Nagymaros
2006. november 5. - a lap ingyenes!

polgárváros, királyi panorámával
Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Emlékezés
az áldozatokra
„Azok a magyar diákok, munkások, asszonyok és harcoló
gyerekek többet tettek a kommunizmus jövõjének lezárásáért, mint egy sereg diploma-

maga volt a gyõzelem.”
A fenti idézettel zárta bevezetõ gondolatait az 1956-os
forradalom és szabadságharc
50. évfordulóján, október 22-

A város koszorúját Petrovics László és Kautz István helyezte el

ta. Leleplezték a kommunizmus kegyetlen képmutatását,
letépték róla az álarcot. Hálával és elismeréssel tartozunk nekik, mert vereségük

én délután a mûvelõdési házban tartott megemlékezésen
Petrovics László polgármester.
folytatás az 5. oldalon

GYÖMBÉR PÉTER az országos fõ
versenyeken elért helyezései alapján
válogatott kerettag lett a kölyök
(13 éves) kategóriában.
részletek a 7. oldalon

Az idõs kor az egyensúly
és a bölcsesség kora
A hagyományokhoz híven
idén is megünnepeltük városunkban az idõsek világnapját. Erre az eseményre október 29-én, vasárnap délután
került sor a mûvelõdési házban, ahol külön köszöntötték
az 50 éve együtt élõ párokat
és a 90 éveseket, illetve a 90
éven felülieket. Mándliné
Szabó Katalin, a mûvelõdési
ház vezetõjének bevezetõ gondolatai után a megjelent szépkorúakat Petrovics László
polgármester köszöntötte.
Városunk polgármestere
mindenekelõtt beszélt október
1-jérõl, az idõsek világnapjáról, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyûlése 1991-ben nyilvánított ünneppé. Azóta minden évben
ünnepelünk azzal a céllal,
hogy középpontba helyezzük
a méltóságteljes öregkort.
Majd így folytatta:
„Napjainkban mintegy 600
millió 60 év feletti személy él
a világon. Számuk 2025-re
akár meg is kétszerezõdhet.
Magyarország népességének
közel 20 százaléka, tehát lé-

nyegében minden ötödik polgára 60 éves és idõsebb. 1
millió 672 ezer az öregségi
nyugdíjban részesülõk száma
246 ezer a 80 évesek és az idõsebbek létszáma. Az elõzõ
népszámláláshoz képest sajnos jelentõsen csökkent a
többgenerációs családok száma. Az idõs emberek többsége egyedül, vagy más idõs
emberrel él.
Figyeljünk az idõsekre!
Mindannyiunk tágabb, vagy
szûkebb környezetében élnek
idõsek. Irányítsuk a figyelmünket most egy kicsit rájuk.
A gyorsan növekedõ világban
az idõsek sokat segíthetnek.
Önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.
Melyek azok a jellegzetes élethelyzetek, amelyek
meghatározók az idõsek
mindennapjaiban? Az idõseknek szembe kell nézniük
azzal, hogy csökkent testi erejük, munkabíró képességük,
elveszíthetik egyes képességeiket és gyakrabban betegszenek meg.
folytatás a 9. oldalon

A tartalomból
R Megalakult az új képviselõtestület
R Emlékezés az áldozatokra
R Az idõs kor az egyensúly és a bölcsesség kora
R Párkányi kirándulások

» 2. oldal
» 5. oldal
» 9. oldal
» 12. oldal

"Ma, itt, HALOTTAK NAPJA VAN. Látjátok feleim... s voltunk bár Istentõl bármi távol,
itt reszketünk mind, miként a sok kis mécs világol, ...por és hamu..."
(Birtalan Ferenc: Halottak Napja, Élõk Napja)
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Megalakult az új képviselõtestület
Janovics Tibor és Kautz Isván a két alpolgármester
Október 16-án hétfõn tartotta
alakuló ülését Nagymaros új
önkormányzata. A most megválasztott polgármestert és
képviselõket Csizmadia
Ferencné, a helyi választási
bizottság elnöke köszöntötte.
Bejelentette: Zoltai Mihály,
bár mandátumot szerzett a képviselõtestületben, visszalép,
ezért helyette Perbíró József
került be az önkormányzatba.
Az alakuló ülésen elõbb
Petrovics László polgármester, majd valamennyi képviselõ letette az esküt, s átvették
az ezt igazoló mandátumokat
is. Ezt követõen került sor az
ügyrendi bizottság megválasztására, amelynek elnöke
Gyombolai Gyula lett. A bizottság tett javaslatot a polgármester illetményére. A testület döntése értelmében
Petrovics László havi bruttó
496.800 forint bérben és 20
százalék költségtérítésben részesül. Az összeg a korábbi
polgármesterével megegyezõ!
Összjuttatásban kevesebbe
kerül a hivatalnak az új polgármester, mint elõdje!
Ezt követõen került sor az
alpolgármesterek megválasztására. A jelenlévõk két jelöltet, Janovics Tibort és Kautz
Istvánt jelölték, mindketten
megkapták a felhatalmazást
funkciójuk betöltésére.
Az ülésen Petrovics László ismertette polgármesteri
programját is. Kiemelte: továbbra is a legfontosabb a
város fejlõdésének elõsegítése, s ebben számít településünk
valamennyi polgárának támogatására, a képviselõtestület
szavazataira is.
Egy javaslatra a jelenlévõk
úgy döntöttek: tekintettel a
városi költségvetés nehéz
helyzetére, folytatják a korábbi gyakorlatot, és sem az alpolgármesterek, sem a képviselõk nem vesznek fel egyetlen fillér tiszteletdíjat sem.
Az alakuló ülésen került
sor - hosszú egyeztetés után a bizottságok vezetõinek és
képviselõ tagjainak a megválasztására. (A bizottságok
tagjainak teljes névsorát -

Az önkormányzat október 30-i rendkívüli ülésén a helyi buszközlekedés kérdésével is foglalkozott. A döntést elnapolták

benne a képviselõ és külsõs
tagokét - következõ számunkban közöljük.)
Az alakuló ülést követõen,
tekintettel a sürgetõ feladatokra, a testület október 30án rendkívüli ülést tartott.
Ezen egyebek között megvitatták a helyi buszközlekedés

fenntartásának lehetõségeit, de
a többség szerint további információkra van szükség, ezért a
döntést a következõ ülésre
halasztották. Elfogadták a bizottságok külsõ tagjaira tett
javaslatokat, és szóba került a
Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programja is.

Az új tanácsadó: Zoltai Mihály
Janovics Tibor alpolgármester Kedves Nagymarosiak!

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy Zoltai Mihály, korábbi polgármesterünk a választók által is ismert megállapodásunk szerint 2006. november 1-tõl, tanácsadói minõségben
segíti munkámat. A választók bizalmát így szeretné és ebben a formában tudja viszonozni. Díjazásra az Önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel jelenleg nem tart igényt.
Képviselõi megbízatásáról azért mondott le, mert a két státusz összeférhetetlen, és a választások óta az õt ért támadások miatt egyébként sem kíván közvetlenül részt venni a
testületi munkában. Kérem megértésüket a döntésünkkel
kapcsolatban és fogadják õt szeretettel a közéleti munkában!
ÜDVÖZLETTEL:
PETROVICS LÁSZLÓ

Kautz István alpolgármester

POLGÁRMESTER

Nagymaros
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NAGYMAROS - 2007-2010
fejlesztési programja
1.
-

Idegenforgalom
Kittenberger múzeum létrehozása,
helytörténeti és hajózási múzeum kialakítása.
hagyományaink bemutatására sváb-ház kialakítása,
Falusi turizmus segítése pályázati pénzbõl,
altemplomban vallási múzeum (kiállítás) kialakítása,
pincéink látogathatóvá tétele, vendég-csoportok
szervezett fogadása,
2. Termálkút kialakítása, fürdõ és szálloda létesítése befektetõk bevonásával.
3. Sportrendezvények honosítása (a kajakverseny
megrendezése mellett hegyi-bicikli, triatlon,
quadriatlon versenyek).
4. Városfejlesztés
utak, járdák rendbe hozatala, pályázattal,
köztisztaság színvonalának nagymértékû emelése;
Duna-parti napozó tervek szerinti kialakítása
zöld-rendezési program, kertész bevonásával
5. Nagymarosi mûvészélet támogatása, Mûvésztelep újraindítása.
6. Kis vállalkozások támogatása pályázatok segítségével
7. Adók felülvizsgálata. Különös tekintettel az ingatlan adókra.
8. Bölcsõde, vagy legalább óvodai mini csoportot indítása! Akár “fizetõs” rendszerben is.
9. Az oktatás fejlesztése, újra megpályázni az iskola
átalakítást, nemzetiségi program, két tannyelvû iskola!
10. Nemzetiségi hagyományaink ápolása, külföldi kapcsolatok erõsítése.
11. Nagymaros népszerûsítése, marketing tevékenység serkentése, kapcsolatok ápolása.
12. Hegyestetõre felfutó libegõ építése, pályázat útján (várhatóan túlnyúlik a cikluson).

Képviselõk, bizottsági tagságok
1. Kautz István
alpolgármester
2. Janovics Tibor
alpolgármester
3. Bethlen Gábor
képviselõ (HB tag, VKVB tag)
4. Burgermeister László képviselõ (HB tag, VKVB tag)
5. Edöcsény András
képviselõ (PGB elnök, VKVB tag)
6. Grécs László
képviselõ (VKVB elnök, PGB tag)
7. Gyombolai Gyula
képviselõ (HB tag, PGB tag,
ügyrendi bizottság elnöke)
8. Heininger Ferenc
képviselõ (HB tag, VKVB tag)
9. Kiss Péter
képviselõ (VKVB tag, PGB tag)
10. Perbíró József
képviselõ (PGB tag, ÜB tag)
11. Szilágyi Erzsébet képviselõ (HB elnök, ÜB tag)

Kissebbségi képviselõk
1. Radics Károly
2. Farkas János
3. Kiss Károly
4. Kovács István
5. Tresó Gyula

elnök
alelnök
képviselõ
képviselõ
képviselõ

Fehérhegy 60.
Fehérhegy 85.
Dózsa Gy. 15.
Babits M. u. 5.
Fehérhegy 56.

Pályázat

idegenforgalom fejlesztésre
Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése, idegenforgalom fejlesztése (falusi turizmus).
Támogatásban részesíthetõ tevékenységek:
- Meglévõ falusi magánszálláshelyek bõvítése,
komfortfokozatának fejlesztése, szálláshelyek kialakítása,
- Falusi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kínálat bõvítése új szolgáltatások bevezetésével.
Támogatás igénylésére jogosultak:
- Helyben lakó természetes személyek,
- Helyben székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ egyéni
vállalkozók,
- Helyben székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ mikrovagy kisvállalkozások.
Támogatás formája:
vissza nem térítendõ támogatás.
Támogatás mértéke:
a fejlesztés összes elszámolható költségének a
45 százaléka. A fejlesztések elszámolható
összköltsége maximum 20 millió forint.
Amennyiben szeretne bõvebb információt kapni a lehetõségekrõl, kérjük, keresse meg munkatársainkat, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére. Személyes konzultáció keretein belül vállaljuk, hogy az Ön igényeire, lehetõségeire
szabottan kidolgozunk egy ajánlatot, ami tartalmazza az elinduláshoz szükséges információkat.
A pályázat beadási határideje: 2006. december 31.
Galgóczy Béla vezetõ tanácsadó, Németi Sarolta pályázati
szakreferens, Horváth Gábor pályázati szakreferens
Elérhetõségek: Cím: 1146 Bp., Cházár A. u. 9., tel.:
06(1)887-4943, 06(1)887-4944, fax: 06(1)887-4931, email: euiroda@matraholding.hu, web:
www.matraholding.hu

A nagymarosi szavazókhoz
Ezúton szeretném megköszönni a rám leadott szavazatokat és azt a bizalmat, amellyel megtiszteltek az önkormányzati választások során. Az elkövetkezõ idõszak az
önkormányzatiság számára embert próbáló lesz, legjobb
tudásom szerint igyekszem helytállni.
Tisztelettel:
KISS PÉTER KÉPVISELÕ

Kopjafát állított a lovagrend
Városunk temetõjében az egykori harcostársak közül Helm
Árpád kezdeményezésére és anyagi áldozatából monumentális emlékmû épült Burgermeister József és Lachky Albert
forradalmi harcosok emlékezetére, akiket a megtorlás során 1958. szeptember 28-án, fiatalon kivégeztek. Az 1956os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára a monumentumot a Lachky-család felújította, a Szent György Lovagrend pedig kopjafát állított a mártírok emlékezetére. Az
emlékmûnél és kopjafánál október 13-án megemlékezést tartott a Szent György Lovagrend, melynek keretében elhelyezték az emlékezés virágait.
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HIRDETMÉNY
Az Ipoly Erdõ Zrt. Nagymarosi Erdészete értesíti a lakosságot, hogy a lakott területen egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében rendõrségi engedély alapján az alábbi helyeken vadkárelhárító fegyveres vadászatot fog folytatni:
2006. november 7.:

- Állami erdõ és lakott terület határán lévõ Felsõerdõsor u. 13685. hrsz.-ú telek és
tévétorony közötti szakasza.
- Svábhegy, Katica sétány végén a 10371/1 hrsz.-ú telek és tévétorony közötti bokros
terület

2006. november 9.:

- Liliom utca és Holni közötti meredek, gesztenyés oldal
- Szamaras úton a szemetes konténernél

2006. november 14.:

- Liliom u. 24., Izsák Béláné telke
- Szt. Mihály úton a 10212 hrsz-ú telek mellett lévõ bekerítetlen, elbokrosodott terület

2006. november 16.:

- Szt. Mihály úton a 197/11 hrsz.-ú telek melletti és a 197/3. hrsz.-ú telekkel szemben
lévõ elbokrosodott terület
- Elsõvölgy, József A. u. vége feletti gesztenyés

2006. november 21.:

- Állami erdõ és lakott terület határán lévõ Felsõerdõsor u. 13685. hrsz.-ú telek és
tévétorony közötti szakasza.
- Svábhegy, Katica sétány végén a 10371/1 hrsz.-ú telek és tévétorony közötti bokros
terület
- Liliom u. 24., Izsák Béláné telke
- Szt. Mihály úton a 10212 hrsz-ú telek mellet lévõ bekerítetlen, elbokrosodott terület

2006. november 23.:
2006. november 28.:

- Liliom utca és Holni közötti meredek, gesztenyés oldal
- Szamaras úton a szemetes konténernél

2006. december 5.:

- Szt. Mihály úton a 197/11 hrsz.-ú telek melletti és a 197/3. hrsz.-ú telekkel szemben
lévõ elbokrosodott terület
- Elsõvölgy, József A. u. vége feletti gesztenyés

2006. december 7.:

- Állami erdõ és lakott terület határán lévõ Felsõerdõsor u. 13685. hrsz.-ú telek és
tévétorony közötti szakasza.
- Svábhegy, Katica sétány végén a 10371/1 hrsz.-ú telek és tévétorony közötti bokros
terület
- Liliom u. 24., Izsák Béláné telke
- Szt. Mihály úton a 10212 hrsz-ú telek mellet lévõ bekerítetlen, elbokrosodott terület

2006. december 12.:
2006. december 14.:

- Liliom utca és Holni közötti meredek, gesztenyés oldal
- Szamaras úton a szemetes konténernél

2006. december 19.:

- Szt. Mihály úton a 197/11 hrsz.-ú telek melletti és a 197/3. hrsz.-ú telekkel szemben
lévõ elbokrosodott terület
- Elsõvölgy, József A. u. vége feletti gesztenyés

2006. december 21.:

- Állami erdõ és lakott terület határán lévõ Felsõerdõsor u. 13685. hrsz.-ú telek és
tévétorony közötti szakasza.
- Svábhegy, Katica sétány végén a 10371/1 hrsz.-ú telek és tévétorony közötti bokros
terület

A vadászatok ideje elõreláthatólag 16 és 19 óra között lesz. Kérem, hogy ebben az idõpontban a megadott
napokon fenti területeken lehetõség szerint ne tartózkodjanak. Amennyiben ez mégis szükséges Borka Róbert
mûszaki vezetõt a 06-20/4687-160-as telefonszámon értesíteni szíveskedjenek.
GÉCZY BÉLA
ERDÉSZETVEZETÕ
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Emlékezés
az áldozatokra
folytatás az 1. oldalról
Beszédében a következõket
mondta:
„Emlékezés és fõhajtás a mi
mai tisztünk. Emlékezzünk és
hajtsunk fejet azok elõtt, akik
már nem lehetnek közöttünk,
mert életüket áldozták a magyar
szabadság oltárán.
Tisztelegjünk azok
elõtt, akik részt vettek az 1956-os eseményekben és Istennek hála, ma is közöttünk vannak. Köszöntöm hát szeretettel a jelenlévõ
56-os érintetteket.
Díszvendégünket,
Gyombolai Mártont,
valamint
Flamich Józsefet,
Nieberl Lajost, id.
Palotai Györgyöt és
Villányi Mátyást.
Itt szeretnék
megemlékezni elõdömrõl, Ormándy
József úrról, aki
börtönt járt, kijött
onnan és Nagymaros polgármesterévé vált. Tisztelettel
és nagy-nagy szeretettel emlékezünk reá mi nagymarosiak és
szeretném megemlíteni Vogel
Jánost is, aki nemrég hunyt el.
Emlékezünk az 56-os eseményekre és azokra a honfitársainkra, akik a mi jövõnkért, a mi
szabadságunkért és a mi hazánkért voltak készek harcolni. Szerették volna a szabadságot ott
és akkor, de tudták, ha ez nem is
sikerül, az utókor számára meghatározó lesz cselekedetük. Nem
féltek a túlerõtõl, a tankoktól,
és nem féltek a haláltól sem.
Akik nemcsak hitet tettek a szabad élet, a szabad szólás mellett, hanem életüket adták a szabadságért, hazájukért.”
Ezután Mándliné Szabó Katalin, a kultúrház vezetõje ismertette az est díszvendégének,
Gyombolai Mártonnak az életútját.
Az ünnepség díszvendége,
szónoka 1935. február 5-én született váci, értelmiségi családban. Általános és középiskolai
tanulmányait Vácott végezte. A
váci Piarista Gimnázium tanulója volt, az iskola államosítá-

sáig. Magyar-történelem szakos tanár. 1955-ben kötött házasságot Mojzes Éva tanítónõvel. Házasságukból hét gyermek született, eddig tizenhat
unokával büszkélkedhetnek.
Gyombolai Márton középiskolás kora óta ír. 1955-tõl a

Fotók: Kiss Péter
Váci Írókör vezetõje volt.
1956-tól a Petõfi Kör tagja lett.
Részese a váci forradalmi eseményeknek. Felelõs szerkesztõje volt a forradalom helyi újságjának, az Új Váci Naplónak.
A Magyar Fiatalokhoz címû
forradalmi versét a külföldi rádiók is átvették. A Szabadságharc bukása után 1957-ben a
lap vezércikkíró, szerkesztõ
bizottsági tagjával, Végh Ferenc
tanár, irodalomtörténésszel
együtt letartóztatták, és bíróság elé állították, mint “ellenforradalmárt”. Elsõ fokon öt,
majd - jogerõsen - egy évi börtönre ítélték, amit végig letöltött. Szabadulása után öt évig
fizikai munkásként kellett dolgoznia, majd 1989-ig csak falun taníthatott. A rendszerváltás után igazgató-helyettesként
vett részt a Karolina Katolikus
Általános Iskola újjászervezésében. Innen vonult 1995-ben
nyugdíjba. A Váci Fórum címû
lap fõszerkesztõje volt a lap
megszûnéséig. 1993-ban a köztársaság elnökétõl megkapta az
“1956-os” “A hazáért és sza-

badságért”
emlékérmet.
Gyombolai Márton beszédének
elsõ részében az 1945 utáni politikai történésekrõl beszélt, kiemelve: a magyar nép egy
borzalmas, pusztító világháború után a romokból nekilátott
országot építeni újra, mint
annyiszor. Túl Mohácson és tatárjáráson és 1945 utáni - rossz
szójátékkal - felszabaduláson.
Gyombolai Márton beszélt a
beszolgáltatásokról, az internálásokról, a kulákként való megbélyegzésrõl, a kegyetlen, embertelen terrorról, ami 1948 után
az országban folyt, s ami miatt
az emberekben csak egyre
gyûlt a keserûség.
Az forradalmi eseményekrõl
Gyombolai Márton a rádióból
értesült, amikor oktatási elõadóként éppen ügyeletes volt a városi mûvelõdési házban. A híreket követve elõször azt hallotta,
hogy Piros László belügyminiszter az egyetemisták és fõiskolások tüntetését betiltotta, de
másfél óra múlva már arról szólt
a hír, hogy mégis engedélyezte
a miniszter a demonstrációt,
majd ismét egy óra múlva
megint betiltotta azt. Ám ekkor
már nem kellett engedély, mert
a tiltás ellenére megindult a tömeg az utcákon…
Az elõadó kiemelte a magyar
családok szerepét, s a gyermekvállalás fontosságát.„Ez a nép
csak önmagát végezheti ki.
Több mint egy évezreden keresztül nem bírtak a magyarsággal.
A magyarság ki tudja magát
irtani akkor, ha nem vállal gyermeket. Ha az áldott állapotból
terhesség lesz. Nem a magyar
tanári szavakon lovaglás mondatja ezt velem, hanem az, hogy
magyar emberbõl értékes magyar emberbõl, szeretettel nevelt
magyar emberbõl iszonyatos hiány van. Ötven esztendõ erkölcsileg mérhetetlenül sokat rombolt” – hallottuk.
Befejezésül Gyombolai Márton arra hívta fel a figyelmet,
hogy számûznünk kell a gyûlölködést, mert a jövõ záloga kizárólag az egység. Tanuljunk
meg végre mindnyájan gondolkodni, akkor sok vita lesz, de
értékes az eredmény. Az ünnepi
beszéd után Gyombolai Gyula
képviselõ, édesapja, Gyombolai
Márton: Pusztaszeri új testamentum címû versét mondta el. A
megemlékezés a Fõ téren, a
Hõsök emlékmûvénél koszórúzással folytatódott.
A hagyományokhoz híven
idén is emlékeztek városunk

vezetõi és az iskola felsõs diákjai 1956 áldozataira. A megemlékezésre a temetõben, október 20-án délelõtt került sor.
Az áldozatok emlékhelyénél és
sírjánál Petrovics László polgármester és Laczi István iskolaigazgató helyezte el az emlékezés koszorúit. Jelen volt az
eseményen Gyombolai Gyula
önkormányzati képviselõ is.
1956 nagymarosi áldozatai:
Burgermeister József. 1957.
június 3-án tartóztattak le. Elsõ
fokon 1958. szeptember 4-én
egyéb koholt vádak alapján halálra ítélték. Ezt a Legfelsobb
Bíróság Népbírósági Tanácsa
1958. november 25-én jogerõre emelte. November 28-án kivégezték.
Lachky Albert a belgiumi
Bierbeekben született. 1957.
március 29-én tartóztatták le.
Elsõ fokon elítélték szervezkedés vezetése és egyéb vádak
alapján. 1958. szeptember 4-én
halálra ítélték. November 28án kivégezték.
Pánczél János fõhajóvezetõ
az 1956. október 25-i öldöklés
vétlen áldozata. Élt 49 évet. A
Parlament elõtti téren a véres
csütörtöknek nevezett napon
egy sortûztõl kar-, hát-, has- és
comblövést kapott, ezt követõen aznap délután, (október 25én) fél 3 órakor a négy lövés által kivérzett és meghalt.
Pálinkás István 1941-ben
született Dunakeszin. Családjával Nagymarosra költöztek,
gyermekéveit itt élte meg.
A körülmények úgy hozták,
hogy októberben iskolába menet a tömeggel besodródott a
Corvin-közbe, ahol az események zajlottak, és a tömegbe
lõttek. Ekkor sérült meg és
mint súlyos sebesültet a
Péterfy Sándor Kórház alagsorában helyezték el. Ott az orosz
katonák könyörtelenül és kegyetlenül fejbe lõtték a sérülteket, köztük Pálinkás Istvánt is.
Gáli József 1930-ban született. Századunk nagyformátumú írójaként 1956-ban a
szovjet katonai lerohanás után
is szerkesztett egy lapot,
amelyben következetesen védte a forradalom ügyét. Gálit
halálra ítélték, pedig nem harcolt soha fegyverrel, csak írt.
Az ítéletet késõbb életfogytiglanra változtatták. Öt év és
négy hónap után szabadult.
Életének utolsó éveit Nagymaroson töltötte. Otthonaikba fogadták be az '56 szellemével
együtt érzõ marosiak.
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete
A nagymarosi polgárok széleskörû tájékoztatása érdekében adjuk közre az önkormányzat gazdasági helyzetére
vonatkozó adatokat Az új felépítésû táblázatban lévõ, a korábbinál jóval részletesebb adatállomány reményeink
szerint érthetõbb, áttekinthetõbb lesz az olvasóink számára. Célunk az, hogy a lakosságot tisztán és érthetõen
tájékoztassuk az aktuális helyzetrõl. Az alábbiakban az októberi adatokat olvashatják.
PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER
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SAVONAI nemzetközi
kajak-Kenu verseny

Az ANNA KLUB szeretettel vár minden
érdeklõdõt a következõ elõadásra!
MESE FELNÕTTEKNEK
Berecz András énekes-mesemondónak,
a Magyar Mûvészetért díj tulajdonosának
elõadói estje
2006. november 5-én 18 órakor
a nagymarosi mûvelõdési házban.
Belépõdíj: 500 Ft.
Jegyek a helyszínen kaphatók.
ANNA KLUB

GYÖMBÉR PÉTER az országos fõ versenyeken elért helyezései alapján válogatott kerettag lett a kölyök (13 éves) kategóriában.
Ezek a fõ versenyek 2006-ban: Maraton Magyar Bajnokság: 10 km-en elsõ, Országos Vidék Bajnokság 4000 m-en második, Országos Magyar Bajnokság 4000 m-en második, Õszi
Keretfeltöltõ Verseny 4000 m-en elsõ.
Szeptember 23-24-én Olaszországban rendeztek egy nagy,
hagyományokkal rendelkezõ, nemzetközi versenyt, melyen az
olasz klubokon kívül számos külföldi csapat is képviseltette
magát (szlovák, román, svájci, magyar).
A 25 induló csapat versenyében, a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget 14 fõs kölyök válogatott képviselte és a 8. helyet érte el
összesítésben. Kiváló eredménynek számít a nyolcadik hely,
mivel kajakosaink több versenyszámban is magasabb kategóriákban álltak rajthoz és értek el sikereket. Összességében a hat
kenus, a négy-négy kajakos leány és fiú, tíz arany, kettõ ezüst és
három bronzérmet nyert.
A kiváló eredmények mellett a legfõbb cél az ifjú válogatottak nemzetközi versenyen való indulása volt, ugyanis meghatározó élmény és tapasztalatszerzés a késõbbi, versenyzõi pályafutás során, egy-egy ilyen nemzetközi versenyen való részvétel.
Gyömbér Péter eredményei: 200 m-en, egyéniben negyedik, 2000 m-en, párosban elsõ. (Párja Tóth Attila volt, aki egy
hasonló korú, szegedi kajakos.)
Péter 2002-ben kezdett sportolni. Szorgalmas, célratörõ, tehetséges kajakos, teljesítménye és eredménye évrõl évre javult.
Korosztályában minden évben az elsõ öt között szerepelt. Szorgalma, kitartása a tanulásban is megmutatkozik, ugyanis több
alkalommal elnyerte a “Jó tanuló-jó sportoló” díjat.
Gratulálunk az eddigi szép eredményekhez, és további sportsikereket kívánunk!
NAGYMAROSI KAJAK-KENU SE VEZETÕSÉGE
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Közhasznúsági jelentés
Kedves Nagymarosi Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006. október 20-án tartottuk a 2005.évi közhasznúsági beszámoló közgyûlésünket. A közgyûlés további napirendi pontja a vezetõség lemondása mandátumának lejárta miatt, és az új
vezetõség megválasztása volt.
A közhasznúsági jelentés tartalmazta az egyesület éves munkájának értékelését, mint pl. a lakossági bejelentésekre, engedély nélküli házaló árusokkal kapcsolatos intézkedéseket, bajbajutott személyek megsegítését, ittas, ön- és
közveszélyes személyekkel kapcsolatos intézkedéseket. A város egyes útjainak, közterületeinek balesetveszélyes állapotáról adott tájékoztatókat. Felderítettünk bolti lopásokat, segítséget adtunk közlekedési balesetek helyszínén,
részt vettünk eltûnt, eltévedt személy felkutatásában. Felhívtuk a figyelmet a késõ esti órákban az utcán csellengõ
iskolásokra.
17 esetben biztosítottuk a városban megrendezésre kerülõ rendezvényeket, baleset, és rendkívüli esemény nélkül.
Munkánk statisztikai adatai :
rendszeres szolgálatot ellátók száma: 16
szolgálati órák száma: 2644 óra ( 812 eset)
Saját gépkocsival teljesített km 8560 km
Fõbb támogatóink: magánszemélyek, Önkormányzat, CBA Áruház.
Együttmûködtünk a MÁV állomások dolgozóival, a Rév átkelés dolgozóival, a Magyar Posta helyi dolgozóival, a
Rendõrséggel, a területileg illetékes Vám és Határõrizeti szervekkel.
Számszaki beszámoló az egyesület 2005.évi teljesítésérõl
Induló vagyona, pénzkészlete: 2005.01.01.

755.367.-Ft

Bevételek:
Pályázat Nagymaros Város Önkormányzat
Országos Polgárõr Szöv. Támogatása
Támogatás magánszemélyek 5 fõ
Támogatás jogi személyek 7 tzárs.váll.
APEH 1 % SZJA
Banki kamat

350.000.-Ft
80.000.-Ft
42.000.-Ft
80.000.-Ft
1.217.-Ft
4.072.-Ft

Összesen:

557.289.-Ft

Mindösszesen anyagi forrás:

1.312.690.-Ft

Kiadások:
Forma és védõruha beszerzés
Anyagok
Nyomtatvány, irodaszer
Posta, egyéb szolg.
Bank ktg.
Mgk.haszn. üanyag elszámolás
Biztosítási díj
Rep.ktg.
Kis értékû eszköz beszerzése
Fényhíd, egyéb
Segédmotor
Bukósisak
Virágos Nagymarosért alap.támogatása

35.680.-Ft
77.664.-Ft
4.725.-Ft
27.525.Ft11.600.-Ft
246.474.-Ft
67.931.-Ft
9.000.-Ft
67.375.-Ft
249.000.-Ft
14.900.-Ft
32.000.-Ft

Összesen:

843.874.-Ft

Fenti tájékoztatónkkal a közhasznúsági kötelezettségünknek teszünk eleget.
Megköszönve a részünkre adott támogatást és segítséget:

SZIMON ATTILA
NAGYMAROS VÁROSI POLGÁRÕR EGYESÜLET ELNÖKE
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Az idõs kor az egyensúly
és a bölcsesség kora
folytatás az 1. oldalról
Nem könnyû feltalálni
magukat a gyengült teherbírás miatt megváltozott helyzetekben, vagy elfogadni egy
eddig elismert szerepnek az
elvesztését. Nem megy magától, hogy az ember teret ad-

ban meg tudják látni az idõsek ezeket az értékeket, egész
életük során készülniük, nevelõdniük kell. Hasonlít egy
edzésre, amelynek eredményét nem lehet rögtönözni. A
szeretni tudás, és a veszíteni
tudás mûvészete ez, amelyet

50 éve kötöttek házasságot
Bossányi Vilmos és Takács Erzsébet Ilona
Jung Károly és Rein Ágnes
Schlögl Vilmos és Rudolf Edit
Neuburger István és Kovács Gabriella
Arnold Sándor és Hoffmann Irma
Szalai Lajos és Vaskovics Eszter
Miskolci Ferenc és Szabó Erzsébet
Kürtösi Géza és Zoller Mária
Zoller Endre és Horváth Éva
jon másoknak, sõt bátorítsa
azt, aki utána jön, és erõszakosság nélkül ajánlja fel tapasztalatait. A fokozatosan
kialakuló új élethelyzet szinte minden idõs embert elgondolkodtat és megráz, mert felhívja a figyelmet az emberi
korlátainak valóságára. Nem
magától értetõdõ elfogadni
mindezt, de nem is kell félnie
senkinek az öregkor sötét és
nyomasztó kilátásaitól. Nem
kell elutasítani sem az idõskort és egy mesterkélt fiatalságba menekülni.
Hogyan lehet tehát pozitívumként, értékként megélni ezt az életszakaszt? Ennek titkát a keleti népek már
régóta ismerik, mert náluk az
idõsek nagy tiszteletnek örvendenek, hiszen az idõs kor
számukra nem más, mint az
egyensúly és a bölcsesség
kora. Gondoljunk csak az indiánoknál megismert vének
tanácsára, akik meghatározók
voltak a törzs nagy döntéseinek elõkészítésében.
Az idõskor egy nagyon
fontos életszakasz, melyet felelõsséggel kell megélni. Egy
olyan idõszak, amikor az kerül elõtérbe, ami számít, és
ami igazán értékes, nem pedig a látszat. Arra, hogy való-

csak fokról fokra lehet elsajátítani. Olyan önnevelés és
együtt nevelõdés ez, amely a

unokák között „pozitív” cinkosság jön létre és ez mélyen
nevelõ hatású együttmûködés. Kapcsolatukban a nagyszülõ nem szabályokat mond
és nem tanításokat osztogat,
hanem élettapasztalatát adja
át. Az idõsek beszélnek a
gyerekeknek a szenvedésrõl,
a betegségrõl, illetve számtalan szófordulattal rejtett
módon a halálról. A gyermekek számára ez nagyon fontos és alapvetõ, mivel az élet
teljes valóságát ismerik így
meg.
A családban a nemzedékek
közötti kapcsolatok nevelõ
hatását sajnos nem mindig
használják ki. Egyrészt, mert
a mai társadalom kulturális
szokásai és gazdasági lehetõségei eltávolodni kényszerítik
a gyerekeket és az idõseket
egymástól. Másrészt az idõseket sem tudják mindig megtartani a családban, fõként, ha
nem jó az egészségük. Tehát
egy valódi gyermek-idõs
együttmûködés nélkül a gyer-

A történelemben mindig alapvet volt az id sek nevel
repe, ez a mai kor számára is kiutat jelenthetne

személyek közötti kapcsolatokban valósul meg.
A történelemben mindig
alapvetõ volt az idõsek nevelõ szerepe, ez a mai kor számára is kiutat jelenthetne. Fiatalok, idõsek, együtt, egymásért a világban. Sokszor, miközben a szülõk a munkájuk
miatt távol vannak, a nagyszülõk vigyáznak a gyerekekre. Eközben a nagyszülõk és

sze-

mek beéri egy olyan torz és
lényegében negatív képpel,
amelyet az uralkodó kulturális üzenetekbõl szûr le az idõsekrõl. Ezt a helytelen képet
csak egy hiteles és értékes,
nemzedékek közötti kapcsolat tud kiigazítani, egyébként
csak nõ a generációk közötti
szakadék.
Nemcsak a család, hanem
az iskolai környezet is jelen-

tõs segítséget nyújthat az idõsek és fiatalok közeledéséhez.
Meghívhatjuk például idõs
rokonunkat, hozzátartozóinkat, ismerõsünket egy-egy
órára, hogy meséljenek a hagyományaikról, régi szokásokról, élettörténetükrõl, vagy
mesterségükrõl. Így az idõsek
ezzel is átadhatják kulturális
örökségük kincsét.
A fiatalok és az öregek, ha
találkoznak, kölcsönösen segíthetik egymást az emberségükben. Világszerte sok kezdeményezés is bizonyítja,
hogy az idõsek termékeny talajra találnak a fiatalokban
bölcsességük és tapasztalataik átadására. A fiatalok pedig
az idõsek révén fedezik fel
saját gyökereik gazdagságát.
Általuk tanulják meg az életüket felelõsségteljesen megtervezni. Általuk sajátítják el
azt a képességet, hogy azt értékeljék, ami valóban értékes.
Ünnepeljük tehát szüleinket,
nagyszüleinket, szeressük
õket és tartsunk ki mellettük,
hiszen saját életünk is gazdagodik ez által.
Köszönjük meg, hogy méltóképpen felneveltek, bíztattak, segítettek minket, a következõ generációkat. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm
az itt megjelent ünnepelteket,
kívánom, hogy életüket minél
jobb egészségben, boldogságban és nyugalomban élhessék,
igényeiknek megfelelõ tartalommal kitöltve.”
Az idõsek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen
mûsort adtak a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola második és harmadik osztályos tanulói. A
mûsort betanította: Zoller
Csabáné és Perbíróné Bornemisza Angéla. Verset mondott: Kiss Károly.
A Nagymarosi Nyugdíjas
Klub rendezvényén jelen lévõ
kilenc, 50 éve házasságot kötött házaspár és a 23 (11 férfi
és 12 nõ), kilencven éves,
vagy azon felüli életkorú
nagymarosi polgár ajándékot
kapott. Akik nem tudtak eljönni az ünnepségre, azoknak
otthonukban adták át az ajándékot.
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Nagymaros város november
havi programja
November 4., 16.30 óra: Kiállítás, emlékmûsor, fáklyás felvonulás
Helyszín: mûvelõdési ház
Rendezõk: Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a KDNP
nagymarosi szervezetei
November 5., 18 óra: Berecz András énekes-mesemondó elõadói estje
Helyszín: mûvelõdési ház
Rendezõ: ANNA Klub
November 7., 11 óra: Hálaadó szentmise a nagymarosi szakápolási szolgálat mûködésének 10. évfordulója
alkalmából
Helyszín: római katolikus templom
Rendezõ: Karitász
November 10., késõ délutáni órában: Márton-napi
lampionos felvonulás az iskola diákjainak közremûködésével
Helyszín: a Fõ tér, mûvelõdési ház elõtt
A részletekrõl érdeklõdni lehet Heinczné Cserni Katalinnál és Ivor Andrásnénál. Telefon: 06-20/414-0712
November 18., 20 óra : Erzsébet napi bál a dévai árvák megsegítésére
Helyszín: mûvelõdési ház
Szervezõ: Karitász
November 25., 9 és 12 óra között: "Állati buli"
Helyszín: mûvelõdési ház
Szervezõ: Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány
November 25., 18 óra: Kenya, Tanzánia, Zanzibár 2006 nyár - diavetítés
Helyszín: nagymarosi kertészet
Szomorúan és fájdalommal tudatom, hogy gyermekeim szeretõ édesapja – aki nagyon vágyott visszatérni Nagymarosra – Móritz Ferenc fõmérnök-gyárigazgató 58 évesen váratlanul Isten hajlékába tért.
Temetése Miskolcon – szülei és bátyja mellé – megtörtént.
MÓRITZNÉ NAGY ILONA 2025 VISEGRÁD, ZÁCH KLÁRA U. 4/A
MÓRITZ ZSUZSANNA 1021 BUDAPEST, HÛVÖSVÖLGYI ÚT 38/A

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Valentin Róbert és Burgermeister Nóra lánya: Flóra,
Lénárd István és Glázer Anita fia Gábor Máté, Boroncsok
Viktor és Balázs Mária lánya Bianka
Házasságot kötöttek:
Mundi Zoltán és Sebõk Ilona
Elhunytak:
Kiss Béláné sz. Farkas Aranka, Tóth Erzsébet, Rideg
Jánosné sz. Nagel Irén, Bogyó István, Sipos Lajos, Kmety
Lászlóné sz. Emmer Terézia, Békési Zoltán Csaba.

Ihlet, és ami rákövetkezhet
Szeptember közepe Budapest, Sportaréna: nemzetközi találkozó és ünnep. Az ötven évvel ezelõtti magyar õsz új
hivatást ihletett világszerte. Kirajzolódott mára egy új életstílus az evangélium hátterével.
Az öt földrészrõl 92 ország 11700 részvevõje 27 féle
nyelven hallgathatta e napok témáját. Magyarok kétezren sereglettünk az Arénába, határon innen és túlról. Az
a szép tarkaság, a népek változatos szõttese, ahogy a a
címet küzdõtér és a lelátók közönsége kirajzolta!
A cím pedig a hét zárónapján így hangzott: “Sok kihívás, egyetlen válasz: az egyetemes testvériség”.
Elõadások, tapasztalatok, táncok és jelenetek, a zene,
a színpadkép, minden arról vallott, ami ennek a világtalálkozónak a himnuszában áll: “A nemzeteknek együtt reményt adhatunk, ha egyet akarunk”.
Egy akarat a thai földi és a svájci hétköznapokba, egy
szemléletet a chilei és a magyar közéletbe?
Amikor egy afrikai anya azért imádkozik, hogy legyen
mit adnia aznap a gyerekeinek?
Hallottunk Fülöp szigeteki mikro-hitelekrõl, amikor a
hatalmas kockázat ellenére a Gondviselés is a bank tulajdonosa mellé állt. Mert a kis kölcsön épp az utcára került
embereknek hozza vissza a tisztességes boldogulás lehetõségét. Arról is értesültünk, hogy a kábítószer csempészet miatt letöltött nyolc börtönéve alatt valaki egyetemet végzett. Már becsületes polgárként, azóta visszajár,
hogy reményt adjon az elítélteknek.
A magyar zajszûrés szakértõje pedig elmondta, hogyan dolgoztak ki közös szabványt az Európai Unióban.
Holott úgy indult a kapcsolat, hogy nyugatról bizalmatlan
hivatalosságra, itthon pedig csöndes alamusziságra lehetett számítani.
Szétszabdalt ország-vezetésben, helyi mérgek ellenében, önmagunk csökönyössége közepette, mégis együtt,
adhatunk-e reményt? Igen, ha testvérnek tekintjük a
másik, a másféle, a más adottságú embert. Ehhez kockáztatni kell, hol alig, hol egyre többet. Félelem nélkül,
ahogy arról tanúskodik ez a szeptember 16. – egy ötvenéves októberi nap ihletésébõl.
HORTOVÁNYI EMÕKE

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden kedves rokonnak, barátnak, ismerõsnek, akik Varga Tibort utolsó
útjára elkísérték és osztoztak mély gyászomba.
Emlékezzünk rá!
VARGA TIBORNÉ

Kedves Lányok, Asszonyok!
Gyertek énekelni!
Szeretettel vár benneteket a Nagymarosi Nõikar.
Próbák szerdánként 18 órakor
a mûvelõdési házban
AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu
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Uganda 2006 nyara

(Kispistiék a pigmeusok királyánál)
Bundibugyónak hívják a kongói határ elõtt lévõ utolsó ugandai várost. Ebben az irányban lehet elérni az esõerdõt, ahol a
pigmeusok élnek. Igazság szerint egy Tanga nevû településen
keresztül is a dzsungelbe visz az út, de jóval bonyolultabb.
Magyarul kicsit furcsán hangzik, de hát ez a nevük. A mi fogalmaink szerint persze más gondok is vannak; a határ léte ill.

helye eléggé bizonytalan, a pigmeusok körében pedig ismeretlen. Bundibugyó Ugandában komoly városnak, sõt megyeszékhelynek ismert, pedig valójában egy hepe-hupás földút
mellett szétszórt sárviskók tömkelege, ahol se áram, se ivóvíz.
Persze mondanom se kell, Tanga sokkal kisebb
Bundibugyónál...
Mi a borzalmas földút helyett szokásunk szerint a még
rosszabbat választottuk. A Ruwensori hegység szinte függõleges falán vergõdtünk le (át) napokig Bundibugyó, ill. a
dzsungel felé. Ruwensori kicsuga nyelven “esõcsinálót” jelent. Ez a 5200m magas Ruanda-Uganda-Kongó határán lévõ
hegység azon kívül, hogy állandó felhõben van, a világ utolsó hegyi gorilláinak lakhelye. A csekély számú gorilla populáció számos gerillával osztozik a területen és ez okból mi is
kénytelenek voltunk két géppisztolyos katonát magunkkal
vinni. Persze a gerillatámadáson kívül közönséges rablóbandák is színezik az erdõ élõvilágát, ahol a számtalan nagyragadozón kívül rémisztõ ellenség az álomkort okozó cecelégy, a maláriaszúnyogok milliárdja és a vizekben halált hozó
bilharcióze.
Szóval hol háton, hol hason vergõdtünk lefelé az ösvényen, amikor...
A többit 2006. november 11.-én 18 órától a nagymarosi
kertészetben a diavetítésen. (érdeklõdni: 06-27/355-511),

Kenya, Tanzánia,
Zanzibár 2006 nyara
Hetente kétszer indul a Viktória tó déli partjától, Mwanzaból
Tanzánia fõvárosába a bozótexpressz. Feleségemnek,
Biggynek dolga volt itthon, ezért Ugandában különváltunk,
õ Kenya majd Kairó felé vette az irányt az un. Afrikai halálúton, ahol mindennaposak a fegyveres támadások.
Nekem két lehetõségem volt Mwanza felé: a roskatag komp
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Ugandából, - a közelmúltban süllyedt el egy, a Magyarországnyi területû tavon (az ezer utast krokodilok és vízilovak falták fel) - vagy körbebuszozni a tavat Kenyán át. Az utóbbit
választottam, napokig, úttalan utakon.
A dolgok rosszra fordultak mifelénk, magyarázta földi mogyorót rágcsálva a vasúti pénztáros - ma nem indul a vonat.
Nézzen ki talán holnap délelõtt. A minap is felszedték a szavanna közepén a síneket az útonállók; szép kis mészárlást
csaptak.
Másnap tényleg indult a vonat. Az állomáson büfék helyett koporsókészítõk ajánlgatták hevenyészett portékájukat,
a kocsik mellett a kiürült vizes palackokért ácsingóztak toprongyos feketék. Sikerült egy légyköpte szárított halat szereznem.
Közutak hiányában itt a vasút az egyetlen perspektíva. Napokig döcög a szavannán, hatalmas baobabfák és kóborló zebrák, zsiráfok között. A század eleji étkezõkocsiban langyos
sör mellett töltöttem a napokat. A legbékésebb naplementé-

ben hírtelen fékezett, majd megállt a szerelvény. A feketék
visítva másztak az ülések alá. Kinéztem, sehol egy lélek, ameddig a szem ellát. Aztán . . .
A többit 2006. november 25-én 18 órától a nagymarosi
kertészetben a diavetítésen. (érdeklõdni: 06-27/355-511).
Italt és takarót hozzatok, hogy szomjan ne fagyjatok!
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány
2626 Nagymaros, Fehérhegy 2.
Tel: 27/594-015
Adószám: 19182779-1-13
Számlaszám: 10103898-0710885-00000003

Közhasznúsági jelentés:
Az Alapítvány bevételei a 2005. esztendõben a személyi jövedelemadó alapítványunknak juttatott 1 %-ából és
egyéb bevételekbõl tevõdött össze.
Támogatást nyújtottunk hátrányos helyzetû és tehetséges tanulóknak, kirándulásokat, táborokat, erdei iskolákat,
a sport és egyéb, iskolaidõn túli, szabadidõs rendezvényeket támogattunk.
A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány tevékenysége a
2005. évben is az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelõen alakult. A Kuratórium ezúton is köszöni mindazoknak a segítségét, akik pénzbeli vagy egyéb támogatásukkal az alapítvány céljainak elérésében közremûködtek.
Heinczné Cserni Katalin
elnök

Finta Bernadette
titkár
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Szemelvények dr. Seregi György Nagymarosi naplójából

Párkányi kirándulások

2005. augusztus 16.
Esztergomnak Párkány olyan,
mint Visegrádnak Nagymaros,
vagy Budának Pest. Mindhárom
esetben a Duna jobb partján fekvõ várak néznek le a bal parton
elterülõ településre. Nagymarosról Párkányt - Szob után, a változatos Ipoly völgyében haladva a letkési határátkelõn keresztül érhetjük el legegyszerûbben. A határállomáson, ami manapság már
szinte jelképes stációt jelent, mosolygós magyar határõr hölgy fogad. Átveszi igazolványainkat, egy
pillanatra megmutatja a föléje hajló szlovák egyenruhásnak, majd
jó utat kívánva visszaadja. Azután mindketten ízes magyar tájszólással tovább beszélgetnek. Az
egész átkelési ceremónia nem tart
egy percnél tovább, nem úgy,
mint a korábbi években, amikor
mindkét oldal hosszasan vizsgált
és pecsételt, a vámszolgálatot
külön személyek látták el, fontoskodtak és kutakodtak gépkocsink csomagtartójában. Máskor
érdeklõdtek, hogy hová és miért
megyünk; amire szemtelenül azt
feleltük - ami igaz is volt -, hogy
jó kávét fõznek a párkányi Fõ
téren. Már csak azért is ideje volt,
hogy mindkét ország belépjen az
EU-ba, mert a sok pecséttõl újabbat már be se lehetett volna ütni
útlevelünkbe.
Ha Párkányra menet Szalkát
elhagyjuk, már Garamkövesdnél
- amikor gépkocsink ereszkedik
le a faluba - megpillantjuk az esztergomi bazilikát. Ennek impozáns kupolája már messzirõl
uralkodik az egész tájon, amit
sem a Duna, sem a határ nem tud
megakadályozni. Az itteni szelíd,
hegyes-dombos tájat magunkénak érezzük, mintha Trianon nem
is lett volna, mert tudjuk és látjuk, hogy magyar parasztok
munkálják meg a szemünk elõtt
elsuhanó szõlõskerteket, búza-,
napraforgó-, és kukoricatáblákat.
Ezek is halványzöldek tavasszal,
nyáron sakktábla-szerûen világosak és sötétek, az õszi szántás
után pedig egyszerre csak bebarnulnak. Télen pedig egységesen
hófehérek lesznek. Pontosan úgy,
mint nálunk.

A párkányi Fõ téren sétálva,
- mely eredetileg nem volt más
mint egy kiszélesedett utca -, csodálattal és némi kisebbségi érzéssel néz át az ember a túlpartra,
ahol az egyház hatalmát reprezentáló épületek tömege oly közelinek látszik, mintha Európa egyik
legszélesebb folyója nem is választaná el a két települést.
Ha azonban be-benézünk a
Fõ tér kis üzleteibe, cukrászdáiba, falatozóiba, rögtön otthon
érezzük magunkat, kedves, közvetlen emberekkel találkozunk,
akik élik kisvárosi életüket, megtárgyalják az idõjárást, a hétköznapok apróbb történéseit, és
ugyanúgy kitárulkoznak a vendég elõtt, mintha mi is tõsgyökeres párkányiak volnánk.
Sokszor elgondolkodom,
hogy miért szeretünk mi Párkányba menni? Talán a literenként 20-30 Ft-tal olcsóbb benzinért? Nem hiszem, mert a
“hasznot” amúgy is elkávézzuk,
elvásároljuk. Ha csak az olcsóbb
benzinár vonzana, akkor már
Szalkán tankolnánk. Talán az olcsó ebéd? Külön ezért átmenni
sem érdemes. A sült pisztrángért
már inkább, mert azt is féláron
adják. Az ott árult cipõ, ruhanemû már kissé divatjamúlt, bár
mostanában a nyugati “cuccok” ott is megvásárolhatók
Ezek ára azonban szinte azonos
az itthonival. Aztán egyszer
csak rájöttünk rejtett érzelmeink mibenlétére: ez pedig az ottani emberek viselkedése, akik
egy régi magyar kisváros miliõjét, szellemét hordozzák, és
olyan légkört teremtenek, ami
nálunk 20-30 évvel ezelõtt volt.
Itt az utcasarkon “otthonkába” öltözött öregasszonyok
dugják össze göndörre ondolált
õsz fejüket, a kismamák jobb
kezükkel tolják modern, áramvonalas babakocsijukat, bal kezükkel fogják három-négyéves
copfos kislányuk kezét. A kislány kedvesen szorongatja pislogó kaucsukbabáját. Anyáról és
lányáról egyaránt sugárzik a
család- és gyermekszeretet.
Talán némi nosztalgia a szocialista körülmények, viszonyok

után? Ez sem valószínû, mert ott
- ellentétben a hazaival - felébredt a szlovák nemzeti öntudat,
amely alól az ottani magyarok
sem vonják (vonhatják) ki magukat. Ez látható határozottságukon, fegyelmezett viselkedésükön. Úgy néz ki - legalábbis kívülrõl -, hogy az embereknek van
életcélja, és nincs ügyeskedés, etnikai gyûlölködés. Errõl beszélgetünk séta közben, amikor feleségem megszólal: “Itt minden
olyan egyszerû, mint nálunk 20
évvel ezelõtt.” De lehet, hogy
csak szeretnénk, ha volna egy
olyan ország, ahol ilyenek az emberek.
A fejlõdés Párkányban hónapról hónapra észlelhetõ. Ott is a
kereskedelem a lendítõ erõ,
amely motorja a gazdasági élet
fejlõdésének. A Fõ tér házait tatarozzák, új üzletek nyílnak. Fejlõdik a vendéglátás. A portálok
és az üzlethelyiségek már európai színvonalúak, a hátsó udvarok, a WC-k, a kiszolgáló raktárak még sokszor a Balkánt idézik. A szocializmus “modern”
középületei, áruházai itt is megépültek Ezek emeletes, lapos tetejû tömbjei idegen testként ékelõdnek az egyszintes, változatos
kisvárosi épületek közé. Némelyik évekig üresen tátongott, kereste új helyét a rendszerváltozás
után, de mivel nem találta, kisvállalkozások sokasága lepte el.
Sajnos a tõkehiány miatt itt is elszalasztották a lehetõséget, hogy
megszabaduljanak ezektõl a monumentális szörnyetegektõl.
Mi megszokott kávénkat fogyasztjuk a Fõ téri cukrászdában,
és bûnbe esünk egy-egy békebeli, csokoládés tortaszelet elfogyasztásával. A teret szorgos kezek - szocialista munkatempóban
- díszburkolattal, utcabútorokkal
látják el. Az itt árult olasz fagylaltot az építkezés porfelhõje lepi
el. A fagylaltos fiú percenként
hússzor kérdezi: “Proszit - tessék!”, így aztán szlovák vagy
magyar, már magabiztosan mutat rá a kimondhatatlan, de szépen szervírozott fagylaltféleségekre. A nép nyüzsög, egyformán
kövér a magyar vagy a szlovák

ötvenes hölgy, ugyanolyan halásznadrágot visel irdatlan fenekén. Mindenki megelégedettnek
látszik, semmi nyoma a nemzetiségi ellentétnek. Ezt a több évszázados békés együttélést csak
a szélsõséges politikusok tudják
elrontani, ha szlovák részrõl arra
bíztatják híveiket, hogy a Felvidéken Szvatopluk utódai az “õshonosok”, a mi részünkrõl pedig, hogy ezt a földet Árpád leszármazottjai már több mint
ezer éve birtokolják. Ezeknek a
politikusoknak évente többször
is át kellene menni a letkési határon, hogy érzékeljék a változásokat. De ha nem sietnek, pár
év múlva, a schengeni egyezmény hatálybalépése után, már
a határállomást sem fogják megtalálni.
Az üzletekben keressük és
sokszor meg is találjuk a régi
cseh ipar kiváló és olcsó termékeit. Régi típusú, de jó és bevált
szerszámokat, kertészeti cikkeket, poharat, kerámiát, olcsó tornacipõt még mindig lehet találni, akár forintért is, a pénzváltóknál szokásos kurzussal. Sokszor
bogarászunk a régimódi, kis üzletekben, amíg a szupermarketek
globalizált dömpingárui el nem
sorvasztják ezeket is. Itt van
idõnk és türelmünk válogatni, és
mindezt elnézik nekünk az eladók. Miután a városban elfáradtunk, elmentünk a messzi földön ismert thermál fürdõbe,
hogy egy jó úszással üdítsük fel
izmainkat. Itt még a Monarchia
békés szelleme is fellelhetõ, ha
jól körülnéz az ember.
Olykor gépkocsival átmegyünk az új hídon Esztergomba,
de ott már mindent ismerünk, és
mindig többet várunk a látottaknál. Esztergom más, oda nem
hétköznap kell menni, hanem
ünnepnap. Oda Esztergomi misét komponált Liszt Ferenc, a hercegprímás celebrálja a nagymisét, ott Árpád-házi királyok székeltek, és Balassi Bálint esett el
a törökök elleni csatában. Ez
mind dicsõ, felemelõ és nagystílû, de mi csak egy kis sétára,
kikapcsolódásra jöttünk át egy
kisvárosba.

Nagymaros
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Állatvédelmi sorok
AZ ÁLLATBARÁTOK
KLUBJA. A MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány segítségével idén októberben is megrendezésre került a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola tanulói számára az Állatok Világnapja. A programra napközis foglalkozás keretében került sor, a helyszínt a mûvelõdési ház biztosította. A lelkes kisdiákok
különbözõ kézmûves foglalkozásokon vehettek részt,
készítettek katicaabogarat
zsení-liadrótból, agyagcserépbõl cethalat, hajtogattakragasztottak medvét, parafadugóból pedig lovat. Ezen
kívûl só-liszt gyurmából
mintázták meg kedvenc állatukat és az üvegmatricafestést is kipróbálhatták. Köszönjük azoknak, akik szabadidejük feláldozásával és
ötleteikkel segítették a foglalkozás megvalósulását
(Hangrád Kati néni, Sculy
Erzsi néni, Palotay Mariann néni, Horváthné
Arany Nikolett). A délután
sikerességét pedig a 2. a osztályban tanuló kisdiák foglalta össze: ”Akár minden héten lehetnének ilyen programok!”
DEMETER ENIKÕ, AMBRUS JUDIT
(SZERVEZÕK)

A MÁTÉ ÁLLATVÉDELMI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ADÓ 1%-A.
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet Nagymarosi Kirendeltségétõl kapott
értesítés arról tájékoztatott,
hogy az APEH SZJA 1%ának visszautalása: 128,396
forintot tett ki. Ez különösen
hasznos segítséget jelent a
pont most folyamatban lévõ
õszi, támogatott, akcióink finanszírozásánál.
Hálás köszönet jár mindazoknak akik adójuk 1%ának felajánlásával támogatták az alapítványt.

VON-BENKO FERENC

ÁLLATI JÓ BULI. Kedves Gyerekek! Szeretettel
meghívunk Benneteket (az
elõzõ számban meghirdetett dátumtól eltérõen!): november 25-én, szombaton
délelõtt 9 és 12 óra között
a Mûvelõdési Házban tartandó “ÁLLATI BULI“
rendezvényünkre, ahol az
állatok nevelése, gondozása és védelme érdekében ismeretterjesztõ programokkal várunk Titeket.
Vidám vetélkedõk, fényképkiállítás, tombola, soksok érdekes látni- és tennivaló, valamint sok nyereménytárgy várja a látogatókat.
Hozzátok el szüleiteket
is. A belépés díjtalan.
Kóborló vagy elhullott
állatokkal kapcsolatos bejelentéseket a Polgármesteri Hivatal 27/595-118 telefonszámán, vagy Bessenbacher Géza 06-70/374-7382 mobilszámán lehet megtenni.

Tutajos Kupa,
2006.szeptember 30.
Neszmély
13 évesek

MK-1

16 évesek

K-1

11 évesek

MK-1

15 évesek

K-1

10 évesek
14 évesek
12 évesek

MK-1
K-1
MK-1

13 évesek

K-1

6. Borkó Bálint
7. Bozóki Gergõ
8. Radics Márkó
3. Borkó Máté
9. Döbrössy Gábor
2. Döbrössy Péter
6. Maurer M. Bence
7. Heffenträger Zoltán
8. Halápi Gergely
2. Borkó Máté
6. Gyömbér László
7. Antal Bálint
6. Tar Bálint
3. Gyömbér László
3. Döbrössy Péter
4. Duhony Levente
4. Radics Márkó
9. Maurer M. Bence
2. Gyömbér Péter
9. Szûcs Géza

Túrakenu verseny:
Gyerek:
6. “Nagymarosi Zsiványok”:
Duhony Levente,
Radics Márkó,
Makáry Sebestyén,
Heffenträger Zoltán

HOLTSÁG ILDIKÓ

A LÓTARTÁS KÖLTSÉGES DOLOG. A lótartás
költséges dolog, takarmányozásukon kívül oltásokat
kapnak, féregteleníteni kell
õket évente kétszer, körmölni kb. hat hetente. A lovak
patái nem kopnak egyenletesen, berepedeznek, ezt
kell a körmöléssel rendbe
hozni.
Ha nem is patkoltatjuk
meg õket a körmölést is szakemberrel, patkolókováccsal
végeztetjük. Nyáron drágaszerekkel kíséreljük meg a
sok rovart távoltartani tõlük,
némely krém, spray, zselé
szintén sok kerül. Ezekhez a
költségekhez járult hozzá
Von-Benko Marian. Köszönet adományaiért a hálás
lovak nevében.
HEGEDÜS SAROLTA

Serdülõk:
1.“ Négy elõl csíkos, hátul pöttyös
tengeri ingyom-bingyom”:
Sárog Attila,
Perbíró András,
Borkó Máté,
Döbrössy Gábor

Közlemény
A Nagymarosi Sportegyesület (2626 Nagymaros, Váci u. 49.) szeretne
köszönetet mondani mindazoknak, akik 2005-ben az adójuk 1 %-át a kajakkenu sportklub javára ajánlották fel. Az Önök által felajánlott összeg lehet séget teremtett számunkra, hogy az egyesületben nap, mint nap sportoló fiatalok edzéskörülményeit javítsuk és eszközeinket modernizáljuk.
Az 1 %-os támogatásból átutalt összeg 327.468 forint volt, amit az egyesület alapszabály céljaival összhangban sporteszközök vásárlására ezen
belül egy darab versenykajak beszerzésére fordítottuk.
A felajánlott 1 % felhasználása: K2 versenykajak vásárlása 350.040
forint.
Az egyesület tagjai büszkék arra, hogy Önök közül ilyes sokan támogatják sportklubunkat, eredményeinkkel és növekv taglétszámunkkal
szeretnénk megfelelni az elvárásoknak és tovább öregbíteni Nagymaros
Városának és az egyesületnek hírnevét.
HETÉNYI ZOLTÁN, A NAGYMAROSI SPORTEGYESÜLET ELNÖKE

Nagymaros

SZ/2

14

KAMATADÓMENTES MEGTAKARÍTÁS
2006. szeptember 1. után is
rendszeres havi befizetéssel,
állami garanciával
Éves hozam: 8-14 %
további információ:
Nágay Márta
telefon:
06-1- 357-4225, 06-30-269-0946

Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, 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.!

Nagymaros

TÉRSÉGI
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
PROGRAM
– a lakosság
pénzmegtakarításáért
Az elmúlt hónapokban mindenki számára tapasztalható és
a családi költségvetést jelentõsen érintõ energia áremelései
arra ösztönöztek bennünket, hogy fáradtságot és idõt nem
kímélve a környezõ városokban és településeken lakókkal megismertessük a szolgáltatásunkat.
A CZERO GROUP lakossági kezdeményezésre felvállalta
a térségben a lakossági piac energia megtakarítási programjának koordinálását.
Cégcsoportunk ezen szolgáltatással foglalkozó divíziója évek
óta piacvezetõ országos szinten. Kivitelezõ kollégáink szakszerû munkáinak köszönhetõen az elmúlt évek során több
tízezer folyóméter ablakszigeteléssel sok megrendelõ számára csökkentettük az adott intézmény vagy épület fûtésének
költségét, a havi összeget összeadva több tízezer – százezer
forintos összegekkel. Referencialistánk a gazdasági, illetve a
közintézményi-, önkormányzati-, és az egyházi intézmények
széles repertoárját felöleli.
Tudjuk, hogy sok családban a nyílászárók teljes cseréjét a
rendelkezésre álló anyagi lehetõségek nem teszik lehetõvé,
vagy ezt a beépített fa nyílászárók jó minõsége nem is teszi
szükségessé. Ezekre az esetekre nyújt optimális megoldást a
szigetelési rendszer. A beépítendõ szigetelõanyag 100% szilikon alapanyagú, ami biztosítja a hosszú élettartamot - s a
változó méretû keresztmetszettel a tökéletes szigetelést,
amellyel a régebbi fa- esetleg fém nyílászárók a mostani
hõtechnikai követelményeknek megfelelõvé tehetõk.
Az általunk alkalmazott technológiánknak köszönhetõen,
amely az új nyílászárók tömítésével egyenértékû megoldás,
az otthonokban 15-25 %-os energia megtakarítással – a lakások nagyságától függõen – havonta 3 000 – 5 000 – 10 000
Ft jelentõs költségmegtakarítás érhetõ el, ami egy havi fizetésnek akár 10 %-át is kiteheti.
A szolgáltatásba befektetett összeg már az elsõ fûtési szezon végén, de óvatosabb kalkuláció szerint is másfél-két fûtési szezon alatt megtérül.
A fûtési költségek elkövetkezõ idõben várható folyamatos
növekedését csak oly módon tudja bárki is kivédeni, hogy az
otthonában a még szigetelés nélkül gyártott ajtókat, ablakokat professzionálisan szigeteli. Ennek hiányában sok-sok tízezer forintot dob ki az utcára.

Ha felkeltettük érdeklõdését,
kérjen információt az alábbi
telefonszámon: 06-20/886-1318.
Német nemzetiségi gálamûsor. Az

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület november 4-én 15 órai kezdettel rendezi meg az északi
régió német nemzetiségi kultúrcsoportjainak VII. gálamûsorát Kompolton, a Fõ utca 1. szám alatti általános iskolai
tornacsarnokban. A rendezvénnyel egyidejûleg a gálamûsor elõtt megkoszorúzzák a Kál-kápolnai vasútállomáson
lévõ “malenkij robot” emlékmûvet.
Akik Nagymarosról szeretnének ellátogatni a rendezvényre, azok sürgõs jelentkezését várja Ivor Andrásné a
06-20/414-0712-es telefonszámon.
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November 11.:
Szent Márton ünnepe
Szent Mártonra, városunk védõszentjére emlékezünk november 11én. Az ezt megelõzõ napon, november 10-én késõ délután már második alkalommal rendezik meg Nagymaroson, a Fõ téren a Márton-napi
lampionos felvonulást az iskola diákjainak közremûködésével. Az eseményre a rendezõk mindenkit szeretettel várnak. Az alábbiakban pedig Szent Márton legendáját adjuk közre.
Szent Márton legendája
Szent Márton a kora középkor egyik legnépszerûbb szentje volt.
15 éves volt, amikor a császár rendeletére apja helyett kellett lovagi
szolgálatba lépnie. Lovag korában történt, hogy Amiens városába
kellett lovagolni kis csapatával. Hideg tél volt, a sûrû hóhullásban
késõ este érkeztek a város falaihoz. (Megzörgették a kaput.) Engedjetek be! Fontos levelet hoztunk.
Márton nyöszörgésre lett figyelmes. A kapuban egy koldus didergett.
- Segítsetek, vitéz urak. Éhes vagyok, napok óta koplalok, a hidegben majd meg fagyok. Szánjátok meg a nyomorult koldust.
A lovagtársak csúfolódni kezdtek: - Majd bizony a palástunkat
adjuk oda!
- Mi is éheztünk, fáztunk, ne állj az utunkba!
- Hallgassatok! Bizonyosan azért került ez a szerencsétlen a mi
utunkba, mert Isten nekünk rendelte, hogy segítsünk rajta. Hogy akarsz
segíteni, hisz a mi élelmünk is elfogyott!
- Valóban, szegény ember, kenyerem nekem sincs, de a köpenyem
megosztom veled, legalább a hidegtõl védve légy!
- Ostoba vagy! Hosszú még a tél, most Te fogsz megfagyni fél
köpenyben.
- Nem, barátaim, a jótett melege átjárja a szívet. Aki másokon
segít, meg nem rövidülhet. Azon az éjszakán Márton különös álmot
látott. Ott állt az Úr trónusánál, körül a fényes angyali sereg. Az Úr
vállán Márton megpillantotta azt a fél köpenyt, amelyet az este adott
a szegény koldusnak. Az Úr pedig így szólt:
- Tudd meg, Márton, ha bármi jót teszel a legkisebb testvéreddel
is, azt mindig velem teszed. Mikor Márton reggel felébredt, szilárd
elhatározás született szívében:
- Nem akarok katona lenni, Jézus barátja vagyok. Nem kell a kard,
a páncél, ami eddig védett. Nincs rá szükségem, mert tudom, hogy
engem Jézus segít és erõsít. Elmegyek és a szegényeket, árvákat,
gyengéket fogom védeni.
Isten kegyelmet adott szolgájának, védte a gyengéket, szegényeket, sok barátot szerzett magának, mindenkit szerette.
Vándorlásai során Toursba érkezett. A városban akkor halt meg a
püspök. A nép Mártont kérte: Légy a püspökünk! Légy a mi vezetõnk!
- Nem akarok püspök lenni. Én az Úr alázatos szolgája vagyok,
nekem nem kell rang, méltóság! Nagyon megijedt Márton és elmenekült a város szélére, ott bebújt a legkisebb ház libaóljába. A városlakók egész nap keresték, nagy szomorúsággal kutatták.
- Õ a szegények gyámolítója, egyszerû, igazságos pap. Õ legyen
a mi püspökünk!
- Meg kell találnunk! Végtelen szeretete, jósága áldást hoz városunkra!
- Igazságos, megvédi az ártatlanul üldözötteket.
- Keressük! Meg kell találnunk!
- Figyeljetek! Ott, a ludak óljában éktelen gágogás van, nézzük
meg!
- Ide bújt a ludak közé, de azok elárulták rejtekhelyét.
- Látom, nem bújhatok el a püspökség elõl, a feladatot vállalom,
ha egyszerû remete életemmel együtt elfogadtok. Ígérem, az Úr hûséges pásztora leszek, õrzöm a hit tisztaságát.
Ettõl kezdve Márton a nép szeretett és hûséges pásztora lett. Mindenki tisztelte és szerette. A Márton-napi lovaglás a köpenyét megosztó katonát idézi, a ludakkal történõ ábrázolás a püspökség elõl
bujkáló szerzetes árulóira emlékeztet.
A történelem lapjai úgy emlékeznek meg róla, mint aki a legnagyobb külsõ és belsõ szorongatásban is a testvéri szeretetet tette meg
Isten szeretetének mércéjévé!
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november 5-tõl 30-ig
259,- Ft
Sertésnyelv rolád /Ahida/ 1kg
899,- Ft Globus húsgombóc par. mártásban 400gr
Pritaminos csirkemell csemege /Ahida/1kg
679,- Ft
89,- Ft
Szarvasi csípõs-csemege kolbász /Alföldi/ 1kg 1255,- Ft Dolcezza cappuccino 100gr
139,- Ft
Toldi zala felvágott /Alföldi/ 400gr
299,- Ft Kotányi fûszerek 17-40gr
Toldi fokhagymás felvágott /Alföldi/ 400gr
299,- Ft /fasírt, magyaros, fokhagymás, pizza, provence csirke/
Toldi pulyka páros kolbász /Alföldi/ 300gr
199,- Ft
289,- Ft
Füstölt pulyakpárizsi rúd /Alföldi/ 1kg
299,- Ft Tantra erotic drink 250ml
445,- Ft
Lecsó kolbász /M.ami-hús/ 1kg
355,- Ft Nowaco túrós derelye fagyasztott 600gr
445,- Ft
Párizsi /M.ami-hús/
1kg
345.- Ft Nowaco szilvalekváros derelye fagy. 600gr
Nowaco ízes derelye fagyasztott 600gr
445,- Ft
499,- Ft
Finelló mozzarella sajt 1kg
11 9 5 , - Nowaco szilvatöltelékes gombóc fagy.1kg
Nowaco morzsolt kukorica fagyasztott 1kg
439,- Ft
Ft
459,- Ft
Haas pezsgõtabletta 12db-os /több íz/ 1db
259,- Ft Freschetta pizza /4 íz/ 400gr
Miklósi sajttal töltött pulykamedál fagy. 1kg
825,- Ft
(multivitamin, kalcium, magnézium, vas+c, kölyök)
199,- Ft
Vitatab pezsgõtabletta 12db-os /több íz/ 1db
209,- Ft Grillezett cukkini fagyasztott 450gr
Grillezett pepperoni fagyasztott 450gr
199,- Ft
(c-vitamin, multivitamin, kalcium, magnézium)
199,- Ft
Mentos cukorka feketeribizli ízben 38gr
89,- Ft Grillezett zöldségkeverék fagyasztott 600gr
Fontana ciambelline keksz 1kg
279,- Ft Friki panírozott hawaii szelet fagyasztott 400gr 965,- Ft
Cebe Mogyorókrém 400gr
299,- Ft Friki panírozott gombás-baconos
cordon blue fagyasztott 400gr
965,- Ft
Cba májkrémek (sertés, marha, szárnyas) 65gr 29,- Ft Friki panírozott pesto-sajtos
cordon blue fagyasztott 400gr
965,- Ft
Happy nedves macsakeledel 400gr
85,- Ft Friki panírozott mexikói
csirkeszárny fagyasztott 300gr
775,- Ft
(baromfi, marha)
Happy nedves kutyaeledel 400gr
85,- Ft Friki panírozott csípõs texasi szárny fagy. 300gr 775,- Ft
Friki panírozott csirke tortilla fagy. 300gr
775,- Ft
(baromfi, marha)
Fritar panírozott egész gomba fagy. 450gr
139,- Ft
149,- Ft
Bébikukorica dobozos /Herba/ 425gr
135,- Ft Klasszikus gesztenyemassza /fagy./ 250gr
Eper konzerv dobozos /Herba/ 850ml
189,- Ft La Cremia duó pack 2*900ml /vaníliás/1800ml 1099,-Ft
Univer zöldborsó konzerv 400gr
75,- Ft
99,- Ft
Univer ketchup 700ml
219,- Ft Rebi-Dental fogkefe /több féle/ 1db
109,- Ft
Almapaprika /Észak üv./ 720ml
165,- Ft Rebi-Dental fogkrém /több féle/ 90gr
Good szappan (5 illat) 100gr
55,- Ft
Csemege uborka 6-9cm /Észak üv./ 720ml 155,- Ft
185,- Ft
Vajbab üveges /Parmen/ 720ml
185,- Ft Wc Illatosító gél (8 illat)150gr
Lecsó üveges /Parmen/ 720ml
155,- Ft Mozgófejes kétélû
1db
195,- Ft
Univer sûrített paradicsom 70gr
25,- Ft nõi borotva Red44 /5db-os/
Giana ananász darabolt 580ml
129,- Ft
Giana dobozos babkonzerv /több íz/ 425ml
69,- Ft Mozgófejes kétélû
195,- Ft
Rolnik torma 170gr
65,- Ft férfi borotva Red33 /5db-os/ 1db
Ferda gyerek fogkrém (alma, eper) 60gr
119,- Ft
Jasmine szardíniák 125gr
95,- Ft Rebi-Dental gyerek fogkefe (lágy) 2db-os 1db 185,- Ft
Blick folyékony súroló 700gr
129,- Ft
(olajos, paradicsomos, chillis)
109,- Ft
Globus szalontüdõ burgonyagombóccal 400gr 269,- Ft Clara sampon /kamillás, csalános/ 500ml

Üzleteink:
2626 Nagymaros, Magyar utca 21. Nyitva tartás: H-P 6-20, Sz 7-17, V 7-14
2623 Kismaros, Szokolyai út 3. Nyitva tartás: H-P 6-20, Sz 7-17, V 7-14
2621 Verõce, Rákóczi út 33. Nyitva tartás: H-P 6-20, Sz 7-17, V 7-14
ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

