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Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Petõfi SándorPetõfi SándorPetõfi SándorPetõfi SándorPetõfi Sándor
CsatábanCsatábanCsatábanCsatábanCsatában
 A földön is harag,
Az égen is harag!

Kifolyt piros vér és
Piros napsugarak!
A lemenõ nap oly

Vad bíborban ragyog!
Elõre, katonák,

Elõre, magyarok!

 Komoly felhõk közül
Bámul reánk a nap,
Rettentõ szuronyok

Füstben csillámlanak,
A sûrü lomha füst
Sötéten gomolyog,

Elõre, katonák,
Elõre, magyarok!

Ropog, hosszan ropog
Csatárok fegyvere,

Ágyúk bömbölnek, hogy
Reng a világ bele;

Te ég, te föld, talán
Most összeomlotok!

Elõre, katonák,
Elõre, magyarok!

Szilaj lelkesedés
Foly bennem, mint tüzár,

A vérszag és a füst
Megrészegíte már,

Elõrerontok én,
Ha élek, ha halok!
Utánam, katonák,

Utánam, magyarok!

Medgyes, 1849. (március 2-3.)

„A gonoszság megsokasodása miatt sokakban
kihul a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.“

(MT 24,12-13)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulóján,
március 15-én, csütörtökön 10 órakor kezdõdõ

városi ünnepségre, melynek helyszíne a mûvelõdési ház.

Az ünnepi megemlékezés közremûködõi
a Nagymarosi Férfikórus  Brusznyai Margit vezényletével és a
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola tanulói.

Nagymaros Város Önkormányzata

Jól szerepeltek a nagymarosi borászok
Az elsõ alkalommal meg-
hirdetett Pest Megye Bora
2007 címért folyó verse-
nyen, melyet a megyehá-
zán, február 6-án rendeztek,
igen jó eredményeket értek
el a nagymarosi borászok.
Mint már elõzõ számunk-
ban hírt adtunk arról, a Pest
Megye Bora 2007 címet és
Nagy Arany díjat nyert a
versenyen többek között fe-
hérbor kategóriában:
Heininger Károly 2006-os
Chardonnay bora.
(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON)

Heininger Károly átveszi az elisme-
rõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest
Megyei Közgyûlés elnökétõl

2007. március 5. - a lap ingyenes!
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Elfogadták a 2007.Elfogadták a 2007.Elfogadták a 2007.Elfogadták a 2007.Elfogadták a 2007.
évi költségvetéstévi költségvetéstévi költségvetéstévi költségvetéstévi költségvetést

Nagymaros Város Képviselõ-
testülete február 26-án tartott
ülésén elfogadta a város 2007.
évi költségvetését, melynek
bevételi és kiadási fõösszegét
755.955 ezer forintban és
86.700 ezer forint forráshi-
ánnyal állapította meg. A
mûködési forráshiány 57. 196
ezer forint, melyet mûködési
hitel felvételével, a felhalmo-
zási forráshiány – mely
19.505 ezer forint – felhalmo-
zási hitel felvételével old meg
az önkormányzat. A költség-
vetésben beruházási kiadá-
sokra 41.970 forintot, felújí-
tásra pedig 6.310 ezer forin-
tot irányoztak elõ.

A beruházási kiadások
számolnak a lakó- és pihenõ
környezet alakításával, a la-
kásállomány megóvásával, az
esetlegesen induló projektek-
kel, mint például termálkút
vízjogi létesítési terve, árvízi
védekezések vízjogi tervezé-
se, dunaparti napozó, Durisz
I. ütem, helytörténeti múze-
um. A felújítási kiadások a
legfontosabb munkákra – ál-
lagmegóvás, veszélyelhárítás
– terjednek ki.

A költségvetési elfogadá-
sa elõtt a képviselõk részle-
tesen tárgyalták, hogy milyen
intézkedéseket lehet még vég-
rehajtani az egyes intézmé-
nyekben ahhoz, hogy a költ-
ségcsökkentés mellett a mû-
ködõképességüket fenn tud-
ják tartani. A képviselõ-testü-
let a megalkotott költségveté-
si rendeletében az intézmé-
nyek engedélyezett létszám-
keretét 2007. január 1-tõl
151,5 fõben határozta meg.
Bontásban az intézményi lét-
szám a következõ:
Kittenberger Kálmán Általá-
nos és Mûvészeti Iskola lét-
száma 47 fõ, Gondozási Köz-
pont 13, Napközi Otthonos
Konyha 11,5, Napközi Ottho-
nos Óvoda 30, Mûvelõdési
Ház és Könyvtár 5, Mosoly
Térségi Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat 4, Ne-

Beszámoló a képviselõ-testületi ülésekrõl
velési Tanácsadó 4, Polgár-
mesteri Hivatal 37 fõ.

Nagymaros Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata
költségvetésének bevételi és
kiadási oldala – mely beépül
a város költségvetésébe –, a
törvény által meghatározott
640 ezer forint állami hozzá-
járulásból tevõdik össze.

*  *  *
Peren kívülPeren kívülPeren kívülPeren kívülPeren kívül

egyeztetnek aegyeztetnek aegyeztetnek aegyeztetnek aegyeztetnek a
Kodolányi fõiskolávalKodolányi fõiskolávalKodolányi fõiskolávalKodolányi fõiskolávalKodolányi fõiskolával

- A március 1-jén meg-
tartott rendkívüli képviselõ-
testületi ülésen a módosított
napirend elfogadása után elõ-
ször bizottsági tagok delegá-
lására, eskütételére került sor.
A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat képviselõi közül a
humánügyi bizottság szociá-
lis albizottságába Tresó Gyu-
lát, a pénzügyi bizottságba
Radics Károlyt, a humánügyi
bizottságba Farkas Jánost, a
városfejlesztési környezetvé-
delmi és városüzemeltetési
bizottságba Kiss Károlyt de-
legálták. A humánügyi bizott-
ságba külön delegálták
Radics Károlyt, aki a városi
képviselõ-testületi üléseken a
kisebbségi önkormányzat
szószólója. A humánügyi bi-
zottság kiegészül Kiss Péter
képviselõvel és Mándliné
Szabó Katalin külsõ taggal.

- Ezután fogadta el a tes-
tület a civil szervezet 2007.
évi támogatására vonatkozó
pályázati kiírást. A pályázati
összeg összesen 3 millió fo-
rint, a 2006-os adatok szerint
13 civil szervezet pályázhat
támogatásra. Azon civil szer-
vezetek nem pályázhatnak,
viszont, amelyek idõarányo-
san nem számoltak el a koráb-
bi támogatás felhasználásá-
val, valamint az önkormány-
zat felé tartozásuk áll fenn.

- Elfogadta a testület a
Gondozási Központ, a Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár, a Pe-
dagógiai Szakszolgálat, a
Gyermekjóléti és Családsegí-

tõ Szolgálat, valamint a Vé-
dõnõi Szolgálat 2006 évi és a
2007-es tervekrõl szóló be-
számolóit.

- Petrovics László pol-
gármester elõterjesztésében
beszámolt a Kodolányi János
Fõiskolával fennálló peres
ügy jelenlegi állásáról. A pol-
gármester elmondta: az
üggyel kapcsolatos tájékozó-
dás után megkérdezte a hiva-
tal ügyvédjét, hogy milyen
lehetõségei vannak az elõre-
lépésnek, s annak, hogy az
önkormányzatnak ez ne je-
lentsen többletköltséget. Az
ügyvéd a legjobb megoldást
a per szüneteltetésében látta.
Ez meg is történt, majd a pol-
gármester felvette a kapcso-
latot a fõiskolával. A tárgya-
lások azt mutatják, hogy a
fõiskola vezetõsége készséget
mutat a peren kívüli meg-
egyezésre. A képviselõ-testü-
let megismerve a fõiskolával
fennálló peres ügy elõrehala-
dására tett lépéseket, megha-
tározta azt a kártérítési össze-
get, amelyet peren kívüli
megegyezés esetén a fõisko-
la köteles megfizetni.

- A képviselõk megis-
merték és elfogadták a nagy-
marosi ún. „felvonulási lakó-
telep” hasznosításának lehe-
tõségeirõl, módjáról a „szál-
loda bizottság” emlékeztetõ-
je alapján készült polgármes-
teri beszámolót. A hasznosí-
tásra több lehetõség kínálko-
zik, melyek részletes kidolgo-
zása még folyamatban van.

- Az egyebek napiren-
dek között a képviselõk
egyetértettek azzal, hogy a
Társaság a Kárpád-Medence
Magyarságáért szervezet fel-
hívását, mely a nemzeti ün-
nepeink méltó megünneplésé-
re vonatkozik az önkormány-
zati újságban közzétegyék.

- Megismerve a testület
a polgármesteri elõterjesztést,
mely szerint két, életveszé-
lyes elektromos szekrény ja-
vításra szorul, úgy határoztak,
hogy mielõtt a javításukra
ajánlatokat kérnek be, tisztáz-
zák, hogy a szekrények biz-

tosan az önkormányzat terü-
letén vannak-e, s kinek a dol-
ga a megjavításuk.

- Foglalkozott a testület
a Nagymarosért Alapítvány
beadványával, amely a fõtér
burkolatának felújításával
kapcsolatos hibák felelõsei-
nek meghatározására egy ide-
iglenes bizottság létrehozásá-
ra tett javaslatot. A képvise-
lõk végül úgy döntöttek, hogy
ez ügyben nem hoznak létre
bizottságot, mert ezt a mun-
kát az önkormányzat város-
fejlesztési környezetvédelmi
és városüzemeltetési bizottsá-
ga is megvizsgálhatja. Emel-
lett felvetõdött igazságügyi
szakértõ bevonása a vizsgá-
latba. Ezzel egyetértettek a
képviselõk és megbízták a
polgármestert, hogy a követ-
kezõ testületi ülésig kérjen
több igazságügyi szakértõtõl
árajánlatot.

- A szobi kistérség aján-
latot tett, hogy Nagymaros is
csatlakozzon hozzájuk. A
testület egyelõre további ada-
tokat kér arra vonatkozóan,
ami alapján megvizsgálhat-
ják, megéri-e egy ilyen dön-
tést meghozni, a kistérséghez
csatlakozni. Egyetértettek vi-
szont a jegyzõ azon javasla-
tával, hogy hozzanak létre
Nagymaros-Visegrád kistér-
séget. Kérte a hivatalt, hogy
ennek lehetõségét is vizsgál-
ják meg.

- Elfogadták a Nagy-
családosok Egyesülete név-
használati kérelmében foglal-
takat.

- Grécs László, mint a
városfejlesztési környezetvé-
delmi és városüzemeltetési
bizottság elnöke felhatalma-
zást kért a testülettõl arra,
hogy tárgyalásokat folytat-
hasson a Nagymaroson,
Kárpátia Egyesület által ter-
vezett oktatási központ pro-
jektrõl – mely a Kárpát me-
dencében élõ állatoknak egy
vadasparkot hozna létre -, va-
lamint Nagymaroson létreho-
zandó kerékpáros országos
központról.
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Az Év európai jegybankára
Járai Zsigmond

Az Év európai jegybankára kitüntetést vette át London-
ban, Stephen Timewell-tõl, a The Banker magazin fõ-
szerkesztõjétõl a Financial Times székházában febru-
árban Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank elnö-
ke. Ezt a rangos elismerést azok a jegybankelnökök
kapják, akik a különösen kemény kihívások ellenére is
hiteles és átlátható monetáris politikát folytatnak. Járai
Zsigmond az elsõ magyar díjazott a Banker magazin
jegybanki kategóriájában.

A kitüntetés odaítélésének bejelentése után, január
30-i keltezéssel Petrovics László polgármester levél-
ben gratulált Járai Zsigmondnak, melyet az alábbiak-
ban teszünk közzé:

„Tisztelt Elnök Úr! Örömmel értesültünk róla, hogy
a The Banker nemzetközi magazin az év európai jegy-
bankárának választotta. Engedje meg, hogy Önkor-
mányzatunk nevében szívbõl gratuláljak Önnek, hogy
eredményes tevékenységét nemzetközi elismeréssel
tüntették ki.

Büszkék vagyunk nagymarosi kötõdésére és arra,
hogy Elnök urat és családját városunk polgáraiként tisz-
telhetjük.

További tevékenységéhez jó egészséget és sikere-
ket kívánunk, szûkre szabott pihenõidejéhez pedig azt,
hogy minél többször élvezhesse a gyönyörûséges nagy-
marosi panorámát.”

Munkarend változás a hivatalban
A 2007. március 15. ünnepi munkarendváltozás következtében

Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalának
ügyfélfogadási és munkarendje az alábbiak szerint alakul:

Március 9-én, pénteken
az ügyfélfogadás 8-16 óráig tart.

Március 15., csütörtök és 16. péntek
munkaszüneti nap lesz.

HUTTER JÁNOSNÉ JEGYZÕ

Jól szerepeltek a
nagymarosi borászok
(FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL)

Emellett Belányi Béla
Cabernet Sauvignon barrique
2005 borával vörösbor kategó-
riában arany, Cuvie 2006 bo-
rával rose bor kategóriában
ezüst, Gulyás Imre Bianca
2006 borával fehérbor kategó-
riában bronz minõsítést kapott.

Pest Megye Közgyûlése a
rendezvénnyel a megyében
élõ borászok munkáját, a bor-
termelõk és a borkedvelõ,
borfogyasztó emberek egy-
másra találását kívánta segí-
teni.  Emellett cél volt az is,
hogy Pest megyét meg tudják
különböztetni az ország töb-
bi részétõl, erre pedig kiváló
eszköz a minõségi borok fel-
kutatása, bemutatása és a bor-
turizmus fellendítése. A bo-
rokat egy neves szakmai zsû-
ri, többek között Terts And-
rás a Magyarországi Borren-
dek Országos Szövetségének
elnöke bírálta.

A Pest Megye Bora 2007
címet elnyerõ pincéket febru-
ár 21-én Szûcs Lajos, Pest
Megye Közgyûlésének elnö-
ke személyesen kereste fel és
adta át az elismerõ oklevele-
ket. Elsõ útja Nagymarosra,
Heininger Károly Vasút utcai
pincéjébe vezetett, ahová
12.30-kor érkezett. Az okle-
velek ünnepélyes átadása után
az elnök bejelentette: az idei
volt az elsõ, de egészen biz-
tosan nem az utolsó megye-
bor verseny. A mostani

ugyanis olyan jól sikerült,
hogy ezentúl minden évben
meghirdetik a versenyt.
„Negyven borász, összesen
100 féle jobbnál jobb bora
versengett a megyebor cí-
mért, és ez azt mutatja: ná-
lunk is vannak kiváló borok,
amelyek országos szinten is
megállják a helyüket! Ezért
érdemes segíteni õket a ma-
gunk lehetõségei szerint. A
piacra jutásukat, a marke-
tingeszközeiket a magunk
módján támogatjuk, használ-
hatják például a Pest Megye
Bora 2007 címet, a nyilvános-
ság felé mindenhol megjele-
nítjük, ajánljuk a boraikat!
Érdemes volt belevágni, meg-
mutattuk az egész országnak,
hogy vannak Pest megyében
is kiváló borászok és borok!”
– mondta köszöntõjében
Szûcs Lajos.

A házigazda, Heininger
Károly jóvoltából a jó hangu-
latú bor- és házikolbász kós-
tolóval egybekötött díjátadón
természetesen szó esett arról
is, hogy a megyei közgyûlés
nem csupán „trófeának” szán-
ja a Pest Megye Bora 2007
címet, de vásárolni is fog a
nemes nedûbõl, amely repre-
zentációs ajándékként szolgál
ezentúl. Szûcs Lajos kiemel-
te: nagyon nagy eredmény,
hogy a versenyen egyenlõ
esélyekkel indultak a legki-
sebb pincék a nagy és neves
borgazdaságokkal szemben.

Helyesbítés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi adó-
rendelet szövegezésében adminisztrációs hibánk miatt az
építményadó összege tévesen került kihirdetésre.

Az építményadó összege lakóház esetén a 13.§ (3.)
c.) pontjában valamint a 13. § (4.) bekezdésében helye-
sen: 125 Ft/m2. A rendelet többi része a képviselõ-testü-
let döntésének megfelelõen került közlésre.

Az adóösszeg helyesbítése valamint az esetleges túl-
fizetések az augusztusi egyenlegközléskor kerülnek kom-
penzálásra. Megértésüket köszönjük.

HUTTER JÁNOSNÉ

JEGYZÕ

TájékoTájékoTájékoTájékoTájékoztató az illetékkötelezettségekztató az illetékkötelezettségekztató az illetékkötelezettségekztató az illetékkötelezettségekztató az illetékkötelezettségek
befizetésbefizetésbefizetésbefizetésbefizetésének lehetõségérõlének lehetõségérõlének lehetõségérõlének lehetõségérõlének lehetõségérõl

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a fõvárosi és megyei
illetékhivatalok által 2006. december 31-e elõtt kiadott
készpénzátutalási megbízás (befizetési „sárga” csekk) útján sze-
retnének befizetési kötelezettségüknek eleget tenni, úgy azt a
„régi” befizetési csekken is megtehetik, tekintettel arra, hogy a
befizetések elszámolása már a 2007. január l-jétõl megnyitott új
megyei illeték beszedési számlákon valósul meg.

A 2007. január 1-jétõl a Magyar Államkincstár által kezelt új
megyei illeték beszedési számlákhoz kapcsolódó
készpénzátutalási megbízások az APEH regionális igazgatósága-
inak központi ügyfélszolgálatain, valamint kirendeltségein besze-
rezhetõek. A megyei illetékbeszedési számlákhoz, a mulasztási
bírsághoz, és a késedelmi pótlékhoz kapcsolódó bevételi szám-
lák számait és elnevezéseit honlapunkon (www.apeh.hu) megte-
kinthetik. Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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Február 15-õl a sürgõsségi el-
látás KIZÁRÓLAG az alább
felsorolás körébe tartozó sú-
lyos, SÜRGÕS esetekben díj-
mentes.

A nem sürgõs ellátásokért
1000 Ft vizitdíjat kell fizetni.

A 18 év alattiak ellátása to-
vábbra is ingyenes.

Ismételten felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy az ügyelet
CSAK TELEFONON érhetõ
el a 354-180-as számon.

Az ügyeletes orvosok nem
tartózkodnak a rendelõben, a
rendelõi ambuláns ellátás tele-
fonon történõ egyeztetés után
lehetséges.

 Sürgõs szükség körébe
tartozó, életet veszélyeztetõ
állapotok és betegségek

11.1. 1.  1. Életet veszélyez-
tetõ, vagy maradandó egész-
ségkárosodás veszélyével járó
(külsõ vagy belsõ) vérzés

1. Életet veszélyeztetõ,
vagy maradandó egészségká-
rosodás veszélyével járó (kül-
sõ vagy belsõ) vérzés

2. Átmeneti keringés- és/
vagy légzésleállással járó ál-
lapotok (pl. embolia, Adams-
Stokes-Morgagni szindróma,
syncope, fulladások, életet ve-
szélyeztetõ ritmuszavarok, kli-
nikai halál állapota)

Vizitdíj ügyeletben is
3. Életveszélyes endok-

rin- és anyagcsere állapotok, a
folyadék- és ion- háztartás
életveszélyes zavarai

4. Központi idegrendszeri
kompresszió veszélyével járó
kórképek (Pl. agyödéma, fej-
fájás, szédülés, tumor, gyulla-
dás, fejlõdési rendellenesség,
trauma)

5. Eszméletlen állapotok
6. Status epilepticus és tü-

neti görcsrohamok
7. Hirtelen fellépõ látásza-

var, látásvesztés, „vörös
szem”, szemsérülés

8. Szepszis
9. Magas halálozású, vagy

súlyos szövõdmények kialaku-
lásának veszélyével járó hirte-
len fellépõ, vagy progrediáló,
nem-sebészeti betegségek és
érkatasztrófák ellátása

10. Szülés, koraszülés, le-
pényleválás, súlyos terhességi
toxémia, eclampsia újszülött
ellátása, akut nõgyógyászati
vérzés

11. Sokk megelõzõ és sok-
kos állapotok, életveszélyes
allergiás és anaphylaxiás álla-
potok, szisztémás és
poliszisztémás autoimmun be-
tegségek krízis-állapotai

12. Az immunrendszer fo-
kozott, vagy kóros mûködésén,

illetve a csontvelõi vérsejtkép-
zés elégtelenségén alapuló he-
veny vérsejthiány-állapot

13. Veleszületett, vagy
szerzett véralvadási zavar
alapján létrejövõ heveny élet-
veszély

14. Akut légzési elégtelen-
ség, légút szûkület (pl.
gégeödéma, asthmás roham,
idegentest, fulladás)

15. Mérgezések
16. Akut hasi katasztrófák

és azok képében jelentkezõ,
nagy fájdalommal, görcsökkel
járó kórképek (Pl. bélelzáró-
dás, appendicitis, perforatio,
méhenkívüli terhesség, petefé-
szek ciszta megrepedése,
tuboovarialis tályog, kocsány-
csavarodott cysta, kizárt sérv,
epegörcs, vesegörcs, vérvize-
lés)

17. Égés-fagyás (III-IV.
fokú és nagykiterjedésû I-II.
fokú, és/vagy az életminõség
szempontjából különösen ve-
szélyeztetett testtájat vagy a
légutakat érintõ)

18. Elsõdleges sebellátás
19. Testüregek (koponya,

mellkas, has) és parenchymás
szervek (szív, tüdõ, lép, máj,
vese) sérülése

20. Compartement szind-
rómák

21. Nyílt törések és
decollement sérülések

22. Amputációk (replantá-
ciós lehetõségekkel vagy
azok nélkül)

23. Súlyos medencegyûrû
törések

24. Pol i t raumat izáció ,
többszörös sérülések

25. Búvárbalesetek, ma-
gassági betegség, keszonbe-
tegség, barotrauma

26. Áramütés, elektro-
trauma

27. Hõ- és hidegártalom,
kihûlés, hypothermia,
hyperthermia, napszúrás, hõ-
guta

28. Súlyos akut sugárárta-
lom és sugárbetegség

29. Öngyilkossági kísérlet
és szándék, mentális állapot-
tal összefüggõ közvetlen ve-
szélyeztetõ állapot

30. Heveny pszichés zava-
rok, pszichózisok

31. Infektológiai kórké-
pek, melyek önmagukban
vagy szövõdményeik révén az
életet veszélyeztetõ állapotot
idéznek elõ.

A fenti pontokba foglaltak
kizárólag friss sürgõsségi
betegellátás esetén  díjmente-
sek.

Ingyenes szûrõvizsgálatIngyenes szûrõvizsgálatIngyenes szûrõvizsgálatIngyenes szûrõvizsgálatIngyenes szûrõvizsgálat
március 24-én, szombaton

9-14 óráig a rendelõben

Bõrgyógyász,
Urológus (prostata szûrés)

vércukor, vérzsír,
vérnyomás,

EKG

Ügyfélfogadás a hivatalbanÜgyfélfogadás a hivatalbanÜgyfélfogadás a hivatalbanÜgyfélfogadás a hivatalbanÜgyfélfogadás a hivatalban
A polgármester és a jegyzõ

ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 14.00 - 16.00 óráig

A polgármesteri hivatal és
okmányiroda ügyfélfogadási
rendje:
Hétfõ:  13.00 - 16.30 óráig
Szerda:  8.00 - 12.00 és
            13.00 - 15.30 óráig
Péntek: 8.00 - 12.30 óráig

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
Jávorszky Ödön Kórházban a vizitdíj be-
fizetésének lehetõsége, 2007. február 19-
tõl (hétfõtõl) az alábbiak szerint bõvül:

- A szakrendelõben, a bejárat mel-
letti alpénztárban, csak a szakrende-
léseken kiadott visszarendelõ ambuláns
lappal rendelkezõ betegek tudnak fizet-
ni. A befizetést követõen mehetnek a
szakrendelésre.

- A labor vizsgálatok vizitdíj
befizetése, a labor melletti fizetõhe-
lyen történik (szakrendelõ I. emele-
ten).

- A röntgen, ultrahang és CT
vizsgálatok vizitdíj befizetése a rönt-
gen osztályon lehetséges (kórház fõépü-
let, I. emelet).

Közérdekû közlemény
- A Tüdõgondozó Intézetben

mûködõ EKG, illetve tüdõgyógyásza-
ti vizsgálatok vizitdíj befizetése, a tü-
dõgondozóban – helyben – történik.

Kérem, hogy azok a betegek, aki-
ket telefonon jegyeztek elõ, akiknek
nincs beutalójuk, illetve beutaló
nélkül is igénybe vehetõ szakrende-
lésre kívánnak menni, vagy új be-
tegek, a kartonozó 1-2-3-as ablaka-
inak valamelyikébe menjenek elõ-
ször TAJ kártyájukkal.

Felvételüket követõen mehetnek az
alpénztárba vizitdíjat fizetni.

Köszönöm a türelmet és az együtt-
mûködést!

DR. ERÕS ANDRÁS

FÕIGAZGATÓ
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A Nagymarosi Dunai Svábok
Közösségének szervezésében
igen nagy sikerû bál megren-
dezésére került sor február 24-
én. A részt venni akarók vá-
rakozáson felüli létszámmal
jelentkeztek, s a batyubálba
minden elképzelhetõ otthoni
finomsággal és igen jó hangu-
lattal jöttek el. Ezt még tetéz-
te a Mányi sramli zenekar hét-
tagú csapata, akik folyamatos,
vidám, játékos elõadásukkal,
zenéjükkel nem engedték a
hangulatot lankadni. Jó hírün-
ket öregbítve február 22-23-

án (csütörtök-péntek) a váci
Elektro Szignál televízió is
interjút közvetített a rendez-
vényrõl.

A bevezetõben a jelenlé-
võk tájékozódhattak a sváb
kör megalakulásának lénye-
gérõl (magyarságunk mellett
a sváb identitás megtartása),
eddigi tevékenységükrõl, tag-
jaik bemutatásáról. Öröm-
teljes, hogy a tagok soraiban
a fiatal és idõsebb korosztály
egyaránt megtalálható, s
ugyanez volt tapasztalható a
bálon megjelentek összetéte-
lében is. Vidám, minden kor-
osztályt és nációt képviselõ,
lelkes bálozók múlatták az
idõt hajnalig, barátságos, csa-
ládias hangulatban.

A mûsor a Kittenberger

Kálmán Általános és Mûvé-
szeti Iskola növendékeinek
elõadásával kezdõdött, melyet
Kovácsné Hangrád Katalin
pedagógus tanított be, és szép
létszámú gyerekcsapattal mu-
tatta be a polka tánclépéseit.
Örömünkre szolgál, hogy si-
kerül az ifjúság felé is meg-
nyitni ennek a kultúrának a
lehetõségeit és élni annak
minden szépségével. Köszön-
jük Katinak és a gyerekeknek
ezt a példás, helyi kultúrát ki-
emelõ és továbbvivõ mûsort.
Köszönjük továbbá Zsombo-

ri Miklósnak azt a lelkese-
dést, amivel már hagyo-
mánnyá tette tánccsoportjai-
val a sváb-tánc bemutatását.
Most a Wildernrosen tánc-
együttes fergeteges táncát él-

Sváb bál 2007. február 24-én
Aki kimaradt, lemaradt!

vezhettük, bevonva a közön-
séget is az elõadásba. Közben
a Nagymarosi Nyugdíjas
Klub tagjai sem tétlenked-
tek! Meglepetés mûsort ad-
tak elõ! Tagjaik dirndli ruhá-
ban, bõrnadrágban táncoltat-
ták meg a jókedvre fogékony
közönséget, akik Zebe-
génybõl,Verõcérõl és még
Berkenyérõl is érkeztek.
Kellner Györgyi dirndli ruhá-
kat árusított, melynek nagy
volt a keletje, hiszen készülni
kell a szeptember 22-i nyílt-
téri sváb piknikre is.

A rendezvényt megtisztel-
te Petrovics László polgár-
mester és családja akik tom-
bolaként egy tortát ajánlottak
fel -, továbbá képviselõk, és
Janovics Tibor alpolgár-
mester is.

A tombola fõnyereménye
egy utazási utalvány és hoz-
zá egy bõrönd a BTA Uta-
zási Iroda jóvoltából, szék-
helye Verõce, melyet
Hontiné, Mártika nyert meg.
Támogatóink voltak még a
Bázis Trade Kft, Alíz cukrász-
da, Ocsenás Jánosné, Schült
Ferenc, Döbrössyné Valentin
Kriszta, Skoda Gabi a Csoda-
szalonból. A nyeremények
között volt DVD lejátszó,
mikrohullámú sütõ, és fritõz,
több háztartási gép, torta, sváb
kalács és sütemények, disznó-
toros és még lehetne sorolni.
A paravánokon Legényné
Andresz Gréti festményeit
mutatta be.

Köszönettel tartozunk
mindazoknak, akik megtisz-
telték rendezvényünket. A se-
gítõ nyugdíjas klub és sváb
közösség tagjainak, a mûve-
lõdési ház dolgozóinak és
mindazoknak, akik a tombo-
la nyereménnyel szponzorál-
ták a rendezvényt. Köszönet
Furucz Angelikának és Ani-
tának, Papp Béláné Margó-
nak, Nádasdi Gyuláné Teriké-
nek, akik kifejezetten sváb
recept alapján készítették a
felkínált süteményeket, tortá-
kat, kalácsot, káposztát.
A Nagymarosi Dunai Svábok
Közösségének nevében:

IVOR ANDRÁSNÉ SZERVEZÕ
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A reformkori Magyarország
szép törekvéseihez hasonlóan
nemes célért, az iskolások, a
gyermekek javára rendeztük
meg idei alapítványi bálunkat.
Ma, a XXI. század elején az
anyagi haszon mindenek fe-
lett-valóságának romanti-
kátlan korát éljük. Kell vala-
mi - szülõnek, tanárnak, gyer-
meknek egyaránt -, ami kiemel
a szürkeségbõl, örömmel tölt
el úgy, hogy közben az átlag-
embernél többnek érezhetjük
magunkat a szent célért hozott
áldozat nyomán. Hát még, ha

eközben értékes, szép produk-
ciókban gyönyörködhetünk,
amiket ráadásul a számunkra
legfontosabbak: gyermekeink
adnak elõ! A tánctanulás mel-
lett illemtanból, emberhez
méltó viselkedéskultúrából is
kapnak leckét a fiatalok. So-
kan közülük azt is elhatároz-
ták, hogy ezentúl nemcsak
diszkóba, hanem néha-néha
bálba is el fognak menni, - így
a kisvárosi szép hagyományok
szellemének ápolásáról is be-
szélhetünk a bál kapcsán.

Az iskola alapítványi báljáról
Bozóki Marianna és
Heinczinger Balázs táncokta-
tók keringõi és modern kore-
ográfiái méltán arattak sikert.
Ebben az évben ért 10. évébe
a mûvészeti képzés iskolánk-
ban. A nyolcadikosok minden
mozdulatán látszott, hogy igen
gyakorlottak a mozgásmûvé-
szetben: elegánsan, szépen ad-
ták elõ a nyitótáncokat. A je-
lenlévõk nagy meglepetésére
az egyik modern táncban az
igazgató úr, a másikban pedig
Heinczné Cserni Katalin osz-
tályfõnök is közremûködött! A

bált Petrovics László polgár-
mester és Laczi István igazga-
tó úr nyitotta meg. A „bál-
anya” Bergmann Péterné volt.
A bevételt iskolai  célokra for-
dítjuk, hisz azokat a feladato-
kat is finanszíroznunk kell,
melyekre az állam ma már nem
tud pénzt adni: tanulmányi ju-
talmak, vetélkedõk nyertesei-
nek díjazása, év végi  kitünte-
tések, a tanulásban, sportban
kiemelkedõ de kevésbé jómó-
dú tanulók utazási vagy tandíj-
támogatása, a versenyek bene-

Adi papírbolt. Alapfa (Kok Gá-
bor, Nádasdi Ildi),  Ambrus
Béláné (Fire Box Kft.)

Ambrusné Molnár Csilla
pedikür, Azokri Bt,  Balázs
Róbertné, Csajka Andrea
elektrokozmetikus, a CBA,  Da-
vis cipész, csizmadia és bõrdísz-
mûves mûhely, Dunakanyar
Utazási  Iroda (Fõ tér), Ezüst
Bagoly Alapítványi Könyvtár,
Bp., Fazekas Gabi fodrász,
Flamich Gábor (Nagygombóc),
dr. Konkoly Rita pedikûr-mani-
kûr,  Fortuna divatbutik, Fõ téri
patika, Fõ téri élelmiszerbolt
Ugrai Mária, Garami Mária kép-
zõmûvész,  Gyatyel Mónika fod-
rász, Hajek Csilla fodrász, har-
madik b osztály, Hegedûs Sarol-
ta masszázs, hetedik a osztály,
Heincz Károly mûszerész vállal-
kozó, Hlaván Csaba (Hlaván
Bt.), HÓD Kft, Jakus Mihályné
(Éva baromfibolt), Karsán szõr-
me, Kék Duna Nagymaros Bt,
(ifj. Mészáros András), Kiss Pé-
ter fényképész, Kóka Bt (Kiss
Károly, Korona kisvendéglõ
(Ormándy Vendel), „Magdi sza-
lonja” szabás-varrás, Magyar
Edit Pilates oktató, Marosnet
Kft, (Heincz Tamás), Mároki
Csaba  vendéglõs,  Márti szõ-

nyeg, Maros pék, Maurer Tamás
MAROSPAN Kft, Mozga Péter
masszázs, Nagymaros Város
Önkormányzata, Papp Ildikó, Pi-
ramis Építõház Kft, Nemes
Antalné (rövid-és divatáru-ke-
reskedõ), Paduc horgászbolt
(Csillag László), Palásti Ildikó
(Váci úti virágbolt), Panoráma
élelmiszer, Skoda Gabi fodrász,
Széplasz Julika zöldségboltos,
Szilágyiné Franyó Emese koz-
metikus, dr Szili Zsoltné virág-
boltos,  Czipott Zoltán fotós,
Szûcs Géza autószerelõ, Teri
butik (Fõ tér), Tip-Top zokni –
Ábrámné Burgermeister Móni,
Tono büfé (Müller Antal), Va-
lentin Antal  élelmiszerboltos,
Valentin József vállalkozó, Vár-
nagy Béla, Zellerné Jung Erzsé-
bet virágboltos, Zoller István
vállalkozó.

Köszönjük az adományokat
és azoknak a szülõknek munká-
ját is, akik segítettek a szerve-
zésben (tombola-ajándékok, báli
segítség, stb.) Medvikné Hutter
Erika, Vandrusné Andi,
Rudnyánszky Szilvi, Budáné
Vadkerti Márti, Kovácsné Vad-
kerti Zsuzsi, Horváth Andi, Ha-
lász Szilvi, Rudolf Kriszta,
Henyeiné Galszter Erika.

Az alapítványi bál szponzorai

Laczi István igazgató, a Limbókirály

A 8/b

A 8/a

vezési díjai, oktatási segédesz-
közök vásárlása, stb. A báli
bevétel mellett a Nagymarosi
Iskoláért Alapítvány számláján
megjelennek az 1 %-ról szóló
egyéni adóátutalások. Ezúton is
köszönjük a tavalyi felajánlá-
sokat!  (Emlékeztetõül ismét
közöljük az alapítvány számla-

számát: 19182779-1-13 ) Kö-
szönjük a tombola-ajándékok
idei felajánlását a cégeknek és
magánszemélyeknek!

Összefogásból, segítõkész-
ségbõl ezúttal is kitûnõre vizs-
gázott a nagymarosi közösség.

VALENTIN JÓZSEFNÉ, A BÁL

SZERVEZÕJE.
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Vannak kerek dátumok, me-
lyek visszapillantásra, szám-
vetésre késztetnek. Ilyen ese-
ményhez érkezett a Nagyma-
rosi Képzõmûvészeti Egyesü-
let, mely megalakulásának
25. évfordulóját ünnepli.

1982-ben egy hat fõs, kép-
zõmûvészet iránt érdeklõdõ,
rajzolni, festeni kedvelõ kis
csoport Tóth Nándor vezeté-
sével hetenként foglalkozáso-
kat tartott a nagymarosi mû-
velõdési házban. Akkor még
nem lehetett tudni, milyen
jövõ vár a Nagymarosi Kép-
zõmûvész Kör névvel illetett
kis csapatára. Önbizalmat
adott 1984-ben az elsõ közös
kiállításunk. Létszámban gya-
rapodva lassan kinõttük a mû-
velõdési ház kistermét, és
1991-ben áttelepültünk szak-
körünkkel a Váci úti volt rend-
õrség épületébe. Innen a hideg
és a mennyezetrõl csepegõ
esõvíz kergetett el minket,
majd a volt DURISZ épületé-
ben otthonosan berendezked-
tünk. Ez azért is nevezetes
helyszín volt, mert itt alakul-
tunk egyesületté 1999-ben, hi-
szen közösségünk ekkor már
stabilnak és fejlõdõképesnek
mutatkozott. Ezzel egyidejû-
leg kaput nyitottunk a környe-
zõ települések mûvészet iránt
érdeklõdõ amatõr, vagy profi
szinten alkotó mûvészeinek.

Jelenleg a Nap út 13. szám
alatti iskolai rajzterem félho-
mályában (volt Scultéty-ház)
mûködik alkotó mûhelyünk.
Mára 43 fõt számláló egyesü-
letünkben a nagymarosi alko-
tók mellett Zebegényben,
Gödön, Vácon, Dunakeszin,
Budapesten élõ alkotókra is
büszkék lehetünk.

Miben rejlik egyesületünk
vonzereje és megtartóereje?

Abban, hogy egymást se-
gítõ, megbecsülõ baráti kö-
zösség vagyunk.

Abban, hogy lehetõségünk

Egy szerényen büszke
visszatekintés

van elõadásokon és foglalko-
zásokon keresztül a tovább-
fejlõdésre.

Abban, hogy számos kö-
zös programmal ötvözõdünk
a szó legszorosabb értelmé-
ben egyesületté.

Abban, hogy a mûvészet-
rõl alkotott felfogásunk azo-
nos. Szeretjük a szépet, az
esztétikai élményt adó kör-
nyezetünket közérthetõ mó-
don tolmácsolni, legyen az
festõi, grafikai, textil vagy
szobrászati alkotás.

Számos kiállításon mutat-
koztunk be mûveinkkel.
Évente kétszer, tavasszal és
õsszel Nagymaroson, egyéni
és csoportos kiállításokon a
környezõ teleküléseken, de
határainkon túlra Szlovákiá-
ba és Erdélybe is visszük
egyesületünk és Nagymaros
jó hírét. Országos megméret-
tetésen is részt vett a NaKE,
melynek eredményére joggal
lehetünk büszkék: „A zsûri
megtekintette a beadott alko-
tásokat és megállapította,
hogy az egyesület vala-
mennyi tagja mûvészileg ér-
demes a bemutatkozásra.
Módszertanilag példaértékû-
nek tartjuk, hogy amatõr és
professzionális alkotók vál-
lalnak egységes közösséget,
vállalva az egymás fejlõdé-
sét szolgáló alkotói attitû-
döt.” Vélekedik a XIX. Or-
szágos Képzõ és Iparmûvé-
szeti Kiállítás zsûrije.

Visszapillantva megelége-
déssel nyugtázzuk az eltelt 25
évet és reméljük, hogy mos-
toha körülményeinktõl függet-
lenül a jövõben is sikerül meg-
tartanunk egymást segítõ, ba-
ráti közösségünket és egyre
színvonalasabb alkotásokkal
fogjuk megörvendeztetni az
érdeklõdõ, mûvészetekre fo-
gékony kiállítás-látogatókat.

M. GARAMI MÁRIA

A NAKE ÜGYVEZETÕ ELNÖKE

A Váci Jeszenszky® Balett Vác
Város Mûvészeti Díjas társula-
tának gyermektánckara, Debrei
Zsuzsanna és Arany Tamás
színmûvészek közremûködésé-
vel Budapesten is nagy sikert
aratott. Mary Poppins címû ak-
robatikus táncszínházi gyer-
mekdarabjuk budapesti bemu-
tatója négy hónappal elõre dup-
la teltházat vonzott. Produkci-
ójuknak a belváros egyik leg-
elegánsabb helyszíne, az
Aranytíz Mûvelõdési Központ
adott otthont színháztermében
2007. január 18-án.

Csermely György, a Váci
Jeszenszky® Balett igazgatója
lapunknak elmondta, hogy a
korábban általuk bemutatott
Mary Poppins elõadás anyaga
teljes mértékben átdolgozásra
került, Majsai László rendezõ
közremûködésével. Hosszabb,
látványosabb és összetettebb
lett. Az új elõadás fogadtatása
a közönség részérõl Szlováki-
ában és Budapesten is kitûnõ
volt.

 Tudomásom szerint emel-
lett több dologgal is foglalkoz-
tak még az elmúlt idõszakban.
Említene ezek közül is néhá-
nyat?

 Szívesen! Gyermektáncka-
runk egyik tagja, Fidel Betti-
na artista kaucsuk számával az
RTL Klub Televízió meghívá-
sára különleges produkciókat
bemutató egyik mûsorukban
szerepel majd. A felvételek
már elkészültek, adásba kerül-
ni elõreláthatólag február má-
sodik felében, a délutáni mû-
sorsávban fog.

 Én láttam ezt a kaucsuk
számot a 2006 februári bemu-
tatójukon, ez egy profi artista

produkció. Elképesztõen haj-
lékony ez a kislány!

 Pontosan ezt az adottságát
fedeztük fel és ennek okán a
Jeszenszky Alapítvány ösztön-
díjasaként speciális képzés ke-
retében fejlesztettük õt. A má-
sik, említést érdemlõ ered-
mény, hogy felnõtt tánckarunk
a 2006 év végén Budapesten
megrendezett nemzetközi
összmûvészeti fesztiválon
Grand Prix-t nyert. Jazztánc
kategóriában lettek aranyér-
mesek. Ezen a fesztiválon több
mint száznyolcvan külföldi és

több mint nyolcvan produkció
került bemutatásra. Ezen kívül
több helyszínen koncerteztünk
Jubileumi Operett Musical Est
címû mûsorunkkal bel- és kül-
földön egyaránt a Budapesti
Operettszínház és Madách
Színház sztárjainak közremû-
ködésével. Több exkluzív
meghívásnak is eleget tettünk.
Többek között a 2006-os Miss
Hungary választás országos
döntõjén mindkét felvonás
nyitótáncát mi mutattuk be. Itt
természetesen felnõtt táncosa-
ink dolgoztak, de a gyermek-
tánckarunk is igen elfoglalt.
Együtt dolgoztak a Fõvárosi
Cirkusz Színházzal, valamint
készülnek az új megméretteté-
seikre is.

Végezetül szeretném meg-
említeni, hogy a Váci Je-
szenszky® Balett gyermek-
tánckarának elõképzõ csoport-
jaiba számos nagymarosi diák
jár, Maurer Fruzsina már tag-
ja is a balettnek. Reméljük a
jövõben minél több nagymaro-
si fiatalra számíthat táncka-
runk.

H. E.

Mary Poppins tovább hódít
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Rendkívül jó hangulat és
nagy lelkesedés jellemezte a
február 15-én megrendezett
gyerektáncházunkat. Folyt a
tea, tálcaszám fogytak a sü-
temények, a zenérõl pedig a
lankadatlan lelkesedéssel
játszó Valkó zenekar gon-
doskodott.

A mûvelõdési házba ér-
kezõ mintegy százötven
gyerek és felnõtt három órán
át táncolhatott magyar nép-
zenére, sõt, a különbözõ
néptáncok egyszerûbb lépé-
seit és néhány népi játékot

is elsajátíthatott. Akik a fá-
radhatatlan zenekarral ellen-
tétben egy kis szusszanóra
vágytak, felfrissülhettek a
büfében, ahol a rendezvé-
nyen részt vevõ anyukák ké-
szítette finomságokból válo-
gathattak, vagy átmehettek a
kézmûves mûhelyébe, ahol
similabda és maszk készíté-
se folyt. Az arcfestésnek

Gyerektáncház kölyökgólyáknak
most is nagy sikere volt, dél-
után négytõl este hétig fo-
lyamatosan kígyóztak a so-
rok.

A gyerektáncháznak
azonban a tartalmas kikap-
csolódáson kívül volt még
egy másik, fontos célja: az
óvodai néptáncoktatás költ-
ségének elõteremtése azok-
ból az önkéntes adományok-
ból, amelyet a résztvevõktõl
és a támogatóktól kaptunk
az est folyamán. A tánctaní-
tás ötlete tavaly nyáron fo-
galmazódott meg, amikor a

nagymaro-
si anyukák
csemetéik
jó állapot-
ban lévõ,
de felesle-
ges játéka-
ikat aján-
lották fel
azért, hogy
e l i n d u l -
hasson a
m a r o s i
ó v o d á k
középsõ és
n a g y c s o -

portosai számára a néptánc
oktatás. A nagy népszerû-
ségnek örvendõ táncórákat
csak úgy lehet folytatni a kö-
vetkezõ tanévtõl, ha ismét
összefognak a nagymarosi
szülõk és összegyûjtik a to-
vábbi néptánc foglalkozások
költségeit. Ezért határoztuk
el, hogy rendszeresen szer-
vezünk kulturális, a magyar

népi hagyományokhoz kap-
csolódó programokat a gye-
rekeknek. Ennek elsõ ren-
dezvénye volt a februári
gyerektáncház, a következõ
áprilisban lesz, amikor Fá-
bián Évát szeretnénk meg-
hívni egy újabb, mesélõs-
táncos délutánra.

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni támogatóinknak:

ANNA Klubnak, a nagyma-
rosi CBA-nak, a Bonafort
Kft-nek, Drobilich János-
nak, a Hód Kft-nek és a mû-
velõdési ház dolgozóinak tá-
mogatását, valamint min-
den, a rendezvény létrejöt-
téhez hozzájáruló résztvevõ-
nek pedig az önzetlen segít-
séget.

KÖLYÖKGÓLYA KLUB

Kismamák figyelem!
Babaruha börze (cserebere) lesz

március 10-én 10-14 óráig
a mûvelõdési házban.

A börze alatt a gyermekekre a Nagymarosi
Nyugdíjas Klub tagjai felügyelnek.

MAKRAI FERENCNÉ

KLUBVEZETÕ
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Kedves Olvasó!
Egy hónappal ezelõtt régi fény-
képfelvételek kerültek kezem-
be a nagymarosi futball hõsko-
ráról. Megkapó, bizsergetõ ér-
zés volt látni a ma is köztünk
élõ egykori játékosokat fiata-
lon, és az idõközben eltávozot-
takat 50-60 évvel ezelõtt, ere-
jük teljében. A hirtelen ötlet-
tõl egyenes út vezetett a meg-
valósításig: felkeresni a köz-
tünk élõ „öreg harcosokat”, a
régi idõk tanúit, hogy muzeá-
lis értékû fényképeik nézege-
tése közben megosszanak ve-
lem és az Olvasóval néhány
érdekes történetet.

Elsõként Szirtes (Schnerch)
„Jóska” emlékei közt tallózha-
tunk. Józsi bácsi a 40-es, 50-
es években rúgta a bõrt Nagy-
maroson. Civilben a helyi gép-
gyárban kezdett technológus-
ként, 25 éves munkaviszony
után üzemvezetõként köszönt
el az erõmû építkezés  miatt
felszámolásra kerülõ gépgyár-
ból. Végül a nagymarosi
KTSz-ben ledolgozott évek
múltán ment nyugdíjba.

Az alábbiakban az Õ emlé-
kezése olvasható:

A visszatekintést az ifista
évektõl kezdeném. A háború
alatt a gyalogság több helyen
beásta magát a focipálya terü-
letén. Ezeket az árkokat, göd-
röket nem kis feladat volt el-
tüntetni, és a szánalmas, feltúrt,
kiégett gyepû területbõl újra
valódi futballpályát csinálni. A
háború után Szegedi Nándi, az
elsõ csapat játékosa szedte, és
fogta össze az ifjúságot, aki
ráért, odakinn dolgozott,
egyengette a pályát.

1945-46-ban úgy indult újra
a bajnokság, hogy nem volt
elég szerelés. Ezért az ifi csa-
pat az ún. mezítlábas bajnok-
ságban játszott. Ez szó szerint
azt jelentette, hogy bár nagy-
pályán folyt a küzdelem, sem
tornacipõt, sem másmilyen ci-
põt nem húzhattunk fel, csak
mezítláb szabadott játszani.

Valamivel késõbb, amikor
már akadt szerelés, maga az
átöltözés okozott némi problé-

Patinás képek, patinás történetek
mát. Mivel a pályán nem
volt öltözõ, a hazai és a
vendégcsapat is benn a
faluban, a „Proliban”
öltözött át. Aztán akár tél
volt, akár nyár, szerelés-
ben gyalog baktatott ki
mindenki a Duna-parton
a pályára.

Az ötvenes évek ele-
jén két felnõtt csapata
volt Nagymarosnak, az
„egy”, és a „kettõ”.
Mindkét csapat külön
edzõvel, intézõvel ren-
delkezett, és külön baj-
nokságban indult. A két
csapat között akadt némi
rivalizálás, ezt magam is
megtapasztaltam, mikor
bekerültem a „kettõbe”. Itt egy
nagyon jó szellemû társaság
kovácsolódott össze hamaro-
san, és az erdész Kõhalmi Já-
nos bácsi irányítása alatt baj-
nokságot is nyertünk.

Akkoriban más szórakozá-
si lehetõség nemigen volt, ezért
vasárnaponként sokan körbe-
állták a pályát, rangja volt a
helyi futballnak. Hornyák Jós-
ka bácsi, Nádasdi Gyula bácsi,
Mosonyi Jóska bácsi, Bótz Béla
bácsi, mint vállalkozó kedvû és
áldozatkész intézõk, rengeteget

törõdtek a csapatokkal. Rész-
ben nekik köszönhetõen a
meccsek után az Iszák vendég-
lõ (mai Diófa) nagyterme állt
a játékosok rendelkezésére,
ahol a drukkerek és a vendég-
lõs jóvoltából mindig akadt
némi iszogatni való.

A mellékelt csapatkép az
ötvenes évek közepén készült,
itt már az elsõ csapat tagjaként
rúgtam a labdát. A képen lát-
ható csapathoz fûzõdik a kö-
vetkezõ történet:

Fótra mentünk futballozni

A képen látható játékosok (balról jobbra): Szalma Róbert, Szirtes József, Zöld-
vári Gyula, Gál Reusz, Hoffmann László, Raszler János, Nieberl Laló, takarás-
ban talán Mayer Vince, Ferbert Ferenc, Szokob Dodi, Rothbauer Ferenc

Szirtes József

az egyik vasárnapon, amikor az
öregek – Zöldvári Gyuszi,
Raszler „Pusaj”, Ferbert Feri
– közül bedobta valaki: ma
csak akkor játszunk, ha profik
leszünk, és pénzért focizha-
tunk. Ez azért volt meglepõ
számunkra, mert alaphelyzet-
ben természetesen a meccsek
utáni egy-két maflán kívül (ke-
vés bor, sok szóda) soha sem-
mit nem kaptunk. Értetlensé-
günk láttán az öregek titokza-
tosan elvonultak Nádasdi Gyu-
la bácsihoz, az intézõnkhöz, és
hosszas duruzsolásba kezdtek.
Végül meggyõzték az öreget
arról, hogy az újpesti állomá-
son ne szálljanak fel a fóti csat-
lakozásra, hanem gyalog men-
jenek át Fótra, hisz nincs az
olyan messze. A jegyek árát
pedig osszák el a játékosok
maguk között. Így is lett, a
marha melegben, a homokos,
poros úton gyalog poroszkál-
tunk át Újpestrõl Fótra, ahol
ezek után egy igen kemény,
brusztolós meccs várt reánk.
Így játszottam a nagymarosi
csapatban életemben elõször,
és utoljára pénzért, profi stá-
tuszban.

LEJEGYEZTE:
HEININGER FERENC
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Tisztelt nagymarosiak!
Régen olvashattak Nagyma-
ros labdarúgásáról az újság
hasábjain. A legutóbbi hír az
volt, hogy bajba került Nagy-
maroson a labdarúgás. A ko-
rábbi elnök lemondott és a
klub a megszûnés határára
került. A felnõtt csapat játé-
kosai egytõl egyig más csa-
patokhoz igazoltak. Sajnos a
helyi játékosok is.

Egy páran úgy gondoltuk,
hogy nincs ez így jól. Elkezd-
tük az új csapat szervezését
olyan nagymarosi fiatalokból,
akik korábban más csapatok-
ba igazoltak, vagy abbahagy-
ták a focit. A bajnokság kez-

A Nagymaros FC hírei
dete elõtt kb. két héttel állt
össze a felnõtt keret, több if-
júsági korú játékossal kiegé-
szülve. Sikerült a serdülõ, il-
letve ifjúsági csapatot is elin-
dítani a bajnokságban.

Az õsz folyamán újjászer-
veztük a klub tagságát és pár-
toló tagságát. A rendkívüli
közgyûlés megválasztotta az
új elnökséget. Elnöknek Ma-
jor Lászlót, elnökhelyettesnek
Kocsis Norbertet, elnökségi
tagoknak Bartha Györgyöt,
Tresó Gyulát és Valentin
Lászlót választotta.

A közgyûlés még két fon-
tos dologban döntött. Döntés
született arról, hogy a 2007-

Bajnoki mérkõzésekBajnoki mérkõzésekBajnoki mérkõzésekBajnoki mérkõzésekBajnoki mérkõzések
Március 18., 15 óra:

Nagymaros FC – Kóspallag

Március 24., 15 óra:
Vác-Deákvári SE – Nagymaros FC

Március 31., 15 óra, ifi 13 óra:
Nagymaros FC – Kismaros SC

Április 8., 15.30 óra, ifi 13.30 óra:
Nõtincs SE – Nagymaros FC

(Vác, Reménység pálya)

Locsoló bál
A Nagymaros FC hosszú idõ után újra húsvéti locsoló bált
rendez.

Szeretettel várunk minden kedves szórakozni vágyót.
A jó hangulatról – terveink szerint – a Heinczinger zene-
kar, illetve a Randa Lear együttes gondoskodik. A bál ide-
je: 2007. április 8., 20 óra.

Asztalfoglalás a mûvelõdési házban, illetve a könyv-
tárban.

Tisztelt Adózók!Tisztelt Adózók!Tisztelt Adózók!Tisztelt Adózók!Tisztelt Adózók!
Kérjük, hogy adójuk 1 %-
át a Nagymaros Futball
Club számlájára ajánlja fel!
Nagymaros Futball Club
Adószám: 18673168-1-13
Elõre is köszönjük.

MAJOR LÁSZLÓ

NAGYMAROS FC ELNÖKE

es évben a klub-
tagsági díj 1000
forint/hó, a párto-
lótagsági díj pe-
dig 500 forint/hó.
Döntés született
arról is, hogy a
klub tiszteletbeli
tagja lehet az a 65
évnél idõsebb,
volt nagymarosi
futballista is, aki
szeretne Nagy-
maros labdarúgá-
sában tevékenyen
részt venni. Arra
kérnénk az érdek-
lõdõket, hogy személyesen,
vagy telefonon értesítsék az
elnökség tagjait.

Major László
06-30/851-4061

Kocsis Norbert
06-70/525-5838

Bartha György
06-30/999-1389

Tresó Gyula
06-20/324-5269

Valentin László
06-30/644-3195

A következõ számban
közöljük a Nagymaros FC
igazolt labdarúgóinak név-
sorát.

A Nagymarosi Kajak-Kenu
Sportegyesület nevében szeret-
nék köszönetet mondani mind-
azoknak, akik az elmúlt évek-
ben a személyi jövedelemadó-
juk 1 %-ának felajánlásával
egyesületünket támogatták.
Ezen összegek megteremtették
azt a lehetõséget, hogy fiatalja-
ink sportolási körülményei ja-
vulhassanak. Az országos pont-
verseny alapján sportklubunk
évek, évtizedek óta az élme-
zõnyhöz tartozik. Ezt bizonyít-
ják az Országos Bajnokságon
elért helyezéseink, továbbá a
nálunk kinevelt ifjúsági és fel-
nõtt Európa-, Világbajnok, va-
lamint olimpiai helyezett ver-
senyzõk, akik hírnevet szerez-

Tisztelt Adózók!
Az elmúlt év végén különbözõ bök-
verseket levegõztettek Nagymaro-
son. Név nélkül. Némely imádóm
úgy látta célszerûnek, hogy szerzõ-
ként engem hirdessenek meg. Töb-
bekkel közöltem: nem én teremtet-
tem e királydinnyéktõl hemzsegõ
homokbuckákat.

Persze ez nem jelenti azt, hogy
minden viszályszító akaratosságot,
amit aláírnak, azzal egyetértek. Nem
értek egyet azzal sem.

Azt nem állíthatom, hogy mely
az az írásminõség, amit jónak lehet
tartani, de az teljes bizonyossággal
megállapítható, hogy melyek a
rosszminõségû megnyilatkozások.

Elõre az újabb kudarcok felé!
BALASKÓ JENÕ

Tiltakozom!
tek egyesületünknek és Nagy-
marosnak.

Ahhoz, hogy a megkezdett
munkát folytatni tudjuk és még
több fiatalnak teremtsük meg azt
a lehetõséget, hogy szabadidejü-
ket hasznosan, kulturáltan,
egészségesen töltsék el szakosz-
tályunkban, kérünk mindenkit,
hogy aki teheti, a személyi jö-
vedelemadója 1 %-ával 2007-
ben is a Nagymarosi Kajak-
Kenu Sportegyesületet támogas-
sa.

Név: Nagymarosi Sportegye-
sület

Adószám: 19836533-1-13
Köszönettel:

HETÉNYI ZOLTÁN

NAGYMAROSI SE ELNÖKE
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Nagymarosi programok a
mûvelõdési házban

Március 10., 10-16 óráig: szemétszállítási díj befizetés

Március 10., 10-14 óráig: Babaruha börze (csere-bere)

Március 10., 19 óra: A helység kalapácsa - a váci Fónay
Márta Drámai Mûhely elõadása. Belépõ: 600 forint

Március 11.: Filmklub

Március 12. délelõtt: vásár

Március 12.: 14-18 óráig: szemétszállítási díj befizetés

Március 14.: délelõtt: iskolai ünnepély

Március 15. délelõtt: városi ünnepi megemlékezés

Március 24. 17 óra: Légy jó mindhalálig (zenés feldol-
gozás) - a pomázi Mûvészeti Iskola növendékeinek elõ-
adása. Belépõjegy: diák 500, felnõtt 600 forint

Március 25. 9 óra: Kék Duna Horgászegyesület közgyû-
lése

Március 26. délelõtt: vásár

Áprilisi elõzetes:

Április: 3. délelõtt: vásár

Április 5. 12-19 óráig: véradás

Április 8. 20 óra: Locsoló bál. Rendezõ: Nagymaros Fut-
ball Club

Anyakönyvi hírek
Születtek:Születtek:Születtek:Születtek:Születtek:

Cserni Tamás és Gyömbér Éva fia: Ákos, * Nagy Tamás
és Kirchberger Éva lánya: Csenge Eszter, * Becsei Pé-
ter és Fellegi Mária lánya: Boglárka Beáta, * Ferenczi
András és Cziganovszky Krisztina lánya: Anna Mónika,
* Juhász István és Marosi Beáta lánya: Fruzsina Ale-
xandra, * Hócza András és Krommer Márta lánya: Dária,
* Bálint Tamás és Csizmadia Ildikó lánya: Boróka Anna,
* Parászka Erzsébet és Mórocz László lánya: Viktória
Ivett, * Arany Zoltán és Kautz Laura lánya: Flóra, * Zoltai
Balázs és Szabó Ildikó ikerfiai: Pál és Tamás

Házasságot kötöttek:Házasságot kötöttek:Házasságot kötöttek:Házasságot kötöttek:Házasságot kötöttek:
Egeres Béla József és Topolcsik Judit

Elhunytak:Elhunytak:Elhunytak:Elhunytak:Elhunytak:
Margai Antal, * Radics Lajosné Radics Anna, * Néder

János, * Tariczky Istvánné Daragó Erzsébet, * Kurucz
Jánosné Marosvári Mária Anna, * Czerman Erzsébet

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a vá-
ratlanul elhunyt NÉDER JÁNOS, szeretett férjem,
édesapánk temetésén részt vettek, sírjára virágot he-
lyeztek és osztoztak mély fájdalmunkban.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édes-
apánkat, ÁRVAI ISTVÁNT utolsó útján elkísérték, és
sírjára virágot helyeztek. Hálás szívvel gondolunk a Ka-
tolikus Karitász dolgozóira, akik segítettek az ápolásban,
és dr. Rendessy Annamária doktornõre, aki mindig mel-
lettünk volt azokban a nehéz idõkben.

ÁRVAI CSALÁD

Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület közleménye
a személyi jövedelemadó 1 százalékának

felhasználásáról

Örömmel értesítjük a település lakosságát, hogy a NAGY-
MAROSI KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYESÜLET részére
felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékából a
2006. évben befolyt összeg 41.303,- Ft volt.

2007 májusában kiállítást szervezünk Székelyudvar-
helyen, ennek szervezésére fordítjuk ezt a pénzt.

Köszönjük minden támogatónknak eddigi adománya-
it, és kérjük, hogy a jövõben is lehetõségeikhez mérten
segítség az egyesület mûködését.

Számlaszámunk: 18687264 – 1 – 13
Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület vezetõsége

Szomszédolás
– régiós programajánló

Vác
Március 13., 18 óra: Nagyböjti elõadás-sorozat 3.
Hujbertné Szilágyi Erzsébet: Magyar földön fakadtál,
Árpád vérbõl származtál… – Galamb utcai oktatási köz-
pont

Március 15., 18 óra: Kodály-est – mûvelõdési köz-
pont

Március 17., 19 óra: Grease - musical két részben a
Sziget Színház elõadásában – mûvelõdési központ

Március 18., 18 óra: Palota koncert - Közremûkö-
dik: Dónusz Katalin,  Cs. Nagy Ildikó és Szigeti Szilvia
(Bach, Haydn, Liszt, Mozart mûvei) - püspöki palota

Március 19., 19 óra: Bogányi Gergely Kossuth-dí-
jas zongoramûvész hangversenye - Bartók Béla Zeneis-
kola

Március 20., 18 óra: Kussoltat a sors - Pálfy Margit
színmûvésznõ Latinovits emlékmûsora – mûvelõdési
központ

Március 24., 19 óra: Ravel: Bolero - a Budapest Ba-
lett elõadásában – mûvelõdési központ

Március 27., 19 óra: Hippolyt, a lakáj - zenés vígjá-
ték két részben a Sziget Színház elõadásában – mûvelõ-
dési központ.

Március 29.,19 óra: Nagyböjti hangverseny a váci
Székesegyházban. Énekel: A Váci Székesegyház Szent
Cecília Kórusa. Vezényel: Varga László OMCE igazga-
tó, székesegyházi karnagy.

Április 1., 19 óra: Kálmán Imre - Kulinyi Ernõ - G.
Dénes György: Cirkuszhercegnõ - operett 3 felvonás-
ban – mûvelõdési központ.
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Közhasznúsági
jelentés

Nagymarosi Óvodáért
Alapítvány

2626 Nagymaros, Ma-
gyar u. 15.

Adószám: 19185222-1-
13

Számlaszám: 66000114-
10104112

Alapítvány 2005. éves
bevétele: az alapítványnak
felajánlott 1%-ból
214.143,-  Ft és egyéb fel-
ajánlásból származott.

A támogatást az
Elsõvölgyi óvoda részére 1
db udvari rugós játék vásár-
lásához, a Dózsa György
utcai óvodában árnyékoló
felszereléséhez, a Magyar
utca óvodában 1 csoport-
szobai galéria kialakításá-
nak költségeihez használtuk
fel.

Köszönjük támogatóink-
nak felajánlásukat. Kérjük
a jövõben is segítsék fel-
ajánlásukkal az óvoda fel-
tételeinek javítását.

Nagymarosi Óvodáért
Alapítvány Kuratóriuma

Laurie Halse Anderson:
Hadd mondjam el...

Miért kerülik Melindát is-
kolatársai?

S õ miért viselkedik olyan
különösen?

Alig beszél, egyre inkább
magába zárkózik, pedig na-
gyon szeretne ismét a közös-
séghez tartozni. Történhetett
valami, de mi és mikor? Mi
okozza a zavart a tizennégy
éves lányban s körülötte? Ezt
meséli el a szerzõ díjnyertes,
több nyelvre lefordított, drá-
mai erejû, de ugyanakkor az
iróniát sem nélkülözõ köny-
vében. - kamaszoknak ajánl-
juk.

 
Beate Hammond: Mária

Terézia, Erzsébet, Zita. Nagy
császárnék fiatal lány koruk-
ban.

Mária Terézia születése
csalódást okozott, mert VI.
Károlynak fiú örökösre lett
volna szüksége ahhoz, hogy
a Habsburg Birodalom min-
den gond nélkül fennmarad-
hasson. Születésekor senki
sem hitte volna, hogy a kis-
lány egykor császárnõ lesz.

Neveltetése és képzése ennél-
fogva nem is erre a nagy fel-
adatra irányult… Tizenkilenc
éves volt, amikor feleségül
ment élete egyetlen és nagy
szerelméhez, Lotharingiai
Ferenc Istvánhoz, a majdani
német-római császárhoz.

Erzsébet mindössze tizen-
öt esztendõs volt, amikor sza-
badságát és fiatalságát felad-
ta, hogy császárné lehessen,
mert Ferenc Józseffel egy-
másba szerettek.

Zita édesapja 17. gyerme-
ke volt, s bizony róla sem
gondolta senki, hogy majdan
Ausztria császárnéja lesz.
Egyik nagynéni intézte úgy,
hogy Zita találkozzék Károly
fõherceggel, s az ismeretség-
bõl komoly, életre szóló kap-
csolat lett.

A könyv a „Királyi házak”
sorozat kötete. Mindenkinek
ajánljuk, aki érdeklõdik a tör-
ténelem és az asszonysorsok
iránt.

Candace Bushnell: Rúzs
és New York

A Szex és New York szer-
zõjének újabb, nagy sikerû

regénye ezúttal a divat, a ma-
gazinkiadás és a filmipar te-
rületére viszi kíváncsi kedvû
olvasóit New York Cityben –
a lázas álmok, a napi kemény
munka és küzdelem, a feltör-
ni vágyó fiatalok, valamint a
hatalmukat elkeseredetten
védõ befutottak örökké lükte-
tõ és nyüzsgõ városában. A
feltörekvés azonban nem
könnyû… Könnyed olvas-
mány kikapcsolódásra vágyó
olvasóknak.

Bálint György: Keserédes
éveim

Az író családtagjai és ba-
rátai unszolására vágott bele,
hogy papírra vesse emlékeit.

„Ez a könyv mégsem sza-
bályos életrajz, csupán le-
jegyzése azoknak a helyzetek-
nek és eseményeknek, ame-
lyek körülöttem zajlottak.
Nem életemet kívántam tudá-
lékos pedantériával elemezni,
hanem a magántörténelmem-
bõl szándékoztam kiragadni
azt, ami az átélt 80 esztendõ-
re jellemzõ.” – írja könyvé-
rõl a szerzõ. Mindenkinek
ajánljuk.

Petõfi Sándor: A helység
kalapácsa címû egyfelvoná-
sos eposzparódiája kerül szín-
re március 10-én 19 órakor a
mûvelõdési házban a váci
Fónay Márta Drámai Mûhely
elõadásában.

A költõ ritka jókedvében
született ez a mû, melyben
nemcsak a klasszicista esz-
ményt, a túlzó pátoszt, a fenn-
költ hangnemet, a jellegzetes
eposzi kellékeket gúnyolja ki,
hanem a költészet „vasár-
napias”, ünnepélyes értelme-
zését is. Rengeteg irónia, hu-
mor, jellemkomikum és
nyelvi lelemény jellemzi a
mûvet.

Minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

Belépõ: 600 forint.

* * *
Móricz Zsigmond: Légy

jó mindhalálig címû regé-
nyének musical változatát
adják elõ a mûvelõdési ház-
ban március 24-én 17 órai
kezdettel a pomázi Mûvésze-
ti Iskola zenészei és „színész-
palántái”.

„A kollégiumi nevelésrõl,
a századforduló Debrecené-
nek tanárairól, diákjairól
nemigen beszél mûvészibben
máig sem írás. Sokak szerint
ez az egyik legjobb gyermek-

regény… De mégsem csak
gyermekregény a Légy jó
mindhalálig. A történet Nyi-
las Misirõl, a debreceni kol-
légium kis gimnazistájáról
szól, de Nyilas Misi csalódá-
sa a felnõttek világában a fel-
nõtt Móricz Zsigmondé, övé a
regényt felhõzõ szomorúság
és tanácstalanság, övé Nyilas
Misi jósága és emberséget
hirdetõ elszántsága is…
Az elõadásra várjuk az álta-
lános iskola – elsõsorban fel-
sõ tagozatos – növendékeit,
hiszen Móricz Zsigmond
mûve iskolai tananyag is!

Belépõ: felnõtteknek 600,
diákoknak: 500 forint.

Könyvtári hírek
A városi könyvtár változat-
lan kölcsönzési idõben
(kedd, szerda, péntek: 9-12
és 13-18 óra, csütörtök: 13-
16 óra, szombat: 8-12 óra)
és változatlan szeretettel
várja az olvasókat!

Kérjük azokat a régi ol-
vasóinkat, akiknél több
hónapja (éve) van könyv-
tári könyv, hozzák vissza
a könyvtárba, hiszen má-
sok is szeretnék olvasni!
(A késedelmi díjtól elte-
kintünk.)

Könyvajánló

Színházi elõadások
Nagymaroson

Felhívás
Felkérjük településünk pol-
gárait arra, hogy nemzeti
ünnepeink méltó megünnep-
lése érdekében, minden nap-
tári év március 15-én, au-
gusztus 20-án és október 23-
án lobogózzák fel házaikat.
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A mûvelõdési ház és a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség
helyi szervezete közös együtt-
mûködéseképpen a januári
Magyar Kultúra Napja est
volt a hetedik alkalom, ami-
kor az Esti Hórák sorozat ke-
retében a szervezõk olyan
ünnepet kívántak együtt ün-
nepelni a helyi polgárokkal,
amely ugyan országos jelen-
tõségû, ám nem hivatalos vá-
rosi megemlékezés. Az Esi
Hórák sorozatban eddig a kö-
vetkezõk voltak:

  I. 2004. január. 23. –
Magyar Kultúra Napja –
Térszínház elõadása,
Páskándi Géza: Vigéc cínû
mûve

 II. 2004. február 28. – A
Térszínház elõadása, Czakó
Gábor: Disznójáték címû
mûve

III. 2005. április 1. – Köl-
tészet Napja – József Attila
életérõl kiállítás, Galánfi
András elõadóestje

IV. 2006. január 22. –
Magyar Kultúra Napja –
helyi mûvészeti mûhelyek
bemutatkozása és Szántai Ta-
más Ady elõadóestje

 V. 2006. február 25. –
Kommunizmus Áldozatai-
nak Emléknapja – multimé-
diás elõadás dr. Brusznyai
Árpádról

VI. 2006. november 4. –
Az 1956-os magyar forrada-
lom leverésének gyásznap-
ján – kiállítás az 1956-os for-

radalomról – multimédiás
elõadás az 1956-os forrada-
lomról, a szovjet hadsereg in-
váziójáról

VII. 2007. január 20. –
Magyar Kultúra Napja –
helyi mûvészeti mûhelyek
bemutatkozása

Többen kíváncsiak voltak
arra, mit jelent a szó, hórák.
Íme a magyarázat:

1. Hórák a görög mitoló-
giában az évszakok istennõi,
akik a természet rendje felett
õrködtek. Az évszakok ritmi-
kus váltakozásának képzete-
ként a mûvészet körtáncot lej-
tõ nõkként ábrázolta õket.
Ezen túl még a rendre és az
igazságra is vigyáztak az em-
berek világában, a „Jog”, a
„Béke” és a „Törvényesség”
õrei voltak.

2. A szerzetesek imaéle-
tének alapja a zsolozsmázás,
mely a hét minden napjára
imaszövegeket, Szentírás-
részleteket, elmélkedéseket,
zsoltárokat és himnuszokat ír
elõ, melyeket a nap adott ima-
óráiban, a hórákban kell el-
imádkozni. Maga az óra szó
is ebbõl származik.

Schiller miután Weimarba
költözött Goethe-vel közös
színházat szerveztek, azután
hamarosan irodalmi és mûvé-
szeti folyóiratot is indítottak,
„Horen” (Hórák) címmel. Ez
a folyóirat lett késõbb minden
igényes irodalmi lap mintaké-
pe.

Az Egyházközségi Karitász Nagymaros Szent Erzsébet
évében, a szent születésének 800 évfordulója alkalmából
az alábbi képzõmûvészeti, fotó és irodalmi pályázatot hir-
deti meg:

A pályázat témái:
- Szent Erzsébet élete és mondanivalója a mai ember

számára
- „Amit egynek a legkisebbek közül tettetek” – hogyan

segíthetünk ma?
- Gyermekek is segítenek – a kicsinyek szeretete a rá-

szorulók felé (akár a családon belül, vagy kívül)
Korcsoportok:

A 6-9 éves korig
B 10-14 éves korig
C 15-18 éves korig
D felnõttek (18 éves kortól)

Egy pályázó több pályamûvel is pályázhat!
A képzõmûvészeti alkotások (rajzok, festmények, kis-

plasztikák, stb.) fotók és irodalmi mûvek (vers, novella,
esszé, gyûjtõmunka) közül is, korcsoportonként a 3-3 leg-
jobb helyezést elért pályamû kerül zsûrizésre. Az ered-
ményhirdetésre 2007. augusztusában, Szent István ország-
alapító királyunk ünnepén, a városi rendezvény kereté-
ben kerül sor.

Díjazás:
A helyezettek között sárospataki kirándulás, pólók, já-

tékok és egyéb értékes ajándékok kerülnek szétosztásra.
A pályamûveket a választott téma és korcsoport meg-

jelölésével 2007. június 1-jéig kérjük személyesen, vagy
postai úton leadni a Nagymarosi Római Katolikus Plébá-
nián Lengyel Zsolt atyának. Cím: Nagymaros, Szent Imre
herceg tér 1. E-mail cím: egyhaz.karitasz@freemail.hu.

*****

Árpádházi Szent Erzsébet 1207-ben született Sárospa-
takon. Igazi nõ, hitves, szeretõ anya. Nemcsak férje, gyer-
mekei, házanépe számára van gondja; mindenkinek jut
nála anyagi és erkölcsi segítség, aki rászorul. A legenda
semmirõl sem tud annyi kedves adatot, mint irgalmassági
cselekedeteirõl.

Már gyermekkorában, II. Endre apai udvarában a sze-
gények, betegek, és éhezõk közt érzi magát a legjobban.
Feljegyezték: a kis Erzsébet beosont a konyhára és kosár-
számra cipelte az ételt a szegényeknek. A legenda szerint
Erzsébet a kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, mely
rózsává változott, mikor atyja kérdõre vonta emiatt.

Megalapítja Wartburg várában az elsõ szegényházat;
árvaházakat, kórházakat emel. Az 1229-iki éhínség ide-
jén intézményesen szervezi meg a szegények táplálását:
900 szegény étkezik asztalánál. Nála az emberszeretet-
nek egyetlen kiapadhatatlan forrása az Isten szeretete.

Egy másik legenda szerint halálakor - amely fiatalon,
huszonnégy éves korában következik be - eljönnek a ma-
darak az eresz alá, és énekkel búcsúznak tõle.

Képzõmûvészeti,
fotó és irodalmi

pályázat

Esti Hórák Nagymaroson

Parno Román

Maures Zsuzsanna
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Állatvédelmi sorok

Kedves Nagymarosiak!
A Máté Állatvédelmi Alapítvány

TAVASZI IVARTALANÍTÁSI   AKCIÓT  és
MACSKA VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSRA

AKCIÓT  HIRDET.
Jelentkezési határidõ: 2007. március 15-tõl április

15-ig. Az ivartalanítás 50 százalékos költségét a Máté
Alapítvány vállalja.

Az alapítvány meglévõ keretbõl gazdálkodik, ezért a
jelentkezések elfogadásának fõ szempontjai: a  beérke-
zett igénylések között elõnyt élveznek a nõstény kutyák
és a nõstény macskák ivartalanítási mûtétei. Amennyi-
ben a jelentkezések száma meghaladja az alapítvány
anyagi lehetõségeit, akkor a jelentkezõk között rászo-
rultság sorrend lesz a döntõ.

A mûtétek elvégzése: 2007. április 20-tól május 20-
ig tart.

Jelentkezési lapok találhatók a könyvtárban, a Beth-
len sörözõben és a horgászboltban.

Mûtéti költségek a következõk szerint:
(az itt megjelenített költségek 50 százalékát az alapít-

vány fizeti)
Nõstény kutya: 16.000.- Ft
Kan kutya:   8.000.- Ft
Nõstény macska:   8.000.- Ft
Kandúr macska:   4.000.- Ft
Macska veszettség elleni oltás:   2.000.- Ft

JÓTÉKONYSÁGI TOMBOLA
A Máté Alapítvány javára Von-Benko Marian, Mrs.
Kerry Goodwin segítségével, jótékonysági tombolát
rendezett a Brit Nõk Budapesti Egyesületének janu-
ár 26-án, a Brit Nagykövetségen tartott összejövete-
lén.  A nyereménytárgyakat angol és svájci állatsze-
retõ barátok adományozták.

A  rendezvény célja: a Nagymaroson rendkívül ne-
héz anyagi körülmények között lévõ gazdik nõstény ku-
tyáinak és macskáinak ivartalanítási költségének 100
százalékos felvállalása.

Az angol hölgyek, valamint a nagykövetség magyar
és angol személyzete mintegy 80.000.- Ft-ot adományo-
zott erre a nemes célra.

VON-BENKO FERENC

ANNA Filmklub
MeghívóMeghívóMeghívóMeghívóMeghívó

Az ANNA Klub szeretettel hív minden érdeklõdõt Kele-
ti Márton “Szerelmi álmok” címû, Liszt Ferenc életérõl
szóló filmet vetítésére március 11-én vasárnap 17 órára
a mûvelõdési házba. A fõbb szerepekben: Sinkovits Imre,
Tolnay Klári, Pécsi Sándor látható.

EDÖCSÉNY ZITA

Az Orpheus Országos
Állatvédõ és Természet-
barát Közhasznú Egye-
sület pályázatot hirdet
“Állatvédelmi Fotópá-
lyázat 2007” címmel,
melynek célja az állat-
szeretet, a környezeti tu-
datosság fokozása, a kre-
atív alkotószellem ösz-
tönzése, illetve annak be-
mutatása.

A pályázaton 13-18
évesek, 18 év felettiek kü-
lön korosztályokban in-
dulhatnak. A fotópályáza-
ton a résztvevõk hagyo-
mányos fényképezõgéppel
készített, digitális techni-
kával alkotott, képszer-
kesztõ programmal átala-
kított (javított, átszerkesz-
tett) munkákkal is indul-
hatnak. Méret és minõsé-
gi követelmény nincs.

Ideális pályázati témák
(ezektõl el lehet térni):
szenvednek az állatok,
boldog állatok, gazdasági
állatok, prémcélú állatok,
gazdasági állatok, laborál-
latok, kóbor állatok, sin-
tértelep, cirkusz és állat-
kert.

A legjobb alkotások ki-
állításon/kiállításokon ke-
rülnek bemutatásra, illet-
ve felkerülnek az állatvé-
dõ szervezet Internetes
képgalériájába is. A leg-
jobb minõségû fényképek-
bõl kiadványok, képeslap-
ok, plakátok is készülnek.

Pályázati információk:
Az elkészített munká-

kat e-mailben a
palyazat@zug.hu címre
vagy postai úton digitális
formában (Floppyn vagy
CD-n) kell elküldeni az
Orpheus Egyesület, 6701
Szeged, Pf.: 929 címre

(név, pontos cím, korosz-
tály megjelöléssel).

A küldésnél fel kell
tüntetni: “Állatvédelmi
Fotópályázat 2007”

A legjobb alkotások ké-
szítõi pénzdíjat, állatvé-
delmi kiadványokat, vá-
sárlási utalványokat, DVD
lemezeket, állatos maga-
zin elõfizetéseket, táboro-
zásokat kapnak.

A pályázatoknak 2007.
március 20. és 2007. má-
jus 20. között kell beér-
kezniük.

Az díjak postai úton
jutnak el az alkotókhoz.

További információ
kérhetõ a 06-20/99-59-
409-es telefonszámon
vagy az palyazat@zug.hu
címen.

A pályázó munkája
megküldésével hozzájárul
ahhoz, hogy alkotása kiad-
ványokban megjelenjen.
A pályázó tudomásul ve-
szi, hogy az egyesület kéz-
iratot nem küld vissza és
külön kérésre anyagilag
nem honorál. A pályázat
kiírás teljes egészében a
www.zug.hu oldalon ol-
vasható.

A pályázat ideje alatt is
ingyenes kiadványrendelés
állatbarátoknak: közepes
méretû BÉLYEGES -
megcímzett válaszboríté-
kért térítésmentesen állat-
védelmi képeslapok, mat-
ricák, plakátok kérhetõek
az egyesület postacímérõl!

Minden pályázónak sok
sikert kíván az Orpheus
Állatvédõ Egyesület

Jelmondatunk: Legyél
Te is Állatvédõ! Alkotás-
ra fel!

Állatvédelmi
Fotópályázat 2007
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Amikor Lász1ó király meg-
halt, erõsen megijedtek azok
az urak, akik Hunyadi
Lász1ó  halálát okozták.
Hogyne ijedtek volna meg,
amikor Szilágyi Mihály nagy
sereggel közeledett Buda
felé.

Pedig Szilágyi Mihályt
nem a bosszúállás szándéka
vezette, õ ennél többre vá-
gyott: a trónt akarta megsze-
rezni unokaöccsének, Hu-
nyadi Mátyásnak.

Amikor Szilágyi Mihály a
fegyveres sokasággal Pest
városába érkezett, az isteni
akarat csodálatos jeleket mu-
tatott. Az elsõ éjszakán, ab-
ban a hideg télben minden
csillag fényesen ragyogott az
égen, a Duna vize pedig
olyan erõsen befagyott, hogy
a jég hátán úgy járhattak,
mint a sík mezõn.

Reszkettek is az urak a
budai várban, mert Pest fe-
lõl minden baj nélkül fel le-
hetett vonulni a várba. Ha
most Szilágyi Mihály
bosszút forral, vége az éle-
tüknek…

De Szilágyi Mihály meg-
üzente az uraknak, hogy nem
áll bosszút Hunyadi László
haláláért.

Ekkor az urak felbátorod-
tak, levonultak Pest városá-
ba, hogy a király megválasz-
tásáról tárgyaljanak. Ott so-
kat tárgyalni nem kellett,
mert a köznemesség sokasá-
ga, negyvenezer ember állott
a Duna jegén, és mind Hu-
nyadi Mátyást éltette. A gye-
rekek pedig ezt a dalt énekel-
ték a pesti utcákon:

Mátyást mostan választotta
Mind ez ország királyságra,
Mert ezt Isten adta nékünk
Mennyországból oltalmunk-
ra.

Ezen a napon is csoda tör-
tént: a választás híre még ki
sem szivárgott, de a pesti
nagytemplomban már fel-
hangzott a hálaadó ének.

Amikor aztán az egész
nép megtudta, hogy Mátyás
lett a király, mindenki nagy
örömmel ujjongott. Minden
templomban meghúzták a
harangokat, harsogtak a kür-
tök, szóltak a sípok, és olyan
nagy hangon énekelt min-
denki, hogy megtelt azzal a
levegõég. A választás éjsza-
káját annyi máglyarakás vi-
lágította meg, hogy az embe-
rek azt hitték, a csillagok
szálltak le az égboltról. Soha
még királyválasztás ennyi
örömmel, ennyi dicsõséggel
nem történt.

De nemcsak Magyaror-
szágon örültek ennek a vá-
lasztásnak! Erdélyben még
sokkal nagyobb volt az öröm,
mert a Hunyadiak onnan
származtak, s maga Mátyás
Kolozsvár városában szüle-
tett.

Ezért aztán Szilágyi Mi-
hály, aki az egész választást
rendezte, a választás után
levelet küldött az erdélyi
rendeknek. Azt írta a leve-
lében:

“Ti láttátok a fenséges
Mátyás urat, amikor megszü-
letett, szemetek elõtt nevel-
kedett, ezért magatokénak
nevezhetitek. Nyissátok hát
meg a vigasság forrásait, ör-
vendjetek, vigadjatok, uj-
jongjatok, és adjatok hálát a
jóságos Istennek azért a bol-
dogságért, amelyben a ma-
gyar nemzet részesült.”

Örült egész Magyaror-
szág, vele örvendezett szép
Erdélyország, amiért a török-
verõ Hunyadi János fiát, az
ifjú Mátyást királlyá válasz-
tották.

Gyermeksarok
Konkoly Rita ajánlatai gyerekeknek

Mátyást királlyá választjákMátyást királlyá választjákMátyást királlyá választjákMátyást királlyá választjákMátyást királlyá választják
- Benczédi Székely István és Thuróczi János krónikája

nyomán –

NNNNNemes Nagy Ágnesemes Nagy Ágnesemes Nagy Ágnesemes Nagy Ágnesemes Nagy Ágnes

A titkos útA titkos útA titkos útA titkos útA titkos út
Hogyha most elindulok,
aztán balra fordulok,
egy kis útig, titkos útig
lábujjhegyen eljutok.

Egyik oldalt házak háta,
fal a másik oldalon,
és a lombok zöld szakálla
átömlik a kõfalon.

Nem jár erre senki, senki,
csak talán a Nem-tudom-ki,
az is akkor, hogyha kell,
kézenfogva Senkivel.

Messzi innen utcalárma,
messze dong a kisvasút,
így bujik a —
pszt, pszt!
így lapul a —
pszt, pszt!
titkos
út.

Rajzfilmkészítés
a tavaszi szünetben

6-17 éveseknek

Húsvéti rajzfilmes
tábor

A Pannónia Filmstú-
dió 3 napos programot
szervez a rajzfilm iránt
érdeklõdõ gyerekeknek
április 5-én, 6-án és 10-
én. A foglalkozások min-
den nap 9-16 óráig tarta-
nak.

A gyerekek rajzfilmet
készíthetnek, rajzsoroza-
taikat számítógépekkel
keltik életre. A kész fil-
met videokazettán haza-
vihetik. A munkához
minden eszközt a stúdió
biztosít. A programban
filmvetítés és stúdióláto-
gatás is szerepel. Jelent-
kezés: 06-1/250-1355,
250-0432.

Karitász kuckó
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Karitász kuckóban,
a Fehérhegy 4. szám alatt szombatonként 9-11 óráig in-
gyen lehet ruhákat válogatni. Az aznap behozott ruhá-
kat - válogatás után - egy hét múlva lehet megtekinteni.
Szükség lenne csecsemõ ruhákra.

Igény szerint az adományokért (ruha, háztartási gé-
pek, stb.) házhoz is kimegyünk. Keres-kínál szolgálta-
tásunk keretében pedig a felajánlott bútorok háztartási
gépek új gazdára találásában közvetítünk. Telefon: 06-
20-9176-016, Antal Márta.

Felhívás !
Köztudott a településen, hogy a nagymarosi Idõsek Ott-
hona nagyon súlyos anyagi nehézségekkel küzd. Alapít-
ványunk minden anyagi keretével ezt az intézményt se-
gíti.

Kérjük személyi jövedelemadója 1 %-ával támo-
gassa a Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítványt.
Megköszönjük 2006 évi támogatásukat is melybõl
114.648 forint gyûlt össze.

Adószámunk: 18669103-1-13
Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány
Köszönettel:

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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Örömmel teli büszkeség tölti el
az embert, mikor saját fájáról
szedett gyümölcsöt eszegeti.
Dicsekedve mutatja szomszéd-
jának, hogy milyen szép termé-
se van, s boldogan kínálja gyer-
mekének, unokájának. Ám
csak elvétve jut eszébe, hogy
csemegéje létrejöttében milyen
szerepe van egy parányi élõ-
lénynek, a méhnek!

A méh jóval az ember elõtt
jelent meg a Földön. Az eddig
talált legrégebbi lelet a földtör-
téneti harmadkorból szárma-
zik, mintegy harmincmillió
éves. Az emberrel való legré-
gebbi kapcsolat emléke egy
húszezer éves spanyolországi
barlangfestmény, melyen
õsünk egy faodúból méheket
füstöl ki. Azóta is kapcsolatban
állunk a fullánkos néppel, en-
nek ellenére nem sikerült házi-
asítanunk. Habár “lakásba” te-
lepítettük, a háziállatainkhoz
képest a méh még mindig saját
törvényei szerint él.

Fejlõdése során szinte
annyiféle méh alakult ki, ahány
életteret biztosított számukra a
természet. A méhek családján
belül négy alcsaládot külön-
böztetünk meg: fadongók,
poszméhek, árvaméhek, mé-
hek. A méh nemzettségbe 6 faj
tartozik: indiai törpeméh, indi-
ai óriás méh, indiai méh, dél-
kínai méh, európai méh, vörös
borneói méh. Az európai méh-
nek (Apis mellifera) szintén
több fajtája van, közéjük tarto-
zik a hazánkban élõ méh is.
Neve: krajnai méh (Apis

mellifera carnica). Büszkék le-
hetünk rá, a világ egyik legjobb
fajtája!

A fentiekbõl látható, hogy a
méhek eredeti hazája Európa,
Afrika és a Közép-kelet. Ame-
rikába, Szibériába és Ausztrá-
liába az ember terjesztette el
400-500 éve.

A sokféle méh legalább há-
rom lényeges tulajdonságban
hasonlít egymásra:

· A méhcsaládok a számuk-
ra szükséges élelemkészletnél
több mézet gyûjtenek.

· Családban élnek, melyben
a különbözõ korú egyedeknek
egymástól elkülönülõ szigorú
munkamegosztása van, a csa-
lád egyes tagjai a családba való
tartozásukat azonosítani tudják.

Fullánkkal rendelkeznek.
(Szúrásuk az ember számára
fájdalmas, ezért igaz az a mon-
dás, hogy

“Nem abból lesz méhész,
aki az akar lenni, hanem akit a
méhek kiszelektálnak maguk-
nak.”)

Néhány szót méhünkrõl, hi-
szen megérdemli. A krajnai
méh hazája nagy terület: Hor-
vátország, Kárpát medence, az
Alpok déli része. Elõször
Krajnában ismerték fel és azo-
nosították, innen ered a neve.
(Magyarországon magyar
szürke méhnek is nevezik a szí-
ne miatt.)

Kitinje sötét színû, 2-3 pot-
rohgyûrûjén sárgásbarna pötty
vagy csík elõfordulhat. Testfe-
lülete szürkén, tömötten szõrö-
zött. Az anyaméh színe nagyon

hasonlít lányaiéhoz. A herék
szürkésbarnák, festenivalón
szép legények!

A krajnai méh szapora faj-
ta, családmérete nagy, 15.000-
65.000-ig terjed az idõszaktól
függõen. Szorgos gyûjtõ, a töb-
bi méhfajtától messzebbre re-
pül, nyugodtan telel viaszhoza-
ma jobb az átlagosnál, jó meg-
porzó (mivel a család érzékeny
a virágporhiányra). Szelídnek
mondják, de inkább csak köze-
pesen az. Nagyon érzékeny a
légkör elektromos töltésének
változásaira, gyakran kezelés-
kor is. Vészhelyzetben nagy
harcos! Tisztogató hajlama fej-
lett, betegségek egy részével
szemben ellenálló. Kiválóan
tájékozódik, ehhez segítségére
vannak a színek és a terepvi-
szonyok. Keresztezhetõ, képlé-
keny tenyészanyag. Áldás ez a
méhfajta hazánknak!

Hogy miért? Hazánk méh-
állománya kb. 800.000 méh-
család, melyet 15.000 méhész
kezel. Méhsûrûség tekinteté-
ben is elõkelõ helyet foglalunk
el Európában (az elsõ Görög-
ország). E szorgos had becslé-
sek szerint 40-50 milliárd fo-
rint hasznot hajt évente a me-
zõgazdaságnak a növények
megporzása révén. Jónéhány
növény termesztése lehetetlen
volna méhes megporzás nélkül,
pl.: napraforgó, gyümölcsök
(fõleg alma), mustár, stb. Nem
hagyható figyelmen kívül a
vadon élõ összes virágzó nö-
vény sem. Sok közülük méhek
nélkül nem is létezne, illetve

már eltûnt volna a Föld színé-
rõl. A fejlett Nyugat-európai
országokban és fõleg Észak-
Amerikában nagyobb figyel-
met fordítanak a méhészetek-
re. Ismerve hasznosságukat ál-
lami támogatásban részesül-
nek, illetve a növénytermesz-
tõk jelentõs megporzási díjjal
csábítják a méhészeket. Az
USA-ban pl. “közlekedõ folyo-
sókat” létesítenek a méhek szá-
mára változatos, hasznos növé-
nyekbõl. Ezzel is segítve éle-
tüket, megmaradásukat a hatal-
mas kiterjedésû monokulturális
mezõgazdaságban. Ott akad
pénz a gyógyszer és méhbio-
lógiai kutatásokra is. A méhe-
ket pl. indikátornak tekintik a
környezetvédelmi kutatások-
ban. Sajnos mi már távol állunk
ettõl! Már, hiszen valamikor az
élen jártunk. Európában ha-
zánkban volt elõször államilag
szervezett és erõsen támogatott
méhész képzés, s a századfor-
dulón világelsõk voltunk a méh-
tenyésztés és gyakorlat egyesí-
tésében. Az elsõ egyesület az
országban az 1878-ban megala-
kult Országos Méhészeti Egye-
sület volt. Sajnos ez már a múlt!
1945. után minden szétziláló-
dott! 1985-ben újjáalakult az
egyesületük, az MME, s lett újra
a méhészeknek érdekképvisele-
te. A jövõbe vetett hittel foly-
tathatja e csodálatos mestersé-
get minden méhész, a megfáradt
kezû öreg, s a lelkes fiatal.

Következik: Élet a kaptár-
ban

STENCLI FERENC, SZOB

A méh
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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
HIRDETÉSEK LEADÁSA A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!
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március 5-tõl 31-ig
Félbarna kenyér /Kovács pékség/ 1kg 135.- Ft
Félbarna kenyér /Kovács pékség/ 0,5kg 79.- Ft
Sole tartós dobozos tej 2,8% 1l 155.- Ft
Sole tartós dobozos tej 1,5% 1l 149.- Ft
Starmilk dobozos tej 1,5% 1l 129.- Ft
Chízió sajt növényi 1kg 655.- Ft
Edami sajt 1kg 975.- Ft
Karaván füstölt sajt 1kg 1495.- Ft
Cornexi müzliszelet több íz 20gr 29.- Ft
Classico nugát tábla 85gr 59.- Ft
Graffitti tejtábla 4íz 100gr 69.- Ft
Seahorse paradicsomos
sprotni /Hering Trade/ 160gr 99.- Ft
Viking tonhaltörzs /Hering Trade/ 185gr 189.- Ft
Classic Baromfihús pástétom
/több íz/ 135gr 99.- Ft
Classic Füstölt lazac pástétom 135gr 99.- Ft
Classic Bismark pácolt hering üv. 400gr 295.- Ft
Classic Rollmopse pácolt hering üv. 400gr 295.- Ft
Taipai szeletelt gomba /Herba/ 400gr 155.- Ft
Univer mexikói mix 400gr 59.- Ft
Magozott meggybefõtt /Horker/ 720ml 195.- Ft
Taipai gyümölcs koktél /Herba/ 565gr 139.- Ft
Szeletelt ananász /Herba/ 565gr 139.- Ft

Globus mikrózható készételek:
Sertrésragu 350gr 419.- Ft
Bajor vadas marhahússal 350gr 469.- Ft
Palermói pulyka barnarizzsel 350gr 469.- Ft
Csirkehússal édes-savanyú
mártással 350gr 419.- Ft
Mexikói bab, Görög rizseshús 350gr 419.- Ft
Csevap paradicsomos mártásban 350gr 419.- Ft
Lencsefõzelék húsgombóccal 350gr 419.- Ft

Kecskeméti bébiételek 5hó 190gr 169- Ft
Bogica sárgabarack lekvár 410gr 159.- Ft
Bogica szamóca lekvár 410gr 159.- Ft
Kecskeméti sûrített
paradicsom 18-20% 400gr 59.- Ft

Kiss üveges ecetes torma 200gr 125.- Ft
Trevi olívaolaj /Sansa/ 1l 769.- Ft
Cba sertészsír 500gr 99.- Ft
Cba mustár 500gr 89.- Ft
Kotányi grillfûszerkeverékek dobozos 80gr 159.- Ft
/halak, steak, szárnyas, zöldség, mexikói, barbecue/
Nowaco mirelit zöldborsó 350gr 219.- Ft
Nowaco mirelit
szilvatöltelékes gombóc 350gr 255.- Ft
Nowaco mirelit leveles tészta 400gr 179.- Ft
Nowaco mirelit erdei mix 350gr 399.- Ft
Nowaco óceán cath halfilé 1kg 899.- Ft
Nowaco mirelit kocsonyahús 1kg 869.- Ft
Nowaco mirelit gyalult tök 1kg 265.- Ft
Frosta sajttal töltött hallfilé 220gr 215. Ft
Mirelit karfiol /Hering Trade/ 450gr 199.- Ft
Mireli kínai zöldségkeverék
Hering Trade/ 450gr 229.- Ft
Mirelit pápai húspogácsa
/hamburgerhús/ 1kg 899.- Ft
Tchibo Family vac. õrölt kávé 250gr 329.- Ft
Nescafe 3in1 classic 10*18gr 180gr 329.- Ft
Norbi italpor /több íz/ 8gr 49.- Ft
Margitszigeti ásványvíz dús /pet./ 1,5l 99.- Ft
Pepsi Cola  /pet./ 2l 235.- Ft
Szobi dobozos gyümölcslé
alma,narancs ízben 1l 95.- Ft
Pfanner dobozos narancslé
narancs - multivitamin 1l 199.- Ft
Löwenbrau dobozos sör 0,5l 125.- Ft
Rebi-Dentál fogkrém /pumpás/ 160gr 465.- Ft
Rebi-Dentál fogkefe /több féle/ 1db 99-299.- Ft
Cif mosogatószer utántöltõ /több illat/ 500ml 165.- Ft
Cif mosogatószer /több illat/ 500ml 175.- Ft
Cif mosogatógél 750ml 269.- Ft
Bella eü. betét blue-green 1db 269.- Ft
Domet extra felmosófej 1db 325.- Ft
Domet lószõr partvis + nyél 1db 829.- Ft
Domet törlõkendõ 3db-os 1cs 165.- Ft
Nõi selyem kendõ 1db 395.- Ft
Nõi selyem sál 1db 495.- Ft


