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2006. február 5. - a lap ingyenes!

Fotó: Ivor Kriszta

A tartalomból

polgárváros, királyi panorámával

A malenkij robotra elhurcoltak
emléknapján, január 7-én a
hagyományokhoz híven idén
is volt megemlékezés a teme-
tõben és a Király utcai emlék-

Emlékezés az
elhurcoltakra és az
elesett katonákra

“Távol mezõn és dombon és hegyen
Alusznak õk és sírjuk jeltelen.”

(Juhász Gyula: Halottaink)

táblánál. A városházán pedig
egy hétig fekete zászló emlé-
keztetett az áldozatokra. A te-
metõi emlékhelyen Borkó
Máté 8. osztályos tanuló Ju-
hász Gyula: Halottaink címû
versét mondta el, majd beszé-
det mondott dr. Harrach Pé-
ter, az országgyûlés alelnöke,
országgyûlési képviselõ.

“Tisztelt emlékezõ közön-
ség!

Hatvanegy évvel ezelõtti
eseményre emlékezünk, embe-
rekre, akik áldozatok, vagy túl-

élõk voltak, és azokra, akik itt-
hon várták õket. Olyan gyalá-
zatos dolgok történtek itt Nagy-
maroson és szerte az ország-
ban, amik az ember életébe
nyúltak bele a hatalom részé-
rõl. Azok részérõl, akik gyõz-
tek, akik megszerezték a hatal-
mat, és akik visszaéltek vele.

» folytatás a 4. oldalon

Sokan voltak kí-
váncsiak Schirilla
György január 21-i
nagymarosi dunai
úszására. Az e-
gészséges életmó-
dot népszerûsítõ és
gyakorló 44 esz-
tendõs Schirilla
György – aki a
Változz meg szere-
tetbõl és az Éltetõ
masszázs címû könyvek szer-
zõje -, minden évben édesapja
emlékére négyszer úszik a je-
ges Dunában. Idén január 7-én
Vácott, 14-én Baján, 21-én
Nagymaroson, 28-án Rácke-
vén úszott - sikerrel. Ez utób-
bi úszásban még a befagyott
Duna sem jelentett neki aka-
dályt, a tûzoltók körülvágták
a jeget.

Schirilla György nagyma-
rosi úszása elõtt és után a je-
lenlévõket Karda Beáta éne-
kesnõ és a Marus táncegyüt-
tes szórakoztatta. Közben a
mûsorvezetõ, Simák Attila
kérdéseket tett fel többek kö-

Schirilla György
a jeges Dunában

A testmozgás az élet legfontosabb eleme

zött dr. Rusz Edit pszicholó-
gus, szexológusnak, aki a hi-
deg víznek a nemi életre gya-
korolt jótékony hatásairól be-
szélt.

Schirilla György úszás elõtt
még futással bemelegített,
majd a Visegrádi utcai kikötõ-
nél lépett be 15 óra körül a
csónakba, amely bevitte õt a
Duna közepébe. Úszás közben
többször integetett a parton
szurkolóknak. Kilépve a víz-
bõl teste teljesen piros volt, de
õ nem fázott: többekkel kezet
fogott és a mikrofon elé lépve
üdvözölte a közönséget.

» folytatás a 6. oldalon

 Felszámolják a dögkutat 3. oldal
 Elromlott tápegység okozta a szolgáltatás-kimaradást 5. oldal
 Két éves a Nõi Kar 7. oldal
 Felkérés 1 %-os felajánlásokra 8. oldal

„A szamár elszunnyad a fülemüle szavára,
de felfigyel, ha egy másik szamár ordít”.

(KELETI BÖLCSESSÉG)



2                                                                                                              Nagymaros

Városfejlesztési és városüzemeltetési
események január hónapban

- Január 23-án megtörtént a Fõ tér környezetrendezési programja
kiviteli munkálataihoz a munkaterület átadása. A kivitelezés ezzel meg-
kezdõdött, igaz az idõjárás kedvezõbbre fordulásáig kézzelfogható
munkavégzés nem várható.

A projekt paramétereit, a közremûködõk elérhetõségeit a kivitele-
zés idõtartamára kötelezõen – és hamarosan - felállítandó tájékoztató
tábla is tartalmazza. Amennyiben a munkákkal kapcsolatban kérdése,
kérése merül fel, kérjük jelezze a városfejlesztési osztály elérhetõsé-
gein: 27/595-109; varosuzemeltetes@nagymaros.hu.

- Januárban megkezdõdött a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
tának kialakítása és a bejárat átépítése. Az átépítés célja - a képviselõ-
testület döntését végrehajtva - egy korszerû, ügyfélbarát irodahelyiség
kialakítása, a lakosság és az ügyfelek teljeskörûbb kiszolgálása érde-
kében.

- A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tá-
mogatásával megkezdõdik az orvosi rendelõ felújítása és a gyermek-
jóléti szolgálat kialakítása.

- A szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban ismét szükséges meg-
említeni, hogy a gyûjtõszigeteken lerakot hulladék begyûjtése a Ma-
ros Kft egyetlen, az általános hulladékgyûjtést is elvégzõ gyûjtõjár-
mûvével történik, azonban a cég telephelyén kialakított “hulladékud-
varban” a válogatott anyagok külön konténerekbe kerülnek átrakásra.
Innen tömörítés után kerülnek a csomagolási hulladékot visszavásárló
telephelyre. Kifejezetten a szelektív ürítést végzõ szállítójármû beszer-
zése és üzemeltetése a mai körülmények között gazdaságosan nem old-
ható meg.

A szelektív gyûjtés elsõ évében a lakosság aktivitása eredménye-
képp a 2005. évben a szolgáltatónk által leadott vállogatott hulladék
mennyisége papír esetében közel 10.000 kg, PET palack esetében 2.000
kg volt. Az üdítõs flakonok esetében ez kb 40-50.000 db palackot je-
lent, aminek 90 %-a kihelyezett gyûjtõpontokról lett továbbszállítva!

A szelektív gyûjtést továbbfejlesztésén jelenleg is dolgozunk, en-
nek példája az elektromos hulladék begyûjtés lehetõségének megte-
remtése, illetve a csomagolási hulladék átvételére vonatkozó kedve-
zõbb feltételek szolgáltatói egyeztetése.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER, MURÁNYI ZOLTÁN VVO OSZTÁLYVEZETÕ

Felhívás
A város hulladékudvarában 2006.
február 1-tõl megkezdõdik az
elektromos és elektronikai hulla-
dékok begyûjtése.

A gyûjtés kizárólag a lakosság
körében keletkezõ elektronikai
hulladékokra terjed ki, így kife-
jezetten az alábbi berendezések
lerakása lehetséges:

 háztartási nagygépek (ven-
tilátor, hûtõgép, mosógép…)

 háztartási kisgépek (hajszá-
rító, villanyborotva, vasaló, elekt-
ronikus óra…)

 információs és távközlési be-
rendezések (elektromos írógép, te-
lefon, számológép, számítógép…)

 szórakoztatóelektronikai
cikkek (televízió, lemezjátszó,
mikrofon, fényképezõgép…)

 világítótestek
 elektromos barkácsgépek

és szerszámok (fûnyíró, varró-
gép…)

 játékok és szabadidõs esz-
közök (villanyvonat, videojá-
ték…)

A berendezések pontos felso-
rolását és a kivételek körét az

elektromos és elektronikai beren-
dezések hulladékainak visszavéte-
lérõl szóló 264/2004 (IX. 23.)
Korm. rendelet 1. számú mellék-
lete tartalmazza.

A lakossági berendezések le-
rakása a tételes jegyzék alapján,
ingyenesen történhet, a vállalko-
zók hulladékának átvételére kü-
lön megállapodás alapján van le-
hetõség. A gyûjtés nyitott konté-
nerben történik.

A hulladékudvarból a tovább-
szállítás az országosan kijelölt öt
szervezet egyikén az Elektro-
Coord Kht-n keresztül történik.

Reményeink szerint a szolgál-
tatási kör bõvítésével a lakosság
terhei és az illegálisan lerakott
hulladékok mennyisége is csök-
kenthetõ, így kérjük a Tisztelt
Nagymarosiak aktív közremûkö-
dését.

Kérdéseik esetén bõvebb fel-
világosítással a Maros Kft (27/
354-313), illetve a polgármesteri
hivatal városüzemeltetési osztá-
lya (27/595-109) áll rendelkezé-
sükre.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER,
MURÁNYI ZOLTÁN VVO OSZTÁLYVEZETÕ

Utolsó fázisába érkezett a Pest megyébõl és Budapestbõl álló Kö-
zép-Magyarországi Régió stratégiai tervezési folyamata - hangzott
el 2006. január 23-án a “Fejlesztési lehetõségek és források 2006-
2007” címû konferencián. A végsõ változatot elõreláthatólag még
idén szeptemberben fogják elfogadni, melynek eredményeképpen
2007. január elsejétõl pályázhatóvá válik közel 465 milliárd forint-
nyi EU-s támogatás a 2007-13 idõszakban.

A tervezési folyamat munkamódszere, célkitûzései és intézkedé-
sei kísértetiesen hasonlítanak Nagymaros Város Településfejlesztési
Koncepciójához. Ezért reményeink szerint a jelenleg készülõ tele-
pülési tervekkel elsõk közt lehetünk, akik a forrásokból részesülnek.
A régió stratégiai tervezése most a megfogalmazott intézkedések sze-
rinti projekt ötletek begyûjtésével folytatódik. Kistérségünk fejlesz-
tési elképzeléseinek közel ötödét Nagymaros nyújtotta be, melyek
az alábbiak:

 Multifunkciós humán erõmû létesítése - termál komplexum
 Interaktív helytörténeti ház kialakítása
 VINA kötélvasút kialakítása
 Hegyestetõ kötélvasút kialakítása
 XXI századi iskola megépítése
 Hajózástörténeti Múzeum kialakaítása.

Fenti elképzeléseket a Regionális Fejlesztési Tanács felhívására
további projekt javaslatokkal egészítettük ki:

Lakóterületek fejlesztése
 Duna-parti sétány környezetrendezése
 Temetõ környezetrendezése
 Magyar utca környezetrendezése
Városközponti szálloda

 Központi úthálózat és helyi gyûjtõutak rekonstrukciója
 Városközponti többcélú szolgáltatóház
 XXI. századi óvoda

GÁVEL PÉTER, STRATÉGIAI FELADATOK REFERNSE

A kistérség által elõterjesztett
fejlesztési javaslatok közel ötöde

Nagymarosról érkezett

Pályázatok
Forráshiányra hivatkozva ismét elutasította játszótér pályáza-
tunkat az Ifjúsági, Családügyi Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium. A 279 beérkezett érvényes pályamûbõl csupán 125
pályázatot tudott támogatni a pályázat kiírója.

Településünk is meghosszabbíthatja 1 hónappal a pályázat
útján nyert közmunkaprogram támogatását. Ennek eredménye-
képpen június hónapban is tizenkét fõ láthatja el településünk
köztisztasági, valamint vízelvezetõ rendszereinek tisztítási fel-
adatait.

Megérkeztek a Pest Megyei Közoktatási Alapítvány támoga-
tási szerzõdései: a szervezet felhívására benyújtott eszközfejlesz-
tési pályázataink alábbi támogatásban részesültek:

- Nevelési Tanácsadó fejlesztõ eszközeire 180 000 Ft
- Iskolai hangszerek beszerzésére 300 000 Ft
- Óvodai eszközfejlesztésre 200 000 Ft
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-

nisztériuma által meghirdetett az 1956-os Magyar Forradalom és
Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezendõ közmû-
velõdési rendezvények támogatása három kategóriájára is, ne-
vezetesen rendezvényre, emlékszám megjelentetésére, települé-
si vetélkedõre.

Elõkészítés alatt lévõ pályázataink:
CÉDE: útépítés és óvoda felújítása pályázatok
TEÚT: belterületi útburkolat felújítás pályázat
TRFC idegenforgalmi fejlesztések: kiadványok készítésének

támogatása.
GÁVEL PÉTER, STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE
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Tisztelt Polgáraink!
A 21/2004. (IX. 3.) számú

a köztisztaság fenntartásáról
szóló önkormányzati rendele-
tünk célja többek között, hogy
a város területén biztosítsuk a
köz- és magánterületek tisz-
tántartását, az ezzel kapcsola-
tos jogokat és kötelezettsége-
ket.

Ennek megfelelõen tájé-
koztatom lakosságunkat a téli
idõjárás következtében  ránk,
mint polgárokra háruló felada-
tok ellátásáról, rendszabályok
betartásáról, melyre tisztelet-
tel kérem Önöket.

A rendelet 2. §-a értelmé-
ben az ingatlan tulajdonosa,
használója köteles

- az ingatlana elõtti járda-
szakasz (járda hiányában két
méter széles területsáv)

- a járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek mûtárgyai

- zöldsáv (és az ott lévõ nö-
vényzet)

tisztán tartásáról, a hulla-
dék eltávolításáról, a csapa-
dékvíz zavartalan elfolyásának

Amikor leesik a hó…
(közérdekû felhívás)

biztosításáról és a növényzet
kezelésérõl (fák sövények
metszése) gondoskodni.

Természetesen most az év-
szaknak megfelelõen minden-
kinek az ingatlana elõtt húzó-
dó járdaszakaszon a lehullott
hó eltakarításáról és a járda-
szakasz csúszásmentesítésérõl
kell gondoskodnia mindannyi-
unk testi épségének megóvá-
sára, úgy, hogy az átereszek és
vízelvezetõ árkok rendelteté-
sét ne akadályozzuk.

Továbbá felhívom polgár-
társaim figyelmét a fûtési sze-
zonból eredõen a tûzvédelmi
szabályok saját érdekünkben
való betartására. Kiemelt gon-
dot fordítsanak a gázzal üze-
melõ fûtési rendszerek helyes
és szabályos üzemeltetésére.
Ugye mindannyian emléke-
zünk az országszerte megtör-
tént, fûtésbõl eredõ tragédiák-
ra, melyek egy kis odafigye-
léssel talán elkerülhetõk lettek
volna. Mi ne essünk ugyaneb-
be a hibába, vigyázzunk ma-
gunkra és egymásra!

HUTTER JÁNOSNÉ

JEGYZÕ

Nagymaros Város Képviselõ-
testülete decemberi ülésen dön-
tött arról, hogy 2006. január 1.
napjával felszámolják és bezár-
ják a dögkutat, s az állati hulla-
dék kezelésére a továbbiakban
a Zöld Menedék Állatvédõ Ala-
pítvány szolgáltatását veszik
igénybe.

A korábbi gyakorlat szerint
a Magyarországon a feldolgo-
zásra alkalmatlan, illetve tulaj-
donos nélküli állati hulladékok
ártalmatlanítására általánosan
elterjedt megoldások a
dögkutak (állati hullaemésztõ-
vermek) és a dögterek (állati
hulladék-temetõk) voltak. Az
országban található dögkutak és
dögtemetõk többségét az érin-
tett önkormányzat, vagy egy ál-
lattartó nagyüzem üzemeltette.
Ezek a létesítmények azonban
nem felelnek meg az Európai
Unióban érvényes környezetvé-
delmi-, és egészségügyi köve-
telményeknek.

A 71/2003 FVM rendelet
2005. XII. 31-vel rendelkezett
a magyarországi dögkutak be-
zárásáról. A 71/2003. FVM ren-
delet 18. §-a a következõket
mondja ki:

(2) Valamennyi jelenleg mû-
ködõ állati hulladéktemetõ mû-
ködését környezetvédelmi

Felszámolják a dögkutat
szempontból 2003. december
31-ig felül kell vizsgálni. A kör-
nyezetvédelmi hatóság jelen
rendelet elõírásainak teljesítésé-
re - a felülvizsgálati dokumen-
táció alapján - kötelezi az üze-
meltetõt.

(2) Állati hulladék - a felül-
vizsgálatot követõen és a szak-
hatóságok által meghatározott
módon - csak 2005. december
31-ig helyezhetõ el állati hulla-
déktemetõben.

(3) 2006. január 1. után elföl-
delni csak az elhullott, 50 kg-nál
nem nagyobb össztömegû kedv-
telésbõl tartott állatokat, az el-
hullott baromfit, a 3 hetesnél fi-
atalabb malacot, szopósbárányt,
kecskegidát, borjút, évente leg-
feljebb 50 kg össztömegig, to-
vábbá azon állati hulladékot le-
het, melynek szállítása jelentõs
köz- vagy állat-egészségügyi
kockázattal jár.

Információink szerint a ku-
tyák és macskák tetemének el-
szállítását a Zöld Menedék Ál-
latvédõ Alapítvány vállalja.
Ennek díja 230 Ft/kg. Telefon-
számuk: 27/502-510, 20/464-
6491. Sertések, lovak, marhák
tetemeinek elszállítását az
ATEV Fehérjefeldolgozó ZRT-
n keresztül lehet megoldani.

F. E.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2006. évi szemétszállítási díjak

befizetésének módjáról
A szemétszállítási díj befizethetõ:
- a MAROS Kft telephelyén (Nagymaros, Rákóczi út 37.):
munkanapokon 8-14 óráig.
- a polgármesteri hivatalban:

március 11-én (szombaton) 8-12 óráig.
március 13-án (hétfõn) 14-18 óráig,

A szemétszállítási díj éves összegei:
110 l-es kuka esetében   9.400,- Ft,

melybõl március 15-ig fizetendõ: 4.700,-Ft.
120 l-es kuka esetében 10.200,- Ft,

melybõl március 15-ig fizetendõ: 5.100,-Ft.
  50 l-es kuka esetében   4.700,- Ft,

melybõl március 15-ig fizetendõ: 2.350,-Ft.

A módosított 1/1994. (I. 15.) Kt. önkormányzati rendelet
szerint az ingatlantulajdonosok a szemétszállítási díjat két
részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kötele-
sek befizetni a szolgáltató (Maros Kft) részére.

GENZELMANN JÓZSEF, ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ

MAROS KFT

ÁLLÁSAJÁNLAT
Nagymaros Város Önkormányzata sikeres pályázata ered-
ményeként kibõvíti közmunkaprogramját 2006. elsõ félé-
vében. E városunk üzemeltetése szempontjából fontos fel-
adathoz keresünk munkatársakat az alábbi munkakörbe:

KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATOTT
Feladata:

· Felszíni vízelvezetõ árkok karbantartása, tisztítása
· Illegális hulladéklerakók megszüntetése, hulladékgyûjtés
· Településtisztasági feladatok ellátása
· Fentiekhez kapcsolódó szakmunkák

Munkába állás feltétele:
Munkaügyi központban regisztráció

Amit kínálunk:
Hat órás foglalkoztatás, 2006. június 30-ig
Bruttó 46 875 Ft

Munkavégzés helye: Nagymaros területe
Betöltendõ munkahelye száma: 10 fõ
Munkába állás idõpontja: 2006. március 1.
Amennyiben érdekli ajánlatunk, kérjük keresse fel sze-
mélyesen Gável Pétert 2006. február 20-ig a hivatalban.
A programról bõvebb felvilágosítást a 70/339-5678 és 27/
595-119-es telefonszámon, vagy személyesen a polgármes-
teri hivatalban kaphat.
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Emlékezés az
elhurcoltakra és az
elesett katonákra

folytatás az 1. oldalról

Több száz embert hurcoltak
el, több százan nem élték túl és
több száz család várta itthon
õket és ment tönkre, vált nehéz-

zé az életük. A történelem so-
rán nem elõször fordul elõ olyan
esemény, hogy a kisember éle-
tébe beleszól a nagyhatalom. Az
a hatalom, amely azért olyan,
mert egy embertelen eszme áll
mögötte.

Azt is emberek képviselik,
akik másképpen képzelik el az
õ helyzetüket és szerepüket a
világban, mint amit a történe-
lem kínál nekik. Hiszen minden
hatalom képviselõi azt a lehe-
tõséget kapják, hogy egy szebb,
egy igazabb, egy tisztább vilá-
got építsenek föl. S ezzel szem-
ben sokszor éppen amiatt az
eszme miatt, amit képviselnek
egy embertelen világot építenek
fel. Az az eszme, ami a hatvan-
egy évvel ezelõtt hatalmat gya-
korlókat erre a gyalázatos tett-
re késztette, a kommunizmus
volt. Az a kommunizmus, ami
a mi életünkben is hosszú évti-
zedeket meghatározott, s akik
ma itt vannak, talán egy-két
gyermeket leszámítva, életük
nagy részét ennek az eszmének
kemény, vagy már meglágyult
diktatúrájában töltötték.

Ezek az évek mindnyájunk
életében nyomot hagytak, hi-
szen kisebb vagy nagyobb mér-
tékben az életünkben áldozatot
kellett hozni emiatt. Azok a gya-

lázatos, emberek sorsát borzal-
masan érintõ tettek, amik 61
évvel ezelõtt történtek, azok ma
hál’ Istennek nem ismétlõdhet-
nek meg. Mégis indokolt az em-
lékezés. Azoknak a lelkébõl

nem lehet kitö-
rölni az élmé-
nyeket, akik át-
élték, és egy
emlékezõ kö-
zösségnek a kö-
zösségi tudatá-
ból sem szabad
kifelejteni, eltö-
rölni az akkor
történteket...

Akkor tu-
dunk egy jobb
világot felépíte-

ni, ha egy jobb eszmeiség áll
mögöttünk. Egy olyan érték-
rend, amiben helyet kap a kö-
zösség, és helyet kap az ember
méltósága. Egy olyan értékrend,
amit hagyományosan az euró-
pai kultúra körében keresztény
értékrendnek nevezünk. Ahol
az emberi személy méltósága
fontos és az ebbõl fakadó jogok,
és fontos, a közösségek, a csa-
lád, az egyházi közösség, egy
lakóközösség, a nemzet egésze.

Olyan társadalmat kell épí-
tenünk, amely a közösségekre
épül és az ember ezekben a kö-
zösségekben megtalálva önma-
gát, építeni tudja a saját szemé-
lyiségét. Mi, akik átéltünk sok
fájdalmat és nehéz évet, már
kialakult személyiségek va-
gyunk, de a gyermekeink és
unokáink, akiknek a jövõ Ma-
gyarországát építjük, azok egy
szebb világban, jobb emberré
válhatnak.

Amikor emlékezünk a 61
évvel ezelõtt történtekre, ami-
kor fejet hajtunk az áldozatok
elõtt, tisztelettel tekintünk a túl-
élõkre és megértéssel azokra a
családokra, akik ennek elszen-
vedõi voltak, akkor gondoljunk
arra is, hogy nekünk is van sze-
repünk erre emlékezve a jelen-
ben, olyan világot felépítve,

amiben egy szebb, tisztább, iga-
zabb Magyarország bontakozik
ki.”

Ezután Harrach Péter és
Edöcsény András polgármester
a város, Szilágyi Erzsébet és
Janovics Tibor a Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség,
valamint Fidesz-Magyar Polgá-
ri Szövetség nagymarosi szer-
vezetének nevében, Hollik Ist-
ván és Hadi Péter a Keresztény-
demokrata Néppárt nevében
helyezték el koszorúikat az em-
lékhelyen.

A malenkij robot részese és
túlélõje, Valentin Antalné (ké-
pünkön lent) két verssel emlé-
kezett az elhurcoltakra és a há-
borúban elesett honvédekre.
Ritzl Jánosné és id. Matuk
György pedig az elhurcoltak
nevében helyezte el a megem-
lékezés koszorúját, majd a je-
lenlévõkkel közösen elénekel-
ték a Ments meg engem Uram,

az örök haláltól egyházi éneket
és gyertyát gyújtottak a halot-
tak emlékére.

*
A Király utcai emléktáblánál
Burgermeister László elevení-
tette fel szülei életének azon
szakaszát, amelyet megkeserí-
tett a malenkij robot.

“Tisztelt Emlékezõk!
Egy nemzetet  nemcsak

azok alkotják, akik jelenleg
élnek, hanem azok is, akik
már nincsenek közöttünk, s
azokért is felelõsek vagyunk,
akik majd utánunk jönnek.

Tisztelettel köszöntöm a mai
emléknapon elsõsorban azokat,
akik megjárták a szovjet pok-
lokat, ma még itt lehetnek kö-

zöttünk. Mindaz, ami 61 évvel
ezelõtt ebben a faluban velük
megtörtént, az része az ország
történelmének, része a nemzet
egészének.

Nekünk mégis jobban fáj,
hiszen anyáinkról, apáinkról,
nagynénéinkrõl, nagybátyáink-
ról szól, mindazok érintése if-
júságuknak ellopott éveiben
velük történt meg.

Még nagyobb tisztelettel és
szeretettel kell azokról megem-
lékeznünk, akik haza sem jöhet-
tek, fiatal életükkel fizettek egy
tébolyult kor eszméje miatt,
ahol kimondatott, hogy kollek-
tív felelõsség márpedig van, s
akinek a felmenõi német ajkú-
ak, azoknak mind bûnhõdni kell
egy másik tébolyult eszme mi-
att. Van olyan marosi család,
ahol a férj is és a fiú is kint
nyugszik jeltelen gödörben. Õk
hozták a legnagyobb áldozatot.

Az én szüleim, édesanyám
Hiller Magdolna, akit minden-
ki csak Ilusnak ismert és édes-
apám Burgermeister Mihály
abban a szerencsés helyzetben
voltak, hogy szervezetük kibír-
ta a kemény munkát, az éhezést,
a hideget és édesanyám közel
egy év, édesapám három év után
haza jöhetett. Édesanyám elbe-
szélésébõl tudom, hogy két év-
vel korábban balesetben el-
hunyt édesapja bakancsát és téli
meleg kabátját vitte magával,
hiszen csak malenkij robotról
volt szó. Kápolnán énekelve
meneteltek, viszonylag vidá-
man harsogták azt a nótát, hogy
Megjöttek a nagymarosi huszá-
rok. Az ottaniak döbbent meg-
jegyzésére “Úgy viszik õket,
mint a zsidókat” abbamaradt az
ének, és mindenki elgondolko-
zott azon, hogy mi vár rájuk.
Kápolnán már tudták, egyhamar
nem látják viszont szeretteiket...

Anyám viszonylag jobb
helyzetben volt, mint sok ma-
rosi, mert nem bányában, ha-
nem a mezõgazdaságban kellett
dolgoznia, ahol néha fagyott
krumplihoz, marharépához hoz-
zá lehetett jutni, ami a túlélést
jelentette. Apám, kõmûves lé-
vén építkezéseken dolgozott.
Hamar rá kellett jönnie, hogy
sváb precizitással itt nem lehet
dolgozni, csak a mennyiség a
fontos. 24 órára egy félig föld-

Borkó Máté 8. osztályos tanuló Juhász
Gyula: Halottaink címû versét mondta el
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Áramkimaradás okozta meg-
hibásodás miatt városunk egy
részén szilveszterkor a kábel-
televízió hálózatán egy ideig
nem volt szolgáltatás. A hiba
okáról Nagy Albertet, a
MarosNet Kft ügyvezetõjét
kérdeztük.

- ELMÛ-s áramkimaradás
és azt követõen feszültségin-
gadozás keletkezhetett 2005.
december 30-án 23 óra után
néhány perccel a nagymarosi
elektromos hálózaton, és ez
okozhatta, hogy több utcában
nem volt folyamatos a kábel-
televíziós szolgáltatás – mond-
ta Nagy Albert. – Az elsõ tele-
font december 31-én reggel 7
órakor kaptam. Azonnal a
helyszínre siettem, munkatár-
saimmal megkezdtük az elõ-
méréseket, ám embert próbá-
ló feladatot jelentett a nagy
hóban és hidegben a hálózati
hiba behatárolása és javítása.
A hálózat meghibásodott ele-
mét nehéz volt pótolni, hiszen
az új esztendõ küszöbén nem
lehetett könnyen beszerezni.
Estére elértük, hogy a
Kittenberger Kálmán utcában
és az Elsõvölgy utca felsõ egy-
harmadában élõ ügyfeleink ki-
vételével helyre tudtuk állíta-
ni a mûsorok elosztását. A két
utcában 2006. január 2-án 14
óra körül tudtuk ismét bizto-
sítani a szolgáltatást. Tevé-
kenységünk során néha elõfor-
dulnak váratlan hálózatunkon
belüli és rajtunk kívül álló hi-
bák. A szolgáltatásunkat, mint
ezt az elõzõ példa is mutatja,
bármennyire szeretnénk, sem
tudjuk 100 %-os rendelkezés-
re állással garantálni. A jövõ-

Elromlott tápegység okozta
a szolgáltatás-kimaradást

ben is minden tõlünk telhetõt
megteszünk annak érdekében,
hogy hasonló hiba ne fordul-
jon elõ, s keressük a megoldást
arra is, hogy a rajtunk kívül
álló problémák esetén is mini-
málisra tudjuk szorítani a szol-
gáltatás kiesését. A szolgálta-
tás kimaradását sajnáljuk,
együtt éreztünk elõfizetõink-
kel, de meg kell jegyezzem,
hogy még ebben a kiélezett
helyzetben is lelkes, szakmai-
lag képzett csapatunk a hiba-
elhárítási határidõn belül elhá-
rította az üzemzavart.

- Azon utcák lakóinak, ahol
nincs kiépítve a hálózat van-e
reményük arra, hogy a jövõben
õk is elõfizetõk lehessenek?

- A város azon utcáiban,
ahol nem építettük ki a háló-
zatot addig nem tudunk szol-
gáltatást nyújtani, amíg az
ELMÜ nem végez korszerûsí-
tést. Ezen utcák közé tartozik
a Pállya Celesztin utca, a te-
metõ elõtti két utca és az Ara-
nyos, Rigóhegy utca, a Fehér-
hegy utca egyik kis oldalága,
a Magyar, Csillag, Király ut-
cák, valamint a Váci út egy
része. Az Aranyos utcát, vala-
mint a Pállya Celesztin utca
alsó harmadát tavasszal talán
meg tudjuk oldani, amennyi-
ben rekonstrukciót végez az
ELMÛ. Ha ez nem történik
meg és az érintett utcák lakói
közül sokan kérik a szolgálta-
tást, akkor megfontoljuk azt,
hogy esetleg földben, alépít-
ményben visszük a kábelt. Ez
természetesen társaságunknak
lényegesen többe kerül, mint
a légkábel.

FISCHER ERZSÉBET

Még kapható a nagymarosi naptár!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálatán még lehet vásárolni  2006-os naptárt,
amelyben nagyon szép fotók láthatók Nagymarosról.

Legyen az ön falán is Nagymaros naptár! Vásároljon,
amíg a készlet tart! Ára: 1.000 Ft. Akár ügyfélfogadási na-
pon kívül is érdeklõdhet!

További információkért keresse Hajdú Lászlót a 06/20-
771-9132, vagy a 27/595-100/100 telefonszámokon.

Útközben a Szovjetunió felé az adjudi
kastélyban szállásolták el az elhurcol-
takat. De nem sok idõt töltöttek ott,
mert kigyulladt a kastély és porrá égett.
Az egyik elhurcolt nagymarosi fiatal-
ember Gloser (Gerle) István készített
vázlatot az égõ kastélyról, amelyrõl ké-
sõbb, már itthon ez a kép született

Burgermeister László

Akik az országgyûlési választásokon
indulni szeretnének

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy választókerületünkben a par-
lamenti pártok az alábbi jelölteket (a jelölés a kopogtatócédu-
lák leadásával lesz hivatalos) indítják a 2006-os országgyûlési
képviselõválasztáson:

Harrach Péter: Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Ke-
reszténydemokrata Néppárt - Magyar; Kereszténydemok-
rata Szövetség;
Kárpáti Zsuzsanna: Magyar Szocialista Párt;
Manninger Gábor: Magyar Demokrata Fórum;
Tolnai Jánosné: Szabad Demokraták Szövetsége.

beásott ketrecbe zárták, ahol
felegyenesedni nem lehetett,
némi kenyér és víz volt az élel-
me. Ilyen büntetést kapott az,
aki nem teljesítette a normát.

Õszinte tisztelettel és hálával
gondolok vissza anyai nagy-
anyámra, akitõl tartást, küzdeni
tudást, a mérhetetlen teher
zokszó nélküli elviselését
ma minden fiatal megta-
nulhatná. Tizenöten vol-
tak testvérek, közülük
csak ketten élték meg a
felnõtt kort, korán elhalt
édesanyja is. Özvegy, vak
apját ápolta, gondozta.
1943-ban baleset követ-
keztében elvesztette fér-
jét, majd két évre rá mindkét
gyermekét elvitték malenkij ro-
botra. Tartotta a családban a lel-
ket, biztos, hogy az õ hite is hoz-
zájárult ahhoz, hogy gyermekei
hazakerültek a szovjet “pokol-
ból”. S amikor eljött a szabadu-
lás perce, mire jött apám haza?
A családtól mindent elvett az új

bolsevik hatalom, házat, földe-
ket. Nõvérénél húzhatták meg
magukat, boldogok voltak, mert

a kitelepítést megúszták. Innen,
errõl a mélypontról kellett újra-
indulni, csont-soványan, édes-
anyám 36 kilóra lefogyva, édes-
apámék mindenükbõl kiforgat-
va, kisemmizve kezdték újra az
életüket. Összeházasodtak, meg-
születtünk, felneveltek tisztes-

séggel, soha nem állították be
magukat hõsként, tették a min-
dennapi dolgukat. S az élet fa-
nyar humorával elmondhatták,
hogy egész életükben soha se-
hol nem nyaraltak, külföldre éle-
tükben egyszer jutottak csak, az
a szovjet gulág volt. S õk csak
egy példa a sok száz marosi kö-

zül. Hõsök õk, bizony,
s nem vagyok benne
biztos, hogy a mai ge-
neráció kibírna-e ennyi
szenvedést, mint õk.

Az én korosztá-
lyomnak az a dolga és
kötelessége, hogy pon-
tosan tudja az akkor
történteket, hogy hite-
lesen adhassuk tovább
gyermekeinknek, mert
a velünk történteket
senki meg nem másít-
hatja.”

Az emléktábla
megkoszorúzása után
a jelenlévõk elénekel-
ték a Szózatot, majd
még az este folyamán

Lénárd Hajnalka és barátai ad-
tak zongora koncertet a mûve-
lõdési házban.
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Közigazgatási ABC
II. Kinek parancsol a polgármester?

Kevés embernek, és lehet, hogy ezt is a polgármesterek sajnálják
a legjobban. Ugyanis még a polgármesteri hivatalnak sem, mert
annak élén a jegyzõ áll, és a hivatal a képviselõk által kiadott
penzumot végzi el. Amikor például az állam egy új törvénnyel
lepi meg az önkormányzatokat, a hivatal megfelelõ szervei bont-
ják le az új feladatokat helyi szintre.

Vagyis az önkormányzat jogai is korlátozva vannak. Felülrõl
parancsolnak az okmányirodának, a gyámhatóságnak, az építésha-

Schirilla György a jeges Dunában
A testmozgás az élet legfontosabb eleme

tóságnak, és általában minden önkormányzati törvény és rende-
let az állami törvényeknek kell, hogy megfeleljen. A hivatal al-
kalmazottai köztisztviselõk, és ezek jogállását – jogaikat és kö-
telességeiket - az állam szabályozza. Fizetésükrõl, munkaidejük-
rõl, szabadságukról bár az állam dönt, de kötelességük munkáju-
kat és képességeiket a helyi közösség érdekeiért a legjobban fel-
használni, amiért a helyi közösséget örök hálára kötelezik.

Tehát parancsol nekik a jegyzõ, a képviselõ-testület, az ál-
lam, a kormány, a közigazgatósági hivatal - és a saját lelkiisme-
retük. És mi marad szegény polgármesternek?

(folyt. köv.)
THARAN-TRIEB MARIANNE

Batyubál 2006

Kismarosika felvonulása

Még a polgármestert is táncba vitték folytatás az 1. oldalról
Simák Attila kérdésére elmond-

ta: nagyon kellemes volt ez az
úszás, még egy kicsit több ideig is
maradt a szokottnál a vízben, mert
úgy érezte, nem hûlt le annyira,
hogy már ki kellene jönnie.
Schirilla György - megköszönve a
jelenlévõknek, hogy olyan szép
számmal jöttek el -,  elmondta, az
úszásnak több célja volt. Az egyik
nagyon fontos célja, hogy hirdes-
se, mennyire fontos minden em-
bernek a testmozgás, amely az
életnek a legfontosabb eleme.
“Mozgás nélkül nincs egészség és
egy fontos üzenet: ha az ember
mozog, szereti az életet, szereti az
embereket, tud mosolyogni, akkor
biztos, hogy boldog életet fog élni.
Azt kívánom mindenkinek ezen a
szép napon, hogy éljünk boldog,
egészséges életet.”

Ajándékot is kapott Schirilla

György, méghozzá a Mandragóra
Virágüzlet egészséges életmód
csokrát (melyben vitamindús zöld-
ségek voltak), amelyet Ormándy
Nóra kreatív virágkötõ készített és
adott át.

A rendezvényen jelen volt
Schirilla György nagy tisztelõje,
Jakus Mihály, Nagymaros “rozmár-
ja”, aki évek óta a Duna szerelme-
se, naponta úszik, s õ sem retten
vissza a jeges víztõl. Jakus Mihály
elmondta: azóta úszik rendszeresen
a Dunában, amióta leszokott a do-
hányzásról. S hogy most nem jött
össze a közös jeges úszás, csupán
azon múlt, hogy késõn adta be ké-
relmét a vízirendõrökhöz – nyilat-
kozta a közönség elõtt Jakus Mihály.

A Nagymaros Város Önkor-
mányzata által rendezett és finan-
szírozott úszás alkalmával a hang-
technikát biztosította a Hangember
Kft Nagymaros, Szalai Zoltán
hangtechnikus közremûködésével,
a mentõszolgálatot az Ambulance
Kft Nemzeti Sportszövetség Men-
tõszolgálat Nagymaros, ifj. Grécs
László és csapata, a hajókat a
Nagymarosi Motorcsónak Sport-
egyesület tagjai, Kovács Gyula,
Kiss István, Margó György bizto-
sították, valamint az eseményt
megszervezte Ivor Andrásné.
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Filmklub: Kóristák
Egy franciaországi fiúnevelõ intézetben játszódik a film, 1949-
ben, akkor, amikor a gyereknevelésnek még nem alakultak ki a
gyerekek szempontjait is figyelembevevõ módszerei. Vagyis az
intézet igazgatója folyamatosan ordít, a hibákat veréssel torolja
meg, és mindeközben az egyetlen nevelési alapelve az, hogy
“akció-reakció”, amit kár is lenne lefordítanunk, mert a lényege
az ostoba fegyelmezés, semmi más. Ebbe a vad környezetbe ér-
kezik meg Clément Mathieu, a jókedvû és jószívû nevelõtanár,
aki már a megjelenésével felborítja az addigi rendet. Clément
nem pártolja a fiúk rákényszerítését egymás elárulására, egyál-
talán nem barátja az erõszaknak, és ezen felül elég jól átlátja az
emberek motivációit, legyenek azok felnõttek, vagy gyerekek.
Clément a baráti szellemet és a jó hangulatú oktatást hozza be az
intézet falai közé, arról nem is beszélve, hogy õ alapítja meg az
iskolai kórust is.

Minden nagyon egyszerûen történik ebben a filmben, az egész
mégis magával ragadja a nézõt, az apró fontosságú események
is érdekesnek hatnak, miközben egyáltalán nincsenek benne üres-
járatok. A franciaság és a világháború utáni hangulat nagyon erõs
motívumként hat a filmben, de a legfontosabb vonala mégiscsak
arról szól, hogy a szeretettel és a törõdéssel mindent el lehet
érni, míg a puszta fegyelmezés nem vezet sehová, a fizikai erõ-
szak pedig totális zsákutca a gyereknevelésben.

A film vetítése: 2006. február 12-én, vasárnap 17.00 óra-
kor a mûvelõdési házban lesz, melyre szeretettel hívjuk önö-
ket!

ANNA KLUB

Februárban ünnepli a Nagy-
marosi Nõi Kar megalakulásá-
nak II. évfordulóját.

Elõször talán csak magunk-
nak énekeltünk, de mára már
egyértelmûen kiderült, mások
örömére is. Mintegy hat fellé-
pésen vagyunk túl, amelyek
mindjárt a kezdeti próbálkozá-
sokat is jelentették a számunk-
ra, s amelyeket hol jól, hol
kevésbé jól sikerült megolda-
nunk. Egy kórus életében leg-
alább 3-4 év az az idõ, amíg a
különbözõ hangok igazán
összeérnek, összecsiszolód-
nak.  De akik figyelemmel kí-
sérik a kórus életpályáját, vé-
leményük szerint évrõl-évre
sokat fejlõdünk. Az idõt nem
spórolhatjuk meg magunknak,
s reméljük, hogy a sok gyakor-
lás meghozza gyümölcsét.

Az igazat megvallva, nehéz
a próbákat teljes létszámmal
megtartani, sõt magát a kórus
létszámát is, hiszen nõk,
anyák, feleségek, barátnõk va-
gyunk. Dolgozunk és tanu-
lunk, gyerekeket nevelünk, és
szülõket ápolunk. Nem vitás,
nagy áldozatot hoz manapság
az, aki az újra divatosnak
mondható szenvedélyének, az
éneklésnek hódol. Kitartás,
hûség, a többiekkel szembeni
felelõsségvállalás kell a kórus-
ban való énekléshez. De aki
megtapasztalta ennek feleme-
lõ szépségét, aki maga is átél-

Két éves
a Nõi Kar

te az együtthangzás szívet-lel-
ket melengetõ gyönyörûségét,
az marad, az megmarad.

Köszönet illeti lelkes kitar-
tásukért és anyagi áldozatukért
a kórus volt és jelenlegi tagja-
it, eddigi bátorító vezetõinket
- Brusznyai Margitot, Sajó
Boglárkát, Tóth Editet -, és
nem kevésbé a családtagokat
is, akik a próbák idejére átvál-
lalják teendõinket.

Új évet, új repertoárt kez-
dünk, amivel talán már kite-
kinthetünk, s komolyabban
gondolkodhatunk a szervezet-
ben is. De nem tagadjuk, a cé-
lok eléréséhez, a szép megszó-
laláshoz nagyon várjuk a fia-
tal, új hangokat. Hiszen van
Nagymaroson hagyománya a
kóruséneklésnek, akár a temp-
lomi kart, akár a pedagóguso-
kat említem. Nem beszélve a
Százévesekrõl! Sokan vannak,
akik nem merik (nem tudják)
erre a kis idõre a családot ma-
gára hagyni, pedig a minden-
napok rohanásában ez a szer-
dánkénti két óra igazi felüdü-
lés, kikapcsolódás. Igaz, más
a varázsereje, mint a praktiku-
sabb mozgásnak. A mi együtt-
létünk töltekezés a zene szép-
ségével. A szépséggel, amit
aztán hazavihetünk, magunk-
kal vihetünk hétrõl-hétre.

Mert ez nekünk, nõknek,
jár! Neked is jár!

ZOLLER REZSÕNÉ

A Duna lassúbb folyású mel-
lékvizein megjelent az egybe-
függõ, de még vékony jégta-
karó. A gyorsabb mellékvize-
ken és a fõmederben egyre na-
gyobb mértékben zajlik a jég.
Mint ahogy tavaly januárban,
idén is a Dunai Vízirendészeti
Rendõrkapitányság felhívja a
figyelmet arra, hogy a 46/
2001. (XII. 27.) BM. számú
rendelet értelmében a szabad
vizek jegén tartózkodni

csak akkor szabad, ha a jég
kellõ szilárdságú, nem olvad,
illetve nem mozog. Az állóvi-
zek jege akkor tekinthetõ kel-
lõ szilárdságúnak, ha vastag-
sága eléri, vagy meghaladja a
10 cm-t.

TILOS a szabad vizek je-
gén tartózkodni: éjszaka és
korlátozott látási viszonyok
között; jármûvel, a biztonsá-
gos munkavégzés kivételével;
kikötõk és veszteglõhelyek te-
rületén; folyóvizeken.

Teherbírást csökkentõ té-
nyezõk: fenékrõl elõtörõ ki-
sebb, nagyobb források; csa-
torna bekötések; áradás, apa-

Felhívás
dás által kialakított jégmoz-
gás; felmelegedés a jégréteget
elvékonyítja, ami a jégen tar-
tózkodók számára veszélyes
lehet.

Felhívjuk azon gazdálkodó
egységek, horgászegyesületek,
horgászok és magánszemélyek
figyelmét, akik valamely víz-
terület tulajdonosai, kezelõi,
hogy amennyiben a jégen lé-
ket vágnak, jégkitermelést
folytatnak, kötelesek a jég-
mentessé vált területet távol-
ról felismerhetõ módon, egy
méter magasságban elhelye-
zett, legalább 10-10 cm szé-
les piros-fehér csíkozású kor-
láttal megjelölni, körülhatá-
rolni!

Fontos tanács: a jeges víz-
bõl, a jégbõl mentett embert
azonnal ne vigyük túlfûtött
meleg helyre, dörzsöléssel
próbáljuk a vérkeringését be-
indítani, természetesen elõzõ-
leg a jeges ruházatától meg
kell szabadítani. Az ilyen sze-
mélyt minden esetben, orvosi
elsõsegélyben, orvosi ellátás-
ban kell részesíteni.
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F e l k é r é s
Felhívjuk városunk adózó állampolgárait, hogy a továb-
biakban is lehetõség van adójuk

1 %-ával rendelkezni, és azt bejegyzett és mûködõ civil
szervezetek, egyesületek, alapítványok részére felajánlani.

A felsorolt lista alapján kérjük, döntsenek, és támogas-
sák helyi szervezeteinket, hiszen munkájukkal - sport, kul-
turális, mûvelõdési, család-, és egészségsegítõ tevékeny-
ségükkel - nagymértékben hozzájárulnak városunk szín-
vonalas életviteléhez.

Köszönjük.
 Egyesület, szervezet neve:                Adószám:

1/. Cédrus Mûvelõdési és Sportegyesület 18680157-1-13
2./ Dunakanyar Kulturális Alapítvány 18683404-1-13
3./ Dunakanyar Fúvósegyüttes 19180148-1-13
4./ Nagymarosi Férfikórus Alapítvány 18688698-1-13
5./ Nagymarosi Futball Club Egyesület 18673168-1-13
6./ Nagymarosi Iskoláért Alapítvány 19182779-1-13
7./ Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány 18681897-1-13
8./ Katolikus Karitasz-Caritas Hungarica 19666275-1-43
9./Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület 18687264-1-13
10./ Misztrál Fesztivál Alapítvány 18701139-1-13
11./ Nagymarosi  Óvodáért Alapítvány 19185222-1-13
12./ Nagymarosi Öregekért Alapítvány 18669103-1-13
13./ PAX Corporis Alapítvány 18669969-1-13
14./ Nagymarosi Postagalamb Sportegyesület 18683095-1-13
15./ Nagymarosi Sportegyesület (kajak-kenu) 19836533-1-13
16./ Nagymaros Városi Polgárõr Egyesület 18695230-1-13
17./ San-Team Szabadidõ Sportegyesület 18679872-1-13
18./ Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület 19186656-1-13
19./ Vízválasztó Természetvédelmi Egyesület 18702721-1-13
20./ MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány 18700767-1-13
21./ Nagymarosi Motorcsónak Sportegyesület 19173290-1-13
22./ Református Egyházközösség 19829348-1-13
23./ Római Katolikus Egyházközösség 19829087-1-13
24./ Nagymarosi Üdülõtulajdonosok Egyesülete 18685437-1-13
25./ Nagymaros Futball Club 18673168-1-13

A lista a továbbiakban a hirdetõtáblákon is megtalálható lesz.

Információ: Ivor Andrásné  polgármesteri hivatal
Telefon: 27 595-100/123 mellék.

Ha égbõl földre néz szemed,
anyánk, ha bút és bajt keres, -
Ha nézed itt a föld porát,
ki jár itt véres Golgotán. –
Magyarokra nézz, sorsuk mily
                                           nehéz,
ó szánd meg õket, vigasztald õket,
viharban annyit szenvedõket.

Óh Szûzanyánk, Te jól tudod,
nekünk csak szenvedés jutott,
vesd áldó két szemed reánk
és felragyog még Golgotánk. –
Magyarokra nézz, sorsuk mily
                                           nehéz,
óh szánd meg õket, vigasztald õket,
viharban annyit szenvedõket.

Idegen földön, óh Anyánk,

hol nincs otthonunk és hazánk,
a foglyok szíve haza sír,
szép magyar földre visszasír.
A foglyokra nézz, sorsuk mily
                                           nehéz,
ó szánd meg õket, hozd vissza õket.
viharban annyit szenvedõket.

Kiket elföd más hon pora,
s így nem jöhetnek már haza,
szívünk fohásza Hozzád száll,
könyörögj értük Fiadnál!
Anyánk, reánk nézz, könnyünk
                                    mily nehéz
ó szánj meg minket, vigasztalj
                                         minket,
viharban annyit szenvedõket.

ELMONDTA VALENTIN ANTALNÉ

Sorstársak emlékére szól a vers

Csábító nyeremények,
megtévesztõ ígéretek...

Az utóbbi idõben elszaporodtak azon esetek, amikor is-
meretlen személyek telefonon hívják fel áldozataikat, és
azt kérik tõlük, hogy vásároljanak mobiltelefonhoz való
feltöltõ kártyát, majd a rajta lévõ kódot küldjék el a meg-
adott telefonszámra. A csalók állítása szerint ezzel akár
másfélmillió forintot is lehet nyerni. Csak késõbb ébred-
nek rá a pórul járt sértettek, hogy nyeremény nincs, csu-
pán veszteség. A Váci Rendõrkapitányság munkatársai ké-
rik, legyünk körültekintõek és ne dõljünk be ellenõrizhe-
tetlen ajánlatoknak.

Ki, hogyan örül a kábeltévének?
Nagymaroson a kábeltévé kiépítését és üzemeltetését a MarosNet
Kft végzi. A környezõ településeken is van már kábeltévé, ám
ezeken a helyeken egy másik társaság építette ki azt és õk is szol-
gáltatnak. Nevük elhallgatása mellett megkérdeztünk néhány
embert, mi a véleményük a kábeltévérõl.

Nagymaros: a MarosNet Kft szolgáltatásait 2004. december
15-tõl vesszük igénybe, elsõként kértük a bekötését. Nagyon örü-
lünk a szolgáltatásnak, nagyon hasznos, tekintettel arra, hogy
azóta még a programok száma is megnõtt. A belépõdíjat reális-
nak tartottam, mindenképpen úgy gondolom, hogy a UPC-hoz
képest sokkal gazdaságosabb, a fontos közlemények, hírek és
programok, amire igényt tartunk, megvannak. A havi elõfizetés
összege is elfogadható. S az a tapasztalat, hogy éppen ezért, mert
gazdaságosabbnak minõsül és jók a programjai, nagyon sokan
áttérnek a UPC-rõl a kábeltévére, több ismerõsöm is ezt tette.

A kábeltévé dolgozóinak jó a hozzáállása, telefonon elérhe-
tõk, úgy gondolom, hogy azok a feltételek, amelyek egy lakossá-
gi szolgáltatással szemben elvárhatók, azokat teljesítik. Én
internetet egyelõre nem használok, késõbb elképzelhetõ, hogy
kérem a bekötését. A környezetemben, akiknek már van, azok
praktikus, jó dolognak tartják és ez is egy lehetõség Nagymaros
lakossága számára.

Kismaroson körülbelül másfél éve van kábeltévé szolgálta-
tás, de internet egyelõre még nincs. Tavaly február óta várjuk,
hogy internetünk is legyen, de hiába. Gondot jelent számunkra
az, hogy a kábeltévén idõnként cserélgetik az adókat, amit felhá-
borítónak tartunk. Errõl bennünket meg sem kérdeznek, csak
gondolnak egyet és kicserélik az adókat, pedig mi nem azokra
szerzõdtünk, amelyeket most szolgáltatnak.

Zebegényben botrányos a kábeltévé szolgáltatás. Nincs egy
ember, aki összefogná az egészet. 2004-ben karácsony elõtt kö-
tötték be hozzánk a kábeltévét, s azt ígérték, hogy 2-3 hónap
múlva már internetet is lehet kérni. S ami bosszantó, ma már
nem azok a tévécsatornák láthatók, amelyeket a megrendeltünk.
S vannak olyan napok is, amikor egyáltalán nem látható egyet-
len csatorna sem, nem beszélve az idõnkénti rossz minõségrõl.
Például amikor három napig nem tudtunk egy kedvenc adónkat
nézni, s reklamáltam, kiderült, nem is tudnak róla, hogy az a bi-
zonyos adó nálunk nem fogható. Amikor pedig reklamálunk, a
szolgáltató emberei lekezelõ módon beszélnek velünk. Ma már
ott tartunk, hogy az utcánkban többen nem fizetjük a havi díjat,
mert nem azt a szolgáltatást kapjuk, amit elvárnánk.
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Fordulat elõtt áll az ember, a
természet és velük együtt a vi-
lág is. Fordulat elõtt, az egyet-
len fordulat elõtt, ami bekövet-
kezhet, és aminek be nem kö-
vetkezte adhatna igazat ama
búsongásnak, aminek ma oly
nagy divatja van csip-csup
dolgok meg nem valósulása
miatt. Kapuhoz érkezik ma az
ember és természet, a fordulat
kapujához – Damaszkusz ka-
pujához, Pál fordulásához –
hol hátrahagyva ridegségét,
hidegségét, fénytelenségét és
régi önmagát, ünnepi öltöze-
tet veszen és a kapun belépve
otthonába tér és ünnepli igazi
életét. Így fordul ember, termé-
szet, közösség újra és újra,
évrõl évre, napról napra. Így
lesz ünnep, igazi ünnep min-
den év, minden nap, minden
óra és perc.

Régen az emberek közössé-
ge minden napot ünnepként
tisztelt és annak rendje és
módja szerint élt. Ennek ünne-
pét az ember adta és nem for-
dítva. Naptárát lelkében hord-
ta és tudta: minden reggele egy
születés, minden estéje egy
elmúlás és közötte viseli éle-
tét, amely egy napban hordoz-
za teljességét annak, egészét
részként, amelyet életnek hí-
vott. Életét ünnepelte és élte
napjait egy évnek, egy kicsi
életnek.

Ma már ünnepelni sem tu-
dunk. Naptáraink falakon lóg-
nak, életünk csak rész szerin-

Nagymaros kútja
Damaszkusz kapujában

ti, már rég nem hordja magá-
ban az egészet és már születé-
sünk is csak az elmúlást idézi.
Jobb volna fel sem kelni, csak
kihagyni és végig sem élni.
Ünnepe életnek már nincs.
Már igazi halál sincs. Csak
közöny, közönye annak, ami
valaha az élethez tartozott: az
egészhez, a teljeshez. Mert az
egészhez, a teljeshez élte ma-
gát az ember, ahhoz álmodta
az életet és élte aszerint. A
magashoz, a nemeshez, az
igazhoz. Nem csak úgy, eset-
legesen. S ehhez közöny, ha-
lál hozzá sem férhetett. Ma
már álmodni sem tudunk, sem
életet, sem igazat, sem neme-
set. Pedig csak azt az egyetlent
kell tudni, szeretni és élni és
égni, lángolni és lángba borí-
tani. Soha meg nem halni, a
sötétséget, a közönyt nem is-
merni. Tudni élni “visszafelé”,
onnan, a Magasztostól,
mindennek kezdetétõl és végé-
tõl. Látni a rendet abban, ami
másnak zûrzavar és csak hin-
ni, hogy végig lehet csinálni és
felkelni újra, meg újra, ha fel-
löknek a közönyös halottak.
Merni álmodni – semmi újat –
csak a régit, az örököt, örök-
kön örökké, és megújulni ab-
ban, ami soha nem volt, hogy
ne lett volna. Az életet, az
egyetlent, az örökkévalót, a
teljeset. Csak felébredni a ha-
lálból, amit ma életnek hívnak,
és eltemetni a közönyös halot-
takat – magunkat – hogy soha

Élni akarók azok, akik hittel
fordulnak a nemes, a magasz-
tos felé, õk azok, kik meríte-
nek az élet mélységesen tisz-
ta kútjából és távol tudják ma-
guktól a bizalmatlanságot, a
hiábavaló beszédet. Elõttük
hajtunk fejet és tisztelgünk
mindennapjainkban nemes
tenniakarásukért. Õk keltik fel
annak napját, hogy az igazi
élet ünnepén, Húsvét vasár-
napján ezer éves városunk
megszentelt terén átadjuk
Nagymaros kútját.

*
Nemes és áldozni kész em-

berek jóvoltából már össze-
gyûlt a kút megépítéséhez
szükséges összeg kilencven
százaléka. Az adományoknak
köszönhetõen befejezésükhöz
közelednek a tervezett kút ko-
vácsoltvas- és kõmunkái. A
huszonnégy kváderkõbõl már
csak egy vár gazdára. Azok
neve, akik kisebb adományok-
kal vesznek részt a közös vá-
rosszépítésben, réztáblára ke-
rül a kút körüli parkban. A
díszkút terveit és megépítését
az Ars Regia Szellemi Mûhely
gondozza és ellenõrzi. To-
vábbra is várunk kisebb-na-
gyobb összegû adományokat,
illetve bármely nagylelkû fel-
ajánlást, amely gyorsítaná a
kivitelezést. Adományaikat el-
juttathatják Zoller Csabához
a kerékpár-üzletebe (Német
utca 28. Tel.: 06/30-450-9336)
vagy rózsaszín postai csek-
ken, amelyhez a nagymarosi
postán lehet hozzájutni.

Köszönettel:
ARS REGIA SZELLEMI MÛHELY

ne lássunk halált, hogy az élet
újra élet legyen és újra ünnep
és újra világosság. A közössé-
gé, az emberé, Istené. Mert
ünnepe csak az életnek van: a
mindennapinak, az egyszeri-
nek, a soha meg nem ismétlõ-
dõnek. Csak élni és az életet
ünnepelni. Minden nap az
egészbõl merítve a részt, ben-
ne az egésszel, az élettel. Mert
“benne élet volt és az élet volt
az emberek világossága és aki
benne él annak örök élete van
és soha nem ismeri meg a ha-
lált.” (János evangéliuma)
Adjon az ég mindnyájunknak
ilyen fordulatot, ilyen életet és
ilyen ünnepnapokat ebben az
évben is. Ámen.

NAGYMAROSI ZOLLER CSABA

Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv Szaktanácsadás

Ingyenes szaktanácsadás
Ernyõszervezet: Biokultúra Egyesületek Szövetsége

1011 Bp. Fõ u. 28. II. 6.
Tanácsadó: Erdõs Péter  NVT névjegyzéki szám: 20-0963
Szakterületek:

- NVT általános ismeretek, MVH NVT-vel
kapcsolatos eljárás rendje

- Agrár- környezetgazdálkodás (AKG)
- Kedvezõtlen adottságú területek támogatása (KAT)
- Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és

higéniai elõírásainak való megfelelés

- Mezõgazdasági területek erdõsítése
- Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó

gazdaságok támogatása
- Termelõi csoportok létrehozása

Elérhetõség:
Munkanapokon: telefon: 06-1/274-65-43,

mobil: 06-20/352-17-94,
e-mail: erdospeter@freemail.hu,
levelezési cím: 1029 Budapest, Táltos u. 2.

Ügyfélfogadás: telefonon történõ egyeztetés alapján,

A szaktanácsadás igénybevételekor adja meg regisztrációs
számát. Igény esetén helyszíni konzultációt, csoportos meg-
beszélést, elõadás tartását is vállalom.

ERDÕS PÉTER, NVT SZAKTANÁCSADÓ
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Városunk február havi programajánlata Szomszédolás – régiós programajánló

Anyakönyvi hírek

(Lezárva: 2006. január 31.)

Ügyeletek
Orvosi ellátás: hétköznapi ügyelet este 6 órától reggel 8 óráig. Sürgõs
esetben a készenléti ügyeletes a 27/354-180-as telefonszámon érhetõ el.
Hétvégi ügyelet: szombaton reggel 8 órától hétfõ reggel 8 óráig. Az
ügyeletes orvos a 27/354-180-as telefonon érhetõ el.

Fogászat: szombaton és vasárnap 8-tól 12 óráig
- február 11-12.: dr. Molnár Csilla Vác, Földváry tér 15., tel.: 27/301-471
- február 18-19.: dr. Simon Csilla Vác, Zrínyi u. 9., tel.: 27/311-386
- február 25-26.: dr. Ullmann Klára Vác, Földváry tér 15., tel.: 27/310-031
- március 4-5.: dr. Bea Imre Vác, Deákvári fõtér 29., tel.: 27/307-094

Gyógyszertár:
Február 6-tól: Szent Rókus Gyógyszertár
(Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 305-610)
Február 13-tól: Fekete Kígyó Gyógyszertár
(Vác, Széchenyi u. 37. Tel.: 312-338)
Február 20-tól: Alsóvárosi Gyógyszertár
(Vác, Zöldfa u. 1. Tel.: 311-157)
Február 27-tõl: Deákvári Gyógyszertár
(Vác, Deákvári fõtér 30. Tel.: 510-805)
Március 6-tól: Központi Gyógyszertár
(Vác, Március 15. tér 22. Tel.: 501-630)

 Kismaros
- Február 25-ig látható a Kismarosi Teleházban a szobi
Ifjúsági Grafikai Egyesület kiállítása, amely munkanapokon

14 és 18 óra között, hétvégén 10 és 18 óra között
látogatható.
 Szob
- Február 18., 19 óra: iskolai alapítványi bál.
Játszik a Heinczinger zenekar
 Szõdliget
Téli Templomi Koncertek a római katolikus templomban
- Február 12., 19 óra: Hetedik in memórián József Attila
- Február 26., 19. óra: Somogyi vonósnégyes -
Haydn: Krisztus hét utolsó szava a keresztfán
 Verõce
- Február 26.: 18 óra: Két vígopera kicsiknek és
nagyoknak. A Tóth Aladár Operastúdió elõadása a mûv. házban.
 Vác
- Február 12., 18 óra: Palotakoncert a püspöki palotában -

Bécsi mesterek muzsikája - közremûködik: Lõte Enikõ –
zongoramûvész, Pintér Ilona Eszter – énekmûvész
- Február 25., 16 és 19 óra: a Jeszenszky® Produkció
Jubileumi Operett-Musical estje a mûvelõdési központban.
- Február 27., 17 óra: Az istentisztelet mûvészete -
Stanco Attila elõadása a Váci Egyházmegye
Galamb utcai Oktatási Központjában
 Visegrád
- Február 15., 18 óra: Farsangi bál a Magyar László
Tornacsarnokban

- Február 12., vasárnap 17 óra: Filmklub: Kóristák.
Rendezõ: ANNA klub. Helyszín: mûvelõdési ház

- Február 18.: Iskolai alapítványi bál a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola rendezésében.
Helyszín: mûvelõdési ház

- Február 24.: Iskolai farsangi bál a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola rendezésében.
Helyszín: mûvelõdési ház

- Február 25.: Négypróba I. forduló – téli túra
Rendezõ: Cédrus Egyesület

- Február 25.: Emlékezés a kommunizmus áldozataira
(Brusznyai Árpád) a kommunizmus áldozatainak
emléknapján. Rendezõ: a Fidesz helyi szervezete és
a Börzsöny Népe. Helyszín: mûvelõdési ház

- Március 1.: Hamvazószerda. Hamvazószerdától
húsvétvasárnapig tartó idõszak a keresztény egyházban a
húsvéti elõkészület ideje. A Vatikáni Zsinat óta
hamvazószerda - a nagypéntekkel együtt - szigorú böjti
nap a keresztény hívek számára.

Információ: Ivor Andrásné rendezvényszervezõnél
az 595-100/123-as telefonszámon.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Start-kártya igénylésérõl
A pályakezdõ fiatalok 2005. október 1-jétõl igényelhetik a START-
kártyát lakóhelyük adóigazgatóságánál. A kártya kiváltói számára a
módosított 2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) két évig munkáltatói
járulékkedvezményeket biztosít. Az október 1-jétõl hatályos jogsza-
bályváltozás szerint a munkaadó a START-kártyával rendelkezõ pá-
lyakezdõ fiatalok munkabére után - munkaviszonyos foglalkoztatá-
suk esetén - bizonyos feltételekkel két évig kedvezményes munkál-
tatói járulékokat fizethet.
Start-kártya kiváltására az jogosult, aki:

- a huszonötödik életévét, felsõfokú végzettségû személy esetén a
harmincadik életévét még nem töltötte be, tanulmányait befejezte, vagy
megszakította;

- elsõ ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.
A tanulmányait megszakító, vagy befejezõ fiatal a foglalkoztatási

jogviszony létesítését megelõzõen, vagy legkésõbb a jogviszony léte-
sítésének a napján kell, hogy kiváltsa a Start-kártyát. Ha a jogviszony
kezdetének napja szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, az igény-
lés benyújtásának végsõ határideje a jogviszony kezdetének napját
követõ elsõ munkanap.

Nem kaphat Start-kártyát, aki már elhelyezkedett.
Lényeges az idõbeni sorrend: elõbb kell kiváltani a Start-kártyát és

csak utána megkötni a munkaszerzõdést.
A foglalkoztatási jogviszony kezdetének az adóhatóság a munkába

lépés napját tekinti.
Tanulmányait levelezõ tagozaton folytató fiatal Start-kártyára jo-

gosultsága: a pályakezdõ fiatal döntésén múlik, hogy a kártyát mikor
váltja ki.

Start-kártya kiváltására csak egy alkalommal van lehetõség. Nincs
akadálya annak, hogy a fiatal a középfokú tanulmányok befejezését
követõen kiváltsa a Start-kártyát, s ezt követõen a kártya érvényességi
idején belül felsõfokú tanulmányait is megkezdje. A felsõfokú tanul-
mányok befejezését követõen így azonban már nem lesz jogosult új
Start-kártyára.

A foglalkoztatás elsõ évének meghatározása:
A pályakezdõ foglalkoztatásánál elõfordulhat, hogy a foglalkozta-

tás nem folyamatos, abban kisebb-nagyobb megszakítás van. Ilyenkor
a foglalkoztatás elsõ, illetve második éveként a Start-kártya érvényes-
ségének elsõ, illetve második évét kell figyelembe venni.

ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁGA

Születtek:
Wirth Ferenc és Kellner Mónika lánya: Adrienn
Bene Tibor és Takács Kitti Noémi fia: Döme
Müller Károly és Arnold Helga fia: Levente
Elhaláloztak:
Nagy Lászlóné Teller Ilona
Szalay Lajosné Kárász Julianna
Kardos Antalné Heppert Janka
Kiss Lajos Györgyné Szeder Piroska
Czapolayné Trieb Erzsébet Mária



Nagymaros                                                                                                              11

Közhely, hogy az ember test és
lélek egysége, egyben társadal-
mi lény.

Az ember egész-sége tehát
mindhárom összetevõ épségét
feltételezi.

Arról még csak van valami
fogalmunk (és tapasztala-
tunk), hogy mi a testi egész-
ség. Ha azonban megkérné-
nek, hogy határozzuk meg a
lelki egészséget, bizony gon-
dolkodnunk kellene. Talán
kapásból annyit válaszolnánk,
hogy a “lelki betegség hiá-
nya”, de ekkor éppoly keve-
set mondanánk, mintha a testi
egészségrõl nyilatkoznánk
ugyanígy. Hogy az ember nem
beteg, még nem jelenti azt,
hogy jól érzi magát, “minden
rendben van vele”.

Segítségül kell hívnunk a
pszichológia nagyjait, hogy erre
válaszolni tudjunk.

S. Freud elsõsorban az ösz-
tönök (a tudattalan) és tudatos
énünk kapcsolatát vizsgálta, a
tudatos “én” fejlesztésében lát-
ta a lelki egészséget.

E. Erickson az ember életét
(lelki fejlõdését) 8 szakaszra osz-
totta. Ezek mindegyikében van
egy döntõ ellentétpár, amit fel
kell dolgozni. Ennek révén egy,
a fejlõdési szakasznak megfele-
lõ, ERÕ alakul ki, amelyre éle-
tünkben szükségünk van. (Épp-
úgy, mint testi fejlõdésünkben a
járás megtanulására vagy nemi
mûködésre.)

Ha ez a fejlõdési folyamat
megfelelõen zajlik, az ember
lelkileg egészséges lesz, képes
arra, hogy megküzdjön az élet

10 éves a Pax Corporis
Alapítvány (befejezõ rész)

Egyet s mást a lelki egészségrõl
(a Mentálhigiénés projekt)

nehézségeivel, és boldog lehes-
sen.

Milyen tartalmakról van itt
szó, mik alkotják a lelki egész-
séget?

0-2 éves kor: bizalom - bi-
zalmatlanság, kialakuló erõ: a
remény.

2-3 éves kor: önállóság - szé-
gyen, kétely, kialakuló erõ: az
akarat.

3-6 éves kor: kezdeménye-
zõképesség - bûntudat, kialaku-
ló erõ: célratörés.

Iskoláskor: teljesítmény-ki-
sebbrendûségi érzés, kialakuló
erõ: kompetencia (önbizalom).

Kamaszkor: önazonosság-
elveszés a szerepekben (szerep-
diffúzió), kialakuló erõ: hûség.

Fiatal felnõttkor: intimitás -
elszigetelõdés, kialakuló erõ:
szeretet.

Felnõttkor: alkotóképesség-
stagnálás (fejlõdésben megre-
kedés), kialakuló erõ: gondos-
kodás.

Idõskor: megbékélés
(énintegritás) - kétségbeesés,
kialakuló erõ: bölcsesség.

Tehát ahhoz, hogy lelkileg
egészségesek, vagyis életképe-
sek, önmagunkkal és környeze-
tünkkel harmóniában lévõk le-
gyünk, egy életen át tartó “ta-
nulás”, fejlõdés szükséges.

Ezeket a dolgokat azonban
nem könyvbõl tanuljuk. Egy
“elég jól” mûködõ családban
és egy érték-tudatos közössé-
gekbõl szervesen felépülõ tár-
sadalomban ezek szinte “ma-
guktól” átadódnak, kialakul-
nak. A felnõtt ember megérik
arra, hogy a megfelelõ idõben

maga vegye kézbe “bárkája”
irányítását és az önnevelést
maga folytassa.

Nem kell mondanom, hogy
mai helyzetünkben milyen sú-
lyos akadályai vannak az em-
berek egészséges lelki fejlõdé-
sének. Milyen sok hiányosság
van és mennyi ez ellen ható erõ
mûködik!

Csak úgy segíthetünk ma-
gunkon és gyermekeinken, ha
tudatosan kezdünk építkezni.
Megteremtjük a lelki egészség-
re nevelés és a lelki egészség
fenntartásának feltételeit gon-
dolatilag és intézményesen. Mi
segíthet ebben?

A lelki egészség tudománya
a MENTÁLHIGIÉNÉ.

Figyelemre méltó emellett a
történelmi egyházak tapasztala-
ta, amelyeknek ezen a téren év-
századok alatt kikristályosodott
elmélete és gyakorlata van.

Mit tehet ebben az ügyben
egy olyan kis, helyi jellegû ci-
vil szervezet, mint a PAX
CORPORIS ALAPÍTVÁNY?

Önmagában csupán annyit,
hogy folyamatosan felhívja erre
a figyelmet. Beszéd- témává te-
szi a lelki egészség ügyét a he-
lyi közösségben, egy-egy olyan
megmozdulást szervez, amely-
bõl kiindulhatunk.

Alapítványunk tagszerveze-
te a Magyar Mentálhigiénés
Szövetségnek, mely országos
(sõt Kárpát-medencei) szinten
elkötelezte magát ennek az ügy-
nek.

Abban a nagy szerencsében
van részünk, hogy a szövetség
2006-os  konferenciájának
Nagymaros adhat otthont ala-
pítványunk, az iskola és a Ne-
velési Tanácsadó együttmûkö-
désével. A konferencia témája:
Mentálhigiéné az iskolai neve-
lésben.

A konferencia meghívója az
alábbiakban olvasható.

Konferencia a lelki egészségrõl
A Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Országos Konferenciát
szervez pedagógusoknak Mentálhigiéné az

iskolai nevelésben címmel

Idõpont: március 10-11. 17 órától
Helyszín: mûvelõdési ház
Házigazda: Pax Corporis Alapítvány

Kérésünk:
- a konferencián határon túli pedagógu-

sok is részt vesznek, ezért mintegy 50 sze-
mély elszállásolására van szükség. Kérjük,
jelentkezzenek, akik 1 éjszakára tudnak fo-
gadni vendéget!

DR. RENDESSY ANNAMÁRIA

STAUD KATALIN

NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Ismét
Négypróba!
A Cédrus Egyesület tervei
szerint háromévente rende-
zi meg a Négypróba ren-
dezvénysorozatát. 2000 és
2003 után idén ismét sor
kerül a nemes vetélkedõre.
A négy versenyszám ha-
gyományosan a következõ:

Téli túra - február 25.
Úszás - április 22.
Kerékpár - június 10.
Futás - október 23.

Szeretnénk minél in-
kább megfelelni a résztve-
võk igényeinek, ezért idén
is kicsit módosítunk a sza-
bályainkon. Minden szám
után az elsõ három helye-
zett (nemenként, korcso-
portonként és távonként)
díjazásban részesül, aki
pedig mind a négy esemé-
nyen részt vesz, különdíjat
kap.

Az elsõ rendezvényre
tehát február 25-én, szom-
baton kerül sor. Nevezni fél
9-tõl lehet a napköziben, 18
év alatt 100 Ft, e felett 200
Ft befizetésével (családok-
nak kedvezményt biztosí-
tunk). Indulás 9 órakor.

Két távon lehet indulni,
a hosszabb 14,6 km lesz,
melynek során 930 m szin-
tet lehet mászni, a rövidebb
10,5 km, 650 m szinttel. Az
indulók maguk választhat-
nak, hogy melyik távot sze-
retnék teljesíteni.

Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklõdõt!

AZ ÖNKORMÁNYZAT
MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu
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A Virágos Nagymarosért Tár-
sadalmi Egyesület vezetõsége
köszönetet mond mindazok-
nak, akik támogattak bennün-
ket. Boldog új évet kíván, egy-
ben közli, hogy 2005. decem-
ber 31-vel egyesületünket meg-
szüntetjük.

Sikerekkel és kudarcokkal
teli 13 évet zártunk le. Mûkö-
désünk során anyagilag támo-
gattunk egy egyetemistát, két
középiskolást és volt egy hely-
beli ifjúsági csoportunk. A 13
év alatt elültettünk több ezer
fát, bokrot, a temetõtõl kezd-
ve a Zöldfa utca fasoráig. A
patkányjárta, gépkocsimosó-
nak használt Magyar utcát par-
kosítottuk. A várost elláttuk
több ezer egynyári növénnyel,
amelyeket egész nyáron gon-
doztunk. A temetõ melletti ke-
resztet, mely a földbe rogyott
kiemeltük, restauráltattuk. A
Széchenyi pihenõt emléktáblá-
val láttuk el, ugyanott elhe-
lyeztük a hányatott sorsú
Nepomuki Szent János szobrát
villanyvilágítással. Majd a
szobor összetörése után ismét
helyreállítottuk, bekerítettük.
De tevékenykedtünk a Duna
parton: emlékfasort ültettünk,
kõbevésett nevekkel emlékez-
tünk községünk rég megbe-
csült polgáraira. A középüle-
teket elláttuk virágokkal.
2000-ben a várostól kapott te-
lephelyünket (mely akkor a je-
lenleginél rosszabb állapotban
volt) részleteiben rendbe tet-
tük. A vizesblokkot felszerel-
tük csapokkal, amelyeket is-

“Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az
utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, rádöbben, hogy

a pénzt nem lehet megenni!!!”
 A gépkocsikból sem lehet leharapni!

A Virágos Nagymarosért
Társadalmi Egyesület hírei

meretlenek leloptak, zárható-
vá tettük. s mert beázott, újra
cserepeztük. Cserépkályhát
építettünk. Tizenhat tábla ki-
tört ablakot üvegeztettünk
újra. Az épület általunk lakott
részét fûthetõvé, szellõztethe-
tõvé tettük, ezáltal igyekez-
tünk az állagát megóvni.

A kertben virágokat, bokro-
kat ültettünk, amelyekbõl pó-
toltuk a városban rendszeresen
ellopott, vagy kitaposott
kultúrnövényzetet. A telek vé-
gében álló fáskamrát, melynek
tetejét, azaz a tetõfedõ cserepek
felét ellopták, újra cserepeztük,
zárhatóvá tettük. A beázást
megszüntetve megvédtük a
kamra másik felében még ott
lévõ helytörténeti anyagot. (Je-
lenleg félig lebontva meredez-
nek a falcsonkok a levegõbe.)

Álmaink netovábbja volt,
hogy a valamikor ezen a helyen
jól mûködõ helytörténeti gyûj-
temény kiállítást újraszervez-
zük.

De az álmok nem mindig
válnak valóra!

Kaptunk elismerést a 13 év
alatt, de sokkal több durva kri-
tikát, megszólást, kimosoly-
gást!

Végül ismételten megkö-
szönjük MINDENKINEK a 13
évi támogatást! Az eddig ne-
künk juttatott 1 %-kal kapcso-
latban felhívjuk a figyelmet a
polgárõrségre és a Cédrus
Egyesületre. Tisztelettel:

A VIRÁGOS NAGYMAROSÉRT

TÁRSADALMI EGYESÜLET

VEZETÕSÉGE

Nyílt levél a Virágos
Nagymarosért Társadalmi
Egyesület megmentésére

Tisztelt városi Képviselõ-testület, Tisztelt nagymarosi Polgár-
társaim!

Hosszú vívódás után döntöttem úgy, hogy a szavamat hal-
lassam a városban megjelenõ újságokban. A korábban leírt
észrevételeim célját – sajnos sokan félreértelmezték, vagy nem
értették meg, ezért úgy döntöttem, hogy soha többet nem for-
dulok a nyilvánosság felé írott szavakkal. Ezt a magamnak tett
ígéretet most megszegem.

2005. december 23-án kapott az egyesületünk (Polgárõr
Egyesület) egy, a nevemre címzett karácsonyi lapot. A jókí-
vánságokon túl egy megdöbbentõ mondat, idézem: “Egyesü-
letünk búcsúzik minden kedves támogatójától!” kötelezett a
fent említett szószegésre. A lapot Angyal nénitõl kaptuk. A rövid
levélbõl számomra olyan fájdalom csendül ki, amely mellett
nem lehet elmenni a segíteni akarás nélkül! A teljesség igénye
nélkül meg kell említenem Angyal néni, és az általa vezényelt
egyesületben dolgozók áldozatos munkájának jelentõsebb rész-
leteit: a Duna-part, Váci út, Magyar utca stb. széppé tételét, a
szépre fogékony polgárok ablakaiban megjelenõ virágokat, az
iskolás gyerekek irányítását, összefogását a szabadidõ értel-
mes, közösséget szolgáló munka érdekében, és utoljára említ-
ve, de elsõként rangsorolva a rengeteg munkát, erkölcsi és
anyagi ráfordítást, amit ez az egyesület a város szépségéért,
otthonosabbá tételéért végzett éveken keresztül.

Úgy gondolom, nem szabad hagynunk, hogy ez az érték is
elvesszen. Nem szabad teret hagyni mindenben a pénz hatal-
mának, akkor sem, ha az országunk ma sajnos bankók és ban-
kok országa lett.

Bocsássák meg, ha egy figyelemfelhívás és segítségkérés
gondolatától én is eljutottam a pénz hatalmának említéséig, de
számomra furcsa helyzet az, amikor egy közösségért ingyen
munkát végzõk nem kapnak megfelelõ támogatást, hátteret.
Ugyanakkor azok, akik egy percet sem hajlandók a város, a
közösség érdekében, de sok esetben még saját érdekükben sem
cselekedni, azok folyamatos támogatásban részesülnek.

Tisztelt Képviselõ-testület, Tisztelt Polgártársak, segítsünk,
ne hagyjuk, hogy ez a kis közösség (Virágos Nagymarosért
Egyesület) és ANGYAL NÉNI munkája elvesszen mindannyi-
unk számára.

Angyal néninek csak annyit szeretnék üzenni (aki errõl a
levélrõl mit sem tud), kicsit fennkölten, Madách szavait köl-
csönvéve:

“Ember küzdj, és bízva bízzál!”
SZIMON ATTILA,

A POLGÁRÕR EGYESÜLET ELNÖKE

VÁCI TAVASZI FESZTIVÁL NAGYMAROSI
RÉSZTVEVÕKKEL. Negyedik alkalommal rendezik
2006. március 17-tõl április 2-ig a Váci Tavaszi Fesztivált. A
gazdag program keretében fellép többek között Szentpéteri Csilla
zongoramûvész, Jamie Winchester és Hrutka Róbert, Kulka
János, a 3 magyar tenor: Berkes János, Gerdesits Ferenc, Ma-
ros Gábor, Mimi Blais (Kanada) ragtime-zongorista, a Magyar
Virtuózok Kamarazenekar, a Muzsikás együttes. A színházi elõ-
adások közül említést érdemel Jacobi: Sybill nagyoperettje,

Arthur Miller: Pillantás a hídról címû darabja, a Fakanál és
tinta – zenés pódiumest, s ami a nagymarosiakat is érinti, az a
Fekete erdõtõl Verõcéig a Dunán címû sváb nemzetiségi est,
melyre március 30-án 19 órakor kerül sor a váci Madách Imre
Mûvelõdési Központ színpadán. Fellépnek: a zebegény-nagy-
marosi Wildenrosen, a nagymarosi Die Blumen, a kismarosi
Marus és verõcei Õszikék táncegyüttesek. Mind a négy tánc-
együttes mûvészeti vezetõje Zsombori Miklós. Közremûködik a
Dunakanyar Fúvósegyüttes.
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Állatvédelmi sorok
Blondie. Hazafelé találtam
meg a kiscicát, még nagyon
picike volt és elhagyatott,
gazdára és szeretetre vá-

gyott.  Nagyon féltem, hogy
a szüleim nem engedik meg,
hogy megtartsuk.  Kelleme-
sen csalódtam, mert a legne-
hezebb napokban,órákban -
hogy egyáltalán megment-
sük az életét - rengeteget se-
gítettek.

Az elsõ perctõl kezdve a
helyi állatorvosunk is taná-
csaival és szakértelmével tá-
mogatott minket, érezni le-
hetett, mennyire a szívén vi-
seli egy ilyen apró teremtés
életét.

Sokszor éjszaka is fel kel-
lett kelnünk, hogy etessük.
Hol cumival, hol fecskendõ-
vel, de etetni kellett.
Folyamatosan éreztem, hogy
Blondie - mert ez lett a neve
- hálás volt ezért.

Végig tudtam, hogy akár-
milyen kis védtelen terem-
tés, megérdemli az életet.
Most már lassan 9 hónapos,
egészséges, aranyos cica.
Bármilyen hihetetlen, ami-
kor rám néz, tudom, hogy
megköszöni, hogy ezt meg-
tettem érte.

Milyen jó lenne, ha min-

denki így gondolkodna, bár-
milyen élõlényrõl is lenne
szó, aki segítségre szorul.

ZELLER ÁKOS

8. OSZTÁLYOS TANULÓ

A Máté Állatvédelmi Köz-
hasznú Alapítvány: adó
1%-a. Kedves Állatbarát, 
senki nem tud minden álla-
ton segíteni, de legalább se-
gítsük azt, aki ezt megteszi!

Támogassa a Máté Ál-
latvédelmi Közhasznú
Alapítványt jövedelem-
adójának 1 %-ával!

Az Ön segítsége  az Ön
számára semilyen anyagi
megterheléssel sem jár, de
az alapítvány munkásságá-
nak egyre szélesebb körben
történõ végzését teszi lehe-
tõvé.

A kedvezményezett adó-
számát, nevét és lakcímét
tartalmazó rendelkezõ nyi-
latkozatok a következõ he-
lyen találhatók: Bethlen
vendéglõ, dr. Drobilich Já-
nos rendelõje, Horgászbolt
és könyvtár.

Tegye egy üres szabvány-
méretû borítékba, arra írja rá
saját nevét, lakcímét és adó-
számát.

A borítékot zárja le, és a
ragasztott felületére átnyú-
lóan, saját kezûleg írja alá. 

Ha nem Ön küldi az
APEH-hoz az adóbevallást,
akkor adja le a borítékot a
munkahelyén, és kérje meg,
hogy mellékeljék az Ön adó-
bevallásához.

VON-BENKO FERENC

FELHÍVÁS! A nagy érdeklõdésre tekintettel Döbrössy
Mihályné Valentin Kriszta kiadványai minimum 500 darab
igény esetén újra kiadásra kerülhetnek.

A könyvek címe: Örökségünk Nagymaros, Száz év, száz
kép Nagymarosról. Mindkét kiadványra várjuk név szerinti
jelentkezésüket telefonon, vagy személyesen: Ivor Andrásné
27/595-100/123, vagy 06/20-414-0712 polgármesteri hiva-
tal, mûvelõdési ház: 27/354-243, könyvtár: 27/594-105

Dr. Seregi György A mi Dunakanyarunk címû kiadványa
továbbra is beszerezhetõ a Lottózóban és a polgármesteri
hivatalban, Ivor Andrásnénál.

G yerekkorom egyik megha-
tározó helyszíne volt. Ka-

jakosként sokszor jártam arra.
Mindig idõre kellett odaérni
valahová, az edzõ üvöltözött a
szócsövébe, én inkább a vad-
kacsákat figyeltem, ahogy el-
rejtõztek a fûzbokrok között.
Egyszer be is borultam ott,
április elején, lemaradva a
többiektõl. Emlékszem a víz
nyers illatára. Azt hittem, meg-
fulladok, alig tudtam kivon-
szolni a hajót a süppedõs, me-
redek partra.

A holtág. Nem tudom, csak
én hívtam-e így, vagy mások-
tól hallottam ezt a nevet. Mi-
közben nem is volt holtág, csak
alacsony vízállásnál, általá-
ban õsszel, amikor valami sós-
kaszerû növény burjánzott a
medrében. Ezeknek a növé-
nyeknek az illatát néha még
most is érzem. Fanyar, émelyí-
tõ illat, nehéz elfelejteni.

Persze nem rólam van szó.
Nem a gyerekkoromról. Nem
szeretnék senkit a magam él-
ményeivel terhelni. Miközben
a magam élményein keresztül
tudok csak beszélni arról, ami
volt. Arról, ami éppen most
tûnik el a szemünk elõl.

Késõbb a kutyámmal is sû-
rûn jártam arra. Szeptemberi
délutánok, felriasztunk egy
gémet, vízipatkány iszkol az
odúja felé. Szerencséje van,
nem éri utol a kutyám. A kagy-
lók, ahogy araszolnak, furcsa
ábrákat hagynak maguk után
az iszapban. Titkosírást, amit
meg kellett fejtenem. Olvastam
iszapba írt mondataikat.

Öreg fûzfák, nem értem át
a törzsüket. A fûzfa a meleg-
ben sír, könnyezik. Ha egy nyá-
ri napon alá állsz, olyan, mint-
ha meglepne egy zápor. Izzad
a fûzfa, mondta anyám, ami-
kor átbicikliztünk alattuk, út-
ban a málnásba.

Egy kígyófészket találtunk
egyszer ott, nyáron, a kiszá-
radt holtágban. Tucatnyi kis
sikló fészkét egy farönk alatt.

Aztán hevert ott évekig egy
láda. Egy olyan láda, mint a
mesékben. Nehéz vaspántok-
kal megerõsítve, rozsdás la-
kattal. A mély iszap miatt ne-
héz volt odajutni hozzá, de
egyszer mégis sikerült vala-
hogy becuppognom oda. Le-
vertem a lakatot. Olvashatat-
lanná rothadt papírok voltak
benne. Talán egy regény, talán
valami titokzatos leírás, ami a
tündérek életérõl szól. Nem
lehetett elolvasni. Egy láda
tele olvashatatlan papírokkal.
Maga volt a misztérium.

Aztán azok, akiknek az a
feladatuk, hogy eltöröljék a
misztériumokat errõl a világ-
ról, elkezdték tenni a dolgukat.

Eltûntek a könnyezõ fûzfák.
A könnyezõ fûzfákkal együtt
eltûntek a fácánok, a gémek,
a vízipatkányok, a siklók. A
szigetrõl, a misztérium eltör-
lése nevében, lassan kiirtják az
ártéri erdõt. Munkagépek
lánctalpnyomai az iszapba
fagyva. A lánctalpnyomokban
mûanyag flakonok, nejlon-
zacskók.

 Nézzük meg jól, milyen az,
amikor egy vízbe lógó ágra
akadt óvszert lebegtet az
áramlat.

Jachtkikötõ épül, azért ko-
torják a medret és azért vág-
ják ki a fákat, mondja valaki a
parton.

Tereprendezés, mondja még
valaki.

Amit teszünk, azt önma-
gunkkal tesszük. Amit a termé-
szettel teszünk, azt önmagunk-
kal tesszük. Legyen a szívünk-
ben ipari táj, mondják azok,
akiknek az a feladatuk, hogy
eltöröljék a misztériumokat
errõl a világról. Dolgozzák
meg jól szívünket a földgyaluk
és a motoros fûrészek. Amit a
holtág helyén látok, azok va-
gyunk.

Most hal meg. Éppen most
hal meg a holtág, ebben a pil-
lanatban, kedves olvasó.

GYÕRFFY ÁKOS

A holtág
(gyászbeszéd)
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Nagymaros
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: Fischer Erzsébet (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.

Tel./fax: 27/316-100
A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!

F/
3

Kolbászreceptek
Ismét itt van a disznóvágások idõszaka. Sokan, sokféleképpen
készítik el, ízlésüknek megfelelõen a házi kolbászt, ám érdemes
más recepteket is kipróbálni. A Nagymaroson már hagyományos
bor- és kolbászverseny tavalyi díjazottjai közül kettõnek, ifj. Ar-
nold Sándornak és Horváth Antalnak a receptjét tesszük közzé.

Az ifj. Arnold Sándor által készített kolbász elsõ díjas lett a
2005-ös kolbászversenyen.

Így készül a finomság:
Hozzávalók: 10 kg hús, 22 dkg só, 3 dkg bors, 2 dkg fokhagy-

ma, 20 dkg pirospaprika, 2 dkg õrölt kömény.

Horváth Antal – tavalyelõtt elsõ díjat, tavaly pedig második
díjat nyert. A házi kolbászt, nagypapája, Scheili Mátyás receptje
alapján készíti:

Hozzávalók: 10 kg vegyes hús (comb, lapocka, dagadó, ha-
salja, szalonna), 20 dkg pirospaprika (csípõs, vagy édes, ízlés
szerint), 20 dkg só, 5 dkg bors, tetszés szerint fokhagyma (nem
túl sok, mert elrontja az ízét!), vagy fokhagyma leve (elõzõ nap
vízbe áztatjuk, s csak a levét használjuk fel).

A darált húst a fûszerekkel összedolgozzuk, kolbászt készí-
tünk belõle, 1 napig szikkasztjuk, majd 2 napig füstöljük. A füs-
töléshez tölgyfa fûrészport használunk.
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F/
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F/
5

F/
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F/
7

Kedves betegeink! Az önök
komfortosabb, zökkenõmen-
tesebb ellátása érdekében feb-

Telefonos elõjegyzés a szakrendelõben
ruár 15-tõl szakrendelõ intéze-
tünkben bevezetjük a telefo-
nos elõjegyzést, mellyel önök-

nek lehetõségük nyílik elõze-
tes idõpontot kérni a kívánt
szakrendelésekre.

Az elõjegyzés elérhetõsé-
ge: hétköznap 9-13 óra között
lehetséges a 27/317-000 köz-

ponti szám hívásával a 1489-
es, 1495-ös melléken. Kérjük,
tárcsázás elõtt készítsék elõ
TAJ-kártyájukat.

Köszönjük!
DR. ERÕS ANDRÁS FÕIGAZGATÓ
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Február 5-tõl 28-ig

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK! F/
6

Csirke comb (alsó-felsõ-egész) 1 kg
399,- Ft

Csirke nyak 1 kg 129,- Ft
Csirke máj 1 kg 399,- Ft

Euromilk tej uht 1,5 % 1 l   99,- Ft
Bolgár fetasajt (tehéntejbõl) 1 kg 799,- Ft
Hofmeister Block sajt (több íz) 100 gr 119,- Ft
Olma cseh dob. tej 1 l 119,- Ft
Olma natur joghurt 150 gr   39,- Ft
Olma puding több íz 200 gr   49,- Ft
Müller tejberizs (több íz) 200 gr   99,- Ft
Hochwald  joghurtok (több íz) 150 gr   49,- Ft

Piasten csokoládé (több íz) 100 gr   89,- Ft
Cba babapiskóta 200 gr 145,- Ft
Kovis torta  (több íz) 250 gr 129,- Ft
La Mattina cappucino (csok.-van.) 100 gr   99,- Ft
Globetti kakaó 100 gr+20 gr   99,- Ft
Cba Corn Flakes reggelizõ pehely 1 kg 495,- Ft
Fortunate müzliszeletek (több íz) 20 gr   29,- Ft
Happy tortabevonó ét 150 gr   89,- Ft
Swiss Roll (több íz) 250 gr   99,- Ft
Candy cukorkák (több íz) 100 gr   69,- Ft

Szentkirályi ásv. víz 1,5 l   75,- Ft
Fonte Verde ásv. víz 1,5 l   45,- Ft
Kubu dob. üdítõ 0,2 l   59,- Ft
Olympos Ice Tea (citrom, barack) 1,5 l   99,- Ft
Szobi dob. gyüm. ital (alma-narancs) 1 l   75,- Ft
Flash Power energia ital (több íz) 250 ml   89,- Ft
Frutta alma-narancs 1 l   66,- Ft
Hey-Ho dob. üdítõk 1 l   69,- Ft
Suzy õszi-alma üdítõk pet 1,5 l   79,- Ft

Juhász házi tészta 8 tojásos 250 gr   79,- Ft
Cba rizs “B” 1 kg 119,- Ft
Olasz Durum tészta (több féle) 500 gr   75,- Ft
Tchibo Family kávé  õrölt vac. 250 gr 199,- Ft
Wiener Extra kávé 4*250gr õ. vac. 1 kg 949,- Ft

Fagy. bagett (sonkás-szalámis-gombás)
                                                 2*125 gr 229,- Ft
Fagy. csirkemáj 500 gr 189,- Ft
Fagy. Royal pizza (több íz) 300 gr 199,- Ft
Fritar French Frites hasábburgonya 1 kg 169,- Ft

Koch csem.-csípõs paprikakrém 170 gr   99,- Ft
Vegyes vágott savanyúság 720 ml   99,- Ft
Almapaprika üv. 720 ml 129,- Ft
Vitamor csem. uborka 6-9 cm 720 ml 129,- Ft
Ananász darabolt Herba 565 gr   99,- Ft
Efi görög õszibarack 850 gr 149,- Ft

Rolnik bébicékla 370 ml 115,- Ft
Kecskem. sûrített paradicsom (dob.)
                                               400 gr   85,- Ft
Taipai gombakonzerv (dob.) 400 gr 119,- Ft
Erdei gombakeverék üv. 560 gr 399,- Ft
Kékáfonya-eper-málna dzsem 360 gr 199,- Ft
Zöldfenyõtoboz elixír 400 gr 199,- Ft
Magozott meggy (Horker) 720 ml 185,- Ft
Bogica sárgabarack dzsem 410 gr 129,- Ft
Bogica szamóca dzsem 410 gr 129,- Ft
Bogica szamóca  lekvár 750 ml 199,- Ft
Bogica sárgabarack lekvár 750 ml 199,- Ft

Golden Fish tõkehalmáj (Herba) 120 ml 199,- Ft
Hering olajban (Fish Food) 170 gr   99,- Ft
Hering paradicsom (Fish Food) 170 gr   99,- Ft
Gafood szardínia (több íz) 125 gr   69,- Ft
Cba babkonzerv (Herba) 400 gr   69,- Ft
Hevesi étkezési sertés zsír 500 gr 129,- Ft

Cba papírzsenkendõ 100 db-os 1 cs   59,- Ft
Cba papírzsebkendõ 300 db-os 1 cs 175,- Ft
Domet Happy mosogató szivacs 2 db-os 139,- Ft
Domet mop nyél fehér 1 db 169,- Ft
Domet törlõkendõ 3 db-os 149,- Ft

Country Line állateledel 1240 gr 199,- Ft
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