
Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

2007. február 5. - a lap ingyenes!

Idén harmadik alkalommal rendezte
Szilágyi Erzsébet és Hujbert István a
Magyar Kultúra Napját Nagymaroson.
A január 20-án délután a mûvelõdési
házban megtartott ünnepségen a Him-
nusz eléneklése után a Magyar Kultúra
Napja alkalmából Szilágyi Erzsébet
mondta el bevezetõ gondolatait.

Ezt követõen Bartók: Akkordtanul-
mányát hallottuk Hujbert Kata 4. b. osz-

tályos tanulótól, Kis Judit növendéké-
tõl, majd a Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Mûvészeti Iskola Székvirág cso-
portja Felsõ-Nyárád menti legényest,
csárdást és forgatóst adott elõ, mûvészeti
vezetõjük: Kuti Andrea. Weiner Leó Ró-
katáncát Vágási Luca és Kis Judit – ta-
nára: Kis Judit – játszotta, majd a Nagy-
marosi Férfikar elõadása következett.

A Brusznyai Margit mûvészeti veze-
tõ és karnagy által vezetett férfi-
kar mûsorán szerepeltek: Kodály:
Tantum ergo (himnusz az Oltári-
szentséghez); Bárdos: Huszár-
tánc; Bárdos: Szellõ zúg; Pászti
Miklós: Kossuth Lajos azt írta. Ez
utóbbi mûvet a szerzõ a Nagyma-
rosi Férfikarnak és akkori karna-
gyának, Kismartoni Ferencnek
ajánlotta.

A Himnusz születésnapjának
ünnepén rendezett mûsor végén
multimédiás elõadást láttunk Min-
den emberben fa lakik címmel. A
lírai szövegszõttes a gyökerét vesz-
tett fákról, rólunk, emberekrõl
szólt. Elõadta a Marosi Mûkedve-
lõ Színkör két tagja, Maurer Zsu-
zsanna és Parno Román, a mûsort
szerkesztette Hujbert István.

részletek az 5. oldalon

Minden emberben fa lakik
Magyar Kultúra Napja Nagymaroson

Pilinszky János:
Milyen felemás
Milyen felemás érzések közt élünk,
milyen sokféle vonzások között,
pedig zuhanunk, mint a kõ
egyenesen és egyértelmûen.

Hányféle szégyen és képzelt dicsõség
hálójában evickélünk, pedig
napra kellene teregetnünk
mindazt, mi rejteni való.

Milyen megkésve értjük meg, hogy a
szemek homálya pontosabb lehet
a lámpafénynél, és milyen
késõn látjuk meg a világ
örökös térdreroskadását.

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökûl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELÕTT.

KÖLCSEY FERENC: EMLÉKLAPRA - POZSONY, 1833. JÚNIUS 14.

Beszámoló a képviselõ-testület
üléseirõl

» 2. oldal
Meghurcolásom története

» 7. oldal

polgárváros, királyi panorámával
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Januárban két rendkívüli kép-
viselõ-testületi ülést tartott vá-
rosunk önkormányzata. Mind-
két összejövetel – szünet be-
iktatásával – január 17-én dél-
után, illetve a kora esti órák-
ban volt.

- Az elsõ rendkívüli
ülés napirendjén szerepelt az
elévült adótételek törlése. Ez
a lépés – mely hosszú vitát
váltott ki a képviselõk közt, de
végül egyetértettek a törléssel
– a 2006. évi zárási munkák
elvégzésének elengedhetetlen
feltétele volt. A 2006. decem-
ber 31-én fennálló elévülõ té-
telek végösszege 3.359.510
forint, mely 79 személy adó-
jából tevõdik össze. Ezenkívül
a képviselõ-testület hozzájá-
rult az egyezer forint alatti,
csaknem 108 ezer forint hát-
ralék és a mintegy 18 ezer fo-
rint túlfizetés törléséhez.

- A következõ napiren-
den szerepelt Nagymaroson
egy fogadóiroda kialakítása.
Ez a kérdés azért került napi-
rendre, mert a Szerencsejáték
Felügyelet elnöke megkeres-
te a polgármesteri hivatal,
amelyben tájékoztatást adott
arról, hogy a szerencsejáték
szervezésérõl szóló, 1991. évi
XXXIV. törvény alapján a
pénzügyminiszter nyilvános
pályázat kiírását tervezi lóver-
senyfogadás és bukmékeri fo-
gadás szervezésére. A képvi-
selõk - megismerve a Szeren-
csejáték Felügyelet elnökének
tájékoztatóját - hozzájárultak
a lóversenyfogadás és bukmé-
keri rendszerû fogadás szerve-
zésére vonatkozó pályázat ki-
írásához, amelynek keretében
Nagymaros közigazgatási te-
rületén belül fogadóiroda ki-
alakítására is lehetõség nyílna.

- A továbbiakban szó
volt a Kisvárosi Önkormány-
zatok Országos Érdekszövet-
ségéhez való csatlakozás lehe-
tõségérõl. Megismerve az ér-

dekszövetség céljait, a képvi-
selõ-testület tagjai egyhangú-
lag úgy döntöttek, hogy nem
kívánnak csatlakozni a szövet-
séghez.

- A képviselõ-testület
foglalkozott a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat igényével,
mely szerint adminisztrációs
tevékenységük és érdemi mun-
kájuk elvégzéséhez egy iroda-
helyiséget szeretnének igényel-
ni. Az igényt és a lehetõsége-
ket megismerve a képviselõ-
testület úgy döntött, hogy a vá-
rosházán, a pénzügyi osztály
mellett található, jelenleg rak-
tárként mûködõ helyiséget ala-
kítanák ki a CKÖ irodahelyi-
ségének. A CKÖ ügyfélfoga-
dó irodája kialakításának be-
csült összege 257 ezer forint.

- Az egyebek napirend-
ben Petrovics László polgár-
mester a képviselõk figyelmé-
be ajánlotta a Hídlapot, az
Ister-Granum Eurorégió napi-
lapját, s tolmácsolta az
eurorégió kérését, mely szerint
a lap megmaradása érdekében
elõfizetõket gyûjtenek. A na-
pilap a Duna mindkét oldalá-
ról, valamint a szlovákiai ha-
tár menti településekrõl szár-
mazó hírekkel, információk-
kal szolgál az olvasóknak.

*  *  *

A következõ rendkívüli ülés
napirendjén egy téma szere-
pelt: pályázat a gyermekétkez-
tetés támogatására.

A képviselõk az elõterjesz-
tésben foglaltakkal egyetértet-
tek, s hozzájárultak a Gyer-
mekétkeztetési Alapítványhoz
benyújtandó gyermekétkezte-
tés támogatására irányuló pá-
lyázathoz, ahhoz, hogy  a
2007. évi költségvetés terhére
15 gyermek részére gyerme-
kenként 5 ezer forint, össze-
sen 75 ezer forint önrészt ter-
vezzenek be. Az étkeztetés le-

bonyolítására a Családsegítõ
Szolgálatot jelölték ki.

A pályázat kiírása szerint
egy település alapesetben 15
gyermek ellátására nyújthat be
pályázatot. Egy gyermek éves
ellátása a kiírt pályázat kere-
tében átlagosan 50 ezer forint-
ba kerül. Ez magában foglalja

Beszámoló a képviselõ-testület üléseirõl

TÁJÉKOZTATÓ
a 2007. évi szemétszállítási díjak

befizetésének módjáról

A szemétszállítási díj befizethetõ:
a  MAROS Kft telephelyén

(Nagymaros, Rákóczi u.37.):
munkanapokon 8-14 óráig,

a mûvelõdési házban:
március 10-én (szombaton)   10-16 óráig,
március 12-én (hétfõn)          14-18 óráig.

A szemétszállítási díj ÉVES összegei:
110 l-es kuka esetén 10.000.- Ft,
melybõl március 15-ig fizetendõ: 5.000.- Ft
120 l-es kuka esetén 10.600.- Ft,
melybõl március 15-ig fizetendõ: 5.300.- Ft
 50 l es kuka esetén 5.000.- Ft,
melybõl március 15-ig fizetendõ: 2.500.- 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
kötelesek befizetni a szolgáltató (Maros Kft) részére.
Genzelmann József, ügyvezetõ igazgató, Maros Kft

a 2007. év valamennyi hétvé-
géjére 2-2 adag, a tavaszi és a
téli szünetre naponta 2-2 adag,
a nyári szünetre pedig a hét-
végén kívül legalább heti egy
további adag helyszínre jutta-
tását, így évente minimum 150
adag étel átadását.

H. E.

Készül a város költségvetése
Összevont bizottsági ülést hívott össze a készülõ költségvetéssel
kapcsolatban január 24-re Petrovics László polgármester, mely
ülés konzultációs formában zajlott le. A megbeszélésen Nagy-
maros Város Önkormányzata bizottságainak képviselõ és külsõs
tagjai, valamint az intézmények vezetõi vettek részt. Számos fon-
tos észrevétel és vélemény hagzott el azzal kapcsolatban, ho-
gyan állítható össze egy olyan költségvetés, amely megfelelõ fel-
tételeket biztosít a mûködéshez s nem növeli tovább a pénzügyi
gondokat. Ezeket a végleges javaslatban már figyelembe veszik.

Lapunk mostani számában nem közlünk a város pénzügyi
helyzetét bemutató táblázatot, amelyet azonban a követke-
zõ számok valamelyikében, immár a 2007. évi könyvelési
zárás után friss adatokkal olvashatnak.
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Az elmúlt év utolsó hónapjá-
ban elfogadta a képviselõ-tes-
tület Nagymaros Város Önkor-
mányzatának 2007. évi költ-
ségvetési koncepcióját, mely
részletes információt nyújt a
kormány gazdaságpolitikai, ál-
lamháztartási középtávú célja-
iról és kereteirõl, valamint
részletesen, számokkal alátá-
masztva tárja fel a nagymarosi
önkormányzat gazdasági hely-
zetét.

Szó van benne a fõbb cél-
kitûzésekrõl, melyeket már az
elmúlt számban közöltünk, s a
mellékletekben megtaláljuk
táblázatokban az önkormány-
zat 2007. évi egységes pénz-
alap és költségvetési koncep-
cióját.

A kormány államháztartási
középtávú céljai között a helyi
önkormányzatok támogatására
2007-ben a következõ fõ célo-
kat tûzte ki:

- a helyi közszolgáltatás
kistérségi társulások útján tör-
ténõ ellátásának ösztönzése;

- az európai uniós fejlesz-
tési források hatékony felhasz-
nálása;

- a közoktatásban a mé-
retgazdaságos feladatellátás
ösztönzése;

- a szociális ellátásokban
a rászorultsági elv elõtérbe he-
lyezése;

- csökken a lakhelyen
maradó szja aránya, bõvül a
jövedelemkülönbség mérsék-
lésére szánt forrás;

- az ÖNHIKI (önhibá-
jukon kívül hátrányos helyzet-
ben lévõ önkormányzatok)
feltételrendszere szigorodik:
ezzel ösztönzik az önkor-
mányzatokat az intézmény-
rendszerük hatékonyabb mû-
ködtetésére;

- az önkormányzatok fej-
lesztési támogatásainak elõi-
rányzatai a regionális fejlesz-
tési tanácsok döntési hatáskö-
rében maradnak.

Helyzetelemzés
Az önkormányzat 2006. évi

költségvetése mûködési hi-
ánnyal lett elfogadva. A mûkö-
dési és felhalmozási kiadások
elõirányzatának fedezeteként
összesen 295.290 ezer forint
hitel felvételét tervezték. E hi-
telösszegbõl egy ideig tényle-
gesen 7.490 ezer forint felvé-
telére került sor.

2006. szeptember végén
7.490 ezer forint fejlesztési hi-
telt kellett felvenni a Fõ téri
beruházás keretében felállított
szoborköltség önrésze pályázá-
si összegének a megelõlegezé-
sére, amelyet a fizetési mérleg
miatt nem volt módja az önkor-
mányzat visszafizetni a megér-
kezett 7.490 ezer forint pályá-
zati összeggel egyidejûleg.

Az önkormányzat folyó-
számla hitelkerete 40 millió
forintról 65 millió forintra lett
az elsõ félévben megemelve, a
keret folyamatosan majdnem
teljes egészében ki van merít-
ve. A folyószámla hitelkeret
2006. november 29-tõl ismét
emelésre került – mivel a fel-
halmozódott lejárt számlák ki-
fizetésére rövid idõn belül nem
volt várható további bevétel
érkezése – 105 millió forintra.
A béreket évek óta csak bérhi-
telbõl fizetik, ennek mértéke
hónapról hónapra 14,5 millió
forint. Ezt az összeget novem-
berben 18,5 millió forintra kel-
lett megemelni a választást kö-
vetõ egyszeri, de magasabb
személyi juttatások kifizetési
kötelezettségei miatt.

Az önkormányzat vala-
mennyi hitele tárgyévben ese-
dékes törlesztõ részlete kama-
tokkal csökkenti az önkormány-
zat hitelkorlátját és ezzel a ter-
vezhetõ hiányt, pályázható
ÖNHIKI támogatások keretét.

A mûködési hiány fedezé-
sére az ÖNHIKI pályázat I.
fordulójában 26.397 ezer forin-
tot nyert az önkormányzat. A

költségek csökkentésére képvi-
selõ-testületi döntés született a
2006 évi létszámleépítésrõl.

Várható normatív
támogatások

Az önkormányzat 2007.
évre várható normatív állami
hozzájárulását a következõ té-
nyezõk befolyásolják:

- Nagymaros város állan-
dó lakosainak száma évrõl évre
minimálisan nõ:

2004. január 1.: 4.572 fõ;
2006. január 1.: 4.612 fõ; 2006.
január 1.: 4.676 fõ

- a város önkormányzati
fenntartású intézményeiben
évrõl évre csökken a gyermek-
létszám.

2007-tõl az alábbi normatív
támogatások csökkennek:

- Idõskorúak nappali in-
tézményi ellátása: 197.000 Ft/
fõ/év helyett 125.000 Ft/fõ/év,

- Alapfokú mûvészetok-
tatás képzõ- és táncmûvészeti
ágon: 59.000 Ft/fõ/év helyett
40.000 Ft/fõ/év;

- Az igazgatási, honvé-
delmi, sport és informatikai
feladatok normatívája 163 Ft/
lakosról 150 Ft/lakosra csök-
ken;

- Településüzemeltetési,
igazgatási és sportfeladatok:
1.400 Ft/lakos helyett 1.380 Ft/
lakos;

- Helyi közmûvelõdési és
közgyûjteményi feladatok:
1.166 Ft/lakos helyett 1.135 Ft/
lakos;

- A gyógypedagógiai
nevelés normatívája a 2007/

2008. évi tanévhez kapcsolódó-
an módosul 464.000 Ft/fõ/évrõl
várhatóan 240.000 Ft/fõ/év
összegre csökken, és ellátotti
körtõl függõen differenciálódik;

- Átlagos szintû ápo-
lást, gondozást nyújtó ellátás
bentlakásos és átmeneti elhe-
lyezést nyújtó szociális intéz-
ményben 730.000 Ft/lakos he-
lyett 700.000 Ft/lakos;

- Szociális étkeztetés:
70.800 Ft/fõ helyett 81.200 Ft/
fõ;

- Házi segítségnyújtás:
104.800 Ft/fõ helyett 111.500
Ft/fõ;

- Bölcsõdei ellátás:
460.000 Ft/fõ helyett 500.000
Ft/fõ.

Változások vannak a külön-
bözõ számítási módokban is,
ezt azonban most nem részle-
tezzük, ám érdemes még ki-
emelni, hogy a személyi jöve-
delemadó helyben maradó ré-
sze a 2005. évre településen-
ként kimutatott szja bevétel 40
százalékának 8 százaléka (az
eddig 10 százalék helyett) il-
leti meg a települést.

A mûködési kiadásoknál a
közszférában a személyi jutta-
tásokra vonatkozó jogszabá-
lyokat nem tervezik 2007-ben
változtatni. Egyetlen változás
van: 2007. szeptember 1-jétõl
a pedagógusok heti kötelezõ
óraszáma 2-vel nõ. A dologi
kiadásoknál a jelentõs energia
és egyéb áremelések miatti
többlettámogatásokra nincs ki-
látás.

H.

Csökkennek a normatív támogatások

Nagymarosi gyõztes a
megyei borversenyen

Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Pest megye bora 2007
címért folyó versenyen, melyet a megyeházán február 6-
án rendeztek, nagymarosi gyõztes is született. Pest megye
Bora 2007 címet és Nagy Arany díjat nyert fehérbor kate-
góriában Heininger Károly 2006-os Chardonnay bora.
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Az elsõ Zoller Kupa
bridzsverseny

Zoller Kupa bridzsversenyt ren-
deztek január 20-án a Mátyás ki-
rály (nosztalgia nevén Zoller) ven-
déglõben. A bridzsversenyt
Petrovics László polgármester nyi-
totta meg. Köszöntõjében üdvözöl-
te a mintegy 60 fõs versenyzõgár-
dát és kifejezte azon óhaját, hogy
e nemes kezdeményezés a jövõben
folytatódjon.

A bridzs angol szó, hidat jelent.
Egy asztalnál 4 versenyzõ ül. Az
észak-dél helyen ülõ pár ellenfele
a kelet-nyugat vonalon ülõk. Mind-
két pár egy-egy hidat alkot, innen
a játék elnevezése. A játék a licitá-
lással kezdõdik, s a lejátszással fe-
jezõdik be, tehát két részbõl áll. A
kártyákat a bridzsezõk keverik és
osztják le úgy, hogy minden játé-
kos 13 lapot kap. Tehát az 52 lap
13 pikk, 13 kör, 13 káró,13 treff
lapból áll.

Egy-egy játékos kezében a kü-
lönbözõ színû lapok bármilyen el-
oszlásban elõfordulhatnak. Az
ÁSZ 4, a KIRÁLY 3, a DÁMA 2.
a BUBI 1 pontot ér, tehát a 4 játé-
kosnál összesen 40 pont van. Ez
természetesen a legkülönbözõbb
arányban van egy-egy kézben.

A játék elsõ részében licitálás-
sal döntik el, hogy az adott vonal
hány ütést vállal. Azonos számú
ütés vállalása esetén a szín minõ-
sége dönt, pikk, kör, káró, treff sor-
rendben. Az utolsó licit 3 egymás
utáni passz kártya kitevésével fe-
jezõdik be. A licitáláshoz a játéko-
sok különféle licitrendszereket
használhatnak, amelyek értelmét
játék közben az ellenfél - ha rajta a
sor - megkérdezheti, a megkérde-

zett pedig köteles megválaszolni.
A különféle magasságú licitek-

hez (felvételekhez) elõre ismert
pont tartozik. Ezeket a verseny vé-
gén összegzik. A legtöbb pontot
elérõ pár nyer. A játékot színesíti
(izgalmasabbá) teszi, hogy
“mans”, illetve “bell” helyzetben
jelentõsen eltérõ pont jár a teljesí-
tett, a túlteljesített, illetve a bukott
és különösen a megkontrázott
“gém”-szintû felvételekért. “Gém”
erejû játék a 4-es magasságú “ma-
jor”- 4 pikk, illetve 4 kör felvétel,
ezért “mansban” 420 pont jár,
“bellben” már 620. Az 5 treff/káró,
azaz “minor” gémért csak 400, il-
letve 600 pont jár.

A 3 szan (adu nélküli) felvétel-
ért is 400, illetve 600 pont jár. Ez
9 ütéssel érhetõ el, míg a hasonló
pontértékû minor gémhez 10 ütés
kell. A 12 ütésû “kis” szlemért -
nem részletezve a bonyolult pont
számítást - 900, illetve 1400 feletti
pont jár. Legtöbbet a 13 ütéses
“nagy” szlemért kaphatunk.

A második rész a lejátszás,
amelyben a vállalt ütéseket teljesí-
teni kell. Három játékos láthatja az
“asztalt”, a negyedik játékos 13
lapját. Az elhangzott licitek és az
“asztal” lapjainak ismeretében fo-
lyik a lejátszás, miközben figyelni
kell a lejátszónak is a kijátszott la-
pokat.

A bridzshez többek között licit-
tudás, logikai készség, jó memória
kell. Ne feledjük, ez játék. Hát
játsszunk nagymarosi barátaim! A
helyi bridzs szervezését tavaszra
befejezem. Idõben jelentkezem.

dr. Zoller József

Nagymaros külterületén
1500-2000m² közmûve-
sített telket jó megköze-
lítéssel, ca. 60 m² alapte-
rületû építménnyel vagy
beépítési lehetõséggel,
üdülés céljára megvásá-
rolnánk. Az alábbi tele-
fonszámon várjuk hívá-
sukat: 30/44-68-422

Felhívás
Kérjük támogassa a Peter
Cerny Alapítvány a Be-
teg Koraszülöttek Gyó-
gyításáért kiemelkedõen
közhasznú szervezetet
adományaival és adójá-
nak 1 százalékával.
Az alapítvány adószáma:
19010289-1-42.
Köszönjük.

Felvételi bemutató elõadás
Zalatnai Anna, kismarosi 8. osztályos tanuló, városunk
zenei tagozatának hallgatója, február 14-én 17 órától
a nagymarosi mûvelõdési házban tartja a váci zene-
mûvészeti gimnáziumi felvételi bemutató zongora
hangversenyét. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Mindenkinek hálásan köszönöm, akik társam,
Somogyvári László búcsúztatásán megjelentek, és
fájdalmamban osztoztak. Köszönettel: Marika néni

Kismamák figyelem!
Babaruha börze (cserebere) lesz március 10-én 10-tõl 14
óráig a mûvelõdési házban. A börze alatt a gyermekekre a
Nagymarosi Nyugdíjas Klub tagjai felügyelnek.

Makrai Ferencné klubvezetõ
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Isten áldd meg a magyart… Ez-
zel az ellentmondást nem tûrõ
felszólítással kötött Isten és a
magyarság között új szövetséget
az 1820-as években egy akkor
valójában a kortársai által isme-
retlen költõ, Kölcsey Ferenc.
1823. január 22-ét írtak akkor.

1989. januárja óta ezen a na-
pon fókuszba helyezzük a ma-
gyar kultúrát. Vitatkozhatunk
azon, hogy van-e értelme egy ki-
tüntetett napon ünnepelni a ma-
gyar kultúrát, de az nem kétsé-
ges, hogy válság idején igenis
érdemes összegyûjtenünk, szám-
ba vennünk értékeinket, vissza-
nyúlnunk gyökereinkhez és el-
mormolni egy imát: Isten áldd
meg a magyart!

Közben észre kell vennünk,
hogy ez nem a megadás, a meg-
alázkodó összeroppanás imája,
hanem benne van az istenkísér-
tõ, követelõzõ hite az, hogy ál-
danod, segítened kell, mert ez a
nemzet a Te néped, s folyvást
szükségünk van az áldásra.

A Magyar Kultúra Napján
öröm és aggódás vegyül ben-
nünk. Öröm, mert a magyar kul-
túra kincsesbánya, melynek leg-
tisztább forrása a nyelvünk. Lí-
ránk, prózánk, drámánk csak
nyelvi elszigeteltségünk okán
nem tananyag a nagyvilágban.
Sportkultúránk jobban ismert, az
olimpiai ranglétrán a 8-12 hely
között végzünk az éremtáblán
négyévente, tavaly nyáron jó volt
magyarnak lenni a kajak-kenu
VB-n. Zenei kultúránk, népze-
nénk páratlan, reneszánsza van a
népzene-kutatásnak.

A tudományos kultúránk a
múlt században olyan eredmé-
nyeket ért el, melyekre csak a
nálunk lényegesen nagyobb nem-
zetek voltak képesek. A XX. szá-
zad nemzetközi tudósvilágában
keringõ anekdota szerint a nagy
tudású és fejlett marslakók igen-
is léteznek, itt élnek közöttünk,
megismerni õket furcsa nyelvük-
rõl, csak álcázzák magukat – ma-
gyaroknak hívják õket.

Nem véletlen jelent meg a ne-

Öröm és aggodalom
Bevezetõ gondolatok a Magyar Kultúra Napja alkalmából

ves, természettudományos, angol
szaklap, a Nature 2001. januári
számának címoldalán a követke-
zõ címmel egy cikk: a XX. szá-
zadot Budapesten csinálták.
Hány magyar ember van, aki nem
tudja, hogy a számítógép, a Word,
az Excel, az atomreaktor, a hid-
rogénbomba, a holdautó mind-
mind magyar találmány, hogy ti-
zennégy Nobel-díjasunk van,
hogy tudósainkról 16 holdkrátert
neveztek el, pedig lakosságszám
szerint csak néhány porszem jut-
na ránk.

Büszkék lehetünk építésze-
inkre, festõinkre, hadmérnöke-
inkre, hadvezéreinkre, szabad-
ságvágyunkra, s arra, hogy a vér-
zivataros történelmünk ellenére
megmaradtunk. Megõriztük a
nyelvünket, s a mai napon is egy
csöppet hozzájárulunk ahhoz,
hogy erõsödjünk a hitünkben,
hogy van áldás rajtunk s a mun-
kánkon.

Aztán aggodalomra is van elég
okunk, hiszen évrõl évre fo-
gyunk, a családok 60%-a szét-
esik, a multikulti szennye ömlik
a televízióból, felelõs pozícióban
lévõk arra oktatnak, hogy tanul-
junk meg végre már kicsinek len-
ni, hogy ne merjünk nagyokat ál-
modni, atomizáltak az emberek,
rettegnek a mindennapi megélhe-
tésért, hogy a magyar középosz-
tály, mely a kultúra hordozója, és
táplálója napról napra csúszik
lefelé. Hogy pesszimisták va-
gyunk, nem látunk kiutat. Pedig
az egyetlen kiút az, hogy vissza-
húzódunk a kultúra centrumába,
mely itt van közöttünk, az álta-
lunk teremtett minõség. Ez sze-
retetbe van beágyazva, amelyben
nincs nyoma sem a szorongásnak,
sem a hazugságnak, sem a gyû-
löletnek. Központi érzése az ott-
honlét, amely csak a kultúrában
tud kiteljesedni. Abban a kultú-
rában, amely meghirdeti a kultu-
rális békét, a magyar kultúráért
cselekedni készek békéjét. Ez a
kulturális építkezés erejét ki tud-
ja terjeszteni a fáradt, tehetetlen,
politikától fásult nemzet egészé-

re. Így maga a kultúra lesz éle-
tünk politikuma. Egy olyan erõ,
amely még ezt a csõdbe jutott
életrendszert is képes totális ha-
talmától megfosztani.

Nagymaroson sokan vagyunk,
akik ebben a szellemben élünk.
Így nevel az óvodánk és az isko-
lánk, így gondolják a nyugdíjas
klubban, a borbarátok körében,
a több mint százéves kórusunk-
ban, az ANNA Klubban, az ARS
Regiában, a Pax Corporisban, a
nõi karban, a hagyományõrzõk-
nél, a városunk múltját kutatók
körében, a színkörben, fúvósze-
nekarunkban, képzõmûvészeink,
a Cédrusnál, a könyvtárunkban,

a kultúra házában, így gondoljuk
a képviselõ-testületben is. A
Hymnus áldást kér minden ma-
gyarra, áldást, mely feltámasztja
bennünk a reményt.

Szent-Györgyi Alberttel együtt
gyakran imádkozom: „Istenem,
azzal dicsõítlek, hogy szebbé te-
szem a Föld rám esõ zugát, hogy
fénnyel, örömmel és jóakarattal
töltöm meg világodat.” Nincs
más dolgunk a világban, s ma is
ezt tesszük. Felmutatjuk értéke-
inket, annak csak egy szûk szele-
tét, hiszen egy órába több nem fér
bele.

SZILÁGYI ERZSÉBET

KÉPVISELÕ
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Bár a Misztrál együttest
sokan ismerik városunk-
ban, nagyrészt a már ha-
gyományossá vált, 2002.
július 13-án útjára indított
Regejáró Misztrál Feszti-
vál révén, mégis érdemes
feleleveníteni eddig mun-
kásságukat.

Az 1997-ben alakult
Misztrál zenei együttes is-
mert és kevésbé ismert ha-
zai és külföldi költõk ver-
seit zenésíti meg sajátos és
egyéni hangon. Dalaikban
ötvözõdik a történelem, a
hagyomány egy különle-
ges, gyökereiben magyar,
mégis modern dallamvi-
lággal. 1998 júliusában, a
XIX. Kaláka Folkfesz-
tiválon megnyerték a Ka-
láka Alapítvány fõdíját,
2000 októberében pedig
elsõ helyezést kaptak a Gö-
döllõi Dalostalálkozón.
2006-ban eddigi munkáju-
kért Bartók Béla díjat ve-
hettek át.

2003-ban eljutottak a
Zeneakadémia és a Viga-
dó hangverseny-színpa-
dára is. Az elmúlt eszten-
dõkben számos külföldi
meghívásnak is eleget te-
hettek: felléptek Felvidé-

ken, Erdélyben, Kárpátal-
ján, Lengyelországban,
Észtországban, Finnor-
szágban, Olaszországban
és az Egyesült Államok-
ba is.

Az együttes tagjai:
Heinczinger Miklós (fu-
rulyák, klarinét, gitár,
ének), Tóbisz Tamás (gi-
tár, ének), Török Máté
(cselló, gitár, mandolin,
okarina, ének), Hoppál
Mihály (nagybõgõ, saz,
brácsa), Csóka Sámuel
(hangmérnök-techni-
kus).

Eddig megjelent albu-
maik: 1999 - Ébredés;
2002 - Ösvény; 2004 -
Mezõn széllel járók - Ba-
lassi versek (2500 forint);
- 2006 Megkopott ha-
rangszó címû könyv + cd;
A Várakozás Zsoltára
címû adventi mûsor.

A Misztrál együttes
legutóbb megjelent CD-
je, a Megkopott harang-
szó 1456 és 1956 és A
Várakozás Zsoltára DVD
megvásárolható Hein-
czinger Balázsnál. Cím:
Nagymaros, Arany János
3. Tel.: 06-20/9191-005,
e-mail: bazsa@evisit.hu.

Bartók Béla díjat kapott
2006-ban a Misztrál

Nagy öröm volt számunkra,
hogy a januári NaKE cikket kö-
vetõen többen érdeklõdtek
egyesületünk után, sõt két új al-
kotótárssal is gyarapodott kép-
zõmûvészeti egyesületünk: ja-
nuár 19-tõl Zoller Andrea és
Madarász István is tagja az
egyesületünknek. Köszöntjük
Öket!

A NaKE 25 éves
múltra tekint vissza.
Számos amatõr és hi-
vatásos mûvész alko-
tása került kiállításra
az elmúlt évek alatt.  A
NaKE mûködése alatt a legfon-
tosabb kiállítás

2005. november 17-én  a
XIX. Országos Képzõ és Ipar-
mûvészeti Kiállítás volt, ahol
amatõr alkotóink országos el-
ismerésben részesültek.

Várjuk mindazok érdeklõdé-
sét, akik bár nem alkotnak

Nagymarosi Képzõmûvészeti
Egyesület

(még), vonzódnak a mûvésze-
tekhez. A NaKE péntek délutá-
ni összejövetelein számos eset-
ben mûvészettörténeti elõadá-
sok zajlanak, így 2007. január
26-án, amikor Czadró József
tanár úr A CSÁNGÓK cím-
mel tartott elõadást, majd 2007.
február 9-én Garami Mária

mûvészeti vezetõnk a
KLASSZICIZMUS,
A ROMANTIKA ÉS
A REALIZMUS címû
elõadása hallható.

Továbbra is pénte-
kenként 17-tõl19 órá-
ig folyik az alkotó te-

vékenység az iskola képzõmû-
vészeti termében. Ez az elõadá-
sok helyszíne is. Látogasson
meg minket!

A NaKE elérhetõségei:
2626 Nagymaros, Nap u. 30.
www.feherhollok.hu/nake/
nake.htm.
nake@feherhollok.hu
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1945 január 2-án Nagymaroson
kidobolták, hogy 3 napi élemmel
azonnal jelentkezzen minden
férfi és nõ munkára (málenki ro-
botra). Én, mint 17 éves gyerek
mit sem sejtve jelentkeztem a
megjelölt helyen, hol a szovjet
parancsnokság felírta a nevün-
ket, majd erre a célra kiürített
civil házba becsuktak és másnap
hajnalban kb. 500-600 fõvel
gyalog útnak indítot-
tak. Három napi gya-
loglás után Kál-Kápol-
nára érkeztünk, hol or-
vosilag is megvizsgál-
tak és mindnyájunkat
megkopogtattak. Kije-
lentették, hogy szökni
ne próbáljon senki,
mert a családtagokon
megtorolják. Pár napi
tartózkodás után, ve-
gyesen, férfiakat és nõ-
ket marhavagonba
zsúfoltak és 13 napi
keserves utazás után,
éhesen, agyonfagyva és meg-
gyötörve Sztalinóba érkeztünk,
majd több órás gyaloglás után
egy megépített civil fogolytábor-
ba kerültünk, hol hasonló módon
elhurcolt civil, román, lengyel,
csehszlovák és jugoszláv nõk és
férfiak fogadtak bennünket.

Az itt látottak alapján vált
nyilvánvalóvá helyzetünk teljes
reménytelensége. Az itteni em-
berektõl értesültünk arról, hogy
gyakorlatilag kényszermunkára
hoztak bennünket és ellátásunk
a katonai hadifoglyoknál is
rosszabb. Táboron belül az em-
beri életmód minimális feltét-
elei sem voltak biztosítva, mi-
vel egy-egy terembe általában
80 embert zsúfoltak, emeletes fa
priccseken feküdtünk, a puszta
deszkán, szalmazsák, takaró és
párna nélkül. Mosdásra a nyolc-
van ember részére két vödör
szolgált, WC-nek az udvaron
egy nyílt latrina árok állt rendel-
kezésre, mely az épülettõl kb.
200 méter távolságban állt. En-
nek alapján el lehet képzelni,
hogy egy járványos vérhas ese-
tén a táborban milyen riadalom
keletkezett. Rövid idõn belül
mindnyájunkat ellepett a tetû és

a bolha, melyektõl az adott kö-
rülmények mellett, minden
igyekezetünk ellenére sem tud-
tunk megszabadulni.

Az élelmezés egyenlõ volt a
nullával, mivel reggelire általá-
ban csak egy üres teát kaptunk
cukor nélkül, vagy két-három
evõkanálnyi savanyú nyers ká-
posztát, ebédre uborka, vagy ká-
posztalevest, melyben csak itt-

ott úszkált valami, vacsorára
meg ugyanaz. Egyedül a napi
kenyéradagunk tartotta bennünk
a lelket, pedig ez is nagyon rossz
minõségû volt, mivel csupán
korpából állt, melybe beleõröl-
ték még a kalász részét is, a víz-
tartalma pedig annyi volt, hogy
ragadt, mint a csiriz.

A munka a legmostohább kö-
rülmények között folyt. Munka-
területek: építkezés, kõbánya,
homokbánya, téglagyár, fatelep,
távvezeték építés, földmunka és
egyéb nehéz fizikai munka. A
munkahelyre a táborból csopor-
tosan, fegyveres õrséggel vezet-
tek ki és vissza. A csoportoknak
kiszabták a napi normát és csak
ennek befejezése után mehet-
tünk be a táborba. Ha valame-
lyik csoportnak sikerült túltel-
jesítenie a normát, fejenként
kaptunk egy talont, melyért 2-3
evõkanál kását adtak, de ennek
nagy ára lett, mivel másnapra
dupla normát szabtak ki.

Helyzetünk egyre romlott,
mivel fizikailag egyre gyengéb-
bek lettünk, valamint ruháza-
tunk is lerongyolódott és egyre
hidegebb idõben (-30 fokos hi-
degben) is kihajtottak a munká-

ra, így kezdetét vette a tömeges
megbetegedés és halálozás. El-
keseredésünket még az is fokoz-
ta, hogy egyáltalán nem kaptunk
hírt az otthoniakról és õk sem
kaphattak tõlünk, valamint már
semmi reményünk sem volt
arra, hogy egyszer még haza en-
gednek.

A harmadik esztendõben tes-
tileg és lelkileg már annyira le-

romlottunk, hogy ha
valamelyik társunk
meghalt, nem saj-
náltuk, hanem iri-
gyeltük azért, hogy
õ már minden szen-
vedéstõl megszaba-
dult.

1947. július 13-
án váratlan megle-
petés ért bennünket,
mivel reggel a tá-
borban lévõ magya-
rokat nem engedték
ki a munkára, ha-
nem elvittek a fer-

tõtlenítõbe és onnan kitereltek
minket a vasútállomásra, hol
azonnal marhavagonokba rak-
tak, és még aznap elindult a sze-
relvény.

Meghurcolásom története

A Nagymaros újság hirdetési tarifái
1 oldal (A/4) 195x270 mm 25.000.- Ft + ÁFA
1/2 oldal 195x135 mm 12.000.- Ft + ÁFA
1/4 oldal 95x135 mm   6.000.- Ft + ÁFA
1/8 oldal 95x68 mm   3.000.- Ft + ÁFA
1/16 oldal 46x68 mm   1.500.- Ft + ÁFA
Címlapon 1/8 szalaghirdetés   5.000.- Ft + ÁFA
Rekláminterjú: 1/2 oldalas 25.000.- Ft + ÁFA
Apróhirdetés: megkezdett 15 szavanként 500.- Ft

Felárak:  - hátoldali hirdetés + 20 % felár,
  - színes hirdetés: + 30.000.- Ft megjelenésenként.

Kedvezmények: - 2. megjelenés: - 10 %
- 4. megjelenés: - 15 %

A  civil szervezetek 1/8 oldalnyi hirdetései, közleményei
díjmentesek. A lakossági gyászjelentések, köszönetek és
meghívók 1/16 oldalig ingyenesek. Behúzás (szórólap): 10 Ft/
db. Az ár a szórólapok nyomdaköltségét nem tartalmazza.
A hirdetések a hirdetési díj befizetését követõen a polgármesteri
hivatal titkárságán adhatók le elektronikus formában, a
megjelenést megelõzõ hónap 20. napjáig. Amennyiben a
hirdetés nem elõre, méretre megformázott és elektronikusan
felhasználható, úgy nyomdai elõkészítés költségeként 1000 Ft
számolandó.

Magyarország felé,
Máramarosszigetre érve 1947.
július 24-én egy fatelepen töl-
töttük az éjszakát, majd másnap
magyar vagonokba rakva elvit-
tek a debreceni laktanyába, hol
felírták az adatainkat és névre
szóló vasúti jeggyel, valamin 5
forinttal útnak engedtek.

Hazaérve újabb csalódások
értek, mivel nem fogadtak
vissza az Iparmûvészeti Fõisko-
lára, mondván, elõbb kivizsgál-
ják, hogy miért kerültem szov-
jet fogságba. Emiatt kénytelen
voltam más pályát választani
magamnak. Helyzetemet még
rontotta az is, hogy a fogság alatt
oly mérvû fagyás érte a kezemet
és a lábamat, melynek utóhatá-
sát a mai napig nem gyógyíthat-
ták meg.

A fenti emlékezés a nagyma-
rosi születésû Gerle (Glóser)
István hagyatékából való. Ger-
le István két évvel ezelõtt még
részt vett a nagymarosi megem-
lékezésen. 2006. március 29-én
hunyt el 78 éves korában. Örök
nyugalomra a nagymarosi teme-
tõben helyezték el.
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Régóta tervezzük, hogy rövid,
félnapos kirándulásainkat nem-
csak Nagymarostól nyugat felé,
Párkányba vagy Komáromba,
hanem északi irányba is kiter-
jesszük. A balassagyarmati ha-
tárátkelõn léptük át a mindin-
kább jelképessé váló szlovák-
magyar határt. Eredeti tervünk
Madách Imre szülõvárosának,
Alsó Sztregovának meglátogatá-
sa volt. Ott, az útikönyvek sze-
rint a Madách-kastélyban ma
irodalmi múzeum van.

Balassagyarmaton azonban
eszembe jutott, hogy palóc föl-
dön járunk, és itt lehet a közel-
ben a „nagy palóc”, Mikszáth
Kálmán szülõfaluja is. A határ
túloldalán lévõ pénzváltó fiatal-
embertõl megkérdeztem, hogy
hol született a nagy magyar író.
A fiatalember kérdésemre nem
jött zavarba, hanem egy kis pa-
pírra felvázolta, hogy Nagykür-
tõs (Velký Krtíš) irányába pon-
tosan hol találjuk meg Sklabinát,
magyarul Szklabonyát, ahogy
mi tanultuk 60 évvel ezelõtt,
amikor érettségiztem.

Miközben pontosan követtük
a fiatalember vázlatát, útközben
eszembe jutott Csutkás úr sze-
mélyleirata Mikszáth A tót atya-
fiak címû novelláskötetébõl,
mely a következõ:

Vallása: lutheránus; Születés
helye: Podzemcsok, Trencsén
megye; Életkora: negyven-
nyolczéves; Arcza: hosszukás;
Orra: rendes; Szeme: kék; Haja:
szõke, õszbeboruló

Különös ismertetõ jelei: orra
vörös.

Miután ezeket átgondoltam,
önkéntelenül is figyeltük az em-
bereket, hogy jó helyen járunk-
e?  A faluba érkezve az egyik ház
kapujában álló nénikétõl ismét
megkérdeztük, hogy hol van a
Mikszáth-ház. Értetlenül nézett
ránk, és azt felelte: „Ne
rozumie•!” és a kocsma felé
mutogatott. Ez megnyugtatott,
hogy itt biztos tudják, mert egy
vidéki faluban a kocsma a

kultúrközpont. Délelõtt tíz óra
lehetett, amikor benéztünk és
kerestük a hosszúkás arcú, kék
szemû, vörös orrú embereket. A
bennlévõkre azonban csak az
utóbbi volt egyöntetûen jellem-
zõ, Mikszáth többi meghatáro-
zása, mely a tót atyafiakra vo-
natkozott, igencsak szórt képet
mutatott. Az itt is feltett kérdé-
semre, kis idõ múlva, mire elér-
te az illuminált agyakat váratlan
kérdésem, valaki megszólalt és
már mutatta is az irányt a szem-
közti ház felé: „Áh múzeum?”

- Dá! – mondtam összes
orosz tudományomat elõvéve. -
Szpászívá! – és fél perc múlva
már be is léptünk az újjáépített
Mikszáth-házba.

Meglepõdtünk, mert azt vár-
tuk, hogy egy düledezõ házon
csak egy emléktáblát találunk.
Ehelyett egy szép, tornácos, pa-
lóc házat látogathattunk meg,
mely a szülõház helyén épült. A
kiállító termeket korhûen beren-
dezték Mikszáth emlékekkel,
melyek a kis parasztfiútól a nagy
íróig, a joviális, piknikus, pipás
országgyûlési képviselõig köve-
tik életútját. A szépen berende-
zett kiállításnál még nagyobb
volt a meglepetésünk, amikor
megjelent a múzeum vezetõje
(aki civilben villamosmérnök),
és igazi zamatos magyar nyel-
ven, de palóc tájszólással foga-
dott, és szakszerûen elkezdte
magyarázni a látottakat. Nem
egy érettségi tétel színvonalán,
hanem egyéni benyomásokkal,
néphagyományokkal, a táj és a
vidék szeretetével fûszerezve
mondanivalóját. Õ Ondrej
Böhm, vagyis Böhm András a
Viktória Kultúregyesület tagja,
aki láthatóan társadalmi munká-
ban irányított minket. Tõle tud-
juk, hogy a kis Mikszáth sokszor
az iskola helyett is a kovácsmû-
helyben bámészkodott és hallga-
tózott, mert ott nemcsak a falu,
hanem az egész „palóc ország”
eseményeirõl, híreirõl, anekdo-
táiról hallhatott. Akkor az volt a

faluközpont és az itteniek szerint
a kovács okosabb volt a papnál
és a tanítónál is.

Amikor kiderült, hogy a mi
fiunk is kovács iparmûvész, a
Mikszáthtal kapcsolatos történe-
tek egy kávé mellett – amire õ
hívott meg minket saját kis iro-
dájában – másfél óráig tartottak.
Ez felért egy kibõvített irodalmi
tanulmánnyal, melyben a csalá-
di és a helytörténeti vonzatok do-
mináltak. Kiderült, hogy Mik-
száth ugyanazt a környékbeli
szépleányt kétszer is elvette fe-
leségül (kár, hogy manapság a
fiatalemberek sokszor egyszer
sem veszik el a szép lányokat),
jogot is végzett, de csak kevés
ideig praktizált, inkább az újság-
írói, majd szépírói pályát válasz-
totta. Élt Szegeden, Balassagyar-
maton és Pesten is. Az Ország-
gyûlési tudósításokkal lett köz-
ismert.

Amikor az egyik vitrinben
megláttam piros vászonkötés-
ben, a címlapon Mikszáth Kál-
mán aláírásával ellátott kötetet,
végleg otthon éreztem magamat.
Mikszáth összes mûveit (Révai
testvérek kiadása, 1914) ugyan-
is ebben a kiadásban örököltem
anyámtól. Ez a sorozat a mai
napig kb. 1,5 méter hosszúság-
ban elõkelõ helyet foglal el
könyvespolcomon. Ott sorakoz-
nak az ismert mûvek: A Noszty
fiu esete Tóth Marival, a Szent
Péter esernyõje, Különös házas-
ság, A fekete város….Anyám
ezeknek a regényeknek az összes
szereplõjét név szerint ismerte és
emlegette, én legtöbbet már
gyermekkoromban elolvastam,
felnõttként pedig a megfilmesí-
tett változatokat néztem meg szí-
vesen.

Végül a kávé után megnyíl-
tak a szívek és a gondolatok.
Kiderült, hogy Szklabonyán már
ritkán hangzik el magyar szó. Az
itteni hazánkfiai szerint a folya-
matot Hlinka szlovák pap indí-
totta el a múlt század elsõ felé-
ben, magyarellenességet szított
az egyszerû emberek szívében is.

Amit késõbb átvettek a politiku-
sok annak ellenére, hogy a nép
már elfogadta a szlovák-magyar
együttélést, nem kényszerbõl,
hanem történelmi adottságok
alapján. Ez a téma ritkán jön elõ,
de olyankor mélyrõl fakad: meg-
tudtuk, hogy a Madách múze-
umban szlovák költõk is szere-
pelnek, szinte egyenrangúvá
téve õket Madách Imrével, aki-
nek Az ember tragédiája címû
mûvét 48 nyelvre fordították le,
és az egész világon ismerik.

A Madách-kastélyba azon-
ban már nem mentünk el, mert a
hõmérõ 30 fok fölé emelkedett
a déli órákban. Ezt a kastélyt
majd máskor nézzük meg. A
Mikszáth-ház élménye teljesen
betöltötte e szép nyári napot. Az
Ipoly jobb partja mentén autóz-
tunk hazafelé, és Ipolyságon
(Sahyn) keresztül érkeztünk
vissza Nagymarosra.

Szemelvények dr. Seregi György Nagymarosi naplójából
2005. június 23. - A tót atyafiak

BIZTOSÍTÁS! HITEL!
Választék a hazai biztosítási

és hitelpiacon minden
esetre!

Gálné: 30/9528-725

A szép fotó örök emlék!
Gál György fotográfus:

30/964-7111

Amennyiben úgy gondolja,
hogy adója 1%-ával támo-
gatna minket, az alábbiak-
ban megtalálja az ehhez
szükséget technikai számot:
19180148-1-13
Köszönettel:
Dunakanyar Fúvósegyüttes

Tisztelt Támogátóink!
Kérjük, szíveskedjék adója 1
%-ával támogatni a kiemelten
közhasznú egyesületünket.
Adószámunk: 18695230-1-13

Köszönettel:
Szimon Attila elnök
Nagymaros Városi
Polgárõr Egyesület
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Nagymarosi programok
Február 11., 17 óra:
Jótékonysági elõadás a
Moldvában lévõ Lészped
falu csángó magyar iskolá-
sai javára
Szervezõ: ANNA Klub
Helyszín: mûvelõdési ház

Február 14., 17 óra:
Zalatnai Anna felvételi be-
mutatkozó hangversenye
Helyszín: mûvelõdési ház

Február 16., 17 óra:
Iskolai farsang
Rendezõ: Kittenberger
Kálmán Általános és Mû-
vészeti Iskola
Helyszín: mûvelõdési ház

Február 17., 19 óra:
Alapítványi bál
Rendezõ: Kittenberger

Kálmán Általános és Mûvé-
szeti Iskola
Helyszín: mûvelõdési ház

Február 19., 17 óra:
Krumplizsúr
Rendezõ: Nagymarosi
Nyugdíjas Klub
Helyszín: mûvelõdési ház

Február 24-én:
Sváb batyubál
Rendezõ: Nagymarosi Du-
nai Svábok Közössége
Helyszín: mûvelõdési ház

Március 3., 17 óra:
VII. Nagymarosi Borver-
seny és VI. Nagymarosi
Kolbászverseny
Rendezõ: Heininger Károly
és családja
Helyszín: mûvelõdési ház

„Édes hazám mit vétettem hogy én benned nem élhettem?
Mások élnek oly kedvesen, S én bujdosom keservesen.”

(Bukovinai székely népdal)

Meghívó
A Moldvában (Bákó megyében) lévõ Lészped falu

csángó magyar iskolásai javára szervezett
jótékonysági elõadásra

a nagymarosi mûvelõdési házba
2007. február 11., 17 óra

Mûsor:
A megfagyott gyermek

Lakatos Demeter: Messze ot hulnap szentule
Gelle Hunor – fagott

Örkény István: Az utolsó meggymag
Puskás Szilveszterné – Magyar dalok
Dr. Kernács Károly – hegedû, ének

Varga István – szintetizátor
Kinek elsõ szent királyunk…

Móra Ferenc: Tiszteletes úr haragja
Stipka Sándor nótacsokra

Budakeszi Népdalkör
Létrafok Ifjúsági Néptáncegyüttes

Péter Péter: Egy szegény nyugdíjas…
Bucsányi Józsefné nótacsokra

Fábry Anett – zongora
Echeff Magdolna – ének
Boldogasszony anyánk

Szervezõ: ANNA Klub,  belépõdíj: 500 Ft

Szomszédolás
– régiós programajánló
VÁC  - Február 13., 19 óra, mûvelõdési központ:
Neil Simon: Furcsa pár - vígjáték 2 részben - Szerep-
lõk: Nemcsák Károly, Mikó István, Szabó Anikó, Nyírõ
Bea, Gyõri Péter, Boros Zoltán - Rendezõ: Mikó Ist-
ván. Az elõadás a Turay Ida Színtársulat és a Soproni
Petõfi Színház közös produkciója. A belépõjegy ára
elõvételben: 1800 Ft, az elõadás napján: 2100 Ft

VÁC - Február 21., 18 óra, mûvelõdési központ:
A harmonika szerelmesei - Pál Lajos zenepedagógus
és tanítványai (püspökhatvani általános iskola), Bor-
bély József, Schmidt Mátyás, Révész Milán, Kasza
Jenõ, Pozsonyi Ferenc, Andresz Zsuzsa, Farkas Vi-
rág és a kismarosi kórus. A belépõdíj elõvételben: 500,
és az elõadás napján: 800 forint.

VÁC - Február 20-25., 9-18 óráig:
Hüllõkiállítás – mûvelõdési központ - gyíkok, madár-
pókok, siklók, halak, teknõsök kiállítása és ásványok,
tengeri csigák, kagylók vására. A belépõjegy ára: fel-
nõtt 400, gyerek 300, csoportos 200 forint.

ZEBEGÉNY - Március 2., 18 óra:
A Dunakanyar Magyarság Népiskola szervezésében
Molnár V. József elõadásának címe: Két Boldog-
asszony. Helyszín: általános iskola étterme.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Balogh Norbert és Balázs Ildikó lánya Jázmin,
Murray Merrick és Gyöngyösi Erzsébet lánya Kyara
Liliána
Házasságot kötöttek:
Erdõs Sándor és Garamvölgyi Katalin,
Andresz Richárd és Czeglédi Krisztina Mária
Elhunytak:
Kósa Kálmán, Árvai István, Grécs Istvánné Virág Mag-
dolna, Valentin János, Heincz Gábor, Nagy János
Lezárva: 2007. február 5.

Napkollektor telepítés
Napkollektor telepítés állami támogatással. 2007. február
23-án, 15 órától a verõcei mûvelõdési házban szakember
tart elõadást a telepítésrõl, bemutatót az eszközökrõl (kol-
lektor, tároló, fûtõpanel stb.) Hegyi Viktor, Verõce, Vág u. 2.
Tel: 06-30-370-1315; 06-27-380-269
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Állatvédelmi sorok
AZ IVARTALANÍTÁS A
LEGJOBB MEGOL-
DÁS!

- hogy humánus módon
meggátoljuk a nem kívánt
állatszaporulatot;

- hogy újszülött kiscicák
és kiskutyák ne végezzék
röpke életüket egy vödör
vízbe fojtva, a Dunába ha-
jítva, vagy a kukába dobva;

- hogy sorsukra hagyott
állatok élelmet és otthont
keresve ne kóboroljanak;

- hogy állatotthonok ne
legyenek zsúfolásig elha-
gyott, kidobott állatokkal.

A Máté Állatvédelmi
Alapítvány 2003-óta min-
den évben tavasszal és
õsszel ivartalanítási kam-
pányt hirdet a nem kívánt ál-
latszaporulat megakadályo-
zására. Kérjük Önöket, aka-
dályozzák meg, hogy újabb
olyan kiskutyák és kiscicák
jöjjenek a világra, akik már
születésükkor halálra van-
nak ítélve. A magyarorszá-
gi állatmenhelyek zsúfolá-
sig vannak gazdára váró sor-
sukról semmit nem tehetõ
állatokkal. A befogadási ak-

ciók sajnos kevés eredménnyel
járnak. Sokukra szívszorítóan
rövid élet vár. Az ivartalanítás-
sal járó költségek 50 százalé-
kát a Máté Alapítvány az évi
két akció keretein belül az arra
rászorulóknak átvállalja. Kér-
jük Önöket, hogy gondolkod-
janak el az alábbiakon:

Egy nem ivartalanított
nõstény kutya és párja,
amennyiben sem õket, sem
utódaikat nem ivartalanítják,
rendkívüli gyorsasággal sza-
porodnak, kölykeikkel együtt
pár év alatt számtalan kisku-
tyának adhatnak életet.

1 év alatt: 16
2 év alatt:         128
3 év alatt:         512
4 év alatt:       2048
5 év alatt     12288
6 év alatt:     67000
Egy nem ivartalanított nõs-

tény macska és párja…
1 év alatt: 12
2 év alatt: 67
3 év alatt:         376
4 év alatt:       2107
5 év alatt:     11801
6 év alatt:     66088
7 év alatt:   370092
8 év alatt: 2072514

HOLTSÁG  ILDI

TÉVES INFORMÁCIÓK,
HIEDELMEK…

Praxisomban nagyon
gyakran találkozom olyan té-
ves információkkal, hiedel-
mekkel, melyek eredete isme-
retlen, és sok probléma kiala-
kulásában van részük.

Néhányat szeretnék most
cáfolni.

„ Minden szuka kutyá-
nak legalább egyszer ellenie
kell, mert különben megbo-
londul idõs korára, vagy
daganatos lesz.”

A kísérletek ezt nem iga-
zolják. Az elsõ tüzelés elõtt
ivartalanított szukák életkilá-
tásai semmivel sem rosszab-
bak, mint az egyszer-kétszer-
többször ellett társaiké.

„Kan kutyám még sosem
volt szukával, azért ilyen
hiperaktív, keresni kell neki
egy szukát mert beteg lesz,
ha sosem párzik”

Maximum pár órára fog
csökkeni a blöki hiper-
aktivitása, másnap biztosan
újult erõvel kezdi a napot. Az
ivartalanítástól viszont látvá-
nyos eredmény várható.

„Azért lett férges a ku-
tyád, mert kenyeret adtál
neki”

A férgek petékkel, lár-
vákkal fertõznek, a táplá-
lék milyensége nem meg-
határozó a terjedésben. Évi
4x-es féreghajtással biz-
tonságban tudhatjuk ked-
vencünket.

A kiskutyáknak „feles
tejet kell adni, mert el-
pusztulnak a tejtõl”

Nem igaz. A kutya teje
dúsabb, mint a tehéntej. A
tejet inkább dúsítani kell
tojással, túróval, olajjal,
különben eléheznek a köly-
kök.

„Csak kölyökkutyá-
nak kell oltást adni, ké-
sõbb felesleges.”

Évente kötelezõ a ve-
szettség elleni oltás. Igaz,
hogy a rémes Parvo vírus
már nem veszélyes 1 év fe-
lett, de az Adenovírus, Szo-
pornyicavírus, Leptospira
törzsek bármikor megbete-
gíthetik a kutyát, és a vak-
cina csak egy évig véd.

DR. DROBILCH  JÁNOS

A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem hallgatói a közelmúltban nagymarosi helyszínekre látogattak el gyakorlatuk
során. A hely megismerése szülte azokat a középület-terveket, amelyekbõl február 2-ig kiállítást láthattunk a mûvelõ-
dési ház nagytermében. Fotóinkon Kiss Márton Nagymaros Fõ terét tervezte meg, a városházával, mûvelõdési házzal
és egy szolgáltatóházzal, Turányi Anna és Reimholz Péter pedig a nagymarosi piac tervét készítette el.

Egyetemi hallgatók álmai
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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
Nyomdai és szerkesztõi munkák:

Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.

Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.

Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!
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február 5-tõl 28-ig
Szeletelt, csomagolt
   félbarna kenyér /Kovács pékség/ 1kg 149.- Ft
Szeletelt, csomagolt
   félbarna kenyér /Kovács pékség/ 0,5kg 99.- Ft

Bõrös sertés comb 1kg 599.- Ft febr.05-18-ig.
Bõrös sertés lapocka 1kg 595.- Ft febr.05-18-ig.
Bõrös sertés oldalas 1kg 555.- Ft febr.05-18-ig.
Bõrös karaj 1kg 649.- Ft febr.05-18-ig.

Lecsókolbász  /Ami-hús/ 1kg 365.- Ft
Virsli tartós bélben  /Ami-hús/ 1kg 299.- Ft
Sertés párizsi  /Ami-hús/ 1kg 345.- Ft
Baromfi párizsi  /Ami-hús/ 1kg 345.- Ft
Füstölt darab. comb vf. /Huníz/ 1kg 965.- Ft
Juhbeles virsli  vf. /Huníz/ 1kg 825.- Ft
Frankfurti virsli vf. /Huníz/ 1kg 899.- Ft

Hollander krémkocka /több íz/ 100gr 79.- Ft
Omira uht. Tej dobozos 1,5% 1l 109.- Ft
Tejszínes puding csoki-vanília
   /Herba/ 200gr 59.- Ft
Frankenland gyümölcsjoghurt
   /Herba/ 500ml 169.- Ft
Hochwald gyümölcsjoghurt
   /Herba/ 150gr 65.- Ft
Kaserei Dor Blu tortasajt 1kg 2795.- Ft
Rolly tejkrémes szelet 26gr 65.- Ft
Panda sajt /több íz/ 140gr 175.- Ft

Olivero Wellnes Line olaj 500ml 595.- Ft
Almabefõtt 720ml 179.- Ft
Fruppy õszibarackbefõtt 850ml 199.- Ft
Natúr lecsó /Észak üv./ 720ml 139.- Ft
Rolnik bébikukorica 300gr 179.- Ft
Rolnik zellercsík 300gr 105.- Ft
Rolnik gyöngyhagyma 315gr 155.- Ft
Almapaprika /Észak üv./ 720ml 159.- Ft
Céklasaláta /Horker/ 720ml 129.- Ft
Pepperoni paprika 720ml 165.- Ft

Vegyes vágott /Észak üv./ 720ml 119.- Ft

Borsó /Észak üv./ 720ml 159.- Ft

Kecskeméti csemege kukorica
   dobozos 340gr 115.- Ft
Lumark zöldborsó konzerv 400gr 69.- Ft

Spirite energiaital 0,25l 85.- Ft
Happy Day dobozos üdítõ /több íz/ 1l 265.- Ft
Happy Day dobozos üdítõ
   grapefruit ízben 1l 295.- Ft
Szobi dobozos üdítõ
   /alma-narancs/ 1l 99.- Ft
Fresca italpor /4íz/ 6,5gr 22.- Ft
Szegedi sertés löncshús 400gr 119.- Ft
Poultry szárnyas löncshús 130gr 69.- Ft
Jasmine olajos halkonzerv 155gr 79.- Ft
Golden Fish tõkehalmáj konzerv
   /Herba/ 125gr 229.- Ft
Brot snack 90gr 119.- Ft
Di Martino hosszú spagetti 500gr 175.- Ft

Dolcezza cappuccino /3íz/ 100gr 79.- Ft
Jacobs Merido /vac. õrölt kávé/ 250gr 309.- Ft
Family Tchibo /vac. õrölt kávé/ 250gr 329.- Ft
Koch paprikakrém
   /csemege-csípõs/ 170gr 119.- Ft

Cornexi mûzliszelet /több íz/ 20gr 29.- Ft

Mirelit hasábburgonya /Herba/ 1kg 249.- Ft
Mirelit burgonyakrokett 1kg 299.- Ft

Mr. Mattes lefolyótisztító 250gr 195.- Ft
Mr. Mattes lefolyótisztító 500gr 339.- Ft
Cleaner univerzális
   általános tisztító 650ml 315.- Ft
Légfrissítõ /több illat/ 300ml 249.- Ft
Ferda fürdõszobaszõnyeg
   80*50cm 1db 499.- Ft
Sensitíve szappan 1db 39.- Ft

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

WEBCÍMÜNK: www.cbadunakanyar.hu


