki.hu
A január hónapban tartott találkozók - civil szervezeteké és vállalkozóké - a helyi emberek összefogását célozták, s azt a jövõképet vetítették elénk, hogy elõrelépni városunk csak saját erejébõl lesz képes, ehhez
pedig az itt élõ emberek akarata, összefogása szükséges.
A közelmúltban jelent meg a világhálón egy honlap Hankiss Elemér kezdeményezésére: a Találjuk ki Közép-Európát hasonló célokat
tûz maga elé. A honlap segítséget nyújt abban, hogy megpróbál folyamatosan tájékoztatni azokról az új gondolatokról, figyelemre méltó kezdeményezésekrõl és megoldásokról a régióban (és másutt), amelyek
segíthetik ezen országok polgárait abban, hogy „kitalálják” önmagukat, magatartásnormáikat, életstratégiájukat, emberi kapcsolataikat, közösségeiket, falvaikat, városaikat, országukat.
A honlap mûködtetõi nem akarnak erõiket meghaladó feladatra vállalkozni. Ezért induláskor egy országra, Magyarországra összpontosítják figyelmüket, de nyitva hagyják a kaput a térség valamennyi országa, társadalma elõtt. A magyarországi problémákat és lehetõségeket, sikereket és kudarcokat elemezve azt akarják bemutatni, hogy van
értelme ennek az eszmecserének, együtt gondolkodásnak.
A www.talaljuk-ki.hu internetcímen elérhetõ portálon figyelemre
méltó történeket is olvashatunk, egyebek közt azt, hogyan vált a sorvadásra ítélt Oszkó községbõl sikeres, virágzó település.
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Múltidézõ téglák, cserepek, padlólapok
A nagymarosi tégla és a nagymarosi cserép még ma is fogalom. Sokan féltve
õrzik a bontások során elõkerült, még
épségben lévõ téglákat, vagy azokat jól
látható helyre beépítik a többi, névtelen,
vagy más régi téglagyárból származó,
ugyancsak a származási helyet jelölõ
tégla közé. A nagymarosi cserepek a házak tetején is jól bírják még az idõ viszontagságait, nem úgy, mint a fiatalabb,
késõbb készült társaik.
Az egykori nagymarosi téglagyárról,
ahonnét ezek a téglák és cserepek, illetve burkoló lapok – mert azok is voltak
– kikerültek, nem sokat tudunk. Nagymaros történetének kutatója, Döbrössy
Mihályné Valentin Kriszta rendelkezésünkre bocsátott a gyárról egy fényképet, s azt az információt, hogy a téglagyár 1884-ben kezdett mûködni. Azóta
már azt is megtudtuk, hogy 1950 körül
semmisült meg, ugyanis akkor robbantották fel.
Sok helyi építészt lázba hoz, ha a
nagymarosi tégláról esik szó. Így van ez
Niegreisz Józseffel is, aki épületgépész.
Vele a megbeszélt idõpontban találkoztunk, hogy egy kicsit elbeszélgessünk a
téglákról, cserepekrõl, melyek a Szent
Imre tér 10. szám alatti házának (volt
Cziszler ház) felújításakor kerültek elõ.
Az udvaron felsorakoztattuk a régi téglákat, cserepeket, s elindultunk vissza a
múltba, egy képzeletbeli utazásra.
- Emlékszem, 1940 körül, amikor 56 éves lehettem, elkísértem az édesapám
a gyárba, ahol téglát vásárolt – mondja
Niegreisz József. - Akkor egy Fischer
nevezetû, zsidó vallású ember volt az
üzemvezetõ. 1945 után már nem üzemelt a téglagyár, akkor oda jártunk fapuskával harcost játszani, mivel a járatok jó búvóhelynek bizonyultak.

A mostani szálloda épületénél volt
az agyagbánya, ahol egy focipálya méretû területen 150 méter hosszan ki volt
szedve a hegy. Ott bányászták a téglagyártáshoz az agyagot. Ez vastag, nagyon sárga, tiszta, gyökérmentes márga
réteg volt. Onnan egy csillepálya vezetett le a téglagyárhoz. Egyébként a Radnóti utcai körös alagút a téglagyárnak
épült. Nem kanyarodott be a csille, hanem ahogy leért, a fordító korongokkal
befordították derékszögben a téglagyár-

A téglagyár épülete egy korabeli felvételen
hoz, amely a mostani kenyérgyártól egészen a Gyár utcáig, illetve nagyon picit
lejjebb állt. A téglagyártest hatalmas,
várszerû építmény volt, körülötte boltíves lyukakkal, fölötte beborítva hosszú
tetõvel. Ezen a tetõrészen végezték az
utolsó szárítást, onnan került a tégla az
égetõbe.
A gyártáshoz szükséges iszapot pedig a mai Sólyom-sziget (volt
Bergmann-sziget, a Bergmann család
birtoka) holtágából merítették, majd egy
lóvontatta csillepályán - amely átment
az országúton egészen a volt szeszfõzdéig – szállították a gyárba. Emlékeim
szerint volt egy nagy keverõgödör a
Gyár utca felõli részen, mely fölött körbe-körbe ló forgatta a keverõt. Voltak
kézi formázók, akik a cserepeket formázták.
- Mirõl árulkodnak az átépítések,
bontások során elõkerült marosi téglák?
- A téglák minõsége nem egyenletes
– mutatja Niegreisz József. - Amelyiket
ideális hõmérsékleten égették ki, az nagyon jó minõségû tégla és faragni lehet.
A tûzhöz közel lévõkbõl kivált a szilikát. Ezeket a téglákat – mutat rá egy
másikra Niegreisz József - kriptaépítésre, WC-lyukak falazására, állatok szállásának építésére használták fel. Azokból a téglákból, amelyek messze voltak
a tûztõl, s csak forró levegõt kaptak bennük pirosra égett az agyag, de a szilikát nem olvadt meg - tûzfalat építettek, ezek voltak a Luftbren (légégetésû)
téglák. Nagyon gyenge szilárdságúak
voltak, de a vályognál erõsebbek, ezért
nem fagytak könnyen szét. Ezeket az információkat Emmer József kõmûves
mestertõl kaptam.
Õseinknek köszönhetjük, hogy több
évtized után is meg tudjuk határozni,
hogy a téglák, cserepek hol készültek.
A legrégebbi nagymarosi téglákon – legalábbis, ami elõttünk van, ez áll: MAROS, a késõbb égetetteken Maros B
(Maros Bergmann), valamint Maros HB
(Maros Hoffmann-Bergmann) felirat látható. Niegreisz József talált RC és BT
feliratú téglákat is, ám ezek származási
helyét nem ismeri.
- A tégla mellett járdalapokat is
gyártottak Nagymaroson. Ilyen burkolat látható az Édeske cukrászda elõtt is.
- A házon belüli és a bejáratnál lévõ
részt és a spejzokat (éléskamrákat) tég-

lával, vagy járdalapokkal burkolták –
folytatja a beszélgetést Niegreisz József. - Alatta az alap száraz agyag volt,
erre fektették a lapot, vagy a téglát.
Ennek elõnye, hogy a páratartalmat
beszívja és ugyanúgy ki is adja. A vályoggal vakolt oldalfalú és agyagba rakott éléskamrában nem penészedett
meg semmi, mert a burkolat a páratartalmat szabályozta, ezt Woslauf Henriktõl - aki gépészmérnök volt - hallottam.
Egyébként a járdák, verandák, tornácok
is nagymarosi téglával voltak burkolva: a szélén élire állították a téglát,
majd a többit fektették. A tornácok és
verandák téglaburkolatát idõnként az
asszonyok nedves ronggyal téglapirosítóval bekenték, színezték, így egyenletes színt kapott a burkolat. Nagymaroson a téglajárdák ugyanolyan szabályozó funkciót láttak el, mint az éléskamrákban, a nedvesség ellen védték
az épületeket.
- A tégla és padlólap után a nagymarosi cserepek történetét is megpróbáljuk együtt kibogozni.
- A Nagymaroson még fellelhetõ,
régi épületeken lévõ elsõ cserepeket
Esztergomból, vagy a verõcei téglagyárból hozhatták – hallom Niegreisz
Józseftõl. – Látja, ezen a cserépen
Egenhoffer József Esztergom felirat olvasható. Valószínû, az eredeti gyártásúakat hajón, vagy uszályon hozhatták
Nagymarosra. Azután itt látható eredeti, Bécsben gyártott cserép a
Wienerberger Geselschaft-tól. Ez a speciális nagymarosi deltoidos cserép õse.
A deltoidos cserép egyben hófogó is.
Amely tetõt ezzel a cseréppel fednek –
még a 45 fokos, meredek lejtésûnél is
–, nincs szükség hófogóra. Egy másik
fajta cserépen – mely ránézésre dupla
cserépnek tûnik – ez olvasható: léczezés
1 négyzetméterre 15 cserép, s a Dévényi Gõztéglagyárban készült – mondja
Niegreisz József.
A cserepek között Gross-Maros
Bergmann-Hoffmann feliratú is található. A Hoffmann-Bergmann Nagymaros
feliratú cserép ugyanolyan, mint az
Ausztriában gyártott, valószínû megvásárolhatták a gyártási jogot. Egy díszes
kúpcserepet is megcsodálhatunk a régi
idõkbõl. A felirat jól látható rajta:
Bergmann Mihály Nagy Maros.
FISCHER ERZSÉBET

A téglagyártás története
A tégla a legtermészetesebb építõelem: alapanyaga eredeti formájában megtalálható a természetben, s a gyártási eljárás - az
agyag formázása, majd kiégetése - az évszázadok folyamán
nem változott, csupán finomult.
Téglát legkorábban Egyiptomban, a Nílus iszapjából készítettek, melyet a napon szárítottak
ki. Égetett téglát a mezopotámiaiak használtak elõször, Krisztus elõtt 4000 évvel.
A téglakészítés mûvészetét
egész Nyugaton a rómaiak terjesztették el. Ahová csak hadjáratot vezettek, oda magukkal
vitték a téglát. Õk fejlesztették
ki például a boltíves építést,
aminek még ma is számos, kitûnõ állapotban fennmaradt bizonyítéka van.

A nagymarosi tégláról és
cseréprõl szóló cikkünkben
említettük a Bécsbõl származó
Wienerberger cserepet. Ausztriában a téglagyártás Mária Teréziával kezdõdött. A XVIII.
század közepén Mária Terézia
császárnõ rendelkezésére felépítették az ún. császári és királyi
téglagyárat
Bécs
Wienerberg nevû részén.
Fodor József mérnök-tanár,
egyben múzeumigazgató leírta
és könyvalakban megjelentette
a többéves kitartó munkával
létrehozott téglamúzeumok történetét. A tanulmányból megismerhetjük a téglák típusait
(egyházi monogramos téglák,
grófi és uradalmi téglák, várkapitányok monogramos, évszámos téglái, kalegurált bélyeges
téglák.
(Akit közelebbrõl is érdekel
a téglagyártás és annak története, áttekinthetõbb képet kaphat róla, ha ellátogat Budapesten, a Ferencvárosban lévõ téglamúzeumba, A veszprémi Magyar Építõipari Múzeum - Téglamúzeumába, gyõribe, vagy
egy kicsit távolabb, a bécsi téglamúzeumba. S aki a nagymarosi tégláról, cseréprõl, a tulajdonosokról még több információval tud szolgálni, annak
várjuk jelentkezését, írását.)
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Várják a további
kábeltévé-elõfizetõket
Folyamatosan bõvül a kábeltévészolgáltatásra elõfizetõk száma,
jelenleg több mint 100-an élvezik a tavaly decembertõl Nagymaroson beindult új lehetõségeket – tudtuk meg Nagy Alberttõl,
a MarosNet Kft ügyvezetõjétõl.
Nagy Albert elmondta:
biztonságos, zavarmentes és kitûnõ a szolgáltatásuk, s azért is
megéri igénybe venni, mert egy
elõfizetési és bekapcsolási díjért egyszerre több készüléken,
egymástól függetlenül vehetõek
az adások. Az elõfizetõk hamar
hozzájutnak a szolgáltatáshoz,
hiszen az igénybejelentéstõl számított maximum 10 napon belül
bekötik õket a hálózatba.
S ami a szolgáltatás-bõvítést
illeti, Nagy Albert arról is tájékoztatta lapunkat, hogy további mese-, filmcsatornával és né-

met adóval bõvítik a kínálatot,
s 2005-ben is a 2004-es árakon
szolgáltatják mûsoraikat. Február végén beindítják az
internet szolgáltatást a piaci ár
alatti díjakkal, korlátlan letöltéssel, fix árért, telefonköltség
nélkül – tudtuk meg Nagy Alberttõl.
A kábeltévé bekötési igényeket a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (2626 Nagymaros,
Fõ tér 5., a kapu alatt) lehet leadni. A szükséges nyomtatvány ezen
a címen rendelkezésre áll, ugyancsak ezen a címen lehet az elõzetes internet igényeket leadni, ahol
ehhez a szükséges nyomtatvány megtalálható.
További kábeltévé információkkal a 06-27/595-100/125-ös
melléken, vagy a 06-30/9702630-as telefonon szolgálnak.

Felhívás
Tisztelt Nagymarosi Polgárok, Üdülõ- és Telektulajdonosok!
Mint bizonyára tudják, jelenleg készül városunk új fejlesztési koncepciója, amelynek alapján idén elkezdjük a rendezési tervünk (településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv) felülvizsgálatát.
Kérünk mindenkit, hogy amennyiben észrevétele, javaslata, ötlete van a rendezési tervet érintõleg, úgy azt írják meg
nekünk.
Észrevételeiket Nagymaros város fõépítészének címezve kérjük eljuttatni (Varga Csaba – 2626 Nagymaros, Fõ tér 5.).
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

Félévi zenei vizsgák
A zenei vizsgák január 19. és február 3. között zajlottak a mûvelõdési házban. A hagyományokhoz híven most is ott izgultak a szülõk,
nagyszülõk ismerõsök a fiatal zenészpalántákért. Január 19-én
Pozsgainé Lados Katalin növendékei (képeinken) mutatták be,
mennyire haladtak elõre a zenei tudásban, január 25-én a B-tagozatos zongoristák vizsgája zajlott, 26-án Lénárdné Patai Zsuzsa és Kis
Judit növendékei szerepeltek, február 3-án pedig Szigeti-Benedek
Gabriella és Fazekas László tanítványai mutatkoztak be.

2005. januárjában induló KTV csatornakiosztás
S7
S11
S12
S14

Csatorna Csatorna neve Nyelv

Jelleg

147,25
231,25
238,25
252,25

általános
általános
általános

DUNA TV
magyar
m2
magyar
BBC World magyar
Helyi 1
(adás késõbb) magyar
S15
259,25 Helyi 2
(adás késõbb) magyar
S16
266,25 m1
magyar
MAROS1 programcsomag (990Ft/hónap)
UHF21
UHF23
UHF25
UHF26
UHF28
UHF29
UHF31
UHF32
UHF34
UHF35
UHF37
UHF38
UHF39

471,25
487,25
503,25
511,25
527,25
535,25
551,25
559,25
575,25
583,25
599,25
607,25
615,25

VOX
TV2
VIVA
SPEKTRUM
HÁLÓZAT
TV5
Budapest TV
Eurosport
RaiUno
Magyar ATV
Hír TV
Romantika
RTL Klub

német
magyar
magyar
magyar
magyar
francia
magyar
magyar/angol
olasz
magyar
magyar
magyar
magyar

helyi
képújság
általános
általános
általános
zene
tud. - dok.
általános
általános
általános
sport
általános
általános
hírek
sorozatok
általános

A zenei vizsga alatt a hozzátartozók és a 4. b-sek izgulnak az
éppen vizsgázó társaikért

MAROS2 programcsomag (MAROS1-el együtt) (2.190Ft/hónap)
UHF45 663,25
UHF50
UHF51
UHF52
UHF54
UHF55

703,25
711,25
719,25
735,25
743,25

UHF56 751,25

Moteurs
XXL
SPORT 1
Filmmúzeum
Nat. Geo.
VIASAT3
Minimax/
musicmax
Travel

francia
francia
magyar
magyar
magyar
magyar

motorsport
felnõtt
sport
régi filmek
tudom. - dokum.
általános

magyar
magy./ang.

mese/zene
tudom.-dokum.

MAROS3 programcsomag (MAROS2-vel együtt) (2.990Ft/hónap)
C05
C06

175,25
182,25

HBO1
HBO2

magyar
magyar

HBO1+2 programcsomag 2.490Ft/hónap

mozi
mozi

Koloszár Fruzsina 2. b-s tanu- Szilágyi Zsófia 2. b-s tanuló
ló zongorán játszik
furulyázik
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Imahét a Krisztus-hívõk
egységéért
A keresztények egységéért tartottak imahetet szerte a világban január 16-tól 23-ig. Az idei témát
Krisztus az egyház egyedüli alap-

Márkusné Láng Ilona református
lelkészasszony igeszolgálata
ja, a szlovákiai egyházak ökumenikus tanácsának teológiai bizottsága javasolta, s az anyagot õk

dolgozták ki. Az ökumenikus
imahét során, a világon élõ kétmilliárd keresztény hívõ közül
évrõl évre egyre többen vesznek
részt imatalálkozókon, elmélkedéseken, hogy elõsegítsék azt az
egységet, amelyet Jézus fõpapi
imájában sürgetett.
Az ökumenikus csoport által
kidolgozott szöveg ebben az évben három kérdésre keresett választ: Mi az az alap, amelyre egyházaik új létmódja felépült?; Az
egyes felekezeti közösségek fejlõdési folyamatában van-e lehetõség az egységben való növekedésre?; Milyen eszközökkel lehet
megerõsíteni az egyház szolgálatát? Nagymaroson az ökumenikus
hét keretében január 20-án délután
fél 5-tõl a református gyülekezeti
teremben Lengyel Zsolt káplán
atya, 21-én délután a hívõknek
ugyanezen helyen és idõben Detre
János evangélikus lelkész végzett
igeszolgálatot. Január 22-én este
fél 7-tõl a római katolikus templomban Márkusné Láng Ilona református lelkészasszony igeszolgálatán vehettek részt a hívõk.

A malenkij robotosok éneke
(Az Akácos út… dallamára)
Te tarlós föld, ha végigmegyek rajtad én
Eszembe jut a régi „szép” emlék:
Nyár este volt, madár dalolt a fán,
Itt kóborolt a rab magyar leány.
Megszólítnak, hogy „Miért búsulsz oly nagyon?”
- Mert nincs hazám, messze az otthonom!
Otthon sír anyám, nem tudja, hol vagyok,
Két éve már, levelet nem kapok.
Az életünk reménytelen, itt szenvedünk,
A messzi muszka földeken…
Ó, jaj, anyám, a lelkem hozzád innen hazaszáll
Elmondani, hogy lányod merre jár!
És hogyha majd a szenvedésünk véget ér,
Nem ismer ránk szülõ, barát(?), testvér…
A nehéz sors minket úgy összetör,
Mert mindig csak a nagy honvágy gyötör.
Jó istenünk, nagyon kérünk,
Minden imát csak tehozzád emelünk!
Magyar Anyák! Imádkozzatok ti is érettünk,
Hogy e rabságból már hazatérhessünk!

Újra otthon
Legboldogabb perce e feledhetetlen napnak,
Mikor titeket újra megláttalak.
Három éve vártam ezt a drága percet,
Mely minden bút és könnyet elfeledtet.

Csökkentek az
üzemanyagárak Maroson

Három éve már, hogy elmentetek tõlünk,
S azóta hull szemünkbõl a könnyünk.
Azóta fáj szívünk keseregve értetek,
Azért, mert oly nagyon szerettünk titeket.

Amikor a marosi kút új kezelõjével e minõségében elõször egyeztettünk,
egyik fõ kérésem és elvárásom a marosi kút - környékbeliekhez képest
átlagosan mintegy 1-1,5 százalékkal magasabb - árainak csökkentése
volt. Az üzemanyag árak csökkentésére vonatkozó kérés teljesítése januárban lehetõvé vált, mivel sikerült a kút besorolását megváltoztatni, így
kedvezõbb díjtételek alkalmazhatók. Szõke István úr, a kút üzemeltetõje
tájékoztatott, hogy a korábbiakhoz képest átlagosan mintegy 3 forinttal
lesznek alacsonyabbak az árak a marosi kúton, mint a környékben.
Ezúton is köszönöm Szõke úr együttmûködését.
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

Valahányszor dobbant halkan, keseregve,
Éltek-e még vajon? Mindig ezt kérdezte.
Éltek-e még, óh édes Istenem!
Könyörülj, ezeken a drága gyermekeken!

Néhány szó a gépjármûadóról
Az elmúlt évben ismét sok bosszúság érte a gépjármû-tulajdonosokat.
Több alkalommal kellett adatot egyeztetni olyan gépjármûvekkel kapcsolatban, amelyeket tulajdonosa már korábban eladott, vagy a forgalomból kivontak. A sorozatos problémák oka egy tavalyi törvénymódosításban keresendõ. A gépjármûadóról szóló törvény módosított rendelkezései értelmében 2004-tõl nem az adózók bevallása és így a helyi
nyilvántartás, hanem a Belügyminisztérium központi adatbázisa
alapján történik az adó megállapítása. Az adatállományt havonta
kapjuk számítógépes lemezen, használata kötelezõ. Ebben az adatbázisban több tucat olyan gépjármû szerepelt és szerepel, amelyet már
több éve eladtak (elõfordulhat, hogy a vevõ nem íratta át a saját nevére). A hibák javítása lassan megy, és az Önök együttmûködése is szükséges hozzá. Remélem, hogy 2005-ben már sokkal pontosabb adatokat használhatunk, és így jóval kevesebb „kedélyborzoló” értesítést
fog hivatalunk küldeni. Az adategyeztetéssel sok segítséget nyújtottak
munkánkhoz, ezért munkatársaim nevében is köszönöm a tavalyi évben tanúsított megértésüket és türelmüket.
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

Az egek Urához ezért fohászkodtunk,
Mikor fájó szívvel oltárához hulltunk.
Mosolyt csalni arcunkra nem tudott semmi se,
Mert a könny felszáradni nem tudott sohasem.
Asztalunkra néha jobb falat kerülve,
Higgyétek el, nékem nem ízlett még az se.
Keserû lett minden, arra gondolva menten,
Hogy odakünn tán kenyeretek sincsen.
Mikor szünetel a munka, s elülnek a zajok,
Eljutnak-e hozzátok az elfojtott sóhajok?
Elõtûnvén a holdnak szelíd sugara,
Azzal üzentünk nektek, messze Oroszországba.
Az vitte el tõlünk a fájó üzenetet,
Várunk reátok, gyertek, jöjjetek!
Az vitte el szívünknek minden dobbanását,
Égõ szemünknek, hulló könnypáráját.
Éreztétek-e, hogy nem feledtünk,
Hogy azóta tán még jobban szeretünk?
És most, hogy haza érkezve,
Azt hisszük, hogy a menny szállt a földre.
Túl boldog szívemhez hadd öleljelek,
S így örülvén annak, hogy haza érkeztetek.
A boldogságtól szólni nem tudok,
Csak szívem dala zeng: Isten hozott!
Írta: Zelényi Márta
1947. augusztus 25-én
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A festõmûvész és tanár: Simonyi Lajos
Simonyi Lajos ipolysági festõmûvész születésének 100. évfordulójára készített kiállítást láthatta a
nagymarosi közönség január 1529. között a mûvelõdési házban.
Az emlékkiállítást Pálinkás Tibor,
az ipolysági Honti Múzeum és Galéria igazgatója nyitotta meg.
Simonyi Lajos 1904-ben született Horváti községben, ahol
édesapja kántortanítóként dolgozott. Az esztergomi fõreálban
érettségizett, képzõmûvészeti
alapismereteit Királyfalvi Kraft
Károly festõmûvésztõl szerezte.
Pedagógiai pályafutása során
volt segédtanító Ipolynyéken,
Naszvadon, tanított Udvardon és
Kürtön. Tardoskedden már iskolaigazgatóként dolgozott. A pozsonyi pedagógiai fõiskolán tanult történelmet és képzõmûvészetet, majd az eperjesi P. J.
Safarik Egyetemen képzõmûvészetbõl szerzett diplomát, ahol
Hegyesi Gyula és Gál Tibor festõmûvészek voltak mesterei.
Nyugdíjba vonulásáig a
nyitrai pedagógiai fõiskola képzõmûvészeti tanszékének oktató-

Nárcisz, gyümölcs és fazék
ja volt. 1992-ben több mint kétszáz alkotását Ipolyság városának
ajándékozta. Ennek köszönhetõ,
hogy megalakulhatott a honti galéria. A mûvész könyvtárának jelentõs részét is a városnak ajándékozta.
Simonyi Lajos 47 éves tanári
pályafutásának a festõmûvészet
adott teljességet. Több száz ké-

Értesítem a Tisztelt nagymarosiakat,
hogy 2004 decemberét l
Nagymaroson, a G-INVESZT
ingatlanirodájában a Váci út 28. szám
alatt az alábbi id pontokban ügyvédi
félfogadást tartok.
Minden kedden és csütörtökön
17-18 óráig
Bármilyen jogi tanácsadást,
közrem ködést igényl ügyeikkel,
szeretettel várom Önöket!
El zetes id pont-egyeztetés a
70/505-6393 telefonszámon.

Felhívás

Tisztelettel várjuk az V. NAGYMAROSI BORVERSENY résztvevõit!
A rendezvény idõpontja:
2005. február 19. 17 óra. Helyszíne: Nagymaros, mûvelõdési
ház (Fõ tér 10.)
A borversenyre bárki nevezhet saját termelésû borával.
Kategóriák:
- vegyes fehér
- fajtatiszta fehér
- vegyes vörös
- fajtatiszta vörös bor
A versenyen való részvételhez a bort mintánként 2 db 0,75
literes, zöld színû palackban kell
leadni - 2005. február 18-án,
pénteken 14-tõl 18 óráig – a renpet alkotott, kiállításainak száma
dezvény helyszínén.
meghaladta az ötvenet. Képei jórészt olajfestmények, de alkotott
tempera, akvarell és ceruzarajz
technikával is. Mûvein keresztül
leginkább a természetet és annak
sokszínûségét mutatja be.
Ipolyság városa 1994-ben
díszpolgári címet adományozott
Simonyi Lajosnak.

-INVESZT ingatlaniroda
alapítva 1992
új helyen
Nagymaros Váci út 28 szám alatt.
Nyitva:
hétf -péntek: 9-17; szombat: 9-13
Budapest belvárosi és budai kerületeiben,
- Dunakanyar, Balaton kínálunk és keresünk
igényes lakásokat, családi házakat és
üdül ket
Értékbecslések készítése 48 óra alatt!
Hitelügyintézés, tanácsadás
Irodáink
Nagymaros, Váci út 28.
30/334-25-98, 30/334-26-00,
27/354-190
1052 Budapest, Deák Ferenc utca 10.
30/334-25-99, 1/266-44-77
www.ginveszt.vnet.hu
E-mail:ginveszt@vnet.hu

Hírek
Kicserélték a pénzfelvevõ automatát. Az Országos Takarékpénztár január 20-án egy korszerû típusra cserélte le a Fõ téren lévõ,
ATM bankjegykiadó automatát, ezzel remélhetõleg megszûnnek a
gyakori meghibásodás miatti problémák is. A cserét a városvezetés
az OTP-nél már több mint egy évvel ezelõtt kezdeményezte, s azóta is folyamatosan sürgette.

Nevezési díj: bormintánként
500 forint, melyet a minták leadásakor kell befizetni elismervény ellenében.
Szeretettel várjuk a környékbeli termelõk borait is!
A rendezvény keretein belül
kerül sor a IV. Nagymarosi Kolbászverseny megrendezésére is.
A nevezés feltétele: 1 pár saját
készítésû füstölt kolbász mintaként való leadása a borminták átvételének idõpontjában.
Nevezési díj: 500 forint.
A nevezéskor vacsorajegy
igényelhetõ 900 forintos egységáron.
A VERSENY RENDEZÕSÉGE

Továbbképzés, fejlesztés. A nagymarosi óvoda tavaly 180 ezer
forintot nyert pályázaton továbbképzésre, valamint 350 ezer forintot tornaszoba kialakítására és 550 ezer forintot eszközfejlesztésre. Ezeket a forrásokat ebben az évben használják fel.
*
Adófelajánlás a civil szervezeteknek. Ismételten felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy adójuk 1 százalékával rendelkezhetnek, melyet a bejegyzett és mûködõ civil szervezeteknek: egyesületeknek, alapítványoknak ajánlhatnak fel. A nagymarosi civil szervezetek adószámát januári számunkban megtalálják a 19. oldalon.
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MÁV MENETREND A 70. SZÁMÚ VONALON
Érvényes 2005. december 10-ig
Nagymaros-Visegrádról indul

Budapest-Nyugati pu-ra érkezik

BUDAPEST FELÉ

3.31

4.32

munkanap

4.01

5.02

naponta

4.31

5.32

hétfõtõl-szombatig

5.01

5.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg

5.06

6.07

munkanapon - minden állomáson megáll

5.31

6.23

hétfõtõl-szombatig Vác-Alsótól Bp. Újpestig csak Felsõgödön és
Dunakeszi gyártelepen áll meg
munkanap Vácról 5.52

5.51

6.42

munkanap - Vác-Alsótól Bp. Újpestig csak Felsõgödön és
Dunakeszi gyártelepen áll meg - munkanap Vácról 6.12

6.01

6.42

szombat-vasárnap - Váctól Budapest-Nyugadi pu-ig nem áll meg;
szombat-vasárnap - Vácról 6.22

6.11

7.03

munkanap - Vác-Alsótól Bp. Újpestig csak Felsõgödön és
Dunakeszi gyártelepen áll meg

6.31

7.24

naponta Vác-Alsótól Bp. Újpestig csak Felsõgödön és Dunakeszi
gyártelepen áll meg - Vácról 6.52

7.01

7.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 7.22

7.31

8.22

naponta - Vác-Alsótól Bp. Újpestig csak Felsõgödön és Dunakeszi
gyártelepen áll meg

8.01

8.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 8.22

9.01

9.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 9.22

9.31

10.14

naponta - Vác - Dunakeszi gyártelep - Rp-Újpest - Bp-Ny.
nemzetközi gyorsvonat - Szobtól Vácig mindenhol megáll

10.01

10.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 10.22

11.01

11.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 11.22

12.01

12.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 12.22

13.01

13.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg
Vácról szombat-vasárnap 13.22

13.06

14.07

munkanap

14.01

14.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 14.22

15.01

15.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 15.22

16.01

16.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 16.22

16.33

17.51

NOSZTALGIA IX. 4., IX. 18. és X. 2. közlekedik: Kismaros-VácGöd-Dkeszi gytp-Rp-Újpest-Bp. Nyp.

17.01

17.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 17.22

17.36

18.37

szombat-vasárnap XI. 1-ig

18.01

18.42

naponta - Váctól Bp. Ny-ig nem áll meg - Vácról 18.22

18.36

19.37

XI. 1-ig - vasárnap közlekedik

19.06

20.06

naponta

20.06

21.06

naponta

21.06

22.06

naponta

22.06

23.06

naponta

23.06

0.06

szombat-vasárnap IV. 30-tól X. 2-ig

Nagymaros
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Budapest-Nyugati pu-ról indul

Nagymaros-Visegrádra érkezik

SZOB FELÉ

4.30

5.32

munkanap

5.00

6.02

naponta - Sturovóba (Párkányba)

5.55

6.37

naponta - Vácig nem áll meg

6.55

7.37

naponta - Vácig nem áll meg

7.00

8.02

szombat-vasárnap X. 3-ig

7.55

8.37

naponta - Vácig nem áll meg

8.00

9.02

szombat-vasárnap XI. 1-ig

8.55

9.37

naponta - Vácig nem áll meg

9.40

11.00

NOSZTALGIA IX. 4., IX. 18., X. 2.

9.55

10.37

naponta - Vácig nem áll meg

10.55

11.37

naponta - Vácig nem áll meg

11.55

12.37

naponta - Vácig nem áll meg

12.55

13.37

naponta - Vácig nem áll meg

13.15

14.07

pénteki közl. rend
Rp. Újpest-Dk. gyártelep-Felsõgöd-Vác-alsó-Vác

13.30

14.32

Vácig naponta - Szobig munkanap

13.55

14.37

naponta

14.15

15.07

munkanap Rp, Újpest-Dk. gyártelep-Fgöd-Vác-alsóVác

14.55

15.37

naponta

15.15

16.07

munkanap - Rp, Újpest-Dk. gyártelep-Fgöd-Vácalsó-Vác

15.55

16.37

naponta - Vácig nem áll meg

16.15

17.07

munkanap Rp, Újpest-Dk. gyártelep-Fgöd-Vác-alsóVác
Váctól mindenhol megáll

16.55

17.38

Rp-Újpest-Dk. gyártelep-Vác-Nm-Visegrád-Szob

17.15

18.07

munkanap Rp, Újpest-Dk. gyártelep-Fgöd-Vác-alsóVác

17.55

18.37

naponta - Vácig nem áll meg

18.15

19.07

munkanap - hétfõtõl csütörtökig
Rp, Újpest-Dk. gyártelep-Fgöd-Vác-alsó-Vác

18.55

19.37

naponta - Vácig nem áll meg

19.55

20.37

naponta - Vácig nem áll meg

20.40

21.37

naponta

21.40

22.37

naponta

22.40

23.37

naponta

23.40

0.37

naponta

Megjegyzés: A fent felsorolt vonatok Nagymaros állomásról Budapest felé 3 perccel korábban indulnak, illetve
Nagymaros állomásra Budapest Nyugati pályaudvar felõl 3 perccel késõbb érkeznek.

14

Nagymaros

Batyusbál a
nyugdíjas klubban
A hagyomány szerint ez alkalommal
is néhányan maskarába öltöztek
Batyusbált rendezett január 22-én
szombaton a Nagymarosi Nyugdíjas Klub. Ezen nap reggelén, 9
órakor összejöttek a klubtagok,

Apró hírek
1903-ból

Január–február a bálok, mulatságok ideje. A városi nyugdíjasklub
tagjai már túl vannak a rendkívül jól sikerült batyusbálon, az ifjúötletes öltözeteket láttunk, és jót ság még csak most készül a szokásos februári farsangi bulira, illetve az iskolai alapítványi bálra.
nevettünk.
A bálra meghívtuk a kismarosi
De vajon hogyan mulattak elõdeink 100 évvel ezelõtt? A Honti
és zebegényi klubtársainkat, ve- Lapok 1903-as évfolyamában lapozgatva bukkantam a következõ
apró tudósításokra.

Táncest Nagy-Maroson
A nagy-marosi ifjuság a maroson létesítendõ korcsolyaegylet alapja
javára a Magyar király vendéglõ helyiségeiben ma este zártkörû
táncmulatságot rendez. Belépti díj személyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. (Megjelent a Honti Lapok 1903. január 17-i számában)

Táncest Nagy-Maroson
Nagymarosi tudósítónk írja: A nagymarosi korcsolyaegylet javára
e hó 17-én megtartott zártkörû táncest igen szép sikerrel végzõdött. A rendezõk mindent elkövettek, hogy a nagy számban megjelent vendégek minél kedélyesebben érezzék magukat s örömmel
gondoljanak vissza, e még csirájában levõ egyesület elsõ mulatságára. A hölgyeket már belépésüknél csinos táncrendekkel lepték
meg s az egész estét oly kellemessé tették, hogy az együtt lévõ
társaság minden tagja kitartott reggelig s a bájos táncosnõk vigan
Vidám hangulatban telt az este
táncolták a csárdást a buzgó táncosokkal. A rendezõség köszönettel veszi e nagy támogatást, mert csak igy volt képes anyagilag s
hogy feldíszítsék és berendezzék lük nagyon jó a kapcsolatunk. A erkölcsileg a szép sikert elérni. Felülfizettek: Bergmann Mihály,
az esti bálra a mûvelõdési ház jó hangulat köszönhetõ a Czompó Izidor, Donáth Szilárd, özv. Szadovszky Lajosné (Vác) –
nagytermét.
Heinczinger zenekarnak. Min- Jelen volt hölgyek névsora: Asszonyok: Bergmann Mihályné,
Cseley Pálné, Donáth Szilárdné, özv. Gauss Gyuláné, özv. Homolka
Lajosné, dr. Ludvig Wilibaldné, Mikolás Vincéné, Pirkner Jánosné
(Budapest), özv. Szadovszky Lajosné (Vác), Wágner Gusztávné.
Lányok: Beke Boriska, Bergmann Annuska, Gress Klári, Hell Gizella, Heyer Katalin és Róza, Matzker Irma és Lujza, Máyer Annuska (Budapest), Nieberl Juliska, Pirkner Mariska (Budapest)
Steimots Róza és Hermin, Trilsch Micike, Wágner Pistike. (A tudósítás a táncestrõl a Honti Lapok 1903. január 24-i számában jelent meg.)

Farsangzárás Nagy-Maroson
Nagy-Marosról kissé elkésetten kaptuk a következõ tudósítást: A
nagymarosi kaszinó fényesen sikerült bohóc esttel ülte meg farsang utolsó napját. A stilszerûen díszített termekben jóval a korhelyek harangjának jeladása után is folyt még a tréfa, csengett a kacaj. Karnevál herceg udvarában apródjai, a két Bergmann, két
Homolka, Nieberl, Perwolf, Kislufõ székely, Hanzéros álltak künn
a vitézi tornán és vívták ki a tengernyi vendég tetszését és tapsait.
A maskarába öltözött klubtagok külön csoportonként vonultak Törpék, fehér elefántok, a csörgõ sapkás uralkodó csillogó udvarábe jelmezeikben
nak felvonulása töltötte ki a közt az egyes mutatványok között,
mignem végezetül díszes emléktárgyakat osztottak szét a vendéA már hagyományos – évek denki jól érezte magát és hama- gek hölgytagjai között. A mulatságot végre is konfetti esõ és az
idei, valóban sikerült farsang ily korai kimulta felett ontott keseróta a farsang idõszakában meg- rosan a folytatás következik.
rendezett – batyusbál 18 órakor
Köszönet a mûvelõdési ház ves könyzápor árjai mosták el. (A nagymarosi farsangi mulatságról szóló cikk a Honti Lapok 1903. március 7-i számában jelent
kezdõdött. A hagyomány szerint dolgozóinak a segítségért.
ez alkalommal néhányan maskaMAKRAI FERENCNÉ meg.)
MÁNDLI KATA
rába öltöznek, most is így volt,
KLUBVEZETÕ
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A CÉDRUS Egyesület 2005.
február 20-án sakkbajnokságot
hirdet az általános iskola felsõtagozatos tanulói számára.
A verseny du. 2 órától kerül
megrendezésre a napköziben.
Minden érdeklõdõt – nézõket
is – sok szeretettel várunk!
Kérjük a versenyzõket, hogy
– amennyiben lehetséges - saját
táblát és készletet hozzanak magukkal.
Elõször, de nem utoljára!

MEGHÍVÓ
Vadászbál a m vel dési házban
február 26-án, szombaton
A zenét a Heinczinger zenekar szolgáltatja
Jó hangulat – vadvacsora - büfé – értékes tombola
emeli a bál színvonalát
Legyenek a vendégeink,
tiszteljenek meg részvételükkel!
Kittenberger Kálmán Vadásztársaság
vezet sége és tagjai
Jegyek el vételben kaphatók és információ:
a Polgármesteri Hivatalban
Ivor Andrásné rendezményszervez nél.
Telefon: 27/595-100/123
20/414-0712

ÉNEKELNI JÓ!
Az 1. éves születésnapját ünneplõ nõi énekkar
szeretettel várja
az énekelni szeretõ lányok, asszonyok jelentkezését.
Próbák minden szerdán fél 7-kor a mûvelõdési házban.

„Minden életkorban adódhat olyan alkalom, amikor tanácstalanok vagyunk és
szívesen hallanánk a hozzánk hasonló helyzetben lévõk véleményét. Erre szeretne alkalmat teremteni az ANNA Klub. Meghívott elõadóink adják át tapasztalataikat, tanácsaikat, és természetesen lesz lehetõség a véleménycserére
és kérdéseink megbeszélésére is.”

A tavaly útjára indított elõadássorozatunk folytatásaként
idén elsõként AZ ISKOLÁS ÉS KAMASZKORÚ
FIATALOK PROBLÉMÁIT szeretnénk
a középpontba állítani.
Meghívott vendégünk
DR. CSÁK ANNAMÁRIA szakpszichológus, aki
2005. február 18-án délután 17 órakor
a Dunagyöngye Étteremben tart elõadást a témában.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, a kamaszokat, a
szülõket, a pedagógusokat.
ANNA Klub
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Ingatlantanácsok
Az ember életében egyszer biztosan vesz, vagy elad egy ingatlant. Ehhez nyújt segítséget az
ingatlan-nyilvántartás. Picit menjünk vissza a történelemben. Tudják-e, hogy a római birodalom
fejlett jogrendszerrel rendelkezett, a római jog jogintézményei
a mai modern jogrendszerekben
is fellelhetõk? Érdekes, hogy ennek ellenére a fejlett római jogrendszer az ingatlan-nyilvántartást nem ismerte. Az ingatlannyilvántartási rendszer a germánok érdeme volt. Magyarországon a telekkönyvi rendszert 1855ben hozták létre. Biztosan hallottak a bányatelekkönyvrõl, de volt
általános telekkönyv és központi
telekkönyv is.
Az ingatlaneladáshoz, lakásés jelzáloghitel felvételéhez az
ingatlan-nyilvántartás fõ része, a
tulajdoni lap szükséges. Az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról a
körzeti földhivatalból kért hiteles
tulajdoni lap ad naprakész információt. Az ingatlan-eladási megbízáshoz én is kérni szoktam, mivel ebbõl nagyon sok információhoz jut az ember az ingatlannal
kapcsolatban.
A tulajdoni lap bal felsõ sarkán van feltüntetve a község, illetve város megnevezése, és az
ingatlan helyrajzi száma. A tulajdoni lap három részbõl áll, ezek
a tulajdoni lap I, II, és III. része.
Korábban úgy hívták õket, hogy
tulajdon lap, birtoklap, teherlap.
Mit jelentenek, illetve mit kell
tudnunk róluk? Az I. része az ingatlan adatai szerepelnek: az ingatlan természetbeni állapotát
tükrözi és annak adatait tartalmazza. Az ingatlan jellegét, mû-

velési ágát, földminõség, kataszteri tiszta jövedelem feltüntetését,
az ingatlan területének nagyságát
mutatja. A II. rész olyan alapvetõen fontos információt tartalmaz,
hogy kinek a tulajdonában van az
ingatlan, és milyen arányban. A
tulajdoni lap III. része tartalmazza az összes jogot (néhány fontosabb: tulajdonjog, haszonélvezeti jog, szolgalmi jog, jelzálogjog,
vezetékjog, stb.), és összes tényt
(pl. kiskorúság, gondnokság alá
helyezés, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, telekalakítási és építési tilalom elrendelése, kisajátítás és telekalakítás
megindítása, tulajdonjog fenntartással történt eladása, bejegyzési
kérelem elutasítása, zálogjog érvényesítése, stb.)
A következõ részben kicsit
részletesebben írok a jogokról és
tényekrõl.
Bizonyára tudják, hogy változtak az ingatlanszabályok. Például változott az ún. szoc. pol. összege, mely egy gyermek után 900
ezer forint, 2 gyermek után 2 millió 400 ezer forint, 3 gyermek után
3 millió 800 ezer forint lett. Változott az ún. fél szoc. pol. kiterjesztése valamennyi elsõ ingatlanként használt lakást vásárló, 35
évnél fiatalabb, gyermeket nevelõ
vagy vállaló szülõre. Harminc év
alatti fészekrakók minimális önrésszel állami kezességvállalás
mellett vehetnek fel hitelt, akár 10
százalék önerõvel, viszont meg
van szabva a lakás-vételár maximális összege a hitelgarancia felvételénél. Változott az ingatlaneladás utáni adózás is, mely 20 százalékról 25 százalékra emelkedett.
HARAMINÉ PAPP ILDIKÓ

Jogi tanácsok

Szomszédjog
Jóllehet a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a szomszédjogok kapcsán nem is említik a panoráma szót, a tulajdonos a használat során mégis köteles tartózkodni
minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy
amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A Ptk.
100. §-a alapot biztosít arra, hogy az épület forgalmi
értékének csökkenésében jelentkezõ kárt a szomszéd,
aki a kilátásban korlátozza az épület tulajdonosát,
megfizesse. Aki a saját telkén úgy építkezik, hogy
ezzel a szomszédos ingatlan értékét szükségtelenül
csökkenti, kárt okoz. A bírói gyakorlat alapján megállapítható, hogy a kilátás elvesztése, a benapozás megszûnése, az intimitásvesztés csökkenti az ingatlan értékét. Kárt okoz az, ha az újonnan épült
házból belátnak a levesünkbe, zavarják a “köreinket”. (Megjelent a Mi Otthonunk 2002/7-8. számában)

Megújul a
hajóállomás épülete

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft kívül-belül felújíttatja a fels iskolával csaknem egy id ben épült hajóállomást.
A kivitelez a küls munkákat már befejezte, a Duna fel li részre terasz is épült. A bels munkák még folynak. Információink
szerint az épületben helyet kap továbbra is egy pénztár, a többi rész a korábbiakhoz hasonlóan vendéglátó egységként üzemel majd, erre pályázatot írnak ki.

Helyesírásunk
furcsaságai
Hogyan kell helyesen írni például az ünnepek nevét?
A magyar helyesírás szabályai címû szabálygyûjtemény rendelkezik
ebben a kérdésben (Akadémiai Kiadó, Bp., 11. kiadás). „Kis kezdõbetûvel írjuk az ünnepeket, a nevezetes napokat… (bár olykor nem kicsi
az érzelmi töltésük): anyák napja, mindenszentek, karácsony, húsvét,
nemzeti ünnep” ...”A történelmi eseményeket jelentõ szavakat, pl. honfoglalás, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, stb.” Hsz. 145.
Januári számunkban kétféle írásmóddal szerepelt a magyar himnusz, Kölcsey Himnusza. Az erre vonatkozó 198. sz. szabály így szól:
„Az egyedi címeket, tehát a költõi mûvek, …képek, szobrok, zenemûvek, stb. címét nagy kezdõbetûvel írjuk.” A himnusz többjelentésû
szó. Köznév is, tulajdonnév is lehet. Köznévként irodalmi, lírai mûfajt jelent: Istenhez, istenként tisztelt személyhez, eszméhez szóló
ünnepélyes hangú költemény (pl. Szent Pál: A szeretet himnusza).
Köznévi jelentése még „valamely nemzet tagjainak együvé tartozását kifejezõ, emelkedett hangú megzenésített költemény” (egy nemzet összetartozását szimbolizáló költemény, ének). Tehát akkor is
köznévi értelemben használjuk a szót, ha egy nemzet himnuszáról
beszélünk: a magyar himnusz, a német himnusz, stb. Az elõzõek szerint csak akkor indokolt a nagy kezdõbetû, ha a Himnusz cím, tehát
Kölcsey, vagy Erkel mûalkotására utalunk vele.
Ide kívánkozik a megszólítások kis- vagy nagybetûs írásmódjának kérdése is. Néhány nyelvész ötödik alapelvnek nevezi a tisztelet
elvét, melyet így fogalmaz meg a Hsz. 149. pontja: „Fokozott tisztelet kifejezésére a megszólított nevének írásakor” – akár a szöveg
belsejében is – „nagybetû is alkalmazható”. (Pl. Mélyen tisztelt Igazgató Úr! Szeretném, ha az ünnepélyre Apám is eljönne.) Magánlevelekben azonban megengedett a megszólított nevének kisbetûs írása:
„Kedves barátom! Édes jó anyám és apám!”
Ezt a szabálygyûjteményt 1984-ben dolgozták át utoljára. Nem tudni, hogy azok, akik jóváhagyták, miért így vélekedtek a tiszteletrõl.
GY. M.
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A Bartók Rádió mûsorán a
Dunakanyar Fúvósegyüttes
A Dunakanyar Fúvósegyüttes tagjaival beszélget Dimény Judit szerkesztõ-riporter február 15-én (kedden) 15.30-tól 16.00 óráig a Bartók Rádióban (105.3 MHz). A Harsonától a lábcinig címû mûsorban Dimény Judit beszélgetõ partnerei Patrik Máté, Hekli Andrea,
Uri Kovács Ildikó,Ujvári Gábor és Matus László.
A mûsorban szó lesz az együttesrõl, tagjainak mindennapi életérõl, zenei betétként pedig az együttes számai hallhatók.

A Pest megyei kertbarát körök
elnökeinek tanácskozása
Nagymaroson a mûvelõdési házban tartották összejövetelüket január 14-én a Pest megyei kertbarát
körök elnökei. A találkozón – melyen ott voltak többek között
Dunabogdány, Pomáz, Göd, Táborfalva,
Mogyoród,
Gyál,
Pilisvörösvár képviselõi – jelen
volt Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok Országos
Szövetségének elnöke, a Kerti Kalendárium szerkesztõje, Edöcsény
András polgármester, Kojnok Alexandra, a Pest Megyei Önkormányzat környezetvédõje és természetesen a házigazda, a Nagymarosi Kertbarát Kör elnöke, a Pest
Megyei Kertbarát Kör alelnöke Du-

dás János is, aki a tanácskozást vezette.
Mint megtudtuk, a megyei elnökök évente 2-3 alkalommal találkoznak, mindig más a házigazda, tavaly
õsszel Dunabogdány volt, legközelebb pedig Göd lesz az összejövetel
színhelye. A tanácskozásokon mindig a kertekben végzendõ idõszerû
feladatokkal foglalkoznak, s kicserélik gondolataikat a növényvédelem
terén is. A januári találkozón az egyik
téma a parlagfû elleni védekezés volt,
amely még mindig igen nagy gondot jelent a megyében. A megyei önkormányzat környezetvédõje ebben
a témában felajánlotta az együttmûködést, a segítséget.

Közérdekû közlemény

Társastánc ifiknek
Kedves Fiatalok! Várjuk jelentkezéseteket, ha kedvetek
van megismerni és megismerkedni a hagyományos tánclépésekkel és azoknak minden
romantikus szépségével. Keringõ, tangó, polka stb. - és
amit akartok -, igény szerint.
Jöhetnek párok, és anélküliek,
a többi majd kialakul. A jelentkezések létszámának arányában indul a tanfolyam, akár
február közepétõl.
Mutassátok meg, hogy a
hagyományok megtartása is
belefér a programotokba.
Gyertek, érdemes, hisz a társasági megjelenés egyik elvárható eleme a szép és kultúrált
táncmozgás.

Meg kell próbálni, csak
nyerhetsz vele!!!
Információ:
Ivor
Andrásné - polgármesteri hivatal. Telefon: 27/595-100/
123, vagy 06-70/451-5421.

Mikor lesz a székelybõl román?
A határon túli veszedelemtõl az ország vezetõi „bátor, felelõs hazafisággal” megmentettek bennünket. Ráadásul most már azt is tudjuk, hogy a székelyek abban a minutában lesznek románok, ahogy
átlépik felénk az országhatárt. A felelõsségbõl persze sohasem elég,
újabban a belsõ ellenségre hívják fel a figyelmünket, amikor állítólag népszavazásra kívánják bocsátani az alábbi kérdést:
Akarja-e ön, hogy Szabolcs megye Magyarországhoz tartozzon?
Véleményük szerint ugyanis az ország csak ráfizet a szabolcsiakra.
Hatalmas összegeket emészt fel a szociális és egészségügyi ellátásuk, míg befizetéseik igencsak csekélyek. Kétmillió lendületes NEM
után Szabolcs megye Ukrajnához vagy Romániához tartozhatna. A
jobb megoldás talán Ukrajna lenne, mivel így Románia esetleges
EU-csatlakozása után sem tudná elözönleni Magyarországot a sok
szabolcsi ukrán.
De megdöbbenésünket ne csak keserû tréfákkal oldjuk! Ha az
egész ország úgy szavazott volna, mint Nagymaros, a Parlament most
az állampolgársági törvényen dolgozna. A népszavazás azonban elbukott, az Országgyûlés nem alkot törvényt, így nekünk, a valóban
felelõsen döntõ polgároknak, falvaknak és városoknak kell felelõsséget vállalnunk a határon túli magyarokért. És mivel mi állampolgárságukat vissza nem adhatjuk, tegyünk meg értük (értünk) mindent, amit csak megtehetünk! Pünkösdkor látogassunk el együtt
Csíksomolyóra, nyáron pedig lássunk vendégül például egy határon
túli magyar gyermekkórust. Nagymaros különösen alkalmas hely a
nyaralásra. A San-team sportegyesületben a szállás, a Dunán és a
Börzsönyben a napi program remekül megoldható. Ez persze nem
egyszerû feladat, sok szervezéssel és munkával jár. „Az aratni való
sok, de a munkás kevés”. Ez úton is kérjük „az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásba”.
SZOMRÁKY PÁL

„A szavazással kapcsolatos témában nincs szándékunkban
további vitát folytatni - mivel az esemény tavaly decemberben történt – ezért azt lezárjuk.”

Tisztelt Támogatók!
A Nagymarosi Férfikórus Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a 2003. évi
személyi jövedelemadójuk 1 %át felajánlották szervezetünknek.
A felajánlás összege: 71.064.Ft volt. Ezt az összeget a Nagymarosi Férfikórus 100 éves jubileumának támogatására fordítottuk.
Ezúton kérjük a Nagymarosi
Férfikórus Alapítvány jövõbeni
támogatását és személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlását.
Adószámunk: 18688698-1-13
Számlavezetõnk: Veresegyház
és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagymarosi Fiókja.
Számlaszám:
66000114-10106860
FELHÍVÁS. A Nagymarosi
Férfikórus várja énekelni szeretõ és közösségre vágyó fiatalok jelentkezését. Próbaéneklésre minden hétfõn 19
órától lehet jelentkezni a mûvelõdési házban.

A Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület tagsága és
vezetõsége megköszöni az Önök
által nyújtott adójuk 1 %-át,
amely 2004. évben 184 ezer forintot tett ki. Az alapító okiratban foglaltak szerint a pénzt
számlákkal igazolva használtuk
fel.
KÉRJÜK TOVÁBBI TÁMOGATÁSUKAT!
Adószám: 10045277-2-13
Számlaszám:
66000114-10103867
*
A Cédrus Kulturális és Sportegyesület ezúton köszöni minden támogatójának a 2004-ben
nyújtott segítséget. A személyi
jövedelemadó egy százalékából
befolyt 112.328 Ft-ot a nyílt
programjaink szervezésére fordítottuk.
Reméljük, idei rendezvényeinken is találkozunk, és számíthatunk továbbra is támogatásukra.
CÉDRUS EGYESÜLET

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Heinczinger Ottónét utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, s részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
Fia és menye
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Hamvazószerda a A nagymarosi könyvtár
újdonságai
nagyböjti idõ kezdete
A farsang vízkereszttõl hamvazószerdáig tart. Idén rövid a farsangi idõszak, hiszen február 9-én van hamvazószerda, ekkor kezdõdik a nagyböjti idõszak, s bizony a XXI. században néha képtelenség betartani a
Római Katolikus Egyház szabályait, hogy a böjti idõszakokban már nem
báloznak a fiatalok.
A nagyböjt bûnbánati fegyelme: péntekenként 14 éves kortól nem
eszünk húst, hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk,
vagyis húst nem eszünk, csak háromszor étkezünk, és egyszer lakunk
jól. Természetesen a betegek fel vannak mentve a testi böjtölés alól.
A böjt nem öncélú valami. Aranyszájú Szent János szerint azért van
szükségünk önmegtartóztatásra, mert hibázunk a mértékletesség erényében. Emberszeretõ és megértõ Urunk van, nem az ételektõl való megtartóztatást és a böjtöt követeli tõlünk egyszerûen, csak azt, hogy az élet
dolgaitól elállva egész idõnket lelki dolgokkal töltsük el.
A fogyasztói társadalom folyamatosan és intenzíven arra ösztönöz,
hogy “szerezd meg...”, csak akkor lehetsz boldog, ha tiéd lesz a reklámozott termék: “mert megérdemled”. A fogyasztói szemlélettõl idegen
a böjt, a lemondás, a másikért való áldozathozatal. Ezért próbáljunk meg
a mostani böjti idõszakban tudatosan befelé figyelni. Rendezni kapcsolatomat Istennel, felebarátommal és önmagammal.
“Eddig nem találtál semmit,
mert magadat kerested!
Hazudtál:
Elsõ volt az Én, második a Felebarát,
harmadik az Isten!
Ezért nem találtál semmit.
A szentek és más hõsök
más sorrendet hajszoltak:
Elsõ az Isten országa, második
a Felebarát, harmadik az Én.
Ez az út, az igazság és az élet.”
(Mécs László)

Kõrösi Csoma Sándor
és a magyar keletkutatás

George Orwell:
A lelkész lánya

A Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület által
összeállított kötet elõszavában
Szabó Etelka a következõket
írja: „Nemhogy apadna, kiszikkadna, kifáradna a Csoma-kutatás, hanem egyre inkább tágul, szélesedik, mélyül. Egyre
több homály oszlik el, egyre
több valóságelem jelenik meg a
Csoma-képben. Mi a hajtóereje, éltetõje a Csoma-galaxisnak? Milyen »nagy parancsok«
ûzik a kutatókat tettre, keresésre, feltárásra, az eredmények és
eredménytelenségek megfogalmazására, az írásra? Úgy hiszem, Kõrösi tudósi hõstette, elévülhetetlen etikája, példája.
De az is tény, hogy még mindig
sok a tenni-kutatni-feltárnivaló
körülötte. S ez egyszerre kihívás
és ösztönzés is. Ezért nem csoda, sõt örvendetes, hogy egyre
bõvül mind térben, mind idõben
a Csoma-ethosz jegyében elhivatott kutatók sora.”
Ez a mostani 10. kötet többnyire az újonnan feltárt adatokat, pon-

A lelkész lánya 1935-ben Orwell
elsõ, hazájában publikált könyveként jelent meg. A könyv egy hitvesztés regénye. Orwell egy szo-

Évfordulónaptár
Február – Böjtelõ hava
- Február 2.

- a vizes élõhelyek világnapja
- Gyertyaszentelõ Boldogasszony
1930. február 3-án született Csoóri Sándor költõ
1775. február 9-én született Bolyai Farkas magyar matematikus
- Február 9.
- Hamvazószerda
1810. február 10-én született Barabás Miklós, a magyar nemzeti
romantika híres festõje
- Február 11.
- a betegek világnapja
- Február 13.
- nagyböjt elsõ vasárnapja
(húsvét vasárnap: március 27.)
- Február 14.
- Valentin (Bálint) napja - Cirill és Metód
- Február 16.
- a házasság világnapja
1825. február 18-án született Jókai Mór
1790. február 20-án hunyt el a „kalapos király”, II. József
- Február 22.
- a bûncselekmények áldozatainak világnapja
1535. február 22.- Bornemisza Péter prédikátor-költõ születése
1440. február 23-án látta meg a napvilágot a(z akkor) magyarországi Kolozsváron I. Corvin Mátyás, a késõbbi magyar és cseh király
1685-ben e napon született G. F. Händel
1850. február 24-én született Jászai Mari magyar színésznõ
- Február 25.
– a kommunizmus áldozatainak emléknapja
1600. február 27-én halt meg Giordano Bruno

Elnézést kérek...
...mindazoktól az olvasóktól, akik hibákat találtak e lap elõzõ számában, az Évfordulónaptár címû rovatban. Azokért én, Gy. Márton
Magda vagyok a felelõs, nem pedig a szerkesztõ. (Sajnos nem a jó
változatot küldtem el.)

tosításokat, kiegészítéseket, helyreigazításokat és az új szempontú
Csoma-portrék kritikáját tartalmazza. Ebben nagy érdeme van
Marczell Péternek és Bernard Le
Calloc’h-nak, a Csoma-kutatás
másik nyugati alapemberének.

lid vidéki paplány kálváriáján
keresztül próbálja ábrázolni saját
nemzedékének mélységes csalódását egy alapjaiban megrendültnek érzett világrendben, melyet
jószerével csak a talmi tekintély,
a gyáva megszokás és képmutatás tart egyben.
A leleplezõ szenvedély ugyanakkor lépten-nyomon szét is robbantja a lelkész lányának sorspéldázatát, s elénk tárja, milyen elemi megrendülést hagyott az elsõ
világháború hátra, milliók hitét
ásva alá majd’ minden „békebeli
eszményben”, így a keresztény
egyházak megtartó erejében, intézményes tradíciójában is.
Egy hitvesztés regénye A lelkész lánya, ám kissé tágabb értelemben a lázas hitkeresés dokumentuma s egy új hit megtalálásának tétova elõjele is egyben.
Azé a fordulaté, amely Orwell
pályáján alig egy év múlva következik be a saját bõrén megtapasztalt észak-angliai bányásznyomor
és a spanyol polgárháború hõsies
küzdelmének hatására, s melynek
máig eleven, hiteles tanúságtételei: A Wigani móló és a Hódolat
Katalóniának.

A könyvtár nyitva tartási ideje:
Kedd-szerda-péntek:
Csütörtök:
Szombat:

9-12 óráig és 12-18 óráig
13-16 óráig
8-12 óráig

Telefonszám: 27/594-105
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Városunk február havi
programajánlata
Február 5. Helyszín:

Nagymarosi Ifjúságért Alapítvány
zenés-táncos bulija
mûvelõdési ház

Február 12. - Alapítványi bál a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola szervezésében
Helyszín:
mûvelõdési ház
Február 18. 17 óra az ANNA Klub vendége
dr. Csák Annamária szakpszichológus
Helyszín:
Dunagyöngye Étterem
Február 19. 17. óra Bor-és kolbászverseny
Benevezés:
február 18-án 14-18 óra között
Helyszín:
mûvelõdési ház
Február 20. 14 órától a Cédrus Egyesület sakkbajnoksága az általános
iskola felsõ tagozatos tanulói számára
Helyszín:
napközi
Február 26. szombat Vadászbál - a Kittenberger Vadásztársaság
vezetõségének és tagjainak rendezvénye
Helyszín:
mûvelõdési ház

Szomszédolás – régiós programajánló
Február
KISMAROS
Jótékonysági bált szerveznek Kismaroson február 12-én (szombaton)
este a Vilcsek Gyula Általános Iskola javára. A bált palotással nyitják
meg a nyolcadik osztályosok. Várják a szülõket, rokonokat, a támogatókat és a régi kedves növendékeket.

A belépõt, melynek ára vacsorával 1.500.- Ft lesz, a szülõi munkaközösség tagjainál lehet megvásárolni. A volt diákok kedvezményesen, (1.000.- Ft-ért) vásárolhatnak belépõjegyet. Jegyigénylést,
asztalfoglalást telefonon is elfogadnak a 27/583-185-ös számon. A
zenét a kertipartikról jól ismert zenekar szolgáltatja.
Teleház - február 26., 18 óra Gyermek filmklub: Eastwicki boszorkányok
Február 27. 20 óra - Filmklub: Ötös számú vágóhíd

VERÕCE
Mûvelõdési ház
Február 11. péntek - 19 óra Filmklub: Moszkva tér. Rendezõ: Török Ferenc
Február 18. péntek - 19 óra Világjárók klubja: Jordániai úti élmények.
Belépõdíj: 250 Ft/Fõ

Február 19. szombat
- 17 óra Verõcei Fészek II. összejövetele
- 17 óra Vándorok vigyázói Papp Tibor fotókiállítása
Orvosi ellátás:
- 17.30 óra a Cantus beatus kórus elõadása
Hétköznapi ügyelet este 6 órától reggel 8 óráig. Sürgõs esetben a készenléti ügye- 18 óra dr. Czeizel Endre orvos genetikus elõadása,
letes a 27/354-180-as telefonszámon érhetõ el.
majd kerekasztal-beszélgetés, teaház

Ügyeletek

Hétvégi ügyelet: szombaton reggel 8 órától hétfõ reggel 8 óráig. Az ügyeletes orvos a 27/354-180-as telefonon érhetõ el.
Fogászat:
Szombat 8-tól 12 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig
- február 12-13.:
dr. Tomka Eleonóra
Vác, Deákvári fõtér 29. Tel.: 27/307-093
- február 19-20.:
dr. Ullmann Klára
Vác, Földváry tér 15. Tel.: 27/310-031
- március 5-6.:
dr. Dobó Katalin
Szõdliget, Tinódi u. 18-20. Tel.: 27/590-345
Minden beavatkozás térítésköteles!
Gyógyszertár:
Február 7-tõl:
Február 14-tõl:
Február 21-tõl:
Február 28-tól:

Központi Gyógyszertár
(Vác, Március 15. tér 22. Tel.: 501-630)
Gyöngyvirág Gyógyszertár
(Vác, Radnóti u. 2. Tel.: 301-178)
Vácz Remete Gyógyszertár
(Vác, Magyar u. 3. Tel.: 305-997)
Szent Rókus Gyógyszertár
(Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 305-610)

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Ábrám Csaba és Burgermeister Mónika lánya: Kata
Salamon Sándor és Halász Judit lánya: Letícia Judit
Farkas János és Balázs Melinda fia: Balázs
Bordás Antal és Botos Mónika lánya: Petra és fia: Gergõ
Edöcsény András és Vajda Zita fia: Botond
Kovács Gábor és Burgermeister Szilvia lánya: Virág
Elhunytak:
Richter Józsefné sz.: Niegreisz Julianna
Patrik Nándor
Fazekas László
Palotai René
Kanyó András
Házasságot kötöttek:
Nagy Csaba Jenõ és Lakatos Anikó

(Lezárva: 2005. január 31.)

Február 21. hétfõ - 17.30 Színházlátogatás Budapestre az Örkény István Színház
(volt Madách Kamara) Shakespeare: Makrancos hölgy
címû elõadására
Színházjegyek 1600Ft/db áron igényelhetõk,
buszköltség: 400Ft/Fõ.
Február 25. péntek - 19 óra
Filmklub: Himalája - az élet sója. Belépõjegy: 250 Ft/fõ

VISEGRÁD
Mátyás Király Mûvelõdési Ház
Február 12. szombat - 15 óra „A csepp” címû fotópályázat legjobb képeibõl válogatott
vándorkiállítás megnyitója.
Február 11. péntek - este Emlékkoncert a hét éve elhunyt, visegrádi születésû,
világhírû jazzgitáros, Zoller Attila emlékére a
Don Vito pizzériában (ez Zoller Attila szülõháza).
Az érdeklõdõket Simon Géza Gábor jazztörténész, a Zoller
monográfia szerzõje köszönti, majd a Pege Quartett ad koncertet.
Az est vendége lesz Babos Gyula gitáros.
Február 25. péntek - 18 óra Kunkovács László néprajzkutató 100 diaképpel illusztrált
elõadása: Sziklarajzok, kõemberek, áldozóhelyek
Belsõ-Ázsiában címmel.

VÁC
Madách Imre Mûvelõdési Központ
Február 21. hétfõ – 19 óra –
Molnár Ferenc: Olympia – vígjáték 3 felvonásban.
Jegyek elõvételben 1.600.-,
az elõadás napján 1.900 Ft-ért kaphatók.
Február 15-20-ig –
Hüllõkiállítás - Gyíkok, madárpókok, siklók, halak, teknõsök
kiállítása; ásványok, tengeri csigák és kagylók vására.

20

Nagymaros

Szemelvények dr. Seregi György Nagymarosi Naplójából

Körtefánk sorsa
Ezt a Nagymarosi Naplót unokám 1988-ban kezdte írni. Õ már az
elsõ oldalon megadta utasítását, hogy "Ebbe a könyvbe csak szépen lehet írni!" Én, a nagyapa, aki immár tizenöt éve folytatom az
általa megkezdett napló írását, ezt mindvégig igyekeztem betartani. Hogy mint sikerült, majd az olvasó eldönti azokból a szemelvényekbõl, amelyeket a Nagymaros címû lap hónapról-hónapra közöl, amelyben nagy segítségemre van a közben felcseperedett leány unokám, Panni, aki igen járatos a fájlok világában és írásaimat az elektronikus számítástechnika módszerével leírja, lektorálja, bírálja és küldi e-mail-en a szerkesztõségbe, vagy CD-re teszi a
mai korszerû igényeknek megfelelõen.
A fáknak is van története. Életük során jelentõs változások
történhetnek életfeltételükben.
Sorsukat saját maguk nem tudják irányítani. Röghöz kötöttek,
földbe gyökerezettek, csak
szemlélni, szenvedni, vagy éppen élvezni tudják azokat az
adottságokat, amelyekbe beleszülettek.
Fenti alapigazság igazolására szolgáljon a Pállya Celesztin utca melletti, a Duna felé
esõ sarkon álló körtefánk története. Ezt a szerény kis körtefát a nagymarosi Tóbiás József
úr ültette, akitõl a telket 1968ban megvásároltuk. Miután
eredetileg egy gyenge minõségû gyümölcsöt, nyári vajkörtét
termõ fa volt, Tóbiás úr beoltotta Alexander körte oltvánnyal. Ennek következtében
a fa egyik ágán nyári vajkörte,
másik ágán téli „márkás” Alexander körte termett 1968-ban.
Akkor viszonylag fiatal, 810 éves lehetett. Ez a körtefa
néhány évig szépen fejlõdött és
mindkét fajtából korához méltó mennyiségû termést hozott.
A bejáratnál lévõ diófa azonban
– amely körülbelül 6-8 méterre
volt tõle - meghazudtolva fajtájának lassan növõ természetét, hirtelen megindult és három-négy év alatt hatalmas ágaival szinte elborította a mi kis
körtefánkat, elvéve tõle az áldott napsütést, mely létének
egyik legfontosabb tényezõje.
Egy darabig húzódott a világosság felé, ameddig ágai engedték; törzse azonban merev maradt, minek következtében szegényke teljesen féloldalassá,
szinte torzszüleménnyé vált.
Egyoldalas látványa lehangoló
volt. De nem csak alakja torzult
el, hanem termékenysége is jelentõsen csökkent. Pedig csak
néhány lépést kellett volna tennie a nap felé és helyreállt volna a rend. Erre azonban nem

volt képes. Halála néhány év
kérdése volt. A hozzáértõ szem
apró jelekbõl, hosszas megfigyelésekbõl sok mindenre következtethet, mert a fák is élõlények és elõbb-utóbb reagálnak az életfeltételeiket biztosító „szentháromság” valamelyikének hiányára.
A tápdús föld, a szükséges
mennyiségû csapadék és az éltetõ napsugár hármas követelménye határozza meg létüket.
Miután a mi körtefánk az utóbbiból évrõl-évre kevesebbet kapott, sorsát megpecsételve láttuk és pótlására néhány méterre tõle egy kis fenyõt ültettünk
el.
Néhány év múlva családi
okok miatt az alsó telken építkezésbe kezdtünk. Ez a hadmûvelet azzal kezdõdött, hogy
az elsõ kavicsszállító teherautó sofõrje a diófa alsó fõ ágát
tudtunk nélkül, könnyebb bejövetele érdekében lefûrészelte. Miután mindez tavasszal
történt, az óriási diófa a vágási felületen kezdte elfolyatni
életnedvét. Két-három év múlva ki kellett vágni, mert menthetetlenül kiszáradt. Ami a
diófa halálát okozta, az megmentette a féloldalas körtefa
életét.
Újabb néhány év elteltével
a körtefa kezdett kivirulni.
Visszakapta a több oldalról sugárzó napsütést. Kigömbölyödött, szép alakúvá fejlõdött.
Miután az eredeti nyári körte fõ
ágát kimetszettük, most már
csak nemes gyümölcsöt termett
és feleségem körtebefõzéséhez
a fõ alapanyag szállítóvá lépett
elõ.
A kerítés melletti diófa elvesztésébe azonban nem nyugodtunk bele. Miután a kert közepén lévõ két másik diófa is
kipusztult, a kerítés melletti közelébe mintegy tíz év múlva egy
kis diófát ültettünk. „Majd az

unokák szedik le róla a diót” mondtuk. Egy diófa élete és
fejlõdése 40-50 év, vagy annál
is több. Az ültetés 1990-ben lehetett huszonkét évvel történetem kezdete után. Ma, harminchárom évvel azután, hogy a
körtefa életét figyelemmel kísérjük, újabb, most már kétoldalú támadásnak vagyunk
szemtanúi. Az új kis diófa kamaszkorba jutott és évente méteres hajtásokat ereszt, baloldalról megközelítve a sudár
körtefát. Jobb oldalról viszont
a halálára egykor aspiráló dupla fenyõ tör a magasba és oldalágainak tüskéi a körte ágait
szurkálják. A kétoldalú támadás
évrõl-évre erõsödik. A támadók
nála agresszívabb természetûek, így a mi körtefánk a korábbinál még nehezebb helyzetbe
került.
Hová meneküljön, hová hajoljon? Se jobbra, se balra nem
teheti. Egy irány még szabad, az
ég felé. Az ég felé karcsúsodhat

egy darabig. Hogy aztán mi
lesz? Ki tudja! Egy újabb kedvezõ fordulat vagy a halál?
Miközben az esti félhomályban a denevérek próbálgatták radarukat, én teraszunkról a csillagos eget szemléltem, végiggondoltam körtefánk sorsát és lassan elszenderedtem. A tavaszi kerti munkák
fáradsága, meg a kristálytiszta hegyi levegõ elõsegítette,
hogy mély álomba merüljek. A
gondtalan pihenés azonban
nem sokáig tartott. Gonosz
emberek sündörögtek mögöttem is, mellettem is mindkét
oldalamon. Rossz arcuk és kéjes mosolyuk megrémített.
Szaporítottam lépéseimet
jobbra-balra, elõre-hátra forgattam fejemet, figyeltem üldözõimet, akik szintén gyorsabban lépkedtek, kimutatták
és egyértelmûvé tették aljas
szándékukat. Nincs semmi baj
gondoltam, hiszen én 11 másodperc alatt futottam a 100
métert, ezért voltam jobbszélsõ a Honvéd focicsapatában,
egy-kettõre lerázom õket.
Vagy mégsem? Ólomból vannak a lábaim, hiszen menni
alig tudok, nem futni. Mindjárt
utolérnek; csak nem gyökereztek le a lábaim, mint a körtefának? Jesszusom, körtefa lettem, hajlok jobbra, hajlok balra, rögtön leütnek. Elkeseredésemben ugrálok felfelé, a nap
felé, ez az egyedüli lehetõségem. Rám vetik magukat, én
felkiáltok és felébredek. Feleségem hajol fölém és simogat.
Talán rosszat álmodtál kedvesem? „Nézd meg a körtefát, éle még?” - nyögöm kimerülten.
2001. május 14.

Marosi latin utcanevek
magyar jelentése
Hatrészes sorozatunk, a Mainz-Nagymaros-Kismaros-Zebegény?!
utolsó részében az utcák címei latinul szerepeltek, amelyeket valószínû nem mindenki értett meg. Nos, most pótoljuk a hiányt:
IN PLATEA SUEVIA – Német utca;
IN PLATEA MOLITOR – Molnár utca;
IN PLATEA ECLESIA – Templom utca (Fõ tér);
IN PLATEA HUNGARICA – Magyar utca;
IN PLATEA MOGUNTIA – Mainzi utca;
IN MONTE – hegyek;
ACATHOLIC COLONNIST – nem katolikus gyülekezet;
AD DIVERSORIUM VERSUS SZOB ZEBEGENY –
Szob, Zebegény irányában;
AD DIVERSORIUM VERSUS VACIUM KISMAROS –
Vác, Kismaros irányában.
A nevek melletti jelölések: juvenis – ifjú; senex – idõs; vidua –
özvegy.
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Állatvédelmi
sorok
Az Állatbarátok Klubja január 21-én pénteken tartott
összejövetelén egy nagyon
érdekes és különleges állattal ismerkedtek meg az állatbarátok. Varga Tímea és

nagymamája bemutatták nekünk egyik kis kedvencüket, a
Miki névre hallgató vadászgörényt. Ica néni kedves történeteket mesélt róla, és meghallgattuk tartásának minden csínját-

Miki, a vadászgörény

bínját. Köszönjük nekik a lehetõséget:
AMBRUS JUDIT
Idõs kutyák izületi problémái.
Az izületi arthrózis, fõként
nagytestû kutyáknál alakul ki.
A genetikai okok mellett az elhízás, a nem megfelelõ táplálás,
korábbi izületet ért traumák
okolhatók az arthrózis kifejlõdéséért.
Jellemzõ, hogy kutyánk kicsit „öreges lesz”, nehezen áll
fel, nyöszörög felállás közben,
viszont néhány perc után „olajozottabb” a mozgása. A hideg
jellemzõen rontja az állapotot,
ellentétben egy rándulással,
ahol éppen a hideg bír jótékony
hatással.
Az izületben a kopáson kívül
gyulladásos jelenségek is fellépnek. Ez felelõs a fájdalomért.
Sajnos az izületi felszínek

nem cserélhetõk újra, de a
gyulladás kezelésére nagyon
jó gyógyszereink vannak, és az
izületi folyadék összetételét javító nagyon jó minõségû
táplálékkiegészítõk is elérhetõk.
DR. DROBILICH JÁNOS

A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány. A közelmúltban több, jószívû állatbarát adójának 1 %-át fel akarta
ajánlani alapítványunk javára.
Nagy sajnálattal kell közölnünk, hogy a jelenleg érvényes rendelkezések értelmében, ezt legelõször csak 2006
elején fogadhatjuk el, idén
postai befizetõcsekken történõ átutalással támogathatják alapítványunkat, lehetõvé téve az állatok védelme és megsegítése érdekében tett közhasznú tevékenységünk egyre szélesebb
körben történõ végzését.
VON-BENKO FERENC

A kedvenc állat nem
játékszer, tartása
nemcsak egy pár
szabadságos hétre szól,
hanem az állat egész
életére!
MÁTÉ ÁLLATVÉDELMI
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÉRJÜK, TÁMOGASSANAK, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!
Postai befizetõ csekkek az Állatorvosi rendelõben, a Bethlen vendéglõben,
a Könyvtárban, és a Révpénztárban találhatók.
»»» Keresked boltvezet
»»» Vendéglátó üzletvezet
»»» ABC-eladó

OKJ-s hétvégi képzések
indulnak Nagymaroson,
valamint
könnyû- és
nehézgépkezelõi
új tanfolyamaink.

Érdekl dni lehet:
27/356-312
06-20/333-4008

6 darab keverék
kistest kutyusnak
keresünk szeret gazdit!

KÖNYVVIZSGÁLAT, KÖNYVELÉS
TÁRSASÁGOKNAK

Rózsahegyi Anna
06-30/9649-145

SZJA BEVALLÁS KÉSZÍTÉSE

(OKÉV: 13-0546-04)
Váci I. számú
Gépjárm vezet -képz
Munkaközösség
(06-20/945-4671)
járm vezet i
tanfolyamot indít

2005. II. 10-én 17 órakor
Nagymaroson a
M vel dési Házban
M, A, B kategóriákban.
Jelentkezés a helyszínen:
Preller Józsefné
iskolavezet nél

PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS,
HONLAPKÉSZÍTÉS

Bergmann Margit
okleveles könyvvizsgáló, tanácsadó
bergmannmargit@invitel.hu
Tel.: 30/366-1734
Megfelel szakmai és technikai háttér

FORDÍTÁS
(angol, német, spanyol)
nmford@freemail.hu
Tel.: 30/391-0139
SZÖVEGSZERKESZTÉS
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Nagymaros,
F tér 3.
Tel.:
06-20/5495-165
27/354-535

Rádiók, tévék, videók, hifik, CD-k,
DVD-k helyszíni és m helyjavítása

Har
ami László sz
ervizmérnök
Harami
szervizmérnök
Nyitva tartás: H-P: 9-17 óráig,
Szombaton: 9-12 óráig

ILDIKÓ Ingatlan, Értékbecsl

, Hiteliroda

06-20/46-43-429, 27/354-535, Nagymaros, F tér 3.
Kedves Eladó Ingatlannal Rendelkez Tulajdonosok!
Keresek el jegyzett, készpénzes vev im részére
- Többgenerációs családi házakat 10-35 Mft,
- Családi házakat központban 8-20 Mft,
- Nyaralókat, telkeket,
- Duna-parti házakat,
- Házrészeket 5-13 Mft,
- Albérletet, szobákat turizmusra.
- Értékbecslés 24 órán belül,
- Adó-illeték-ingatlanjogi tanácsadás,
- Gerenda- és egyéb házak építése, ingatlan-életbiztosítások,
- Támogatott, jelzálog és személyi hitelek ügyintézése.
Haraminé Papp Ildikó

A szerkeszt ség levelezési címe:
DunaPress Multimédia Bt
2601 Vác, Pf. 64.

MEGNYITOTTUK!
AUTÓJAVÍTÁS MELLETT:
TÉLI ÉS NYÁRI GUMIK
ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS SZERELÉSE!
MINDEN MÉRETBEN
ÉS MIN SÉGBEN

DUNAKANYAR GUMI KFT.
(GÉ-SA 95 Bt.)

Cikkeit levélben, faxon, vagy e-mailben is
eljuttathatja hozzánk!

Most vagy soha!
Használja ki a vissza nem térõ lehetõséget, igényeljen
Akciós Személyi Kölcsönt!
455 000 Ft
6 évre csak havi

9 900 Ft*
Gyors hitelbírálattal, kezes és fedezet nélkül.
*Svájci frank alapú, forintban folyósított kölcsön.

THM:

19,06%

További felvilágosításért forduljon az Ön
MOBILBANKÁRÁHOZ!

NAGYMAROS, VÁCI ÚT 60. (A F ÚTON)
Tel.: 27/355-203, Mobil: 20/519-8630
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 7.00-17.30,
szombat 08.00-12.00

Szabó Éva
Tel.: 06-70/373-9262

Nagymaros
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Avon-termékek

árusítással egybekötött
bemutatója
- aktuális 30-50 % kedvezményekkel
- ingyenes kozmetikai tanácsadás
és termékkatalógus.
Minden pénteken 9-tõl 14 óráig
a mûvelõdési házban.

Szépség Egészség Stúdió
Kozmetika - T
ermészetgyógyászat
Természetgyógyászat
Problémás b rök személyre szóló,
küls -bels kezelése természetes
módszerekkel és anyagokkal!

Sz cs Éva
Szív u. 19.
Bejelentkezés:
06-20/333-4008, 06-27/356-312

TÉLI VÁSÁR
Rózsahegyi Anna

06-30/9649-145
Borbemutató a
Stefán Vendégl ben
2005. február 26-án 18 órakor
A Villányi Vylyan-Pincészet borainak bemutatója
a hozzá ill ételekkel

Nagymaroson (Hegy u. 1.) a

FORTUNA DIVATÁRU ÜZLETBEN
- 20 %-tól - 50 %-os
árkedvezmény a téli árura!
W pulóverek,
Wsálak,
W nadrágok,
W hócsizmák,
W sapkák,
W kabátok
Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!

Menüsor:
- Házi vadsonka zöldsalátával
- Erd gyümölcsével töltött lepényhaltekercs
- Borsos csirkemell egészben sült lilahagymával
- Fokhagymás mézben párolt szarvashátszín
- Sajtok párolt körtével
A menüsorhoz ill felszolgált borfajták ismertetése
a villányi borvidék borásza által.
A borvacsora részvételi díja: 8.000.- Ft/f
Jelentkezés telefonon:
06-30/341-9078
06-27/354-300,
vagy személyesen.

Szobafestést,
mázolást, tapétázást,
küls -bels hangés h szigetelést,
gipszkartonozást
VÁLLALUNK!
RADICS KÁROLY
Telefon: 30/999-2714

Jelentkezésüket kérjük legkés bb 2005. február 23-ig jelezni.

Nagymaros

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
E-mail: pmkabinet@nagymaros.hu
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf 64.
Tel./fax: 27/316-100

Bed István üzletvezet

Gyógymassz r vállal:
T Masszírozást T Talpmasszázst
Bejelentkezni lehet:

06-30/532-3770, 06-27/354-374
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Nagymaros

FEBRUÁR 5-t l 28-ig

Nagymaros,
Magyar utca 21.
Félbarna kenyér 1 kg
Félbarna kenyér 500 gr
Egész csirke (fej+láb) 1 kg
Pulykanyak 1 kg
Pulykaszárny 1 kg

99,- Ft
55,- Ft
395,- Ft
339,- Ft
349,- Ft

02.05.-02.20-ig
02.05.-02.20-ig
02.05.-02.20-ig

Étkezési sertészsír poharas 500 gr

149,- Ft

Meggle uht. tej 1,5% 1 l
Sole trappista sajt 1 kg
Gouda sajt szeletelt 200 gr
Ammerlander vajsajt 1 kg
Kwpianka lengyel sajtkrém több ízben 100 gr
Lanku tömbsajt 1 kg
Jacobs Merido Mocca 125 gr
CBA Gellwe cappucino 130 gr
Cornexi müzli szelet 20 gr
Hahne corn flakes reggelizõ pehely 250 gr
Danesita swiss roll (több íz) 250 gr
Dr. Oetker díszdoboz (8db puding) 1 db
Rola csokoládék (több íz) 100 gr
Juhász 8 tojásos házitészták 250 gr

125,- Ft
999,- Ft
249,- Ft
999,- Ft
129,- Ft
1145,- Ft
149,- Ft
89,- Ft
25,- Ft
199,- Ft
199,- Ft
599,- Ft
79,- Ft
79,- Ft

Olasz rizs 1 kg
109,- Ft
Mazsola (Bresolin) 200 gr
89,- Ft
Vegeta 250 gr
299,- Ft
Maggi leveskockák (erõ-, tyúk-, marhaleves) 132 gr 199,- Ft
Koroncói csemegeuborka (6-9cm) 720 ml
Vitamor meggybefõtt magozott 680 gr
Fruto õszibarack-konzerv 820 gr
Trópusi gyümölcs-konzerv 425 gr
Taipai eperkonzerv 400 gr
Taipai licsi-konzerv 565 gr
Mangó-konzerv 425 gr

165,- Ft
165,- Ft
165,- Ft
149,- Ft
95,- Ft
175,- Ft
125,- Ft

Iska vörösbab-konzerv 410 gr
Hame pacalpörkölt 400 gr
Hame sólet marhahússal 400 gr
Hame ínyenc virsli babbal 300 gr
Hame parasztos-betyár májkrém 160 gr
Hame reggeli májpástétom 3 féle (tépõzáras) 105 gr
Hame libamájpástétom (tépõzáras) 105 gr
Cba sûrített paradicsom üv. 360 gr

95,- Ft
239,- Ft
199,- Ft
199,- Ft
155,- Ft
129,- Ft
109,- Ft
125,- Ft

Lutece szeletelt gomba konzerv 400 gr

195,- Ft

Tintahal pikáns szószban 115 gr
Polipdarabok fokhagymás szószban 115 gr
Capelin kaviár (fekete, piros) 50 gr
Cedar szardínia (paradicsomos,olajos) 155 gr
Kaiser májas 200 gr
Kaiser aranypulyka párizsi 1 kg
Cba parasztkolbász 1 kg
Kométa pizza sonka 1 kg
Füstölt-fõtt császárszalonna 1 kg
CBA datolya 200 gr
Sárgarépa 1 kg
Gyökér 1 kg
Citrom I. o. 1 kg
Tv paprika 1 kg
Pack-ing tarkabab 500 gr
Pack-ing gyöngybab 500 gr
Pack-ing sárgaborsó 500 gr
Pack-ing lencse 500 gr

499,- Ft

25,- Ft
79,- Ft
169,- Ft
499,- Ft

Hey-ho alma 12% (tetrapack) 1 l
Hey-ho kékszõlõ 12% (tetrapack) 1 l
Hey-ho narancs 12% (tetrapack) 1 l
CBA ásványvíz (dús-mentes) 1,5 l
Baileys díszdobozos 0,7 l
Balatoni zweigelt (Bad.vin) 0,7 l
Balatoni szürkebarát (Bad.vin) 0,7 l
Zempléni furmint félszáraz 1,5 l
Zempléni hárslevelû száraz 1,5 l
Koccintós vörös száraz 2 l
Koccintós vörös félédes 2 l

199,- Ft
199,- Ft
179,- Ft
65,- Ft
169,- Ft
02.02-02.20.-ig
599,- Ft
899,- Ft
699,- Ft
79,- Ft
02.02.-02.13.-ig
02.02.-02.13.-ig
02.02.-02.13.-ig
02.02.-02.13.-ig
99,- Ft
89,- Ft
59,- Ft
89,- Ft
75,- Ft
75,- Ft
75,- Ft
55,- Ft
2999,- Ft
359,- Ft+üv.
349,- Ft+üv.
459,- Ft
459,- Ft
299,- Ft
299,- Ft

Globus zöldborsó fagyasztott 450 gr
Frozen sajttal tölt. pulykafalatka 1 kg
Frozen baromfivagdalt 1 kg
Frozen bélszínroló 1 kg
Chef hasábburgonya 1 kg

149,- Ft
899,- Ft
499,- Ft
899,- Ft
209,- Ft

Aquafresh Medium fogkefe 1 db
Aquafresh Inter fogkefe 1 db
Aquafresh Flex Junior fogkefe 1 db
Aquafresh Flex Standart fogkefe 1 db
Avea habfürdõk (5 illat) 1 l
Avea samponok (5 illat) 1 l
Happy pelenkák (midi, maxi, junior) 1 cs
Super zum mosogató 1 l
Merci sun papírzsebkendõ 10 db-os

355,- Ft
399,- Ft
399,- Ft
369,- Ft
199,- Ft
199,- Ft
465,- Ft
199,- Ft
12,- Ft

Nyitva tartás: H-P: 6-tól 20 óráig, szombaton 7-t l 17 óráig és vasárnap 8-tól 15 óráig
Áraink a készlet erejéig érvényesek!

