XVII. évf. 12. sz.
2007. december
ingyenes

Ravasz László

A pacsirták karácsonya
Vajon elég-e az, ha egyetlenegy napon csoda történik, és a havas
táj felett elszórják az életmentő búzaszemeket? Élet-e egy olyan
karácsony, amely egy nap kivételes hangulatát iktatja bele évenként egyszer kietlen, sötét és kihűlt életünkbe?
… ha a karácsony nem lesz mindennapi erkölcs: ünnepi romantika
marad csupán. Milyen kőkemény
valóság, hogy a pacsirták mindennap éhesek, mindennap
fáznak, s őket mindennap etetni és szeretni kell. Kihűlő világunkban, ólomszínű ég
alatt, halálítélettel telített levegőben suhannak, szállnak, hullanak a fázó, néma
pacsirták: a lelkek. Mindenikben ott halványkodik egy édes
nyárnak az emléke vagy álma. Mindeniknek tele van a
lelke el nem énekelhetett dalokkal. Oh, mennyi ilyen lélek szálldos körülöttünk!
Siessünk, halálosan sürgős a
munkánk: szórjuk szét a hómezők felett a jóság búzaszemeit, apró vigasztalásokat, piciny segítése-

Díszítsük fel
együtt a város
karácsonyfáját!
2007. december 15-én
szombaton 9 órától
várunk kicsiket és nagyokat
a mûvelõdési házba és a Fõ térre
karácsonyi készülõdésre.

Díszítsük fel
együtt a város karácsonyfáját! – mese
Kézműves foglalkozás –

délelőtt és egy kis közös éneklés 15
óráig és vásár egész nap.
Nagymaros Önkormányzata

ket, részvétet, kézfogást, megértő
hallgatást, szűkös kamránk összesöpört morzsáit, mindazt, ami
tőlünk telik: éhesek a pacsirták! Hétköznaponként, estenden, mikor megáll a nagy
malom, a robot nem tapos,
a gond nem őröl: hallasz-e
néha halk, távoli, tiszta pacsirtaszót, azoknak a lelkeknek énekét, akiknek éppen a te kezed vetett búzaszemet? Nem ismered őket,
nem találkoztál velők; Isten
elválasztotta a magvetőt és
a pacsirtát, de a magvető
hallja az ismeretlen pacsirta
énekét, és minden pacsirta éneket mond az ő magvetőjének.

Isten ezért az énekért tûri
még a világot.

(részletek)

Szeretettel hívunk mindenkit
2007. december 16-án
(vasárnap) 16 órakor
a római katolikus templomba, karácsonyi
kórushangversenyünkre és az azt követõ
hagyományos, V. Jubileumi
Mindenki Karácsonya ünnepségünkre!
Fellépõk: a Serenus kórus, a Nagymarosi

Férfikar, és az ünnepi alkalomra gyermekkarral kibővült Nagymarosi Nőikar,
karvezetők: Brusznyai Margit és Tóth Edit.
A feldíszített Monsberger téren sültgesztenyével, forralt borral és egyéb csemegékkel várjuk Önöket, hogy együtt örüljünk a közeledő karácsonynak.
ANNA Klub

Minden
kedves
Olvasónknak
békés, boldog
új esztendõt
kívánunk!
Ünnepi programajánló
IGRICZEK
karácsonyi
hangversenye
A zenekar középkori, felvidéki és moldvai
csángó zenét játszik

december 8-án 16 órakor

a katolikus templomban.
Belépődíj: 500 Ft
Ars Regia Szellemi Műhely

A Nagymarosi Férfikar és a
Dunakanyar Fúvósegyüttes
közös koncertje a mûvelõdési házban december 15-én
szombaton, 18 órakor

búcsúztatjuk az óévet egyéni és az erre az alkalomra tervezett közös műsorral. 2003 óta
először hallhatja ismét a nagymarosi közönség a férfikar és a fúvószenekar együttes szereplését. A karnagyok operarészletekkel és szórakoztató zenei darabokkal készülnek erre az
alkalomra. Felcsendül többek között Verdi Trubadúrjának egyik legismertebb dallama, valamint a Vadászok kara Weber operájából. A koncertet az ifjúsági zenekar műsora is színesíti.
Ujvári Gábor - zenekarvezető

December 21. 16 óra:

a
katolikus templomban A
várakozás zsoltára címmel Sudár
Annamária és a Misztrál együttes adventi műsora

December 22. este 7 óra:

A katolikus templomban
sorozatban
Kerényi Lajos plébános tart elmélkedést.

Adventi Esték

VÁROSHÁZA

2007. december

Az önkormányzat hírei
– november –

Képviselő-testületi ülés
november 26.

tak, hogy dönthessenek a létfontosságú beruházás megkezdéséről. A testület állást foglalt
abban is, hogy a befolyó összeg az idegenforgalom és az iskola fejlesztésére fordítható.

tására. A testület abban foglalt állást, hogy
csak akkor lehet a meglévő szabályozáson
módosítani, ha az nem sért közösségi érdekeket, s ezek eldöntése minden esetben a
szakértőkből álló bizottság javaslata alapján a testület kezében van.

képviselő jelenlétével határozatöntöttek arról, hogy a város önkorT izenegy
képes volt a testület.
D
mányzati lapja újra fizetõs lesz, és a teseszámolt a pályázatíró cég az eddigi tevé- tület jeligés pályázatot ír ki a lap előállításáérelmezte a testület a Váci út felújításának Bkenységéről. Legfontosabb eredmény, hogy ra. A jeligés pályázatokat december 20-ig kell
Snőségét,
áldatlan körülményeit, a kivitelezés mi- az iskola több mint 28 millió forintot nyert esz- a hivatalba benyújtani. A részletes pályázati felmelyet számos lakossági panasz tá- közfejlesztésre. (160 pályázat közül 14 nyert). tételekről tájékozódni lehet a hivatal hirdetőtáb-

maszt alá. Hiányolják a zebrák és utcasarkok mentén az akadálymentes közlekedést,
a figyelemfelkeltő táblákat. Felkérték a polgármestert, hogy intézkedjen, és ha kell, jogi úton érvényesítse a település akaratát. A
beruházó a Magyar Közút, a kivitelező a Vegyépszer. A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a felújításról, a kivitelezésről előzetesen nem egyeztettek az önkormányzattal,
és nem értesítették a munka megkezdéséről.
egoldódik az orvosi az orvosi ügyelet folyaM
matossága. Az ügyeletet nagyrészt továbbra is a két háziorvos vállalta, de az ünnepnapokon
még egy vagy két orvos fogja az ügyeletet ellátni.

D

öntött a testület abban, hogy a közal-

kalmazottaknak a törvényesen járó
szakkönyvtámogatást, valamint három hónapi étkezési utalványt decemberben kifizeti a hivatal a helyi adók terhére.

Hamarosan benyújtja a cég a kijavított óvodapályázatot is a Magyar utcai óvoda teljes felújításáról 103 millió forint értékben. Tájékoztattak további pályázati lehetőségekről, melyek határideje nagyon rövid, sürgős döntéseket kell hozni.

T

ájékoztatta a polgármester úr a testületet arról, hogy a héten tárgyal a Pest
megyei rendőrkapitánnyal a rendõrség
elhelyezésérõl. Azt szeretné javasolni, hogy
a vízirendőrség mellett helyezzék el a rendőrőrsöt. A rendőrség pályázati pénzből újíthatná fel ezt a Duna-parti ingatlant, s akkor
hosszú távon megoldottnak látszik a rendőrség helyben maradása, melyet a polgármester úr fontosnak tart.
Bizottság javaslatára évi
AricaHumánügyi
600.000 forint összegben Bursa Hungaösztöndíjban részesül 23 nagymarosi

felsõoktatásban tanuló növendék. Az érintettek az értesítést hamarosan megkapják.

lfogadta a testület a III. negyedévi beszáEbe kellmolót,
de az éritett intézményvezetőknek
testület elfogadta a polgármester úr inszámolniuk arról, hogy miért lépték Adítványát, hogy ezentúl bármelyik képtúl a költségvetésben előirányzottakat. Felkérik viselő javaslatára név szerinti döntés szülesőket a szigorúbb gazdálkodásra, hiszen a város a működéséhez hitelt kénytelen felvenni.
A polgármester meghívására egy újabb cég
előzetes ajánlatát ismerte meg a testület a
felvonulási lakótelep értékesítésérõl, valamint
a termálfürdő létrehozásának lehetőségeiről.
Az üggyel kapcsolatos tárgyalások felgyorsul-

Bankszámlák

sen. A módosítás célja, hogy a választópolgárok jobban figyelemmel tudják kísérni az
őket képviselők munkáját, állásfoglalásukat
a fajsúlyos döntésekben.

öbb lakossági kérelem érkezett a hivaT talhoz
a településrendezési terv módosí-

Nagymaros Város Önkormányzat
gazdasági helyzete

Költségvetési főszámla
Adószámlák
Állami hozzájárulások
Hitel bérek fizetésére
Bevétel-kiadás Önkormányzat kiadási kötelezettségei
Önkormányzat követelései (adóhátralékok)

egyenlegei

Mindösszesen kiadás-bevétel és bankszámlák egyenlege
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Lakossági árvízkárokra elkülönített összeg (másra nem használható)
Intézményi árvízkárokra elkülönített összeg (másra nem használható)
Fő tér jóteljesítési garancia (másra nem használható)

lájáról, a honlapjáról és a hivatalból.

SZ.E.

Legközelebbi testületi ülés:
december 17.

Téli utak
Felkészült a téli időjárásra a regionális közútkezelő.

Az utak állapotáról a lakosság sms üzenetben is tájékoztathatja a szolgálatot a
06–30/336–7710 számon.

Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képvise-

lő-testülete l 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100 l fax: 27/354-245
lFelelõs szerkesztõ: Tharan Marianne l
nagymaros.ujsag@nagymaros.hu l Telefon, fax: 27/354-137 l Levelezési cím:
Nagymaros Újság l 2626 Nagymaros,
Fő tér 5. lHirdetések és kéziratok leadása: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. l
Nyomda: BPRESS Kft.
l

Lapzárta: minden hónap 28.
2007. 11.29-i
adatok forintban
- 89.460.104
1.247.259
0
0

Összesen
adatok forintban

-88.212.845
- 39.007.017

66.144.615
- 61.075.247

7.542.600
69.028.663
5.301.210

Nagymaros

VÁROSHÁZA

2007. december
„Támogatja-e Ön, hogy Pest megye önálló régióvá válása érdekében Pest megye minden önkormányzatának képviselõ-testülete
Önálló régióvá válna
és Pest Megye Önkormányzatának KözgyûPest megye
lése kezdeményezze az Országgyûlés ezzel
Pest Megye Önkormányzatának Köz- kapcsolatos döntésének megváltoztatását?"

Budapestrõl leválva

gyűlése a megye polgárainak érdekében
szükségesnek tartja az önálló Pest megyei
tervezési, területfejlesztési és statisztikai régió létrehozását. Ezért felkéri Pest Megye
településeinek képviselő-testületeit, hogy
írjanak ki helyi népszavazást a következő
kérdéssel:

Az EU legtöbb tagállamában a régiós
beosztásnál a fővárosokat önállóan kezelik. Ezt az európai tendenciát kellene itthon
is érvényesíteni. Így a Pest Megye Közgyűléséhez, illetve a Főváros Közgyűléséhez
lehetne közvetlenül telepíteni a területfejlesztési feladat- és hatásköröket.

A polgármesteri hivatal elérhetõségei:

2626 Nagymaros, Fő tér 5. 27/595–100
Polgármester: Petrovics László, polgarmester@nagymaros.hu
27/595–113 titkárság 20/534–6126
Alpolgármester: Janovics Tibor 27/354–534, 30/940–0951
Jegyzõ: Hutter Jánosné
jegyzo@nagymaros.hu 27/595–118 titkárság

Ügyfélfogadás

Polgármester, jegyzõ:

Szerda: 14.00–16.00 (Előre kell egyeztetni a titkárságon)

Hivatal, okmányiroda:

Örömmel értesítjük a kedves lakosságot,
hogy a Mûvészeti iskola eszközbeszerzési
pályázata 28 294 813 Ft-ot nyert. Az egész
nyári elõkészítõ munka eredményes volt,
a majd 100 éves épületbe tudunk új bútort és szemléltetõeszközöket vásárolni,
az udvaron sportpályát és kerékpártárolót
építeni. A szerzõdést még idén megköthetjük, a pénzt pedig várhatóan márciustól
kezdve használhatjuk fel.
Laczi István iskolaigazgató
Petrovics László polgármester

Pályázat
polgármesteri láncra
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
október 29-i határozata alapján pályázatot hirdet Nagymaros
Polgármesteri lánc tervezésére.
A pályázatokat 2008. január 31-ig Nagymaros város polgármesterének kell benyújtani (2626 Nagymaros Fő tér 5.)
zárt borítékban, ráírva a pályázat megnevezését.
A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.

Hétfő: 13.00–16.30, szerda: 8.00–12.00, 13.00–15.30
Péntek: 8.00–12.00

Kedden és csütörtökön nincs félfogadás!

Budapesti Kirendeltség szociális és családtámogatási
ügyfélszolgálata: 1139 Budapest, Váci út 71, tel: 06–1/349–9384

félfogadás: H–K 8–15.30, Sz 8–17.30 Cs–P 8–12

Irodavezetés:

2600 Vác, Dr. Csányi László krt 1, tel: 06–27/315–893

Sárkány–Főnix
– EGZOTIKUS AJÁNDÉKBOLT –
Indiából, Indonéziából, Nepálból és Thaiföldrõl származó füstölõk,
illóolajok, szobrok, maszkok, ékszerek, gyógyító kristályok,
marokkövek, képek, fülbevalók, nyakláncok, karkötõk.
Feng-shui, dísz-, ajándéktárgyak, CD-k és könyvek.
Cím: Nagymaros, Váci út 13.
Nyitva tartás hétfõtõl–vasárnapig 15–20 óráig
(Fõúton a könyvtár mellett „VIDEOTÉKA”)

Nagymaros

*a hirdetés felmutatója 2007. december 31-ig 20% engedményt kap

Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 120,
tel: 06–1/371–9947, 371–9939, félfogadás: H–Cs 8–17, P 8–12
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya: Budapest, XI. kerület Bartók
Béla út 120, tel: 06–1/371–9952, 371–9067

A lap felelős kiadója: Nagymaros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete. A testület nevezi ki a felelős szerkesztőt, közösen kialakítják a lap szellemiségét, és anyagilag hozzájárul a
lap megjelenéséhez. A/4 formátum minimum 12 tartalmi + 4
oldal, két színnyomással. Példányszám: 600 db és 1.200 db.
A JELIGÉS ajánlatokat Nagymaros Város Polgármesterének
címezve, zárt borítékban kell benyújtani „Nagymaros helyi
lapja – ajánlat” megjelöléssel 2007 december 20-ig.
Részletek a honlapon, az önkormányzat hivatalában és a
könyvtárban.

20% ENGEDMÉNY*

Címváltozásról
Gázártámogatási ügyekben (Pest megye):

Nagymaros Város Önkormányzata a város politikailag független, tájékoztató jellegû – helyi havilapjának szerkesztésére
és elõállítására jeligés pályázatot hirdet.

VÁSÁRLÓIKUPON

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság közleménye

Pályázat
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KRÓNIKA
Hely, szellem, és gondolat harmóniája

A Szent Erzsébet tér avatása

2007. december

Hogyan tudunk adni,
mikor magunknak
sem nagyon van?

Erzsébet bál
2007

N

agyra értékeljük Böjte Csaba atya
tevékenységét. Hite, szeretete megláttatta vele az utcán hányódó gyermekek szemében a segítségkérést. Árvaházaiban több száz gyermeket nevelnek, mûvelt és szeretni képes fiatalok nõnek ki a
házból. Sokat gondolkoztunk rajta, hogyan
tudnánk mi innen segíteni nekik? Ekkor
merült föl a jótékonysági bál gondolata.

„Ő tudta, hogy a kiváltság kiválóság nélkül semmit sem ér. Legyen tehát ennek a térnek
a mai naptól fogva Szent Erzsébet tér a neve, reményeink szerint pedig jövőre itt az általa Második alkalommal rendeztük meg ezt a
sugárzott egység és megbékélés szellemében „emelvényre” talapzatra állítjuk Erzsébetet!” bált ilyenformán. Szervezőként összegyűjtjük azt a sok jó szándékú segítséget, ami
Nagy szentünk születésének 800. évfordu- Zsolt atya megáldotta a teret, elénekeltük a Him- egyenként talán kevés lenne, de így összelóját az egész világon megünnepelték. Égi nuszt, a Szózatot és felszögelték az utcanév táblát. fogva közös eredmény születik belőle. Most
születésének napjával, november 19-ével
Az ünnep a művelődési házban folytatódott, is nagyon sokan segítettek, jutalmunk a nahivatalosan lezártuk a Szent Erzsébet évet. ahol a Nagymarosi Színkör elevenítette fel az gyon hangulatos bál volt. Akiknek a bál nem
Nagymaroson az eseményeket jövőbe muta- Árpád-házi királylány életét, megszívlelendő és műfajuk, támogatójeggyel, tombola tárgyaktó cselekedettel zárták, azzal a kívánsággal, követendő példáját. Soha nem volt talán ennyi- kal, pénzzel segítettek. 333 000 Ft-ot és egy
hogy Szent Erzsébet imái, áldozatvállalása, ta- re nagy szükség példára emberségből, áldozat- gitárt tudunk továbbítani Csaba atyának.
És a legszebb, hogy kapcsolatok épültek
nítása folyamatosan legyenek jelen és segítsék ból, együttérzésből, önzetlenségből, erzsébeti
városunkat. Az eső ellenére összegyűlt résztve- erényekből. Valamely kor névadási szokásai közöttünk is. Ha elmegyünk egymás mellett
vőknek szép élményben volt részük. A Női Kar megfelelnek a kor szükségleteinek: ha egy az utcán – segítők, támogatók, bálozók,
énekszóval idézte meg Irgalmas Szent Asszo- gyermeket Erzsébetnek keresztelnek, ez annak szervezők –, egy futó mosoly megjelenik
nyunkat, Petrovics László polgármester a fenti a jele, hogy a kor kívánja az erzsébet-tulajdon- mindenkinek az arcán.
Úgy látszik, jótékony hatással van ránk a
szavakkal avatta fel a teret, összefoglalva, hogy ságok megjelenését. Van-e hát elegendő Erzsémit jelenthet számunkra szentünk megidézése: betünk? Ezekkel a gondolatokkal néztünk a jótékonysági bál!
A bálról készült képek elektronikus for„átmegyünk ezen a kis téren egy unalmas felköszöntésre egybehívott Erzsébetekre, akikmában az alábbi e-mail címről elkérhetők :
hétköznap délután és Erzsébet vigasztaló mo- nek utólag is minden jót kívánunk.
egyhaz.karitasz@freemail.hu
solya talán felvidít, oltalmat, segítséget ígér.”
Megköszönjük a téravatás és műsor szervezőiHálásan köszönünk mindenkinek,
Nógrádi Laci bácsi verssel tisztelte meg a teret nek, az egyházközségnek (ezen belül a Karitászmindent!
a Szív utca lakói nevében és Kiss Károly egy csoportnak) ezeket a felemelő pillanatokat.
csángó Erzsébet-legendát olvasott fel. Majd
TTM
Az Egyházközségi Karitász
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG AZ ERZSÉBETEKET!

A TOMBOLA NYEREMÉNYEI

Nagymaros

KRÓNIKA – KATEDRA

2007. december

Újabb hagyomány formálódik

A Második Nagymarosi
Férfikórus Találkozó

N

agy várakozással tekintettünk az idei
találkozó elé november 3-án, és nem
is csalódtunk. Már az is nagy élmény, amikor a Nagymarosi Férfikarral találkozhatunk, de most körünkben köszönthettük a két évvel ezelõtt megismert Solymári Férfikórust, a Lendvai Károly Férfikórust Törökbálintról, valamint bemutatkozott a Dunakeszi MÁV Magyarság Férfikar
és a közöttük legfiatalabb együttes, a csákvári Cimborák Férfikórus.

Minden kórusnak megvan a maga egyénisége, előadásmódja, ezért olyan izgalmasak a
találkozók, ahol összemérhetik tudásukat,
felkészültségüket. Sajnos a kórustagok létszáma fogyatkozik (a fiatalok többségétől egyre
távolabb kerül a közös teljesítés szépségének
megélése), anyagi lehetőségeik is egyre szűkösebbek, a meglévő kórustagok viszont
annál nagyobb elkötelezettséggel tartanak ki
értékrendjük mellett. Ilyen körülmények között nagyon becsülendő, hogy Csákváron
négy évvel ezelőtt néhány jó hangú férfi megtalálta a közös éneklés örömét.
Boldogan hallottuk az ismert és eddig
nem ismert zeneműveket, főleg a nemzetről
szóló dalokat. Nem volt véletlen, hogy sok

zeneszerző magyar népdalokat és hazafias
verseket dolgozott fel a kórusok számára,
hiszen Kodállyal az élen küldetésüknek tekintették a népzene átmentését a városok
kultúrájába. A kórusok tartották meg számunkra a magyar zenekincset egy olyan
korban, amikor minden hagyomány tiltva
volt. Szerepük és jelentőségük nem változott: bár ma nincs tiltva a hagyományőrzés,
de látjuk, hogyan lecserélődik le értéktelen
importált kultúrapótlékra. Sajnos, nem is
sikertelenül, állapíthatjuk meg, ha a közönség sorain végignézünk. Kodály országában a fiatalokat nem érdekli a zene.
Tharan-Trieb Marianne
Alapítványunk köszöni mindazok segítségét, akik adójuk 1 %-át felajánlották
szervezetünknek. Az összeget, 157.230 Ftot a II. Nagymarosi Férfikórus Találkozó
rendezésére fordítottuk.

Kérjük további támogatásukat, mert
nagy szükségünk van rá.
Kedvezményezett:
Nagymarosi Férfikórus Alapítvány
Adószámunk: 18688698–1–13
Rothbauer Antal
elnök

Honnan ered a hagyomány?

Márton nap az iskolában

A

germán törzsek ezen a napon libát áldoztak hálából a jó termésért. Valószínűleg erre a szokásra „csúszott rá”
Márton liba-legendája, ahogy ez gyakran
megtörtént egy új vallás terjedésénél. Bajorországban, valamint a Rajna mentén Szent
Mártont Mikulásként, a gyermekek védelmezőjeként tisztelik. Először 1886-ban Düsseldorfban rendeztek lampionos felvonulást: Szent Márton végiglovagolt a városon,
édességet osztogatott, a gyerekek lámpásokkal és énekszóval követték. Ezt vette át iskolánk is, lévén nemzetiségi iskola, feladatunk
a német hagyományok ápolása.
Délelőtt a Lúdas Matyi című színművet
láthattuk a nyolcadikosok és a 4.a osztály
nagysikerű előadásában. Bár egész nap
esett és mi nagyon aggódtunk, de mire
Szent Mártonunk a kultúrház elé lovagolt,
egy felhő sem volt az égen. Kicsik és na-

Nagymaros

gyok, szülők és nagyszülők várták őt lámpásaikkal. A felvonulás végén Szent Márton
cukorkát osztogatott a gyerekeknek, a felvonulókat pedig hagymás zsíroskenyérrel és
forró teával kínáltuk.
Köszönjük a sikeres napot minden segítőnek: Gyarakiné Márton Magdának, Demeter Enikőnek és Ambrus Juditnak a
színdarab betanítását, a Dunakanyar Fúvósegyüttesnek a szép zenét, a Dunamenti
Svábok Közösségének a finom házizsírt, a
kultúrház dolgozóinak a sok segítséget, Janovics Artúrnak, hogy vezette lován a menetet, a szereplő gyerekeknek a szép előadást, valamint minden felvonulónak a jelenlétét, jókedvét és lelkesedését.
Reméljük, még sok éven át tudjuk ezt a
szép napot együtt ünnepelni.
Heinczné Cserni Katalin
német munkaközösség

A szekszárdi vörösbor olyan, mint egy
szimfónia, minden ízképét egyszerre
érezzük, és mint a zenében, megjelenik
benne a méltóságteljes harmónia.

Márton-napi borbemutató
ivel a hagyomány szerint Szent
Márton a borok bírája is, és a
nagymarosi borászok tovább látnak, mint a saját hordóik, évek óta tartanak Márton-napi borbemutatót libacombos vacsorával.

M

Legutóbb Heininger Károly pincéje
látta vendégül Vida Péter szekszárdi borászt és az érdeklődő közönséget. A remek
borokon túl megismerkedhettünk egy kivételes képességű, a bor szellemének elkötelezett emberrel is. A több órán át tartó, a
szakember számára is érdekfeszítő előadásból nagyon sokat megtudtunk a bor
történetéről, feldolgozásáról, népi hagyományokról, és a szőlőtőkék sajátosságairól. A Szekszárd környéki szőlősgazdák alkalmazzák azt az ősi magyar eljárást, hogy
a kádban a levet takaró törkölykalapot
szőlőlevelekkel és több centi vastag sárréteggel befedik, légmentesen elzárják több
hétre, amíg a bor kiforr és letisztul. A zavaros bort pedig úgy derítették, hogy tojásfehérjét kevertek bele. (A módszer az átlátszó húsleves tisztítására is használható).
A legmeglepőbb Vida Péter borhoz való
alázatos, emberi, szinte vallásos hozzáállása. Sőt, mi több, a bor kezelésében mutatott mély humánum egész életfelfogását
áthatja. Tisztelettel áll az átváltozás csodája előtt, ahogy a tőke az elemekkel együtt
szőlőt nevel, és ahogy a gyümölcsből bor
születik: „Miután az új bort leengedjük a
hordókba, egy hónap elteltével minden
hordó önálló lelkületet kap. Mint egy
családban: minden gyermeket ugyanaz
a hatás, szeretet éri, és mégis minden
gyermek teljesen más lesz.”
Tharan-Trieb Marianne
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30 éve alkot Nagymaroson

Seregi György

N

agymaroson él egy csendes ember,
csak a Dézsma utcában hallani a kopogását. Névjegyével több helyen is
találkozunk, szemünknek öröm, és az alkotó talán eszünkbe sem jut.
A Duna partján áll az Életfa, ami éppen úgy
felidézi a Csodaszarvas agancsát, mint a leszálló madár mozdulatát, de leginkább egy
széllel, árral küzdő fa szimbóluma. Hagyományunk életfája az élet három szintjét köti
össze; itt, a Duna partján a mi életünk, a
küzdelem jelképe: mert többször elöntötte
az árvíz, de az Életfa eddig dacolt a vízárral
– és az emberi mulasztásokkal. Aztán a
madár is leszállt Turul képében az Országzászlóra, de előtte még egy szép kutat kapott Nagymaros a templom előtti téren.
Seregi György idén 30 éve alapította műhelyét egy félig összedőlt présházból. Nem
egy skanzenbe való romantikus kovácsműhelyt épített belőle a hosszú évek során. Műterem ez, ahová elvonulhat, és az ajtó becsukásával a felgyorsult világot – globalizációt kizárhatja. Belemélyedhet gondolataiba, saját világába – a szobrai világába. Kemény, nehéz, egészségromboló, önpusztító
munkával építheti alkotásait, bízva, hogy
azok a mai silány termékeket is túlélhetik.
A kovács iparművész a több száz éves kovácstechnika hagyományait folytatja, mert
ebben találja meg azt az emberközeli kifejezésmódot, amit ars poeticajának mondha-

tunk: a művészet akkor hiteles, ha a legmélyén emberi tartalmakat szólaltat meg. Alkotásai között szerepel Krisztusfej, a magyar őshagyomány Turulja, az 56-os emlékmű a váci
börtön oldalán (októberi számunk címlapján), az élet kifinomult igényeit kielégítő ékszerek és ékszeres ládák, valamint az épületek
mindennapi fontos kiegészítői, rácsok és
kapuk, bizonyítva, hogy a gyakorlati célokat
szolgáló épületelemeket is lehet harmóniával
és egyedi szépséggel megtölteni, megint csak
a hagyományok szellemében.
Bár Seregi György technikája hagyományos, anyagában szívesen használja a „modern” rozsdamentes acélt. A váci 56-os emlékművében a kettő ötvözete jelképi tartalommal bír: a rozsdás elkorhadt fa-motívum, benne a negatív Krisztus-lenyomattal,
amikor a lélek már elhagyta a testet (Mért
nem pusztult ki, ahogy kérték? Mért nem
várta csendben a végét?*) a forrása, táptalaja a tükörfényesre csiszolt új hajtásnak rozsdamentes acélból. (Angyal, vidd meg a hírt
az égből, Mindig új élet lesz a vérből.*).
Ezzel az alkotással azonban megcáfolja
az optimizmusról adott válaszát, amely találóan fejezi ki szinte az egész művésztársadalom életérzését: „Hogyan lehet az ember
optimista a mai bizonytalan világban? A
megélhetés körülményei bizonytalanok, de
hiszek a Gondviselésben”.
Tharan-Trieb Marianne
(* Márai Sándor: Mennyből az Angyal)

Anyakönyvi hírek

Köszönet

Születtek:
Gyimesi Levente és Szabó Szilvia
lánya: Johanna
Nagy Gábor és Izsák Veronika
lánya: Lili
Horváth Dávid és Arany Nikolett
fia: Benedek
Házasságot kötöttek:
Bedõ István és Trieb Anikó
Elhaláloztak:
Gáspár Edit Regina, Rásonyi István Gyula,
Kolhász Károlyné (született: Flamich
Mária), Pericht József, Szalay Tamás,
Flamich András Józsefné (született:
Spaselberger Mária) Simon Zsuzsanna
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Hálásak vagyunk a Perbiró család kezdeményezéséért, amelyben kérték a barátokat, ismerősöket, hogy a Józsi temetésére
szánt virágok árát adományozzák alapitványunknak. 68.000 forinttal támogatták
működésünket.
Öregek Otthona Nagymaros

Mély fájdalommal kísértük utolsó
útjára 2007. november 15-én
férjemet, édesapánkat.
Köszönjük, hogy fájdalmunkban velünk osztoztak, sírjára virágot és koszorút helyeztek.
a gyászoló Pericht család

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a
Városi Könyvtár 2007. december 20-tól
(csütörtök) 2008. január 3-ig (szerda)
ZÁRVA tart.
Utolsó kölcsönzési nap: december 19.
(szerda) 9 – 12/13–18-ig
Nyitás: január 3-án 9 órakor.

Lehetőség van több kötet könyv kölcsönzésére is!
Kérjük azokat a Kedves Egykori (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, bármilyen régen is kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel és szívesen
látjuk! Késedelmi díjra sem kell számítaniuk!
Könyvtárunk állománya 31.000 kötet,
melyből minden beiratkozott olvasó, válogathat, kölcsönözhet.
A könyvtár címe: Nagymaros, Váci út 11.

Kölcsönzési idõ:

Kedd:
9-12 / 13-18
Szerda:
9-12 / 13-18
Csütörtök: — 13-16
Péntek:
9-12 / 13-18
Szombat: 8-12 —

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani

mindazoknak, akik saját könyvgyűjteményük
fölös példányaival segítették könyvtárunk működését. A felajánlott könyvekkel lehetővé tették, hogy a régi, esztétikailag már nem megfelelő köteteket cserélni tudtuk, illetve a könyvtár gyűjteményében eddig nem található, – de
beleillő – könyveket állományba vehettük.

Minden kedves Olvasónknak békés,
boldog ünnepeket és eredményekben
gazdag új esztendőt kívánunk!

Nagymaroson íródott…

Für Lajos: Fölrepülni rajban

Püski Kiadó, 2007
Miért történt az elmúlt húsz esztendő úgy,
ahogy? Teszi fel a kérdést az egykori honvédelmi miniszter önéletrajzi kötete végén.
A személyes hangvételű könyv által hiteles
képet kapunk az értelmiség tépelődő
évtizedeiről, az 1956-os év fénylő mámoráról, majd a Kádár-rendszer szellemet
gúzsba kötő évtizedeiről. Für Lajos Nagy
Lászlótól kölcsönözte munkája címét,
amely a közös emelkedés és a közös szabadság vágyát jelképezi.
(forrás: Demokrata)

Nagymaros
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Bécs–Pozsony–Budapest
Szupermaraton 2007

Heinczinger Zorán középiskolája csapatának első helyezettje lett

A

z idén tizennyolcadszor megtartott
maratont minden évben október 19.
és 23. között rendezi meg Magyarország, Szlovákia és Ausztria. A 320 km távot
Bécstõl Budapestig öt nap alatt kell a csapatoknak teljesíteniük. A naponta kijelölt
távot a csapat négy tagja futja le, egymást a
váltóhelyeken várva és onnan folytatva.
Így minden nap másik csapattag tud pihenni, általában aki kicsit fáradtabb, vagy fáj a
lába. Heinczinger Zorán ahogy idén, úgy
tavaly sem pihent, mind az öt nap futott, a
verseny alatt kb. 90 km-t.

18-án Győrben volt a megnyitó, másnap
korán indulás Bécsbe a rajthoz. Az első, 29
km-es távot Zorán futotta, a többi napra is
jutott 15–23 km közötti táv.
Az utolsó napon egyszerre fut minden csapattag és a mezőnyhöz csatlakozik egy nemzetközi félmaraton is, így több ezer ember
futja le Budapesten a 21,5 km-t. Az útvonal:
Budakeszin van a rajt, majd fel a Svábhegyre,
a Déli pályaudvartól a Krisztina körúton, majd
a Lánchídon át a pesti oldalra, ott az alsórak-

parton el a Parlament előtt, majd a Nyugati
pályaudvar, Opera előtt, az Andrássy úton a
Hősök teréig, befutó a Kós Károly sétányon. Az
idén az egész távot sűrű esőben futották.
Az eredményhirdetés és díjátadás 23-án
délután a Syma csarnokban volt. Mi nagymarosiak nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy kis városunk középiskolás diákja
ilyen ragyogó eredményt ért el.

Gratulálunk és további sok sikert a
HI
versenyzéshez és az élethez!

CSAPATA

Legközelebb „Fel a Csóványosra!” 2008. január 27-én

N

ovember 11-én, vasárnap megrendeztük elsõ teljesítménytúránkat a
Dél-Börzsönyben három távon. A
reggeli napsütésben 250 fõ rajtolt a zebegényi vasútállomáson.
A túrázók érintették a zebegényi Trianon-emlékművet, majd a hegység peremén több kilátópontot érintve másztak fel a Hegyes-tetői Julianus-toronyhoz. A rövid táv célja Kövesmezőn
volt, ahol kalóriapótlásként csokit és műzliszele-

Nagymaros

A nagymarosi sportbarátok bálján a Fortuna butik több mint egyórás divatbemutatót
tartott. Grószné Kmetty Ildikó gyönyörű
esküvői és alkalmi ruhákat, koszorús lány
és báli ruhakölteményeket mutatott be.
Anyák vonultak fel fiaikkal és lányaikkal,
akiket a Fortuna öltöztetett fel. Nemcsak a
bemutatott modellek kaphatók a Rákóczi
úti butikban, de egyéni megrendeléseket is
teljesítenek. A divatbemutató szünetében váci
hastáncosok és a környék fiatal latintánc tehetségei mutatkoztak be.
SZE

PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUM

Õszbõl a télbe

Divatbemutató
a Katalin bálon

tet kaptak a túrázók. Itt az utolsó emberek megérkezésekor kezdett szakadni a hó és a túra végéig igazi télies körülményeket varázsolt. Kövesmezőről a tavaly felfestett zöld turistajelzésen, a
Gubacsi-hálás csúcsát, a „Zammenhoff”-kilátó
romjait és a Király-kutat érintve érték el a Gerendás-büfét, ahol egy pohár forralt bor vagy tea
mellett melegedhettek át a túrázók. A középtávon indulók innen a sínek mellett haladtak a
kismarosi célba. A hosszú távra vállalkozók

előbb leküzdötték a Só-hegy alattomos emelkedőjét, majd a Törökmezei-tó mellett elhaladva
ellátogattak a Biber-vár csekély romjaihoz, ahol
piskóta szeletek várták őket. Innen a nagyon új
piros L és piros + jelzéseken érték el a Száraz fáktisztást, a túra utolsó emelkedőjét. Azonban a
neheze még hátra volt, mivel a Gál-hegyről igen
meredek, hótól csúszós úton kellett leereszkedniük. A túra céljaiban a beérkezők átvehették a
sikeres teljesítésért járó oklevelet és kitűzőt.

Várjuk a nagymarosi túrázókat is!
Információ: www.bthe.hu

Kovács Gabriella
BTHE Olimpiai Ötpróba túra szervezője
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Nagymaros FC hírei

Vizitdíj nélkül

Propolisz

A felnõtt csapat remek õszt produkált. A Legközelebb ismertetjük a bajnokság jeKöztudott, hogy télen a kórságok megszakezdeti gyenge eredmények után sorra lenlegi állását.
nyerte meg a mérkõzéseket.
Internetes oldalunk: www.nagymarosfc.hu porodnak, a szervezet ellenállása csökken,

Felnõtt csapat eredményei:

Nagymaros FC - Váci Reménység

3:0

Góllövők: Horváth, Boros, Trieb
Penc - Nagymaros FC - a havazás miatt félbeszakadt, új meccs: 2008. március 9.
Nagymaros FC - Nőtincs
5:0
Góllövők: Horváth 3, Trieb, Hollik

Ifjúsági csapat eredményei:

Nagymaros FC - Kismaros

Góllövők: Bögér 2, Németh, Rudolf
Váci Reménység - Nagymaros FC
Nagymaros FC - Kosd
Kismaros - Nagymaros FC
Góllövő: Bögér 3
Nagymaros FC - Váci Reménység
Góllövő: Bögér

4:5
2:0
0:2
1:3

1:0,

Katalin bál
Köszönetet mondunk a megjelent ven-

dégeknek, hogy jól érezték magukat velünk és a támogatóknak a sok segítségért:
a művelődési ház dolgozóinak, a Fortuna Divatnak, a Mátyás vendéglőnek, a
tombolaajándékokért a sponzoroknak:
Aliz cukrászda, Anikó bolt, CBA, Mátyás
vendéglő, Bethlen Söröző, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Diófa vendéglő,
Dézsma vendéglő, Valentin László, Zoller
István, Kocsis Norbert, Major László, Petrovics László, Bergmann József, Kiss Károly, Bethlen Gábor.
Major László
Nagymaros FC elnöke

ÁLLATVÉDŐ SOROK
Tisztelt Segítõ Nagymarosiak!

KIADÓ

2006-ban az adó 1%-ának felajánlásából 223.000 Ft folyt be,
a kihelyezett gyűjtőkbe bedobott adakozásból idén: 554.000 Ft.

Önöknek köszönhetõen az alábbi segítséget nyújtottuk négylábú barátainknak:
100%-os támogatás: gazdátlan ebek befogadásának elősegítése és rászoruló gazdik
segítése 279.000 Ft: 8 szuka + 1 kan ivartalanítása, 20 veszettség elleni, 22 kombinált oltás, 2 rejtett here műtét, 1 házigörény ellátása.
50 %-os támogatás: 275.000 Ft: 18 szuka
+ 4 kan ivartalanítása, 15 nőstény macska
+ 11 kandúr ivartalanítása, 17 veszettség elleni oltás, daganatos kutya műtétjéhez
hozzájárulás. 13 kutyát adtunk örökbe az

Kérjük, segítsék idén is munkánkat adójuk
1 %-val, a rendelkező nyilatkozatra írják rá:
Kedvezményezett:
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18700767–1–13

Mindenkinek boldog új esztendõt
kívánva kérjük Önöket, hogy az állatokról sem feledkezzenek meg,
õket is szeressék!
Holtság Ildikó

Dr. Drobilich János
állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u. 1.

Hétfő, kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
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17–18
8–10
17–18
8–10 és 17–18

– 20 m2 studió –
szoba, konyha, fürdőszoba
Nagymaros, Váci út
06–30/697–21 05

induló állatorvosi költségek felvállalásával.

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika

Rendelési idõk:

a mindennapi stresszadagunk pedig a tél
beálltával sem lett kevesebb.
Tudják ezt a méhek is több ezer éve, ezért
termelik számunkra a Propoliszt, de az ember
még csak kétezer éve használja a maga javára.
Erősíti az immunrendszert, ami ránk fér,
mert hamar itt az influenzajárvány. Ha
már elkaptuk a bajt, akkor öli a baktériumot és csökkenti a gyulladást. Felfekvést
megelőzendő propoliszos mézet kenhetünk a felfekvés kezdetén kivörösödő bőrfelületre (házi betegápolók figyelmébe!).
És ha valakinek semmi panasza nincs
(még), annak is Isten áldása a propolisz,
mert erősíti az érfalakat, serkenti a vér
áramlását a hajszálerekben és ezáltal a kisebb sebek hamarabb begyógyulnak.
Herbi

Tel.: 20/46–828–46 és 27/355–523
www.kutyakanyar.hu
E-mail: lapaly@kutyakanyar.hu
Hétköznap 08 és 18 óra között dolgozom,
rendelési idõn kívül telefonos egyeztetés
alapján fogadom betegeimet.

Néha valami jó is történik...

A

múlt hónapban hírt adtunk egy elveszett akita kiskutyáról. A megjelenés
napján szólt a kutyatulajdonos, hogy
meglett a kutya –eltûnése után egy hónappal:
Ez úgy történt, hogy felhívott telefonon az a
hölgy, aki befogadta a kutyust. A veje szánhúzó fajta kutyát keresett, többek közt akitát az
Interneten megvételre. Beírta a keresőbe az
akitát, és több helyen is előjött a mi hirdetésünk képekkel, amiről ráismert, hogy ilyen
kutyus van az anyósánál. Telefonon megegyeztünk, hogy visszük a kuya azonosító papírjait, megnézzük, és ha tényleg a mienk,
visszaadja. Nagyon rendes volt a hölgy, szerencséje volt a kutyusnak, hogy hozzá került.
Jó állapotban, jókedvűen kaptuk vissza.
Mindenkinek tanácsolom, ha házikedvence elvész, tegye fel a net-re. A kereső szolgálatok egymástól is átveszik a kereséseket, mert
olyan címről is kaptunk adatpontosítási kérést, ahova nem mi küldtük el a keresést.
Raszler Kati

Nagymaros
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Lúdas Matyi

jótékonysági elõadás alapítványunk javára
2007. december 8-án 17 órakor

a nagymarosi művelődési házban.
Elõadják: a Kittenberger Kálmán Általános Iskola
4.a és 8. osztályai

Belépés ingyenes.

Pártoló jegyek 300 és 500 Ft értékben kaphatók az iskolában, a
művelődési házban és a Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Nagymarosi Gyerekekért Alapítvány

Mikulásvonat

A Királyréti Erdei Vasút és a Királyréti Hajtánypálya
vendége 2007. december 8-án és 9-én
a Mikulás lesz.

A Morgó nevű gőzös szállítja az Mikulásvonat utasait Kismaros és
Királyrét között:
2007. december 8. szombat, Kismarosról: 9.38, 11.38, 13.38, 15.38,
17.38 ; Királyrétrõl: 10.27, 12.27, 14.27, 16.27

13 ó: Hajtányverseny
2007. december 9, vasárnap, Kismarosról: 9.48, 11.48, 13.48,
15.48, 17.48; Királyrétrõl: 10.37, 12.37, 14.37, 16.37
13 ó: Hajtányverseny
További információk: www.mikulasvonat.fw.hu
Királyréti Erdei Vasút
Börzsöny 2020 Kft.

A művelődési ház
decemberi programjai
Dec. 7. 16 óra: Fogyatékkal élõk Mikulása
Dec.. 8. 9–12-ig: Jótékonysági csere-bere és vásár - MÁTÉ Alapítvány
Dec. 8. 17 óra: Lúdas Matyi (színdarab)
Dec. 9. 16.30: Adventi – karácsonyi kórusmuzsika:

a budapesti Bárdos Lajos Kamarakórus hangversenye
Dec. 15. 18 óra: Karácsonyi hangverseny - a Nagymarosi Férfikar
és a Dunakanyar Fúvósegyüttes közreműködésével
Dec. 17. 17 óra: Nyugdíjasklub - karácsony
Dec.20.12–9-ig: Véradás - 18-65 éves korig - Kérjük, aki teheti, jöjjön.

Dec. 21. 17 óra: Csillagváró

ILDIKÓ Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda
06–20/464–3429, 27/354–535, Nagymaros, Fő tér 3.

Kedves Eladó Ingatlannal Rendelkező Tulajdonosok!

Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére:

– egy és többgenerációs családi házakat 10–50 millió Ft,
– nyaralókat, – telkeket, – Duna–parti házakat, – albérletet
– értékbecslés 24 órán belül
– adó/illeték/ingatlanjogi tanácsadás
– lakáshitelek már 5% önrésszel.
Haraminé Papp Ildikó

Nagymaros

Megnyitott
a

KEREKASZTAL

könyvesbolt

– Könyvek minden stílusban,
rendelésre is
– Társasjátékok nagy
választékban
– Állandó játéklehetõség
– Póker kellékek
– Kávé, tea, olvasóasztal
Nagymaros, Rákóczi út 1.
06–70/294–9480
Látásvizsgálat
a szakorvosi
rendelõben (Fő tér 10)

Látszerész üzlet
ÚJ NYITVA TARTÁSA: minden szerdán 15–18 óráig
Látásvizsgálat: minden páros hét szombatján 9–12 óráig
Előjegyzés: 06–30/916–0889
Az üzletet egy fiatal látszerész veszi át.
Kérem forduljanak hozzá bizalommal
kérdéseikkel, rendelésekkel és javításokkal.
Én továbbra is állok rendelkezésükre
telefonon.
Köszönöm szépen az egészségem iránti kedves érdeklődésüket,
bíztatásukat és jó kívánságaikat.

Kívánok mindenkinek Istentõl áldott boldog,
békés ünnepeket, jó egészséget, vidám szilvesztert
és boldogabb új esztendõt!

Szeretettel: Lendvainé Pesti Emese látszerész mester
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Hoffmann László – labdarúgás

E

zúttal Hoffmann Laci bácsi emlékezik re, a Honvéd Központi kórházba kerültem
a régi idõkre, 50-es, 60-as évekbeli él- némi focista protekcióval. A Vasasból, a Cseményeire.
pelből is érkeztek játékosok, és amint beöl-

1943-ban kezdtem el Nagymaroson a II-ben futballozni. A foci iránti szerelemből a szerény lehetőségek mellett nagy áldozatokat vállaltunk.
A bajnoki meccsekre sokszor az első vonattal
utaztunk el, és a színházival jöttünk haza. Szerelésünk az első időben alig volt, saját klottgatyában és rövid ujjú pólóban játszottunk. Később a Breier kereskedő vett a csapatnak
dresszt, a gyümölcskereskedők (Jungék, Lázárék) pedig összeadtak pénzt, abból vásároltak
focicsukát, már akinek jutott. Az én első szögezett bőrstoplis cipőm mástól levetett darab volt,
de akkora, hogy lötyögött a lábamon. Az öreg
Horák suszter tett bele betétet, hogy egyáltalán
használni tudjam. Emlékszem, a kemény, salakos váci MÁV pályán játszottunk, és irtózatosan
nyomták a stoplik a talpamat. Mosonyi, az intézőnk, mikor látta, hogy sántikálok, bekiabált:
Lacika mi van? Kijött a szög, belülről szúr, és
vérzik – feleltem. Nem baj, legalább nem csúszkál benne a lábad!
1945 januárjában, 17 évesen fogságba kerültem. A málenkij robotból ’47 augusztusában engedtek haza, de októberben már újra
játszottam. Három hónap alatt összeszedtem magam, a Kovács doktor írt fel különböző erősítőket. ’48-ban bekerültem az I. csapatba, de ’49-ben újabb nem önkéntes szolgálat következett: bevittek katonának. Pest-
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töztettek katonaruhába, katonai mentőkocsival elvittek bennünket Kelenföldre, meccset
játszani. Négy gólt rúgtam, és a parancsnok
azt mondta: na fiúk, mindenki hazamehet,
3 nap múlva találkozunk. Szegény apám
megrémült, mikor meglátott, nem tudta elképzelni, mit keresek otthon a bevonulásom
napján. Azt hitte, megszöktem. Három éven
keresztül játszottam a kórházi csapatban, de
eközben egyetlen marosi mérkőzésről sem
hiányoztam. Hogy ez hogyan lehetséges?
Minden hétvégén kimenőt kaptam az otthoni derbikre, a seregben pedig hétfőnként játszottuk a meccseinket. 1949-ben, az első április 4-i „felszabadulási” ünnepségre készülve speciális feladatot kaptam feletteseimtől:

NAGYMAROSI MIHÁLY ÉS HOFFMANN LÁSZLÓ

A NAGYMAROSI ÖREGFIÚK CSAPATA A 70-ES ÉVEKBŐL
ÁLLÓ SOR: ISMERETLEN, VILLÁNYI, KOVACSEVICS, NAGYMAROSI, BURGERMEISTER, DEMETER,
VITOK, KATA , GUGGOL: BREZNAI, HOFFMANN, KAROLIN, DRAXLER, HONTI, FLAMICH, ISMERETLEN
FEKSZIK: ALSCHER, BURGERMEISTER

egy Hitlert kigúnyoló darabot kellett előadnunk, és én lettem Schulz, Hitler szárnysegédje. A jelenet lényege, hogy az 5. emeleten
vagyunk, Hitler sorra adja ki mindenkinek
az utasításokat, a végén hozzám fordul, és
így szól: Schulz, ugorj ki, és ezt, meg ezt intézd el! Erre nekem gondolkodás nélkül sarkon kellett fordulnom, és kiugranom az ablakon. Az ünnepi előadáson azonban az
ugrás közben magammal rántottam az
összetákolt díszletet, bedőlt minden. Nagy
volt a röhögés, de én be voltam tojva, nehogy azt higgyék, kigúnyolom, szabotálom
az ünnepséget. Ettől a pillanattól kezdve
mindenkinek Schulz voltam. A parancsnokságon még a szabadságos papírjaimat is
Schulz névre állították ki, a közeli barátaim
a mai napig sokszor így szólítanak.
1951-ben leszereltem, az ’52-53-as bajnoki szezonban pedig a Nagymarossal bajnokságot nyertünk, és feljutottunk a megye I.
osztályba. Otthon 1000–1500 néző előtt fociztunk, de a közeli idegenbeli meccseinkre
is rengeteg néző kísérte el a csapatot biciklivel, a túlpartra hajóval. Jól ment a szekér,
rengeteg gólt rúgtunk, volt olyan szezon,
hogy egymagam 57 gólt szereztem. Kemény voltam, és gyors, 11 másodperc alatt
futottam a százat. Ha „megdobtak”, nem
tudtak utolérni. 36 éves voltam, amikor
1967-ben befejeztem a játékot, de a mai
napig meleg szívvel gondolok a srácokra, az
egykori csapattársakra. Nagyon jó közösség
voltunk, szerettük, becsültük egymást.
Az élet nagy ajándékának tartom, hogy
hosszú évekig együtt játszhattam Nagymarosi Misával. Az Újpest, és a válogatott után
meglehetősen hosszú időn keresztül, 1954től ’64-ig rúgta a bőrt levezetésként itt Nagymaroson. 44 éves volt, mikor abbahagyta,
de utána még sokáig játszottunk együtt a
marosi öregfiúk csapatában. Zseniális tudása, tiszteletreméltó játékos múltja ellenére
nem követelt magának előjogokat, közvetlen volt, bohém, és imádta a futballt. Nálunk többnyire középhátvédet játszott.
Könnyelműnek tűnt olykor a játéka, a saját
tizenhatosunkon belül való cseleivel megőrjítette a kapusunkat, mindig megcsinálta a
maga trükkjeit. Amikor 60 éves születésnapja volt, én is aktívan részt vállaltam a
szervezésben. Az újpesti stadionban a Dózsa
öregfiúk (Solymosival, Göröccsel, Misával)
a német Frankfurt ellen játszott. A meccs
utáni ünnepségen azt mondta nekem Zsengellér Gyuszi bácsi: ide figyelj édes fiam!
Életemben sok helyen játszottam, sok helyen
megfordultam, de anya csak egy volt a világon, aki ilyen futballistát szült, mint a Misa.
Lejegyezte: Heininger Ferenc

Nagymaros

KISBÍRÓ

2007. december

Szilveszter a Fekete Sasban!

Hajnalig tartó ZENE - TÁNC
ÉJFÉL után tombola, és egy tüzes krampampulival,
TÛZIJÁTÉKKAL köszönthetjük az Újévet!
MENÜ I.

MENÜ II.

Érkezéskor: Füge vodka
Érkezéskor: Füge vodka
Hideg elõétel: Bacon szalonnával, fűszeres kacsamájjal töltött pulyka galantin majonézes,
hagymás burgonyasalátával
Leves:
Erőleves fürjtojással
Leves:
Erőleves csigatésztával
Fõétel:
Ropogós malacsült pezsgős káposztával, Fõétel:
Csirkemell Wellington módra,
hagymás törtburgonyával
párolt zöldkörettel és rizzsel
Desszert: Somlói galuska
Desszert: Vargabéles
Éjfél után svédasztal: Korhely káposztaleves, füstölt kolbásszal, lencsefőzelék, vörösboros marhalábszár pörkölt, tarhonya, téli vegyes savanyúság.

A menü ára egységesen 10.800 Ft
ASZTALFOGLALÁS TELEFONON: 06–27/594–270 és 06–20/916–1280 Szűcs Barnabásné üzletvezetőnél
SZEMÉLYESEN: 2626 Nagymaros Váci út 27.
Mindenkit szeretettel várunk!

Karácsonyi Hitelakció
– 2007. november 7-tõl 2007. december 31-ig –
SZABADFELHASZNÁLÁSÚ LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITEL
Egyedi elbírálással akár INGATLANFEDEZET nélkül

A HITEL ÖSSZEGE maximum
1 500 000 Ft
A HITEL LEJÁRATA maximum
120 HÓNAP
(500.000 Ft alatti összeg futamideje maximum 60 hónap)
TÖRLESZTŐRÉSZLET (1 500 000 Ft/120 hó) 28 300 Ft/hó
A törlesztőrészlet megfizetéséhez 3 hónap haladékot kérhet.
Ebben az esetben 2% keretbeállítási díjat számítunk fel.
(Az első törlesztés legkésőbb 2008. március 20-án esedékes!)
Amennyiben a hitel törlesztését a folyósítást követő hónapban
megkezdi, akkor a 2% keretbeállítási díjból csak 1%-ot kell
megfizetnie. Akinek munkabére, nyugdíja legalább 3 hónapja
TKSZ folyószámlára érkezik, azok 2% kamatkedvezményben
részesülnek. THM: 19,44 % - 23,15 %

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Veresegyház, Fõ út 53., Fót, Dózsa Gy u. 54.

Őrbottyán, Rákóczi út 115., Erdőkertes, Nemes u. 2., Mogyoród
Gödöllői út 18/a. Váchartyán, Fő út 23., Vácrátót, Petőfi tér 4.,
Dunakeszi, Fõ út 66., Nagymaros, Király u. 1/a., Szokolya, Fő út 63.
Letkés, Dózsa Gy. u 16., Verőce, Árpád u 27., Kosd, Eőszy L. tér 1.,

Vác, Zichy H. u. 23.

Nagymaros

Biztos alapok a jó befektetéshez
Jegyzési idõszak:
2007. október 29.- 2007. december 7.
Futamidõ:
2 év
A piaci kamatnál magasabb, kiemelkedõ hozamlehetõség
Jegyzési idõszakban 8 % éves hozam.
Takarék Invest RALLY Kötvény

Kamat:
Mögöttes termék:

Maximálisan évi 30 %
BRIC országok 40 vezető vállalatának
árfolyamváltozása

Takarék Invest ÕSZ Kötvény

Kamat:
Mögöttes termék:

Minimum 4 %- Maximum évi 30 %
50 Európai nagyvállalat árfolyamváltozása

Az Alapokkal kapcsolatos további információért keresse fel
kiemelt kirendeltségeinket.
Karácsonyi és az év végi ünnepek körüli
nyitva tartás:
2007. december 21.
2007. december 24
2007. december 28.
2007. december 31
2008. Január 2

8-15.30. december 22. 8-12.30
Zárva
8-15.30. december 29. 8-12.30
Zárva
Bankszünnap ZÁRVA

MINDEN ÜGYFELÜNKNEK KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

KISBÍRÓ

2007. december

CBA
Dunakanyar AKCIÓ
december 5-től 24-ig
Tönköly barna kenyér csom.szel. /Kovács Pék/
Korpás kenyér csom.szel./Kovács Pék/
Rozsos vekni csom.szel./Kovács Pék/
Szendvics fehér kenyér csom.szel. /Kovács Pék/
Szendvics barna kenyér csom.szel. /Kovács Pék/
Füst.Főtt darabolt lapocka /Ász/
Füst.Főtt kötözött lapocka /Ász/
Bacon szalonna szeletelt /Ász/
Csípős vastagkolbász /Ász/
Ahida sertésnyelv rolád
Ahida paprikás pulykamell sonka
Cba gépsonka
Kolozsvári szalonna vf.
Neptun tonhal darabok olajban /Hering-Trade/
Benita füstölt lazac darabok
Benita füstölt lazac szeletek
Kaviár fekete /Food-Island/
Kaviár piros /Food-Island/
Classic ruszli /Hering-Trade/
Lazac citromkarikával
Lazacfilé olajban-aszalt szilvával
Észt sprotni /Food-Island/
Golden Fish tőkehalmáj
Tiszai halászlé /Szegedi/
Lencsefőzelék sertéshússal /Szegedi/
Babgulyás sertéshússal /Szegedi/
Bonduelle sárgahüvelyű bab
Bonduelle csemege uborka 5-8cm
Cseresznye befőtt /Horker/
Magozott meggy befőtt /Horker/
Szilva befőtt /Horker/
Vajbab /Horker/
Vegyes befőtt /Horker/
Vegyes vágott /Horker/
Savanyú káposzta /Horker/
Csemege uborka 3-6cm /Horker/

500gr
500gr
500gr
500gr
500gr
1kg
1kg
500gr
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
185gr
125gr
100gr
50gr
50gr
500gr
110gr
110gr
160gr
120gr
400gr
400gr
400gr
535gr
680gr
720ml
720ml
720ml
720ml
720ml
720ml
720ml
370ml

219.-Ft
149.-Ft
169.-Ft
145.-Ft
145.-Ft
869.-Ft
869.-Ft
549.-Ft
939.-Ft
899.-Ft
999.-Ft
845.-Ft
955.-Ft
155.-Ft
209.-Ft
209.-Ft
199.-Ft
199.-Ft
315.-Ft
269.-Ft
269.-Ft
125.-Ft
229.-Ft
399.-Ft
345.-Ft
345.-Ft
259.-Ft
329.-Ft
239.-Ft
269.-Ft
165.-Ft
185.-Ft
185.-Ft
139.-Ft
169.-Ft
129.-Ft

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu

Üzleteink: 2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
2621 Verőce, Rákóczi út 33.

Koroncói chili paprika
Pápai löncs
Kiss torma üveges
Kiss torma üveges
Reszelt csípős-csemege toram üveges
Ketchup flakonos /Univer/
Majonéz flakonos /Univer/
Globus majonéz flakonos
Globus mustár flakonos
Globus ketchup flakonos
Knorr halászlé kocka
Extra szűz olívaolaj /Point/
Romera olívaolaj /Hering-Trade/
Vishu tésztalevesek /több íz/
Fagy. Hasábburgonya /Nowaco/
Fagy. Hekkfilé /Hering-Trade/
Fagy. Csirkemáj /Nowaco/
Bonbonetti szívdesszert /2 íz/
Galbusera Cerealicosi diétás olasz keksz
Galbusera olasz olívás kol.mentes kréker
Marika tortabevonó ét-tej
Arany kakaó
Cola Cao instant kakaópor
Laura tejszínhab spray
Meggle tejszínhab spray
Prigát diabetikus tetra gyümölcslé
Eredeti facsart narancslé
Pepsi cola pet.
Pepsi max pet.
Fanny Bunny Ice tea /több íz/
Pfanner 100% gyümölcslé /több íz/
Olympos citromízesítő 50%-os pet.
Sió vitatigris /több íz/
V-Power energiaital
Watt energiaital
Spirite energiaital

720ml
400gr
200gr
350gr
190gr
700+50gr
450gr
420gr
440gr
480gr
120gr
500ml
1l
65gr
1kg
1kg
1kg
121gr
300gr
400gr
100gr
75gr
100gr
250ml
250ml
1l
1,5l
2l
2l
0,33l
1l
1l
0,2l
0,25l
0,25l
0,25l

Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14
Áraink a készlet erejéig érvényesek!

189.-Ft
135.-Ft
125.-Ft
189.-Ft
175.-Ft
399.-Ft
269.-Ft
349.-Ft
189.-Ft
289.-Ft
199.-Ft
699.-Ft
699.-Ft
45.-Ft
299.-Ft
939.-Ft
349.-Ft
559.-Ft
595.-Ft
595.-Ft
89.-Ft
129.-Ft
139.-Ft
185.-Ft
195.-Ft
439.-Ft
999.-Ft
179.-Ft
149.-Ft
69.-Ft
199.-Ft
165.-Ft
49.-Ft
89.-Ft
89.-Ft
85.-Ft

