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Egy fiatal barátom mesélte:
egész szenteste csörgött a mo-
bilja. Barátai hívták egymás-
után: nálatok is
olyan szörnyû a
karácsony?

Mert mit is
vártok Ti, Ked-
ves Fiatalok a
karácsonytól?
Fészek-mele-
get, meghittsé-
get, békét, gyer-
mekkori varázs-
latos-titokzatos
örömöket, meg-
lepetéseket?

És mit kap-
tok tõlünk fel-
nõttektõl? Unalmat, ürességet,
kihûlt otthonokat, családi cir-
kuszokat, öngyilkossági kísér-

leteket? Meg igazi érzéseket
pótló csillogó ajándékokat.

Szegény generációnknak
csak erre futja!

De tudjátok
meg, Ti, Drága Fi-
atalok: ma Meg-
váltó született!
Van remény és
van esély Általa
egy szebb életre!
A Mennyei Atya
Mindnyájatokat
végtelenül szeret!

Van mennyor-
szág, van ujjongás
és glória!

Csak tárjátok
ki szíveteket az

ismeretlen ég felé, hogy betölt-
hessen az öröm és a kegyelem!

AM

Karácsonyi
üzenet a fiataloknak Dr. Zoller József - aki a közel-

múltban a Szív utca 9-11-ben,
az egykori szülõi háza falán a
Tirolból bevándorolt Joannes
õse és a 100 éve született apja
emlékére márványtáblát helye-
zett el, ugyanekkor a Zollerek-
rõl írt egy rövidített tanulmányt
-, mint nagymarosi õslakos,
azonosulva a kulturális és né-

met/sváb nyelvápolás elveivel
a 150.000 forintot ajánlott fel.
Az errõl szóló ajándékozó le-
velet november 30-án írta alá
a felajánló és Ivor Andrásné, a
Nagymarosi Dunai Svábok
Közösségének képviseletében.
A pénzt az általános iskolai
német nyelvoktatásra és az
óvodai készségfejlesztõ eszkö-
zökre adományozta dr. Zoller
József. Az összeg felhasználá-
sát illetékességbõl Ivor And-
rásné alpolgármesterre, mint
átvevõre bízta, aki a támoga-
tásról tájékoztatta az iskola és

óvoda vezetõit, valamint a kép-
viselõ-testületet.

A dokumentum aláírása és
a pénz átadása után dr. Zoller
József lapunknak elmondta:
szándékában áll az általános
nyelvoktatás színvonalának
emelésén túl, a végzõs diákok
legjobbjai között egy verseny
elindításának megszervezése.

Meghatározott idõben, az is-
kolával egyeztetve kiosztaná-
nak a legjobb német szavaló,
vagy a legjobb kiejtéssel ren-
delkezõ tanulók között vala-
milyen nevesített díjat. Lehet
az akár Zoller-díj, vagy Nagy-
maros-díj, vagy bármi más
megnevezéssel, ezt az iskola
dönti el. Azonban dr. Zoller
József mindenképpen szeret-
né meghallgatni a fiatalokat,
beszélgetni velük, és részt
venni a döntésben, a díjak
megítélésében.

folytatás a 3. oldalon

Százötvenezer forint adomány
a sváb hagyományok ápolására

Áldott, békés
 karácsonyt

és boldog  új esztendõt
kíván

Nagymaros Város
Képviselõ-testülete!

Dr. Zoller József átadja az adomány összegét Ivor Andrásné
alpolgármesternek
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FelhívásFelhívásFelhívásFelhívásFelhívás
Kedves Nagymarosiak!

Folytatódik a szál-
loda területén lévõ
volt kézilabda pá-
lya takarítása,
amelyet a rendbe-
tétel után a nagy-
marosi fiatalok
sportolásra is használhatnának. Ehhez sze-
retném kérni a lakosság közremûködését
is. Aki tud segíteni, azt várom szeretettel
december 12-én, szombaton reggel 8 órá-
tól a pálya területén. Minden segíteni vá-
gyó hozzon magával ásót, kapát, gereb-
lyét, lapátot.
Köszönettel:Varga Tamás képviselõVarga Tamás képviselõVarga Tamás képviselõVarga Tamás képviselõVarga Tamás képviselõ

    (06-70/459-0371)    (06-70/459-0371)    (06-70/459-0371)    (06-70/459-0371)    (06-70/459-0371)

Egy bejelentéssel kezdõdött a
november 23-án, hétfõn rendezett
testületi ülés. Petrovics László
polgármester arról tájékoztatta a
képviselõket, hogy Gaál Tibor le-
mondott mandátumáról még no-
vember elején. Helyére - a válasz-
táson következõ legtöbb szavaza-
tót kapó - Flamich Gábort kér-
ték fel.

Elfogadták az ülésen a hu-
mánügyi bizottság javaslatára a
Bursa Hungarica önkormányzati
felsõoktatási ösztöndíj pályázat
elbírálását. Valamint döntöttek
arról is, hogy védõnõi pályázatot
írnak ki és sürgõsségi indítvány
keretében a pénzügyi és gazda-
sági bizottság élére - a szerkezeti
és mûködési szabályzat módosí-
tásával - Német Imre képviselõt
nevezték ki.

Rendes ülését november 30-
án tartotta a testület, melynek ele-
jén esküt tett Flamich Gábor kép-
viselõ és dr. Horváth Béla jegy-
zõ is. Nem volt jelen Hein-
czinger László, aki az elõzõ ülé-
seken is betegség miatt maradt
távol.

Számos kérdésben döntöttek
ez alkalommal is a városanyák és
atyák. Elfogadták többek között
az integrált településfejlesztési
stratégiáról szóló beszámolót és
a hulladékgazdálkodási koncep-
ciót, mely szerint jövõre nem lesz
jelentõs áremelés a szemétszállí-
tási díjban.

A pénzügyi és gazdasági bi-
zottság javaslatára támogatták az
önkormányzat ez évi III. negyed-

évének gazdálkodási beszámoló-
ját. A jövõ évi adókoncepciónál
a pénzügyi bizottság nem java-
solt adóemelést. Heininger Fe-
renc azonban inflációkövetõ adó-
emelést kért. Végül a testület
többsége elfogadva javaslatát, a
rendelet ilyen módon történõ ki-
dolgozását kérte a hivataltól. Az
idegenforgalmi adónál azonban
nagyobb mértéku emelést szavaz-
tak meg. Így ez az összeg várha-
tóan jövore 300-ról 330 forintra
növekszik majd. Mindez csak
koncepció, döntés december 21-
én lesz!

A Mosoly Mikrotérségi
Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat szabályos mûködésé-
hez még egy fõállású munkatárs
szükséges. Horváth Anikó veze-
tõ kérte a testületet, hogy enge-
délyezzék a létszámbõvítést. A
képviselõk elfogadták a javasla-
tot, azzal a kitétellel, hogy a
munkaügyi központnál vegye-
nek igénybe támogatást a mun-
kahelyteremtésre.

Nem támogatták viszont az
óvodai létszámbõvítést. Abban
egyezett meg a testület, hogy a
jövõ évi költségvetésnél térnek
vissza a kérdésre. A megürese-
dett bizottsági helyek betöltését
Flamich Gábor vállalta el. Né-
met Imre az ügyrendi és össze-
férhetetlenségi bizottság elnöke
az ülés végén kiosztotta a va-
gyonnyilatkozathoz dokumen-
tumait. Kérte képviselõtársait,
hogy 2010. január 31-ig juttas-
sák vissza hozzá kitöltve.

Búcsú a választóktól
Tisztelt Választóim!

Csendben jöttem, csendben megyek.
Köszönöm, hogy februárban megtiszteltek bizalmukkal.

Akkor még nem tudtam, hogy ez a feladat éjszakákba nyúló
ülések sokaságát jelenti. Ez a külterületen lakva jelentõs
megterhelést jelentett számomra és családom számára.

Döntenem kellett. Köszönöm megértésüket.
GAÁL TIBOR

Sajnálattal vettem tudomásul képviselõtársunk döntését,
de természetesen megértem, és elfogadom azt. Az elmúlt
idõszak közös munkája megmutatta, hogy folyamatos ren-
geteg munkán túl sok feladat vár még ránk. Ezekben az
összefogás azt mondhatom teljes volt a testületben, Gaál
Tibor úr derekasan kivette részét a munkából. Segítõ, ál-
dozatos munkáját ezúton is köszönöm, számítva további kül-
sõ közremûködésére jó egészséget kívánok neki!

PETROVICS LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

Esküt tett egy
képviselõ és a jegyzõ is

Karácsonyi Vásár
Kedves Nagymarosiak !

December 12-én, szom-
baton KARÁCSONYI VÁ-
SÁRT nyitunk Nagymaros
Fõ terén 11-tõl 18 óráig.

Szeretnénk összegyûjteni
karácsonyi süteményt, kézi-
munkát, karácsonyi díszt,
csecsebecsét, megunt játékokat, de akár még kinõtt ruha-
nemût, cipõt is szívesen árusítunk. A bevételt elsõsorban
az óvoda játékainak bõvítésére fordítjuk.

Várunk minden kedves nagymarosit, aki ezen felül sze-
retné az általa készített kézmûves termékeket árusítani és
jelenlétével megtisztelni a kezdeményezést.

Lesz kürtöskalács, sült
alma, karácsonyi hangulat,
és meglepetés.

Minden nemû segítséget,
ötletet szívesen fogadok!

IVOR ANDRÁSNÉ

ALPOLGÁRMESTER

06- 20/414-0712

A pestistõl napjainkig
Örömmel értesítek minden érdeklõdõt, hogy 2010.
január 4. és 14. között újra látható lesz A pes-
tistõl napjainkig címû kiállítás.  Helyszín: nagy-
marosi mûvelõdési ház

DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ
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Köszönet
Szeretnénk köszönetet mon-
dani, hogy a polgármesteri
hivatal ebben a szezonban
is elindította a temetõ já-
ratot.

Köszönjük Bessenbacher
Gézának, hogy minden
szerdán vitte és hozta a te-
metõbe azokat, akik csak
gyalog és messzirõl tudná-
nak a temetõbe menni. Kü-
lön köszönjük Gézának,
hogy az utolsó hazafelé in-
duló járat elõtt körbement a
sírok között, nehogy ott fe-
lejtsen valakit.

Reméljük a következõ év-
ben is igénybe vehetjük a "te-
metõ járatot"!!!

Köszönik a busz utasai.

folytatás az 1. oldalról
Az iskola nyelvi oktatási

színvonalának emeléséhez
szükséges német nyelvû tanesz-
közök és az óvodai készségfej-
lesztõ eszközök Jaicsné Ivor
Krisztina közbenjárása által be-

szerezve karácsony elõtt átadás-
ra kerülnek.

- Azt is elképzelhetõnek tar-
tom - mondta dr. Zoller József
-, hogy felvennénk a kapcsola-
tot a tiroli, Haiming (Innsbruck-
tól 30 kilométerre lévõ) telepü-
lésen élõ tanáremberrel Peter
Zollerrel - aki a könyvemben is
szerepel - s létrehoznánk egy
csereakciót, az õ diákjai jönné-
nek ide, a mieink hozzájuk utaz-
nának. Ennek a finanszírozását
is támogatni kívánom, azonban
részleteket meg kell beszélnem,
mely szintén  a terveim között
szerepel. Jó lelkiismerettel ad-
tam ezt az összeget, s ha élek,
egészségben, erõben és az anya-
gi helyzetem is úgy alakul, ak-

kor jövõre is támogatom a
nagymarosi német nyelvokta-
tást, s a hagyományok ápolását
- mondta dr. Zoller József.

Ivor Andrásné alpolgármes-
ter a beszélgetést kiegészítve el-
mondta: egy éven belül szándé-

kában áll Nagymaroson egy
úgynevezett nemzetiségi falu-
ház létrehozásának megszerve-
zése. Elsõ lépésben egy nemze-
tiségi szoba kialakítása a Váci
út és a Magyar utca sarkán lévõ
épületben, ahol a Nagymarosi
Képzõmûvészeti Egyesület is
helyet kapott. A kiállítás beren-
dezése, és a tárgyi eszközök
rendelkezésére állnak, azonban
a helyiség felújításához össze-
fogásra és anyagi segítségre van
szükség. Ebben számítanak a
város lakosságára és dr. Zoller
Józsefre is, aki válaszában úgy
nyilatkozott: maximálisan tá-
mogat minden olyan kezdemé-
nyezést, amely a sváb identitás
megtartását szolgálja.

Százötvenezer forint adomány
a sváb hagyományok ápolására

HIRDETMÉNY
Nagymaros Város Önkormányzata nyílt árverés út-
ján eladásra hirdeti meg az 1/1 tulajdonában álló 842
négyzetméteres Nagyhenci vasúti töltés melletti zárt-
kerti (12178 hrsz.) ingatlant 1500 forint/négyzetmé-
ter áron.

Az értékelésre licitálás alapján kerül sor 100.000
forintos l icit lépcsõvel.  A kikiáltási  ár bruttó:
1.263.000 forint.

A licit idõpontja 2010. január 12-e 15 óra az ön-
kormányzat épületében. Elõzetesen érdeklõdni a
Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalában lehet
a 06-27/595-109 telefonszámon Varga Máté város-
üzemeltetési elõadónál.

HIRDETMÉNY
Nagymaros Város Önkormányzata nyílt árverés útján ér-
tékesítésre hirdeti meg az 1/1 tulajdonában álló 75 négy-
zetméter alapterületû 2 szobás földszinti, kertkapcsola-
tos összközmûves központi fûtéses (egyedi gázkazánról
vezérelt) téglaépítésû lakást, amely egy új építésû 8 la-
kásos társasházban található.

Az ingatlan címe: 2626 Nagymaros Mezõ utca 11.
(1393/6/A/1 hrsz.). A közös udvar 870 négyzetméter, az
ingatlan elõtt parkolási lehetõség biztosított, az ingat-
lanhoz tartozik 18 négyzetméter terasz és 8 négyzetméter
tároló.

Az értékesítésre licitálás alapján kerül sor 100 000
forintos licitlépcsõvel. A kikiáltási ár nettó: 22 360 000
forint, a licit iránya nem kötött. A licit idõpontja 2010.
január 12-e 14 óra. A lakás megtekinthetõ a licit napján
10 órától 11 óráig a helyszínen.

Elõzetesen érdeklõdni Nagymaros Város Polgármes-
teri Hivatalában lehet a 06-27/595-109 telefonszámon
Varga Máté városüzemeltetési elõadónál. A meghirde-
tett árak az áfát nem tartalmazzák.
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Az építõipari vállalkozások
munkához jutását, az építési
beruházások megkezdésének
gyorsítását, az engedélyezési
eljárások lerövidítését, valamint
az alvállalkozók kifizetésének
biztosítását célozta az a jogsza-
bálycsomag, amely a közel-
múltban jelent meg és október
elején lépett életbe.

Fentiekrõl tartott fórumot a
kamara, amelyen dr. Szaló Pé-
ter, a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium állam-
titkára beszélt.

A változások a kialakult,
igen kedvezõtlen helyzet meg-
változtatását célozzák annak
érdekében, hogy elõbb-utóbb
megszûnjenek a lánctartozások.
Eddig 30 jogszabályt módosí-
tottak és 30 százalékkal csök-
kentették a hatósági engedély-
hez kötött munkák körét. A cél
mindenképpen a kifizetések
gyorsítása és a határidõk lerö-
vidítése. Az építõipar problé-
máit egy lépésben semmikép-

pen nem lehet megoldani, csak
többirányú változtatásokkal.
Ilyen például a kötelezõ regiszt-
ráció kialakítása. Idén február-
ban kihirdették az építõipari re-
zsióradíjakat és ebben a cso-
magban jelent meg az úgyneve-
zett Biztos kéz program is. Itt
egy fedezetkezelõ beléptetésével
szeretnék elérni, hogy biztosab-
bak legyenek a kifizetések.

Éppen a jogviták esetén jól
hasznosítható az építési napló,
amelybe már a munkák elkez-
désénél kötelezõ bejegyezni az
összes alvállalkozót. Minden-
képpen helyre kell állítani az
iparágban a bizalmat, s az a cél,
hogy a lánctartozások megféke-
zésével a gazdaság önszabályo-
zó módon mûködjön.

Minderrõl részletesen tájéko-
zódhatnak a www.e-epites.hu
honlapon, ahol az összes rende-
let, a mellékletek és a segédle-
tek is megtalálhatók.

DR. NÁDAI LÁSZLÓ

ELNÖKI TANÁCSADÓ

Igazgatási
szünet a

hivatalban
Nagymaros Város Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete
a 2009. évi karácsonyi és
újévi ünnepek közötti decem-
ber 28, 29, 30, 31-i na-
pokra, a köztisztviselõk fel-
használatlan szabadságá-
nak kiadása mellett, elsõsor-
ban a takarékossági szem-
pontok figyelembevételével
igazgatási szünetet rendel el.

Ezeken a napokon a hi-
vatal - az ügyfélszolgálat
és okmányiroda kivételével
- zárva tart, az ügyinté-
zés szünetel.

Az új építõipari
jogszabálycsomagrólBár nem szeretik és nem kérték,

hogy írjunk Róluk, de a tisztes-
ség úgy kívánja, hogy az arról
aki tesz és saját elhatározásából
megajánlja segítségét, tudni kell
róla a lakosságnak is. Talán azért
is fontos az ilyen híranyag, hogy
lássuk vállalkozóink , és a lakos-
ság soraiból kikerülõ olyan dol-
gos kezeket, akik nélkül sokkal
kevesebb lenne településünk.

Képviselõ-testület egyik
döntése volt az elmúlt ülések
egyikén, hogy városunk tulaj-
donában, és igen rossz állapot-
ban lévõ ingatlanokat a télies
idõjárás beállta elõtt rendbe
kell tenni állagmegóvás céljá-
ból. A felméréseket követõen
a szakemberek megkeresése
megtörtént. A három épületre,
amik igen sürgõs beavatkozást
igényelnek, - tekintettel az ön-
kormányzat gazdasági helyze-
tére, és városunk javára - a vál-
lalkozók felvállalták az ingat-
lanok tetõszerkezetének rend-
betételét.

A megkeresett, és a szakipa-
ri munkát térítésmentesen fel-
ajánló tetõfedõ és ács szakem-
berek:

- Heier László és társa vállal-
kozása: a volt Hadi házat a Szent
Imre téren,

- Schült Ferenc családi vál-
lalkozása csapatmunkában: a
volt bölcsõde épületét, Váci
úton,

- Román Gábor vállalkozó:
volt DURISZ épületét Rákóczi

úton,
- Varagya Krisztián vállalko-

zó: volt DURISZ épületét a Rá-
kóczi úton, és a volt Baskovics
épületét. S bár a megbeszélés
csak napokkal ezelõtt történt, a
munkálatok már megkezdõdtek,
és folyamatban vannak.

További jó hír és vállalkozó-
ink tenni akarását bizonyítja:

- Ocsenás Tibor vállalkozó az
elõzõ években az intézmények
épületére felrakott karácsonyi
világítást teszi rendbe mind-
annyiunk örömére.

- Ivor András vállalkozó a
Nagymaros Vasútállomás (nagy-
állomás) megközelítését biztosí-
tó és jelenleg teljes sötétségben
lévõ alagútjának világítását újít-
ja fel, szintén térítésmentesen.

Ami a leírtak összegzésében
a legfontosabb: az itt nevesített
vállalkozók azon felül, hogy fel-
ajánlották térítésmentesen a
munkák elvégzését, saját maguk
veszik észre, hol van szükség a
kezük munkájára, mert Õk itt
élnek közöttünk, velünk, nyitott
szemmel járva, hogy tehessenek
és TESZNEK környezetük , vá-
rosunk jobbításáért.

Köszönjük nekik, és mind-
azoknak, akik szintén teszik ne-
mes céllal a dolgukat, de még
nem tudunk róla.

IVOR ANDRÁSNÉ

ALPOLGÁRMESTER

PETROVICS LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

Vállalkozók Nagymarosért

Elõadás Zebegényben
A Dunakanyar Magyarság Népiskola 2010. évi programjá-
nak elsõ elõadója Szántai Lajos, akitõl A magyarság kereszt-
útja címû elõadásának II. részét hallhatják az érdeklõdõk
január 15-én 18 órától a zebegényi könyvtárban.
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Olvasói levél
Keresztállítás a Magyar utcában

- érvek, ellenérvek
A tavalyi esztendõhöz hasonlóan idén is az adventi idõszak kez-
dete elõtt, november 25-én délután keresztet állított a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Nagymarosi Szervezete a Magyar
utca alsó részén. A keresztállítási ünnepségen áldást mondott
Csuka Tamás református püspök, közremûködött Sárog Noémi
versmondó, Nábelek Anita énekes, és Koren Gábor versmon-
dó. Az ünnepség végén a jelenlévõk a kereszt tövénél elhelyez-
ték égõ mécseseiket, gyertyáikat.

*
A keresztállításnál jelen volt az Új Magyar Gárda néhány tagja,

melyet a szóbeszéd szerint a nagymarosi cigányok nem néztek
jó szemmel. E témával kapcsolatban született egy olvasói levél,
melyre a címzett Farkas János válaszolt.

Tisztelt Farkas János Úr!
A magam részérõl nem voltam ott, szerdán az Adventi ke-

reszt állításán, egyéb elfoglaltságom miatt, pedig szerettem
volna részt venni, no nem azért, hogy közösséget vállaljak a
Magyar Gárdával, vagy ne adj Isten az ellene felvonuló marosi
cigánysággal és azok prominenseivel. Nem! Azért szerettem
volna ott lenni, mert az Advent a karácsony kezdete, Jézus el-
jövetelének várása, katolikus ünnep.

Hallomásból tudom, igazán szavahihetõ forrásból, hogy a
megemlékezésen önök is megjelentek, de pusztán tiltakozás-
ból és "félelemmel, rettegéssel" telve a gárda részvétele és egy-
általán a léte miatt. A nemzeti Himnusz alatt szotyizva, meg-
jegyzéseket téve.

Farkas Úr! Kérem, tájékoztasson, mi a félelmük alapja, mi-
tõl is félnek?

Mit tett a gárda, ami önökben cigány származásúakban ret-
tegést kelt?

Vagy ha oly nagy a félelem, utálom amazokat, meg neoná-
cik, szegregálók, meg mit tudom még micsodák, fujj, de rosszak,
ellenkezõ gondolkodásúak, mint én, hát nem megyek oda!
Ennyire egyszerû! De egy egyszerû kérdés tennék fel.

Hol lincselt, erõszakolt, darabolt fel, vert agyon, idõs, ki-
szolgáltatott embereket, tanárokat, orvosokat, sportolókat, tá-
madott kapával, kaszával, baltával, botokkal a gárda?

Bennem például sokkal nagyobb félelmet kelt a lõdörgõ,
gondtalan fiatalok csoportja. Tehát én megérteném a rettegést,
félelmet, ha LEGALÁBB egy alkalommal az ellenkezõje bizo-
nyosodott volna be. Kérem, legyen különb, mint a lázító, uszí-
tó kormány, ott kellene tiltakozni, meg a tenni nem akaró rend-
õrségnél. Gondolkodjon el azon, mi volt az, ami egyáltalán lét-
rehozta ezt a civil szervezõdést.

És még mielõtt a rasszizmus oly divatos bélyegét rám süt-
nék, nem vagyok sem náci, sem szélsõséges, én Magyar va-
gyok! Legjobb barátom maga is cigány származású, már évti-
zedek óta barátok vagyunk, kikérem magamnak, hogy meg-
próbáljanak éket verni közénk!

Magyarul tele van a t......m ezzel az egész rettegéskeltéssel,
uszítással.

Nem kevesebb tisztelettel.
MISKOLCI FERENC, NAGYMAROS

Farkas János reagálása a levélre és az õt ért vádakra. Az ter-
jedt el, hogy idegen cigányokat hívtam, hogy a rendezvényt meg-
zavarják. Ez nem igaz, ilyet nem tettem és nem tennék soha az
én kis városommal. Az Új Magyar Gárda ittléte zavarja a cigány
lakosságot. Mi nem félünk a gárdától, sem a jelenlététõl, de tar-
tunk az olyan embercsoportoktól és szervezetektõl, akik a Ma-
gyar Köztársaság törvényeit nem tartják be, ezért ezek az embe-
rek szerintünk bármire képesek lehetnek. A továbbiakban azon
fogok tevékenykedni, hogy Nagymaroson béke legyen és tovább-
ra is a város és a kisebbség érdekeit képviseljem.

FARKAS JÁNOS KÉPVISELÕ

NAGYMAROS, FEHÉRHEGY UTCA 85.

Nemrég, november 11-én tartotta
alakuló közgyûlését 14 alapító tag-
gal a Nyár utca 4. szám alatti klub-
helyiségben a Nagymarosi Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület, de már több
mint száz pártoló tag jelentkezett,
hogy támogatásával segíti az egye-
sület munkáját. A cégbírósági be-
jegyzés alatt álló egyesület tagjai
komolyan veszik az önként vállalt
feladatokat, már konkrét munká-
kat is elvégeztek.

Az alakuló közgyûlésen – ahol
megtárgyalták és elfogadták az
egyesület alapszabályát - elnöknek
David Balazic-ot, parancsnoknak
és alelnöknek Murai László tûz-

oltó fõtörzsõrmestert választották.
Elnökségi tagok lettek: Pusz Já-
nos, Pusz Péter, Szedlák Attila.

Az egyesület elnökét, a közvet-
len, mindenkihez kedves David
Balazic cipész és csizmadiames-
tert – aki Franciaországban szüle-
tett, és 17 éve él Magyarországon
– mûhelyében kerestük fel és kér-
deztük arról, milyen célt tûzött ki
az egyesület maga elé.

David Balazic a beszélgetés
elején elmondta: hét éve a
Kismarosi Önkéntes Tûzoltó
Egyesületben is tevékenykedik.
Az ÖTE nem foglalkozik tûzoltás-
sal – emelte ki az elnök - az alapí-
tó tagok mindannyian fõállással
rendelkeznek, az önkéntes munkát
szabadidejükben végzik. Parancs-
nokuk Murai László szakképzett
tûzoltó, a budapesti tûzoltóság
munkatársa, a többiek viszont ci-
vilek. Megtudtuk, az új szervezet
megalakulását a Váci Tûzoltópa-
rancsokság örömmel üdvözölte és
nagymarosi képviselõ-testület is
támogatta õket.

A Nagymarosi ÖTE legfõbb
célja, hogy természeti csapások
során segítsék a hivatásos szakem-
bereket a mentési és kárelhárítási

munkákban. Emellett az egyesü-
let tagjai eltûnt személyek felku-
tatásban és rendezvények biztosí-
tásában is részt szeretnének ven-
ni, valamint a fiatalok számára
prevenciós elõadásokat is szervez-
nének.

“Amit mi végzünk, azzal nem
vesszük el a hivatásos tûzoltóktól
a feladatot - mert mindig a hivatá-
sos tûzoltó az elsõ, nekik van fel-
szerelésük és megfelelõ képzettsé-
gük, tapasztalatuk -, a mi felada-
tunk a plusz segítségnyújtás” –
mondta David Balazic, aki hozzá-
tette: Nagymaroson két olyan ve-
szélyforrás van, amire oda kell fi-

gyelni, a hegy és a Duna. Ha nem
figyelnek kellõképpen e kettõre,
akkor elkerülhetetlen lesz a na-
gyobb baj. Az egyesület tagjai már
felmérték, hol lehetnek ilyen ve-
szélyes helyek. Nemrégiben pél-
dául a Fõ téren tisztították meg a
levelektõl eldugult lefolyókat, el-
lenõrizték a vasúti hidakat, októ-
ber 4-én kitisztították az Erzsébet
téri vízelvezetõ árkot, november
15-én pedig a Diófa utcai lefolyó-
rácsról nagy mennyiségû faleve-
let távolítottak el. Ezekre a mun-
kákra azért van szükség, mert a
hordalék és a falevelek eltömítik
az elvezetõ árkot és a csatorna rá-
csot, akadályozva ezzel a víz út-
ját. Az egyesület távolabbi tervei
között tûzoltólaktanya kialakítása
és tûzoltófecskendõk beszerzése is
szerepel, de most egy kisbusz len-
ne számukra a legfontosabb, hogy
könnyebben meg tudják közelíte-
ni a helyszíneket – mondta David
Balazic.

Az egyesület kéri a nagymaro-
si polgárokat, ha eltömített csator-
na rácsokat találnak, vagy húzzák
ki egy gereblyével a leveleket a víz
útjából, vagy értesítsék az ÖTE-t.

F. E.

Nem oltanak, megelõznek
az önkéntes tûzoltók
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"A szeretet türelmes, a szere-
tet jóságos, a szeretet nem fél-
tékeny, nem kérkedik, nem is
kevély. Nem tapintatlan, nem
keresi a maga javát, nem ger-
jed haragra, a rosszat nem
rója fel. Nem örül a gonosz-
ságnak, örömét az igazság
gyõzelmében leli. Mindent el-
tûr, mindent elhisz, mindent
remél, mindent elvisel." (Rész-
let Szent Pál apostol szeretet-
himnuszából)

A Szociális Munka Napján,
november 12-én második al-
kalommal köszöntötték ünne-
pélyes keretek között váro-
sunk szociális területen dolgo-
zó munkatársait. A mûvelõdé-
si házban délelõtt rendezett
ünnepség résztvevõit - ki-
emelve Petrovics László pol-
gármestert, Ivor Andrásné al-
polgármestert és Német Imrét,
az ügyrendi bizottság elnökét
- Rudolf Józsefné önkormány-
zati képviselõ, a humánügyi
bizottság elnöke köszöntötte.

A bizottsági elnök beszédé-

ben elmondta:
"Úgy gondolom, hogy ér-

demes most egy pillanatra
megállni, a rohanó életünk-
ben is odafigyelni azokra,
akik némán és lelkiismerete-
sen dolgoznak köztünk nap,
mint nap.

Olyan embereket köszönt-
hetünk ma, akik a nap min-

Szociális munkások köszöntése
Õk mindig készen állnak arra, hogy segítsenek az embereknek

Seregi György
alkotása a váci
Duna-parton

Még ma is élõ példát adott a világ-
nak Szent Erzsébet, aki azzal ha-
gyott maradandó nyomot a magyar
történelemben, hogy úri származá-
sa ellenére a nincsteleneket segítet-
te. Erre emlékezteti a mai anyagi-
as világ lakóit, a gazdagságot ki-
sajátító, önzõ és öncélú hazai új-
milliárdosokat a váci Duna-parton
felállított gyönyörû szobor, Seregi
György kovácsmûvész alkotása.

A november 20-i pénteki kö-
dös délután sem tudta elriasztani

az embereket, az ilyen rendezvé-
nyekhez képest szokatlanul sokan
jöttek el, hogy tanúi legyenek a
váci Szent Erzsébet sétányon, a
Duna-part révátkelõ közeli szaka-
szán Árpád-házi szent Erzsébet
szobrának avatásán és megszen-
telésén.

A szoboravatón dr. Molnár
Lajos Vác alpolgármestere emlé-
kezett a szokatlan és nem jellem-
zõ nagylelkûségre, amely Erzsé-
betet, a még alig húsz éves gróf-
nõt jellemezte. Megköszönte a tá-
mogatást terve megvalósításához
Ványi Lászlóné önkormányzati
képviselõ, aki kezdeményezõje
volt a szobor felállításának. Be-
szédének végén Seregi György
egy olyan, fémbõl készült rózsa-
szállal ajándékozta meg a képvi-
selõ asszonyt, amelyet a szobor
Szent Erzsébet a kezében tart.

Az új szobrot Beer Miklós me-
gyéspüspök szentelte fel. Imájában
arra kérte az Urat, hogy segítse
Szent Erzsébet példájának terjedé-
sét. "Kérjük, tedd készségessé szí-
vünket, hogy az õ példája napja-
inkban is indítson bennünket a te
isteni szereteted követésére, rászo-
ruló embertársaink önzetlen felka-
rolására" - hangzott el.

Az avatás végén a váciak el-
helyezték virágaikat, mécseseiket
a szobor talapzatán.

A köszöntöttek között Arnold
Sándor is emléklapot kapott

den percében ott vannak, ké-
szen állnak arra, hogy segít-
senek, kezet nyújtsanak az el-
esetteknek, a rászorulóknak.
Néha egy mosoly, egy kézszo-
rítás, egy beszélgetés sokat
segíthet. De a nagyobb dol-
gokban, otthoni ápolás, ügy-
intézés, ápolás a nap 24 órá-
jában, ezeket mind megteszik
azok, akik itt ülnek. Családok
életét segítik, könnyítik azzal,
hogy a családban a rászorult-
nak segítenek.

Sajnos nem lehet itt min-
denki, hiszen van, aki most
is szolgálatot teljesít. A szo-
ciális munka nemcsak szak-
értelmet kíván, hanem áldo-
zatvállalást ,  emberséget,
együttérzést folyamatosan.
Az Önök munkájának köze-
pében az ember áll, kinek
testét és lelkét is ápolni kell
ahhoz, hogy a harmónia és
az egyensúly meglegyen. Azt
hiszem, mindenkinek termé-
szetes az,  hogy Önök, Ti
vagytok. és mindig ott vagy-
tok, ha kell, és ha egyszer le-
állnátok, akkor vennék ész-
re, hogy nem vagytok. Néha
csak valaminek a hiányakor
vesszük észre azt, hogy mek-
kora szükség is van rá. Le-
gyen a mai nap méltó ünne-
pe az Önök által képviselt
"szeretetszolgálatnak".

Petrovics László polgár-
mester  köszöntõjében az
elõtte szólóhoz hasonlóan
fejtette ki gondolatait. Be-
szédében hangsúlyozta:
"Önök azok, akik kiemelked-
nek ebbõl a világból, neme-
sebb szívûek és emberibbek
másoknál, ezért a világ na-
gyon hálás Önöknek!” A
polgármester az ünnep alkal-
mából minden szociális mun-
katársnak azt kívánta, hogy
a belõlük áradó szeretet és
jóság viszonzásra találjon, és
a Jóisten adjon nekik erõt a
jövõben is türelmük és me-
legszívû együttérzésük meg-
tartásához.

Az ünnepség végén Zoller
Anna és Rudolf Lilla 6. osztá-
lyos tanulók Szent Pál szere-
tethimnuszát mondták el, majd
Petrovics László emléklapot
és ajándékot adott át az ünne-
pelteknek.

MUNKAKTÁRSAKAT KERESÜNK

A Visegrádi Ásványvíz Kft
munkatársakat keres:

Gépkezelõt mûanyag feldolgozó és
csomagoló gépek kezeléséhez,  -   vil-
lanyszerelõi, elektronikai mûszerész,
vagy lakatos  végzettséggel rendelkezõk
elõnyben,

valamint:

targoncás munkakörbe targoncaveze-
tõi jogosítvánnyal, gyakorlattal rendelke-
zõket.

Levélcím: 2025 Visegrád, Pf. 8.
Email: visegradi@mail.datanet.hu

További felvilágosítás: 06-70/376-1704
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Harmadik alkalommal ren-
dezték meg Nagymaroson,
november 7-én a férfikórus
találkozót, melyen a mûve-
lõdési ház színpadán a Nagy-
marosi Férfikórussal együtt
öt kórus lépett fel. Az alka-
lom különlegességét az adta,
hogy két kórus - köztük a
nagymarosi - elõadását nem-
csak az érdeklõdõk és a ven-
dégek, hanem külön zsûri is
értékelte, minõsítette.

A kórusok bemutatkozása
elõtt Petrovics László polgár-
mester mondott köszöntõt.
Külön üdvözölte a vendég
énekkarokat, a Ferencvárosi
Herz Férfikart és vezetõjét,
Pataki Juditot, a Tiszaföld-
vári Férfikart és karnagyukat
Szabó Zsoltot, a biatorbágyi
Szakály Mátyás Férfikórus és
Feleki László karnagyot, va-
lamint a Szolnokról érkezõ
MÁV Gépészet Jámûjavító
Férfikart, vezetõjüket Juhász-
né Zsákai Katalint, majd a
vendégeknek részletesen be-
mutatta a Nagymarosi Férfi-
kórust.

A kórushangverseny nagy
élményt jelentett a jelenlé-
võk számára, amely a hagyo-
mányokhoz híven közös
énekléssel zárult. A találko-
zó végén Jobbágy Valér ér-
tékelte a kórusok teljesítmé-
nyét, ezt követõen bejelen-
tette, hogy a zsûri értékelése
alapján a Ferencvárosi Herz
Férfikar Pataki Judit vezeté-
sével Arany fokozatot ért el,
a Nagymarosi Férfikórus Ju-
hász Orsolya  vezetésével
Fesztiválkórus minõsítést
kapott.

*
A Budapest Ferencvárosi

Herz Férfikar patinás, a múlt
század '20-as éveiben alakult
kórus. Jellege szerint kettõs-
nek mondható: egyrészt ama-
tõr, másrészt azonban igen
igényes, karnagyairól mindig
híres (és viszont: karnagyait
is fémjelzõ) együttes, másfe-
lõl pedig az elõadott mûvek
szempontjából nemcsak tag-
jai szórakoztatását célzó, ha-
nem hallgatóságát is igen

magas színvonalon kiszolgá-
ló énekeseket tömörítõ cso-
port. Az általános rendelteté-
sû darabok mellett jelentõs
számú egyházzenei mûveket
is felvonultatnak repertoár-
jukban. A kórus jelenleg
mintegy 28 fõt számlál.

*
A Biatorbágyi Férfikórus -

mely késõbb Szakály Mátyás
nevét vette fel - 1959-ben ala-
kult, felekezeti és ipartestüle-
ti énekkarok tagjaiból. Elsõ
karnagya Varga István általá-
nos iskolai tanító volt. A kó-
rus fenntartója, akkoriban a
nagyközségi tanács. A kórus-
tagok összekovácsolódása
után már-már egyszerûbb
mûsorral is rendelkeztek. A
szereplést elsõsorban saját
szórakoztatásukra vállaltak,
majd a nagyközségi ünneplé-
seken való fellépésekkel bõ-
vítették. 1964-ben karnagy-
váltásra került sor. Az akkori
körzeti zenei referens Sza-
kály Mátyás zenetanárt kér-
ték fel a kórus szakmai fel-
adatainak irányítására.
"Matyi bácsi" kiváló szakmai
tudással és odaadással taní-
totta a kórus tagjait. Vezeté-
se alatt baráti kórustalálkozó-
kat szerveztek, országos kó-
rustalálkozókon vettek részt.
1986-ban a munka megérlel-
te gyümölcsét, a KOTA mi-
nõsítõ versenyén "Ezüstko-
szorús Kórus" megtisztelõ cí-

met értek el. Szakály Mátyás
1999-ig dirigálta a kórust.

*
1924-ben alakult Tisza-

földvári Iparos Dalkör néven.
Karnagya hosszú idõn ke-
resztül Petrányi Elemér volt.
A dalkör jeligéjét: "Csak az
a nép erõs, csak az a nép sza-
bad, / Hol munka mellett dal
fakad.” A kórus eredményeit
2004-ig, a 80. éves évfordu-
lóig Jordán Antal vezetésével
érte el. 1986-ban részt vehe-
tett a Bartók Béla Nemzetkö-
zi Kórusversenyen Debrecen-

Fesztiválkórus minõsítés
a Nagymarosi Férfikórusnak

ben. Háromszor ért el Feszti-
váldíjas minõsítést. A kórus
több alkalommal vett részt or-
szágos rendezvények döntõ-
jében. Testvérkapcsolatok
keretében fellépett Németor-
szágban, Finnországban, Ro-
mániában, Csehszlovákiában,
Ukrajnában, Olaszországban,
Franciaországban és Portugá-
liában.

*
A MÁV Gépészet Jármû-

javító Férfikar Szolnokon
1875-ben alakult munkás da-
lárdaként, és a háborús idõ-
szakokat leszámítva folyama-
tosan mûködik. Több karnagy
irányításával vált az együttes
kiváló kórussá, közülük is ki-
emelkedik Buday Péter, aki
több mint 40 évig vezette az
énekkart. A jelenlegi kar-
nagy, Juhászné Zsákai Kata-
lin 1995-ben került az együt-
tes élére. Rendszeres szerep-
lõi Szolnok város és a megye
kórushangversenyeinek, szer-
vezõi az Országos Vasutas
Énekkarok Találkozóinak.
Számos sikeres koncert, fesz-
tivál, külföldi vendégszerep-
lések és nemzetközi verse-
nyek sora jelzi a kórus szín-
vonalának emelkedését. Az
Éneklõ Magyarország minõ-
sítõn az énekkar Hangver-
senykórus fokozatot kapott.
1999-ben Szolnok város leg-
magasabb kitüntetését vehet-
ték át, az Ezüst Pelikán-díjat,
a kulturális tárca Csokonai
Közösségi Díjjal ismerte el
munkásságukat.

Karácsonyváró
Díszítsük fel együtt a város karácsonyfáját!

December 20-án,vasárnap 9 órától
várunk kicsiket és nagyokat

a mûvelõdési házba karácsonyi készülõdésre.
Lesz kézmûves foglalkozás, népmese elõadás,
ingyenes arcfestés, zenés-táncos éneklés, majd
együtt feldíszítjük a város karácsonyfáját!
Szeretettel várunk mindenkit szendviccsel,

sütivel, teával és minden résztvevõ
meglepetés ajándékot kap!

Nagymaros Város Önkormányzata nevében:
Petrovics László polgármester

Az öt kórus közös éneklése az est záróeseménye volt
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Négy ezüst- és két bronzérmet szer-
zett Heincz Sándor az október 10.
és 18. között rendezett World
Masters Games-en, vagyis a Szeni-
or Sportolók Világjátékán Sydney-
ben. Az idei masters bajnokságon
négy magyar bajnoki aranyérmet
szerzett 41 éves versenyzõvel a mos-
tani világversenyen való részvétel-
rõl, az ott szerzett tapasztalatairól be-
szélgettünk. Heincz Sándor nem
elõször járt Ausztráliában, hiszen
2002-ben a Melbourne-i masters vi-
lágversenyen is részt vett szép siker-
rel, akkor öt arany- és egy bronz-
éremmel tért haza. (Errõl a verseny-
rõl korábban lapunkban is beszá-
moltunk - a szerk.)

- A világversenyen mi kajak-
kenu szakágban indultunk Grõb Já-
nossal - kezdte a beszélgetést
Heincz Sándor. - Két héttel a ver-
seny elõtt mentem ki Sydneybe, ott
kaptam hajót, a lapátomat termé-
szetesen vittem magammal. Egé-
szen közel volt a víz a háztól, ahol
laktam egy barátommal. Nagyon
rossz idõben érkeztem meg, innen
elindultam a szeptemberi 30 fokos
hõségbõl és megérkeztem az Auszt-
rál tavasz elejébe, 5 fokba, ahol fújt
a szél, esett az esõ. Ám ennek elle-
nére jól éreztem magam, az embe-
rek nagyon barátságosak voltak, na-
gyon nagy szeretettel fogadtak. Saj-
nos a versenyt nagyon rosszul szer-
vezték: ha a 2002-es Melbourne-i és
a 2009-es Sydney-i versenyszerve-
zést összehasonlítom egy 10 pontos
skálán, akkor az elõbbi versenyt 10,
a mostanit pedig 2-3 pontosra érté-
kelném. Úgy érzem, üzleti szem-
pontból kezdik a versenyt kezelni,
hogy mind több bevétel legyen.
Olyan sok versenyszámot indítottak,
hogy a szervezõk nem tudták gör-
dülékenyen lebonyolítani a versenyt,
összetódultak, összeszaladtak, köz-
ben összeomlott a számítógépes
rendszerük és olyan káosz keletke-
zett, hogy a 200 méteres verseny-
számokban még mindig nem tudom
hányadik lettem, mert nem tudták
megmondani.

- Hány futamban indultál?
- Összesen kilenc futamban in-

dultam: K-1 1000 méteren 3. let-
tem, K-2 1000 méteren 2. helyet
értem el ausztrál versenyzõtársam-
mal Gaith Tiemey-vel. K-1-ben 500
méteren 4. lettem, K-2 500 méte-
ren 3., és 200 párosban 2. helyet
értünk el. K-1 200 méteren 5. vagy
6. helyen értem célba. Maratoni
számokban 21 kilométeren K-1-
ben 2., valamint K-2-ben egy auszt-
rál fiatalemberrel Andrew Bray-el
2. helyezést értem el. A verseny
nem pénzdíjas, nagyon szép érme-
ket kaptunk, melyeket a decembe-
ri képviselõ-testületi ülésen bemu-
tatok, hiszen a nagymarosi önkor-

mányzat is támogatást nyújtott ah-
hoz, hogy a masters világversenyen
részt tudjak venni.

- Hogyan kerültél össze auszt-
rál partnerekkel?

- Mivel ez nem egy profi liga,
hanem masters verseny, így lehe-
tõség volt más partnerrel is verse-
nyezni. Korábbi partnerem, Csécsei
Sándor abbahagyta a versenyzést,
a mostani, a budapesti Urbán Ist-
ván - akivel idén három magyar baj-
nokságot nyertem - elfoglaltsága
miatt nem tudott velem eljönni a
versenyre. De ha már ott van az
ember a versenyen, miért ne indul-
jon el más versenyszámban is? En-
nek a fiatalembernek Gaith Tiemey
sem volt kinn állandó versenypart-
nere, és már a verseny elõtt 1-2 hó-
nappal kiderült, hogy együtt fogunk
versenyezni, akkor már tudtam,
hogy egyedül megyek. Azért men-
tem ki két héttel a verseny elõtt,
hogy együtt tudjunk készülni. Õ is
hasonló korú, mint én, 41 éves.
Vele korábbi ismeretség révén ta-
lálkoztam. Ugyanis 2007-ben az
Ausztrál maraton kajak-kenu válo-
gatott az én jóvoltamból itt edzõtá-
borozott két hétig Nagymaroson 28
fõvel. Akkor Gyõrben volt a világ-
bajnokság és nekik egyszerûbb volt
itt a Dunán edzõtáborozni, mint
bárhol másutt. Így volt nekem is-
meretségem, emellett elég sok ba-
rátom van külföldön. Az egyik ba-
rátom klubjából jött Andrew Bray
Melbourne-bõl, akivel csak a
maratonon mentem.

- Hol zajlottak a versenyek, és
összesen hány résztvevõje volt a vi-
lágjátéknak?

- A verseny Sydney-ben volt, a
maraton a Nepean River folyón,
ahol 32-en indultunk. Sajnos sokan
feladták, nagyon nagy szél volt és
40 centiméteres hullámokban evez-
tük végig majdnem az egész távot.
Nem volt egyszerû, sokan be is bo-
rultak a hajójukkal. A rövid távú fu-
tamok a 2000-es olimpiára épített
regatta centrumban egy mestersé-
ges pályán zajlottak, ahol akkor a
magyarok négy vagy öt aranyérmet

nyertek. Az masters olimpián 28
ezer versenyzõ vett részt, volt meg-
nyitó és záró ünnepség is. Sajnos
ezek az ünnepségek színvonalban
nagyon elmaradtak a Melbourne-
itõl, az nagyon szép komoly meg-
nyitó volt operaénekesekkel, lova-
sok felvonulásával, zenekarok fel-
lépésével. Most a megnyitó egy na-
gyon szép stadionban zajlott, de
nem volt annyira ünnepélyes. A
polgármester megnyitotta, beszélt
valaki az olimpiai bizottságból,
volt egy énekesnõ és kis mûsort
adtak az ausztrál õslakosok.

- Milyen tapasztalatokkal tértél
haza, hiszen már utaltál az embe-
rek kedvességére?

- Az emberek Ausztráliában na-
gyon egyszerûek, barátságosak és
segítõkészek. Itt mindenki külföl-
di, hiszen az õslakosságon kívül
mindenki valahonnan jött. Nem
néznek le, mert idegen vagy, nem
nevetnek ki, mert töröd az angolt,
hanem maximálisan segítenek ab-
ban, hogy megértsék, mit akar az
ember, és útba tudjanak igazítani.

Még annyit a versenyrõl: 90-
100 év körüli volt a legidõsebb ver-
senyzõ. Érdekesség, hogy egy 75
éves ausztrál hölgy a mûugrásnál
még kézállásból indította 5 méter-
rõl a szaltót a vízbe. A legtöbb ér-
met egy Kanadában élõ magyar
hölgy nyerte mûugrásban, aki tel-
jes magyar népviseletben vonult fel
a megnyitó ünnepségen - mondta
Heincz Sándor - aki egyben köszö-
netét fejezi a támogatásért a nagy-
marosi és a verõcei önkormányzat-
nak, a váci Barangoló túraboltnak,
valamint a verõcei ÉDTE Kft-nek.

S amit feltétlen fontos megem-
líteni: Heincz Sándor nagy tiszte-
lettel gondol edzõjére, Nieberl Kár-
olyra, aki megszerettette vele a ka-
jakozást, s ma már gyerekeit is õ
tanítja e sport szeretetére.

A következõ World Masters
Games-et 2013-ban rendezik Tori-
nóban, melyen ismét szeretné ki-
próbálni magát kajak-kenuban
Heincz Sándor.

FISCHER ERZSÉBET

Eredményes versenyzés Sydney-ben Az ünnep
színei, díszei

Az ünnepet bevezetõ várakozást,
készülõdést jelképezõ adventi ko-
szorú a szakemberek szerint észak-
ról, a Keleti-tenger partjáról szár-
mazik. Az ott élõk fûzfavesszõbõl
font koszorújukat díszítették örök-
zöld ágakkal. A kör, karikaforma
az örökkévalóság jelképeként tet-
szett meg egy hamburgi evangéli-
kus lelkésznek, Johann Hinrich
Wichern-nek, aki lakásuk halljá-
nak mennyezetére nagy fenyõko-
szorút függesztett, és az adventi
napok számával megegyezõen, hu-
szonnégy gyertyával díszítette.
Késõbb az egyszerûség kedvéért
az adventi vasárnapok számára
utalóan csak négy aranyszalagos,
piros gyertya került a mind nép-
szerûbb koszorúkra. A piros az éle-
tet, az arany pedig a fényt jelké-
pezte.

Így lett a zöld, a piros és az
arany a karácsony hagyományos
színe. A mai gyertyaöntõk az idei
ünnepen változtatni szeretnének a
színösszeállításon. A piros helyett
az égboltra, a békességre utaló kék
színt javasolják, az arany helyett
pedig a kékhez jobban illõ, szin-
tén nemesfémszínt, az ezüstöt.
Hogy milyen sikerrel, az majd
csak néhány év múlva derül ki.

Mindenesetre nem árt próbál-
kozni az újdonsággal. Hiszen a
karácsonyt éppen a megtartó ha-
gyományok és egyben a kor ízlé-
séhez igazodó változások teszik
ma is a legszebb ünneppé.

Bizonyíték erre például a ka-
rácsonyfa története is. Nagyjából
két és fél évszázada vált szokássá
állítása. A protestánsok lakta né-
metföldön az édesanyák minden
gyereknek apró fenyõfácskával
kedveskedtek. Eleinte nem az
ágakra, hanem a fa mellé tették a
gyertyákat, és köréje rakták az
ajándékokat. A gyertya a téli nap-
fordulóval erõsödõ világosságra
utal, de jelképezi a fényt és a meg-
békélést hozó kis Jézust is.

Az elsõ hazai karácsonyfát a
legújabb kutatások szerint
Brunszvik Teréz állította. Az óvo-
daalapító hölgy Beethoven halha-
tatlan kedvese, a család marton-
vásári kastélyában 1924-ben díszí-
tett fel Magyarországon elõször fe-
nyõfát. Akkor még igazi gyertyák,
napjainkban apró, színes villany-
égõk varázsolnak meghitt hangula-
tot. Az ünnep színei, díszei között
változott a szaloncukor is. Napja-
inkban a csokoládégyárak versen-
gésének köszönhetõen bõven lehet
válogatni a különbözõ ízesítésû
csemegékbõl. Választásunknak
rendszerint az ízlés és a pénztárca
vastagsága szab határt.

NÓGRÁDY LÁSZLÓ

Képünkön balról második Heincz Sándor, akire büszkék lehetünk
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Babics Ferencné, Lívi néni húsz éve
fáradhatatlanul szervezi a véradást
Nagymaroson. Elõtte huszonegy
éven át Zebegényben volt vöröske-
resztes titkár, hiszen akkor még eb-
ben a községben élt és tanított. Lívi
néni szereti a véradókat, a véradás
hangulatát, ám az idei nyári beteg-
sége arra figyelmeztette, át kell ad-
nia a stafétabotot. Így találta meg
Hamvasné Hortoványi Györgyvért,
aki elvállalta e munkát és az õszi vér-
adáson már õt is láthattuk Lívi néni
mellett.

- Negyvenegy éve végzem a vö-
röskeresztes munkát, Zebegényben
kezdtem, amikor elköltöztem onnan,
átadtam a feladatot Krebsz Ferenc-
nének - kezdte a beszélgetést Diófa
utcai otthonában Lívi néni. - Egy
ideig nem végeztem vöröskeresztes
munkát. Egyszer azonban láttam,
hogy jött Nagymarosra a véradó
autó. Bementem hozzájuk beszélget-
ni és érdeklõdtem, hogy mennyi a
véradó. Azt gondoltam, hogy sokan
adnak itt vért. Azt válaszolták: hol
van az már, jó, ha 50 ember jön vért
adni. Nem hittem el, ez lehetetlen -
gondoltam -, hiszen Zebegényben, a
kis községben sokkal több a véradó.
Azután automatikusan, apránként
belefolytam a véradásba, s már 20
éve szervezem Nagymaroson. Úgy
érzem, most muszáj átadnom, mert
a közbejött nyári betegségem után
úgy látom, hogy felelõsséggel lehet
tovább végezni a véradásszervezést,
ami elég sok munkával jár.

- Hányszor van évente véradás
Nagymaroson? Kik adhatnak vért és
hányan élnek ezzel a lehetõséggel?

- Évente általában négyszer van
véradás, nem kell mindegyikre eljön-
nie, mindenki megválogathatja az
idõpontot, mikor jó neki. Vért 18-65
éves kor között lehet adni. A kiöre-
gedett, vagy idõközben megbetege-
dett véradók helyébe csak a fiatalok
tudnak állni. Egyre több a vérigény,
rengeteg a baleset, vagy olyan beteg-
ség, amit vérrel gyógyítanak. Példá-
ul a gyermek védõoltásokhoz is em-
beri vérre van szükség, a gamma-glo-
bulin is emberi vérbõl áll. Szerintem
alig van olyan család, akinek a ro-
konságában, az ismeretségi körében
valaki ne kapott volna vért, akár
gyermekoltáson keresztül. Ma már
egy csípõmûtéthez 2 palack, egy
szívmûtéthez 5-6 palack vér kell, a
vesemûtétekhez ennél még több,
ezért kellene minél több véradó. A
véradás annak is jó, aki adja, mert
kivizsgálják, emellett frissül a szer-
vezete, nem beszélve arról az érzés-
rõl, mit jelent segíteni a másik em-
beren. Aki még nem adott vért, nem

tudja milyen érzés ez. Aki már ka-
pott vért, az tudja értékelni a véradás
jelentõségét. A menyemet 11 palack
vér mentette meg 25 évesen, a na-
gyobb fiam - aki a forradalom alatt
született és nem volt elég megfelelõ
gyógyszer - csecsemõ korában ka-
pott 12-szer vért, egy injekciós tû-
nyit. Az egyik nap az egyik, másik
nap a másik nõvér tartotta oda a ke-
zét. Így mentették meg az életét.

Viszonylag jó véradó hely Nagy-
maros, most egy kicsit csökken a
számuk, legutóbb elég kevesen vol-
tak. Általában 90-100-an jelennek
meg egy-egy véradáson, közülük
nem mindenkitõl vesznek vért, ki-
szûrik azokat, akik valamilyen ok-
nál fogva nem adhatnak vért.

- Tudna olyan esetet említeni,
amikor konkrétan nagymarosi beteg-
nek segítettek a helyi véradók?

- Néhány nagymarosi példa van
erre. Legutóbb Dudás Jánosnak se-
gítettünk, akit szívmûtétre készítet-
tek elõ. Kétszer elmaradt a mûtétje
vérhiány miatt, mert ritkább vércso-
portja van. Ezt én véletlenül egy be-
szélgetés kapcsán tudtam meg. Azon
a napon, telefonon, vagy személye-
sen megkerestünk több embert, aki
Dudás Jánossal azonos vércsoportú.
Ez volt vasárnap, kedden reggel ki-
jött a véradó autó, bevitte a vállal-
kozó 6 embert, leadták a vért, pénte-
ken a vér is meg Dudás János is benn
volt a kórházban és megmûtötték.

Ami a legnagyobb gondot jelen-
ti, az a vöröskeresztes bélyegek el-
adása. Évente kapunk 100 bélyeget,
ez pártoló tagsági díj, egy évre 500
forint. Ezt az itt élõknek kellene meg-
vennie. Az egészségügyben dolgo-
zók, a Magyar utcai óvoda dolgozói
rendszeresen megveszik a bélyeget,
ugyancsak sokan vásárolnak a vér-
adók közül is. Ám jó lenne, ha a pol-

gármesteri hivatalban és az iskolá-
ban is elvállalná valaki az árusítását,
mert ezeken a helyeken kevés fogy
el. A bélyegbõl befolyt pénz 60 szá-
zaléka helyben marad. Ebbõl aján-
dékozzuk meg a kerek évszámú vér-
adókat, s ebbõl veszünk a véradásra
aprósüteményt, teát. Nem nagy do-
log, évente 500 forintos bélyeget
venni, kérem a nagymarosiakat,
hogy ezek megvásárlásával is állja-
nak az új vöröskeresztes titkár mel-
lé.

- Hogyan összegezné a több mint
négy évtizedes vöröskeresztes mun-
kát?

- Hálával és elismeréssel mondok
köszönetet a magam és a betegek
nevében mindenkinek, aki csak egy-
szer is megjelent a véradáson. Azok-
nak is, akiktõl nem tudtak vért ven-
ni, vagy akik úgy érzik, hogy alkati-
lag nem alkalmasak a véradásra, de

megpróbálták. Azoktól is szeretnék
most elköszönni - sokan vannak! -
akik már kiöregedtek a véradásból,
vagy valami oknál fogva nem ad-
hatnak vért. Õk már megmutatták,
hogyan kell emberségbõl helytáll-
ni! Most már a fiatalokon a sor. Kér-
jük a véradókat, ne várják a meghí-
vót, nem tudjuk mindig vállalni,
hogy eljut mindenkihez. Ezt az is-
kolások tanév közben vállalják, a
nyári véradás gond, a szünet miatt
nem tudjuk az iskolások segítségét
igénybe venni. Kérem, hogy ne vár-
ják feltétlenül a személyes értesítõ-
ket, hanem figyeljék a plakátokat és
az városi újságot, hogy mikor lesz
véradás.

Kérem a nagymarosiakat, segít-
sék most a Gyöngyvért, hogy jól tud-
jon dolgozni, politikamentesen, ön-
zetlenül, emberszeretetbõl.

Hogyan összegezném a 41 évet?
Sok sikerélményem volt. Szeretem
a véradás hangulatát és szeretem a
véradókat. Az én szememben a vér-
adó egy lépcsõvel magasabban áll,
mint a többi ember. Mert õ közössé-
gi ember, tesz valamit az emberekért,
önzetlenül. Önzetlenül másokon se-
gíteni ebben a mai világban, amikor
mindenki csak pénzért hajlandó ten-
ni, a véradó ingyen és bérmentve a
saját vérét adja, önmagát megerõsza-
kolva, mert nem egyszerû odanyúj-
tani a karját. Én is voltam véradó, tu-
dom. Egyszóval szerettem a véradó-
kat.

Jó kapcsolatom volt mindig
azokkal, akik a vért veszik le, dol-
goztam is velük néhány évig. Isme-
rem a véradást a vért kapó szemszö-
gébõl, mert két családtagom köszön-
heti a vérnek az életét, ismerem, mint
véradó, mert fiam, férjem, én, de már
az unokám is véradó. Ismerem a
munkát belülrõl is, mert bizonyos
óraszámban jártam a véradó dolgo-
zóival 5 és fél évig kiszállásokra.
Összességében nagyon jól éreztem
magam ebben a szerepkörben, na-
gyon szerettem - mondta befejezé-
sül Babics Ferencné.

Véradók 2009. szeptemberé-
ben. 74-szeres véradó: Éberli József.
70-szeres véradó: Hornyák József.
62-szeres véradó: Burgermeister
László. 51-60 véradásig: Bachor
Lászlóné, Jórász István, Kovács An-
tal. 41-50 véradásig: Bessenbacher
Géza, Dankai János, Döbrössy Lász-
ló, Ferincz Gyuláné, Igaz Imre,
Langmár Dezsõ, Rottár Éva. 31-40
véradásig: Arnold Zoltán, Breznay
Balázs, Döbrössy Gellért, Fábián
Dezsõ, Genselmann János, Hadi Pé-
ter, Heier József, Heinczinger Ba-
lázs, Heininger Ferenc, Kovácsné
Hangrád Katalin, ifj. Körmendi
László, Legény Péterné, Maurer Já-
nos, Maurer Mihályné, Mihály Gá-
bor, Miskolczi Ferenc, Szegedi Lász-
ló, Tölgyes Tibor, Trampo Antal,
Trieb László, Valentin József. 25-30
véradásig: Flamich Gábor, Gaszner
Antal, Gyimesi László, Hangrád Jú-
lia, Heier László, Heffenträger Já-
nos, Kiss Balázs, Kiss Gáborné, Ko-
vács Sándor, id. Körmendi László,
Legény Péter, Mihály László,
Schindlerné Drajkó Mónika. Nincse-
nek ebben a névsorban azok, akik
máshol, munkahelyen adnak vért.
Például Harangozó Károly 60-szo-
ros véradó a dunakeszi jármûjavító-
nak a rendszeres véradója.

FISCHER ERZSÉBET

Negyvenegy év a
Vöröskereszt szolgálatában

Mellettem az utódom. Balról
jobbra Hamvasné Hortoványi
Gyöngyvér és Babics Ferencné

Legényné Andresz Gréti, aki-
nek a segítségére mindig lehet
számítani

Véradás
Véradás lesz december 22-én 12-tõl 19 óráig a mûvelõdési
házban. Minden régi és új véradót szeretettel várunk!



10                                                                                                              Nagymaros

Ünnepnap volt a nagyma-
rosi 950-es számú Szent
Gellért püspök Cserkész-
csapat életében november
22-e, vasárnap. Ezen a dél-
elõttön a 10 órakor kezdõ-
dõ ünnepi szentmise kere-
tében - melyet dr. Zimonyi
János plébános celebrált -
emlékeztek a cserkészmoz-
galom megalakulásának
101. és a nagymarosi cser-
készcsapat fennállásának

80. évfordulójára. A szent-
misén és az azt követõ kop-
jafa szentelési ünnepségen
ott voltak az öregcserké-
szek is.

A szentmise után a csa-
patzászlóval kivonultak a
cserkészek a templomból,
õket követték a hívõk a plé-
bániakertbe. Itt ifj. Horváth
Antal köszöntötte a megje-
lenteket. Az eseményen je-
len volt Ivor Andrásné al-
polgármester és férje Ivor
András, a kopjafa készítõje,
Niegreisz László fafaragó
mester. Ott voltak az ünnep-
ségen az egyházközség és a
városi képviselõtestület tag-
jai, az öregcserkészek és a
környezõ települések cser-
készcsapatainak tagjai is.

Ifj. Horváth Antal be-
szédében emlékezett azok-
ra a nagyokra, akik letették
egy mozgalom alapjait
mind a világban, mind
Nagymaroson. "Õk már
nincsenek közöttünk, de az

õ emlékükre emeltünk kop-
jafát itt a plébániaudvaron.
Nagymaroson 80 évvel ez-
elõtt alakult meg a cser-
készcsapat, mely Szent Gel-
lért püspök nevét vette föl.
A szent püspök Szent Imrét
nevelte és tanította. Az õ
példájára szerették volna a
régiek a szépre, a jóra és
az Istenszeretetre nevelni a
fiatalokat, akiket a szülõk
és Isten rájuk bízott. Majd

jött egy rendszer, mely eze-
ket az elveket nem tartotta
értéknek és próbálta elti-
porni mind Istent, mind a
mozgalmat. A mozgalmat
betiltották, nem mûködhe-
tett tovább. A rendszer bu-
kása után 11 évvel sikerült
egy pár fiatalt arra buzdí-
tani, hogy próbáljanak az
öregek nyomdokaiba lépni.
Ezért köszönettel tartozunk
Péntek Attilának, aki ide-
jét nem sajnálva foglalko-
zott velünk és elindított egy
úton, amin még most is já-
runk" - mondta ifj. Horváth
Antal.

Ezután Péntek Attila
volt parancsnok leplezte le
a kopjafát, majd mondott
rövid beszédet. A leleplezés
elõtt a cserkészinduló elsõ
versszakát énekelték az ün-
neplõk: "Fiúk fel a fejjel, a
harsona zeng. / Álljunk
csatasorba vidáman, /
Ránk vár a világ ez a harc
a mienk, / Katonái vagyunk

Kopjafa szentelés a
80. évfordulón

valahányan. / Jó fegyve-
rünk izmos karunk, / Égõ
szemünk, vidám dalunk, /
Amerre nézünk, megterem
/ A gyõzelem, a gyõze-
lem…"

A kopjafát dr. Zimonyi
János atya szentelte fel,
elõtte azonban a cserkész
tízparancsolatot vette szám-
ba és adott tanácsokat a fi-
atal cserkészeknek.

A kopjafa szentelés után

ifj. Horváth Antal köszöne-
tet mondott Zimonyi János
plébánosnak, hogy a csapat
otthont talált a plébánián és
kopjafájukat felállíthatták
itt, Péntek Attilának és dr.
Hadi Kristóf eddigi pa-
rancsnokaiknak és Maurer
Jánosnak, aki mindig meg-
próbál a problémáikon se-
gíteni. Az ünnepség a Szé-
kely Himnusz eléneklésé-
vel ért véget.

*
A kopjafán a cserkész-

csapat meghatározó elvei-
nek szimbólumai láthatók.

Legfölül a cserkészlili-
om található, mint a szövet-
ség jelképe.

Alatta a magyar címer a
hazaszeretetre utal; ugyan-
itt látható az apostoli kettõs
kereszt, mely a valláshoz
való ragaszkodást mutatja.

Végül Nagymaros le-
egyszerûsített címere látha-
tó, mely a városunk iránti el-
kötelezettséget örökíti meg.

Messze-messze, túl az
üveghegyeken is, van egy
pici magyar falu, ahol
moldvai csángó családok
élnek. Lábnyik a neve en-
nek a csöpp kis falunak.

A környékbeli Jobbik-
szervezetektõl hallottuk,
hogy milyen elképzelhe-
tetlen szegénységben, de
büszkén és boldogan él-
nek az ottani emberek,
két fiatal tanító gyámolí-
tásával.

Az elsõ szóra meg-
mozdult mindenki, és hi-
hetetlen mennyiségû élel-
miszer, ruhanemû, játék,
készpénz gyûlt össze. Két
napon keresztül "dobo-
zoltuk" a rengeteg aján-
dékot. Köszönetet érde-
mel a Dézsma vendéglõ
tulajdonosa, és a szobi
patika tulajdonosa, hogy
helyet adtak a nem éppen
tiszta, könnyû munka el-

végzéséhez.
A második napon saj-

gó derékkal, fájó lábakkal,
de boldogan mondhattuk,
hogy elkészültünk, - vihe-
titek, fiúk az ajándékot.

Az Új Magyar Gárda
tagjai saját költségükön,
saját szabad idejüket fel-
áldozva szállították el az
adományt.

A szép szál, erõs, bá-
tor férfiaknak feltûnõen
sokszor "ment valami a
szemükbe", amikor a
csángó gyerekeknek ki-
osztották az ajándékokat.

Mindenkinek köszön-
jük, aki részt vett ebben
az ajándékozásban, akár
csak egy jó szóval, báto-
rítással is...

Köszöjük a lábnyiki
családok nevében!
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT

MOZGALOM NAGYMAROSI

SZERVEZETE TAGJAI

Ajándék a moldvai
csángóknak

Péntek Attila leplezte le a kopjafát, majd rövid beszédet mondott

Jól esik egy kis pihenés a sok munka mellett
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“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”

A váci Boronkay Gimnázium és
Szakközépiskolában rendezett
Kemptelen Farkas Matematika
versenyen a 8. b osztályos Bodor
Barna 16. helyezést ért el.

Visegrádon az Áprily Lajos
Általános és Mûvészeti Iskola
jubileumi szavalóversenyén Hadi
Luca 3. osztályos tanuló 2. helye-
zést ért el, Ribai Róbert hetedik
osztályos tanuló különdíjban ré-
szesült.

Iskolánkban mûködik egy
Csillagjáró Tehetséggondozó
Mûhely, melynek bármely érdek-

lõdõ tanuló tagja lehet. Novem-
ber 21-én József és a színes szé-
lesvásznú álomkabát címû elõ-
adást tekinthették meg Budapes-
ten a mûhely diákjai.

A filharmóniai bérlet legutób-
bi elõadásán, december 1-jén
Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló
címû kamaraoperájának vidám
jelenetein derült a zsúfolásig
megtelt mûvelõdési ház ifjú kö-
zönsége.

Szent Márton napi felvonulá-
sunk a hagyományok szerint zaj-
lott novemberben. A menetet
Szent Márton jelmezében Szaba-
di Szonja 4. b osztályos tanuló
vezette Vitéz Lajos lován. Nagy
örömmel láttuk, hogy az idén is
eljött az iskola apraja-nagyja, sõt
a kisebbek is, ezáltal valóban si-
került Németországból származó
õseink szép szokását életben tar-
tani. A német munkaközösség fi-
nom uzsonnával fogadta a felvo-
nuláson részt vevõket. Szent
Mártonnak a 6. b osztályosok se-
gítettek a cukorka-osztásban osz-
tályfõnökük, a programot szerve-
zõ Cserni Katalin irányításával.

Az Ifjú Zenebarátok Napján
növendékkoncertet adtak a leg-
ügyesebb mûvészeti iskolások. A
Szigeti-Benedek Gabriella által
szervezett mûsorban a furulyaze-
nekar és a fuvolazenekar, a gitá-

ros kvartett mellett szólisták is
szép számmal szerepeltek, bemu-
tatván, mit tanultak, mennyit fej-
lõdött tudásuk a legutóbbi növen-
dékhangverseny óta.

A dohányzás elleni világnap
(november 17.) hetében óriáspla-
kátokkal volt tele az iskola folyo-
sója. A kiállítás anyagából no-
vember 23-án Burányi Éva tanár-
nõ vetélkedõt rendezett, melyen
a 7. a Kispipik és a 7. b osztály
Csikkesek csapata nyert. Szeret-
nénk, ha legalább néhány gyer-
meket visszatartana majd ettõl a

káros szenvedélytõl a mozgalom.
A diák önkormányzat kézmû-

ves foglalkozással és vásárral
készül karácsonyra. Vezetõjük
Demeterné Vitéz Katalin.

Szokásos évi karácsonyi mû-
sorunkat december 21-én dél-
után 17 órakor tekinthetik meg
a felnõttek, akik részére hagyo-
mányos közös éneklést is szer-
vez Sz. Árvai Ágnes és Sz. B.
Gabriella tanárnõ. Mindenkit
szeretettel vár az iskola nevelõ-
testülete és Valentin Józsefné
igazgató.

Ebben a tanévben is megrendeztük a hagyományos vers-
mondó versenyünket. Sok szép verset hallottunk. A gyere-
kek nagy kedvvel, tehetséggel, örömmel szavaltak. Idén elõ-
ször minden résztvevõ kaphatott egy apró kis ajándékot.
Köszönet érte.

Álljanak itt a legjobbak nevei: 1-2. osztály: I. Mile Kamilla
2.a, II. Lázár Olivér 1. a, III. Horváth Ágnes 2.a. Különdíj: Bedõ
Olivér 1.b, Bálint András 1. a, Döbrössy Orsolya 2.b 3-4. osz-
tály: I. Edöcsény Ákos 3.a, II. Juhász Ildikó 3.a, III. Kok Bianka
3.b. Különdíj: Gyömbér Levente 3.b, Szénás Melinda 4.b, Pén-
tek Judit 4. a.

Gratulálunk, további sok versmondó sikert kívánunk!
BORNEMISZA ANGÉLA TANÍTÓ

Az iskola hírei Szavalóverseny

Kiváló teljesítmény
A váci Boronkay György Mûszaki Kö-
zépiskola és Gimnázium által meghirde-
tett Kempelen matematika versenyen kö-
zel 150 nyolcadik osztályos induló kö-
zül: Mihály Tamás 2. helyezést, Bodor
Barnabás 16. helyezést ért el!

Gratulálunk nekik!

A  gitáros kvartett
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Értesítjük Kedves Olvasóinkat,
hogy a Városi Könyvtár 2009.
december 22-tõl (kedd)   2010.
január 4-ig (hétfõ)  ZÁRVA
lesz. Utolsó kölcsönzési nap: de-
cember 19. (szombat): 8-12 órá-
ig. Nyitás: január 5-én, kedden
9 órakor. Lehetõség van több
kötet könyv kölcsönzésére is!

Kérjük azokat a Kedves Egy-
kori (és Jelenlegi) Olvasóinkat,
akik már régóta nem hozták
vissza a kikölcsönzött könyveket,
vagy véletlenül könyvtári könyv
került hozzájuk, hogy hozzák
vissza a könyvtárba! Bármilyen
régen is járt könyvtárunkban, bár-
milyen régen is kölcsönözte ki a
könyveket, szeretettel és szívesen
látjuk! Késedelmi díjra sem kell
számítaniuk!

Könyvtárunk könyvállomá-
nya 31.000 kötet, melybõl min-
denki, aki beiratkozott olvasó,
válogathat, kölcsönözhet.

A könyvtár címe: Nagymaros,
Váci út 11.

Kölcsönzési idõ:
Hétfõ: nincs kölcsönzés
Kedd:  9-12-ig 13-18 óráig
Szerda: 9-12-ig 13-18 óráig
Csütörtök: 13-16 óráig
Péntek: 9-12-ig 13-18 óráig
Szombat: 8-12 óráig

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik sa-
ját könyvgyûjteményük fölös
példányaival segítették könyvtá-
runk mûködését. A felajánlott
könyvekkel lehetõvé tették, hogy
a régi, esztétikailag már nem
megfelelõ köteteket cserélni tud-
tuk, illetve a könyvtár gyûjtemé-
nyében eddig nem található, - de
beleillõ könyveket állományba
vehettük.

MINDEN KEDVES OLVA-
SÓNKNAK BOLDOG BÉKÉS
ÜNNEPEKET ÉS ERÕBEN,
EGÉSZSÉGBEN, EREDMÉ-
NYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZ-
TENDÕT KÍVÁNUNK!

A karácsonyi elõkészületekhez

és a békés ünnepekhez néhány
könyvet szeretnénk ajánlani:

Betlehemes játék (Színes öt-
letek). Elevenítsük fel a régi ha-
gyományokat, népi játékokat!
Beszélgessünk el otthon a kará-
csony történetérõl, énekeljünk,
játsszunk együtt! A szükséges
hozzávalókat és jelmezeket
könnyen elkészíthetjük, tetszés
szerinti alapanyagokból. Ehhez
ajánljuk - kicsiknek és nagyok-
nak - ezt a kötetet.

Varázslatos díszek kará-
csonyra (Színes ötletek). Advent
idején a szabadidõ kreatív eltöl-
tésével, díszek, ajándékok stb.
készítésével ráhangolódhatunk a
küszöbön álló karácsonyra. A
szépen feldíszített lakás emeli a
karácsonyi ünnepek fényét.  A
könyvben a szerzõ lépésrõl lépés-
re bemutatja a koszorúk, az asz-
tali- és karácsonyfa díszek elké-
szítését.

Tészabó Júlia: Nagy kará-
csonyi képeskönyv. Ha kará-
csony közeledik, mindenkit
örömteli várakozás tölt el. Vár-
juk az ünnepélyes, szép estét, a
tündöklõ fát, a gondtalan együtt-
létet. Az ünneplés mindig vala-
mi belsõ örömmel is jár. Ugye jó
lenne tudni, hogyan keletkezett
ez az ünnep, ki volt Jézus, hogyan
vált az ünnep a szeretet és a gye-
rekek ünnepévé. Ez a könyv
ezekre a kérdésekre felel.

Karácsonyi áldás: imák és
versek az ünnep fényének eme-
lésére. Több mint száz ünnepi
vers, ima, hálaadás, fohász és po-
hárköszöntõ egyedülálló gyûjte-
ménye régi és új szerzõk tollából,
hogy mindenkit megérintsen a
"KARÁCSONYI ÁLDÁS". Ko-
runk változó világában az embe-
rek többsége szeretné igazi jelen-
téssel megtölteni karácsonyát. A
szerkesztõ arra vállalkozott eb-
ben a kötetben, hogy a szívet me-
lengetõ gyûjteménnyel segítsen
újra szeretetet önteni az ünnep-
be, és felfedezni karácsony idõt-
len szépségét.

Eredmények
Felnõtt: Nagymaros FC –

Rád 7:0. Góllövõk: Boros 4.,
Zeller D., Embert, Horváth.

Ifjúsági: Nagymaros FC –
Rád 2:0. Góllövõk: Bõgér 2.

A következõ számban is-
mertetjük az õszi felnõtt és if-
júsági tabellát.

A Nagymaros FC az idén is
megrendezte az immár hagyo-

Könyvtári hírek
Kedves Nagymarosi Polgárok!

A közelmúltban városunkban
történt események (április 10-e
és augusztus 20-ig) arra késztet-
tek, hogy ismét ily módon is fel-
hívjuk az Önök figyelmét a kö-
vetkezõkre:

- a fenti napokban ismét la-
kásbetörések, besurranásos lopá-
sok történtek a város belterüle-
tén;

- ezekre az eseményekre jel-
lemzõ volt, hogy lakatlannak
tûnõ, az épület csak egy részét
használó (pl. emelet), vagy csak
idõnként lakott épületeket "láto-
gattak meg" ismeretlenek. Ezek-
bõl a házakból különbözõ érté-
keket tulajdonítottak el, vagy
"csak" rongáltak. Ismereteink
szerint például videokamerát,
festményt, fûkaszát, készpénzt,
élelmiszert vittek el. Megrongál-
tak ajtót, kerítést, berendezési
tárgyakat;

- idõs embereket keresnek fel
és különbözõ emberekre való
hivatkozással pénzt csalnak ki.
Sajnos az idõs emberek idege-
neket is beengednek lakásukba.
Kérjük, ne engedjenek be isme-
retleneket!

Amennyiben szokatlan jelen-
séget észlelnek, pl. látszólag cél-
talanul, de többször megjelenõ
személyeket, még ha helyi lakos
is, vagy jármûveket látnak a kö-
zelükben, kérjük, továbbra is kí-
sérjék figyelemmel a mozgásu-
kat, értesítsék a szomszédokat,
utcabelieket. Fontos segítség le-
het egy jó személyleírás, gépjár-
mû esetében rendszám, szín, idõ-
pont, személyek száma, a gyors
értesítés, stb.

Szükség esetén haladéktala-
nul értesítsék a rendõrséget:
mobiltelefonon a 112 ingyenes,
vagy vezetékes telefonon a 107
segélyhívó számon. Továbbá
segítséget kérhetnek a helyi pol-
gárõrség ügyeleti telefonszá-
mán: 06-70/382-9041.

Sajnálattal tapasztaltuk,
hogy az elõzõ felhívásunk, mi-
szerint várjuk az új jelentkezõ-
ket a polgárõrségbe, alig érte
el célját.

A BÛNMEGELÕZÉS MIND-
ANNYIUNK ÉRDEKE ÉS FEL-
ADATA - NEMCSAK A POL-
GÁRÕRSÉGÉ!

NAGYMAROS VÁROSI

POLGÁRÕR EGYESÜLET

Nagymaros Városi Polgárõr
Egyesület polgárõr híradója

mányos Katalin bálját. Köszö-
netet mondunk mindenkinek,
aki részvételével támogatta az
egyesületet.

Külön köszönetet mondunk
a mûvelõdési ház dolgozóinak,
illetve Kiss Károlynak (Kóka),
akik önzetlenül segítették a  bál
sikerességét.

MAJOR LÁSZLÓ

NAGYMAROS FC ELNÖKE

A korai felismerés eszköze a
mammográfiás szûrõvizsgálat.

A Nagymaroson lakó 45-65
éves nõk, akik utolsó mammog-
ráfiás vizsgálata óta eltelt két év,
meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják õket
a  Jávorszky Ödön Kórházba
(2600 Vác, Argenti Döme tér 1-

3., telefon: 06-27/620-620/
1436.) vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mam-
mográfiás szûrõvizsgálaton!

A szûrõvizsgálat térítésmen-
tes. Információ: ÁNTSZ Közép-
magyarországi Regionális Inté-
zete, telefon: 06-1/465-3823. A
lehetõség adott! Éljenek vele!

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

Átmeneti gyermekorvosi rendelési idõ
változása december közepéig

Betegrendelés:
Hétfõ: 8-11 óráig
Kedd: 8-10 óráig

Szerda: 8-11 óráig
(kivéve a hónap 3. szerdája, akkor továbbképzés van)

Csütörtök: 8-11 óráig
Péntek: 8-11 óráig

Egészséges tanácsadás átmenetileg kedden 10-tõl 11 órá-
ig lesz.

Ezután a rendelkezésre állási idõben délután 4 óráig az
éppen rendelõ felnõtt háziorvost keressék sürgõs esetben.

DR. STUHL ARANKA HÁZIORVOS

Nagymaros FC hírei
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A mûvelõdési ház programjai
December 10. délelõtt: vásár
December 12. 9-12 óráig: "Csillagjáró" - kézmûves
foglalkozás, beszélgetés - nagyszülõk és gyerekek
- 17 óra: Karácsonyi hangverseny a  Dunakanyar
Fúvósegyüttes közremûködésével
December 14. 17 óra: nyugdíjasklub -  karácsony
December 15. délelõtt: vásár
December 17. délelõtt: vásár
December 20. 9-15 óráig: Karácsonyváró
December 21. Csillagváró
December 22. 12-19 óráig: véradás

ÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROK
Felhívás!

Tûzijátékkal járó veszé-
lyek. Közeleg a szilveszter,
de születésnapok és névnap-
ok megünneplésekor is egy-
re gyakoribb a tûzijátékok és
petárdák fellövése, ami nagy
villanásokkal és zajjal jár. Ez
a kutyákban hatalmas félel-
met kelthet, akár pánikot is
okozhat. Mindenáron mene-
külni próbálnak, áttörnek a
kerítésen és elrohannak, s
félõ, hogy többé nem talál-
nak haza. Végsõ esetben a
pánikba esett kutyák saját
végzetüket is okozhatják!

Kérjük a felelõsségteljes
ünneplõket, hogy tûzijáték
rendezési szándékukat elõre
közöljék kutyát tartó szom-
szédaikkal, hogy azoknak
módjuk legyen kutyáikat zárt
térben elhelyezni és ott tar-
tani a tûzijáték idejére.

Felhívásunk figyelembe-
vételét elõre is köszönjük.
MÁTÉ Állatvédelmi Alapít-
vány

MÁTÉ Alapítvány hírei.
- Holtság Ildikó kuratóriumi
elnök tisztségérõl korábban
lemondott. A november 11-i
rendkívüli közgyûlésen az

alapítók szavazatai alapján
a kuratórium elnöke Holt-
ság Ildikó helyett Von-
Benkó Ferenc. Kuratóriumi
titkárunk Kis Demeter Eni-
kõ kislánya születése miatt
tisztségét nem tudja ellátni,
helyette Csányi Adriennt
bízták meg a titkári felada-
tok ellátásával. A felügye-
lõ bizottság új tagjai:
Heinczné Csernyi Katalin
és Molnár Éva. Egyúttal
gratulálunk Kiss Demeter
Enikõnek és mindkettõjük-
nek jó egészséget kívánunk.

- Az õszi ivartalanítási
akció keretén belül az aláb-
bi mûtétekre került sor: 5
nõstény kutya,    1 kan ku-
tya, 5 nõstény macska, 1
kandúr és ezen kívül 5
macska veszettség elleni
oltása történt meg. Tehát
összesen 17 gazdinak tudott
az alapítvány segíteni.

AZ ALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMA

*
Az ÁLLATVÉDÕ SO-

ROK minden olvasójának
Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Újévet
kíván  a Máté Állatvédelmi
Közhasznú Alapítvány Ku-
ratóriuma.

"Barátok"

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönet mindazoknak, akik MOLNÁR
DÁNIELNÉ sz. MÁTÉ GIZELLA temetésén kegyele-
tüket lerótták.

ÖT GYERMEKE ÉS CSALÁDTAGJAIK

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
édesanyámat özv. KRICHENBAUM GÉZÁNÉT utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.

ID. ÉS IFJ. HEFFENTRÄGER CSALÁD

Anyakönyvi hírek
Születtek: Szabó Balázs és Fehér Gabriella lánya Lilla,
Benedek Csaba és Peller Brigitta fia Máté, Kiss Péter és
Demeter Enikõ Fanni lánya Luca, Niedermüller Ervin és
Ferencz Márta fia Gergõ, Maurer Tibor és Papp Ágnes fia
Olivér.

Elhunytak: Burgermesiter Jánosné sz. Kidling Teré-
zia, Jung Ferenc, Klinyec Gábor József, Molnár
Dánielné sz. Máté Gizella, Barcsa Gyuláné sz. Molnár
Mária Ilona.

A belépés díjtalan, az est kiadásaira
szíves adományaikat elfogadjuk!
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Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!

Külsõ mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterû kisbusz)

Belsõ takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterû kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.

06-30/343-88-67

Autósbolt
Minden ami az autójához kell

www.autosbolt.hupont.hu
Telefon: 06-27/354-377

2626 Nagymaros
 Váci út 92.

Nyitva: hétfõtõl szombatig 8-tól 17-ig

Lakberendezési üzlet
Bio-, gyógy-, ortopédmatracok, ágyak, ágybetétek, gyapjú,
toll, mûszálas ágynemûhuzatok. Takarók, plédek, töröl-
közõk, lakberendezési cikkek, bõr, szörme áruk, gyer-
mek ágyak, ágynemûk ajándéktárgyak értékesítése.

Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink: ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mû-
szõrme kabátok tisztítása, javítása, festése, átalakítá-
sa! Szõrmekészítés, ékszerjavítás.

Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)
Nyitva tartás: kedd-péntek 9-tõl 17 óráig, szombat 9-tõl 12 óráig

Telefon: 06-20/567-2700, 06-20/401-4738

Egy környezetbarát és
takarékos fûtési megoldás!

Brikett, kandalló brikett és pellett
Ingyenes

házhozszállítás!
Telefon:

06-30/551-9466

Karácsonyi  koncert
Szeretettel várunk mindenkit karácsonyi
koncertünkre, december 12-én, 17 óra-
kor a nagymarosi mûvelõdési házba.

Fellépnek:
- zenekari tagok és gyermekeik,
- az általános iskola svábtánc csoportja,
- az ifjúsági fúvószenekar és
- a Dunakanyar Fúvósegyüttes.

A váci Jeszenszky Produkció
2009. december 27-én vasár-
nap délután 16.30 órai kezdet-
tel, a nagymarosi római kato-
likus templomban mutatja be
Benkó János Nívó-díjas opera-
énekes karácsonyi elõadói est-
jét, vendég mûvészek közre-
mûködésével.

A hagyományteremtõ szán-
dékkal útjáraindított nagyma-
rosi karácsonyi koncert elsõ-
ként múlt év decemberében
került megrendezésre és nagy
sikert aratott. Az elõzõ évi
mûsorhoz hasonlóan idén is
felcsendülnek közismert dara-
bok, Bach, Handel, Schubert,
Mozart templomi áriái, dalai.
Az idei koncerten közel har-
minc elõadó mûködik közre.

A mûsor vendégei Verbay

Zsolt orgonamûvész, Vincze
Bernadett énekmûvész, Kol-
láth András klarinétmûvész és
a Gödöllõi Városi Vegyeskar,
Pechan Kornél karnagy veze-
tésével.

Belépõjegyek 800 Forin-
tos áron kaphatóak a
www.ticketportal.hu orszá-
gos jegyértékesítõ hálózatá-
ban, Nagymaroson a könyv-
tárban (Tel: 06-27-594-105),
Verõcén a Könyvtárban (06-
27-350-130), Vácott a Ma-
dách Imre Mûvelõdési Köz-
pont jegypénztárában (tel:06-
27-518-206), a váci Tourin-
form irodában (tel:06-27-
316-160), Kismaroson a mû-
velõdési házban (Tel:06-30-
302-8703), valamint az elõ-
adás napján a helyszínen.

Kedves Érdeklõdõk!
Advent utolsó vasárnapján,

december 20-án délután min-
denkit szeretettel várunk a ha-
gyományos Mindenki Kará-
csonya rendezvényünkre a
Monsberger térre.

A templomi koncerten 16
órakor fellépnek a Nagymarosi
Nõi Kar, a Nagymarosi Férfi-

kar, a Nagymarosi Gyerekkórus
és vendégünk lesz a Váci
Serenus Kórus is, akik már több
alkalommal jöttek el hozzánk és
szereztek örömet a közönség-
nek. A hangverseny után forralt
borral és más finomságokkal
várjuk vendégeinket egy han-
gulatos esti összejövetelre.

AZ ANNA KLUB TAGJAI

Mindenki Karácsonya

Karácsonyi hangverseny
La Caffettiera Stioppéta kórusa (az ELTE olasz tanszéki
kórusa) karácsonyi koncertet ad a nagymarosi római ka-
tolikus templomban december 19-én 19 órakor (a misét kö-
vetõen). A mûsorban Josquin des Prés, Orlandi di Lassus,
Tomás Luis de Victoria, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ko-
dály Zoltán és Orbán György mûvei szerepelnek. Vezényel
Murányi Eszter, hárfán közremûködik Kolarics Kinga Ka-
tinka. A belépés természetesen díjtalan!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Nagymarosi
karácsonyi koncert
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Pesti és Lendvai Látszerész Bt
Nagymaros, Fõ tér 16.

Áldott karácsonyi ünnepeket,
családokba szeretetet, szilveszterkor

vidámságot, s boldog új esztendõt kívánok!
Lendvainé Pesti Emese

látszerész mester

Továbbá tájékoztatom a kedves megrendelõket, hogy de-
cemberben és januárban 30 %-os árkedvezményt adok a
keretekbõl. A 7000 forintos 6 dioptriásig mûanyag szem-
üveg továbbra is kapható, valamint dioptriás lencsék,
minden jó minõségben, napfényre sötétedõ, bifocalis,
multifocalis és dioptriás napszemüveg. Kontaktlencsék és
ápolószerek, optikai cikkek.

Orvosi látásvizsgálat: december 12-én 9-12 óráig,
komputerrel december 19-én 9-12 óráig

Nyitva tartás:
Kedd 9-12 és 14-17 óráig

Szerda 9-12 és 14-17 óráig
Csütörtök: 9-12 óráig
Péntek 14-17 óráig

20 %  kedvezmény a keretbõl!
Látásvizsgálat páros hét szombat 9-12 óráig
Elõjegyzés szükséges: 06-30/916-0889

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, Mihályhegy u. 6.

Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika
(dunapress@invitel.hu)

Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Telefon/fax: 27/316-100

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK

LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Megnyitottunk!
Nagymaros, Hegy u. 1. (volt Fortuna butik)

ÚJ, MÁRKÁS SPORTRUHÁZAT ÉS CIPÕK
50-60-70%-OS ENGEDMÉNNYEL

Lonsdale, Everlast, Nike, Reebok, Fila, No Fear, Airwalk, Puma,
Kangol, Umbro,  Playboy, Pierre Cardin, Lee Cooper és még sok más
világmárka, cipõk, csizmák, pólók, pulcsik,farmerek,  sapik, sálak, ka-
bátok, melegítõk, táskák, kardigánok, Chelsea, Manchester, Arsenal
stb Focimezek, focicipõk, kiegészítõk, egyedi igények alaján rendelésre.
Folyamatosan bõvülõ árukészlettel várunk minden kedves vásárlót!

Számunkra fontos a vásárlók elégedettsége, ezért ha egy áru színben,
méretben, fazonban nem nyeri el  ízlésedet,  katalógusunkban böngész-
ve biztosan megtalálod a számodra megfelelõt, és mi meghozzuk Neked.

Karácsony elõtti utolsó rendelések leadása: december 15.
December 5-24-ig minden 5000 forint feletti vásárlásnál sors-

jegyet adunk, majd december 24-én délben sorsolásra kerül sor. Ér-
tékes , minõségi ajándékot nyerhet a fa alá. Õrizze meg sorsjegyét,
az ajándékok csak sorsjegy ellenében vehetõk át.

December 24-én délben jöjjön el a Boszi butikhoz sorsjegyével,
vagy küldje el gyermekét, amíg készülõdnek, lehet, hogy ajándék-
kal tér haza.

Hihetetlen karácsonyi  ajánlat!!!
December 24-én 8-12-ig minden Lonsdale , Umbro és Pierre

Cardin poló fél áron!!! Amíg a készlet tart.

Boszi Butik
A minõség nálunk nem luxus többé!

Köszönet az 1 százalékért
A Nagymarosi Motorcsónak SE ezúton mond köszöne-
tet azoknak az adózóknak, akik a 2008. évi jövedelmük
adójának 1 %-ával egyesületünket támogatták.

Ezt az összeget az egyesület fenntartására és bérleti
díjainak megfizetésére fordítottuk.

Továbbra is köszönet a jövõben is felajánlható jöve-
delmük 1 %-áért. Adószámunk: 19173290-1-13, szám-
laszám: 660001114-10104411.

HOLLÓSI GÉZA  ELNÖK

KERES-KÍNÁL
A Szent Rókus Karitász ruharaktára várja az ér-
deklõdõket minden szombaton 9 és 11 óra között
a Rákóczi út 14-ben (volt DURISZ épülete).

KERESNEK: csecsemõ- és gyerekruhát, ágy-
nemût, használható gáztûzhelyet, vegyes tüzelé-
sû kályhát, mosógépet, centrifugát.

Telefon: 06-20/917-6016
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december 5-tõl 20-ig

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu - Áraink a készlet erejéig érvényesek!

Ü
zl

et
ei

nk 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

Kapuvári kolozsvári szalonna 1kg 999.- (999Ft/kg)
Kapuvári füstölt oldalas 1kg 1085.- (1085Ft/kg)
Kapuvári füstölt-fõtt oldalas 1kg 1085.- (1085Ft/kg)
Ász füstölt-fõtt tarja 1kg 1095.- (1095Ft/kg)
Ász vastagkolbász 1kg 1055.- (1055Ft/kg)
Ász füstölt-fõtt darabolt lapocka 1kg 995.- (995Ft/kg)
Ász diákcsemege 1kg 1095.- (1095Ft/kg)

Farmer tejföl 20% 375g 169.- (451Ft/kg)
Cba tejföl 20% 450g 179.- (398Ft/kg)
Farmer uht tej 2,8% /magyar termék/ 1l 159.- (159Ft/l)
Farmer uht tej 1,5% /magyar termék/ 1l 155.- (155Ft/l)

Panazia baby polip olajban 185g 199.- (1076Ft/kg)
Panazia tenger gyümölcsei sós lében 290g 199.- (686Ft/kg)
Panazia baby kagyló sós lében 290g 199.- (686Ft/kg)
Officer füstölt tõkehalmáj olajban 120g 299.- (2492Ft/kg)
Officer kaviáros tõkehalmáj pástétom 115g 299.- (2600Ft/kg)

Ragazza tarkabab 500g 195.- (390Ft/kg)
Ragazza lencse 500g 195.- (390Ft/kg)
Ragazza mák 250g 179.- (716Ft/kg)

Kiss ecetes torma 350g 195.- (557Ft/kg)
Kiss ecetes torma 200g 135.- (675Ft/kg)
Pietro extra virg.olívaolaj  0,5l 1db 899.- (899Ft/db)
+ Luigi spagetti 500g
Juhász 8t. házitészta /több féle/ 200-250g 99.- (396-495Ft/kg)

Heringtrade hekkfilé 1kg 1095.- (1095Ft/kg)
Laguna pangasius filé 500g 495.- (990Ft/kg)

DE. Omnia vác. õrölt kávé + ajándék pohár 2*250g 1095.- (2190Ft/kg)
Mokambo olasz õrölt kávé + fémdoboz 2*250g 2595.- (5190Ft/kg)

Frollini tejszínes keksz 700g 575.- (821Ft/kg)
Frollini vaníliás keksz 700g 575.- (821Ft/kg)
Frollini teljeskiõrlésû keksz 700g 575.- (821Ft/kg)
Barilla grissini friabili 1 25g 265.- (2120Ft/kg)
Barilla grissini torinesi 125g 265.- (2120Ft/kg)

Bugaci almapaprika 720ml 199.- (276Ft/l)
Káposztával töltött paprika 720ml 199.- (276Ft/l)
Bugaci pfefferoni paprika 720ml 229.- (318Ft/l)
Bugaci cseresznyepaprika 720ml 229.- (318Ft/l)
Szatmár Aranya csemege uborka 370ml 135.- (365Ft/l)

Dawtona zöldborsó 400g 95.- (238Ft/kg)
Bugaci magozott meggybefõtt 720ml 199.- (276Ft/l)
Rizon 'B' rizs 1kg 189.- (189Ft/kg)

V-Power energiaital 250ml 79.- (316Ft/l)
Balfi ásványvíz 1,5l 75.- (50Ft/l)
Visegrádi ásványvíz 1,5l 75.- (50Ft/l)

Coccolino /több illat/ 1l 429.- (429Ft/l)
Sindler eü. papír 4 tek. 3 rét. 1cs. 209.- (52Ft/tek.)
Harmony orange eü. papír 12 tek. 1cs. 579.- (48Ft/tek.)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!


