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Ha eljön majd a nap, amikor már öregnek
látsz, pedig még nem is leszek az, kérlek, légy
hozzám türelmes és próbálj megérteni…

Ha leeszem a ruhámat…, ha nem tudok
rendesen felöltözni… légy türelmes. Jussa-
nak eszedbe azok az idők, amikor én taní-
tottalak erre!

Ha beszélek hozzád, és ezerszer elismét-
lem ugyanazt a dolgot…, ne szakíts félbe…,
hallgass végig.

Amikor kicsi voltál, ezerszer kellett elolvas-
nom ugyanazt a mesét, míg el nem aludtál.

Ha nem akarok megmosakodni, sem ne
szégyeníts meg, sem ne feddj meg érte…
Jusson eszedbe az a millió ötlet, amit kita-
láltam, hogy rá tudjalak venni a mosdásra.

Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a
technikai újdonságokkal kapcsolatban,… adj
elég időt, és ne nézz rám gúnyos mosollyal…

Megtanítottalak sok mindenre… hogy
egyél jókat, öltözködj szépen… hogy ho-
gyan nézz szembe az élettel.

Ha néha nem emlékszem dolgokra, vagy el-
vesztem beszélgetésünk fonalát… adj gondol-
kodási időt, hogy eszembe jusson… és ha még
sem sikerül megtennem, ne légy ideges… és

ami a legfontosabb, az nem a mondanivalóm,
hanem az, hogy veled legyek, és figyelj rám… 

Ha valaha nem akarok enni, ne erőltesd. Jól
tudom, hogy mikor kell ennem és mikor nem.

Ha gyenge lábaim nem engednek sétálni...
… nyújtsd a kezed… ugyanúgy, ahogy azt

én tettem, amikor te tanultál járni.
És amikor egy napon azt mondom neked,

hogy nem akarok tovább élni… hogy meg
akarok halni… ne légy dühös… egyszer ezt
is meg fogod érteni…

Próbáld meg megérteni, hogy a koromat
nem megéltem, hanem túléltem.

Egy nap majd megérted, hogy minden
hibám ellenére, mindig a legjobbat akar-
tam neked, és hogy az utat szerettem volna
előkészíteni neked.

Nem érezhetsz sem szomorúságot, sem
dühöt vagy tehetetlenséget, ha a közeled-
ben vagyok. Mellettem kell lenned, próbálj
meg megérteni, és segíts nekem, ahogy azt
én tettem, amikor megszülettél.

Segíts járnom… segíts befejezni az utam
szeretettel és türelemmel. Megfizetlek majd
egy mosollyal és azzal a mérhetetlen nagy
szeretettel, amellyel mindig szerettelek.

Kedves Gyermekem ...

ISTEN ÉLTESSE AZ ÉDESANYÁKAT!

120 Ft

A népszavazás 
helyi eredménye

Az országos átlag feletti részvétel
2. oldal

Lomtalanítás
A hulladékot elkülönítve rakjuk

2. oldal

Rendkívüli szülői 
értekezlet

Parázs hangulatú találkozáson
vita a közös gondjainkról

5. oldal

NAFIA
Vajon jogosan rossz-e a híre?

Hát messzemenõen nem!
6. oldal

30 évesek a fúvósok
Az együttes exkluzív jubileumi

hangversenyt ad
7. oldal

50 éve hunyt el
Kittenberger Kálmán

Pályázatok Kittenbergerrõl 
8. oldal

Labdarúgás történeti 
sorozatunk

Egy kedves, bohém, mégis 
tekintélyes futballistánk

9. oldal

A 
tartalomból:



Z
súfolásig telt meg a mûvelõdési ház
március 14-én, munkanapon, este a
forradalom és szabadságharc 160. év-

fordulóján. 

Az iskola negyedik évfolyamának

mûsorát Ambrus Judit, Kis-Demeter

Enikõ, Palotainé Scheili Marianna,

Zoller Csabáné és Gyarakiné Márton

Magdolna tanították, a fergeteges nép-

tánc koreográfusa és tanára Sánta

Gergõ volt. 
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Az önkormányzat hírei 
– március –

Nagymaros Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képvise-
lő-testülete l2626 Nagymaros, Fő tér 5.
l Telefon: 27/595-100 lfax: 27/354-245
lFelelõs szerkesztõ: Tharan Marianne l
nagymaros.ujsag@nagymaros.hu l Te-
lefon, fax: 27/354-137 l Levelezési cím:
Nagymaros Újság l 2626 Nagymaros,
Fő tér 5. l Hirdetések és kéziratok le-
adása: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. l

Nyomda: BPRESS Kft. 
Lapzárta: minden hónap 28.

Jókai üzenete:
Tartsátok tiszteletben e napot, 
melyen a nép először megszólalt

A FÉRFIKAR ÜNNEPI MŰSORÁT AZ ÚJ KARNAGY, JUHÁSZ ORSOLYA VEZÉNYELTE

AZ ÜNNEPI MŰSOR EGYIK LÁTVÁNYOS

PILLANATA

PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

MÉLTATTA ELŐDEINK ÁLDOZATÁT

A
z ünnepi szónok Harrach Péter or-
szággyűlési képviselőnk, az ország-
gyűlés alelnöke Kossuth politikai sze-

repvállalását és elkötelezettségét hangsúlyoz-
ta, idézte azokat az országgyűlési beszédeit,
melyek sorsfordítók voltak. 

Jókai figyelmeztetése ma különösen
aktuális:

„Tartsátok tiszteletben e napot, melyen
a nép elõször megszólalt!” A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI
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Születtek:

Zsigmond Albert és Sárközi Ildikó lánya: 
Csenge

Raffael Renato és Brázovics Timea fia: 
Renato Norbert

Elhaláloztak:

Radics Sándor
Margay Endréné sz. Krichenbaum Irén
Haniberger Mihály
Torner Zoltánné, sz. Komlósi Gizella Mária 
Schermann Józsefné sz. Szabó Klára

Anyakönyvi hírek  

Legközelebbi testületi ülés: 
2008. április 28-án lesz.

Kötelező kéményseprés

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Nagymaroson áprilistól kez-
dődően a kémények kötelező ellenőrzése kezdődik. Kérjük együtt-
működésüket a kéményseprőkkel.                 

Önkormányzat

Pályázati felhívás 

egyesületek, alapítványok, civil szervezetek
részére 2008. április 30-i határidõvel

Nagymaros Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete pályázatot hirdet a nagyma-
rosi székhellyel működő, vagy Nagymaros
közösségéért jelentős tevékenységet kifejtő,
a város jó hírnevét öregbítő, közösségi életéhez-
vagy a város fejlődéséhez és fejlesztéséhez
tevőlegesen hozzájáruló alapítványok, egyesü-
letek, és más non-profit szervezetek és szerve-
ződések részére tevékenységeik támogatására. 

A pályázat benyújtása: 
Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal 
2626 Nagymaros, Fő tér 5. (Nagy Eszter -

stratégiai referens részére)
Részletek: az önkormányzati ügyféliro-

dában és a város honlapján.

LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

április 14-én azon utcákban,  ahol  hétfőn,
április 15-én azon utcákban,  ahol kedden,
április 16-án azon utcákban, ahol szerdán
van a szemétszállítás, lomtalanítást végzünk.

- A fém hulladékot,
- a nem szennyezett, kötegelt papírt, valamint
- az italos- és befőttes üvegeket (műa. zsák-
ban/dobozban) újrahasznosítás céljából
külön gyűjtjük.

Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülö-
nítve rakják ki.

Köszönjük, hogy ezzel is elősegítik sze-
lektív hulladékgyűjtési törekvéseinket!

Polgármesteri Hivatal -
MAROS Kft.

Nagymaros Város Önkormányzatának
2008. március 28-i gazdasági helyzete

Bankszámlák egyenlegei:
a) Költségvetési főszámla: -50.562.586
b) Adószámlák: 2.270.271
c) Állami hozzájárulások: 0
d) Hitel bérek fizetésére: 0
e) Összesen     -48.292.315
f) Önkormányzat kiadási kötelezettségei:
(adó túlfizetések + szállítói tartozások): 

14.054.399 + 17.847.083 = 31.901.482
g) Önkormányzat követelései 
(adóhátralékok): 99.583.278
h) Mindösszesen kiadás-bevétel
és bankszámlák egyenlege 

19.389.481
Intézményi  árvízkárokra  elkülönített ösz-
szeg (másra nem használható) 69.028.663
Fő tér jóteljesítési garancia (másra nem
használható)  5.301.210

N
agymaros város polgárai messze az országos átlag feletti
részvétellel bizonyították elkötelezettségüket és politikai
érettségüket az elmúlt hónapban a népszavazáson. Míg az

országos részvételi arány 50% volt, addig Nagymaros város pol-
gárai 59%-ban nyilvánítottak véleményt. A fekvőbeteg ellátásért
fizetett napidíj eltörlését 88%-ban, a vizitdíj eltörlését 86%-ban, a
tandíj eltörlését szintén 86%-ban támogatták. TTM.

Népszavazás március 9.
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S
taud Katalint, a Pedagógiai Szakszol-
gálat vezetõjét kerestük meg, aki
büszkén mutatta meg azt az intéz-

ményt, mely szakmai körökben is egyre
ismertebbé válik.
- Mikor alakult az intézmény?

Az intézmény 2002-ben született meg,
ebbe az épületbe 2005-ben költöztünk át.
Három foglalkoztató helyiségben műkö-
dünk. A szülők és a szakma, mi mindannyi-
an úgy látjuk, hogy Nagymaros Város
Önkormányzata méltó rangon kezeli a di-
ákság fejlesztésnek ügyét. Az épületünk és
az önkormányzat anyagi áldozatai példaér-
tékűek és irigylésre méltóak. Fontos
megemlíteni, hogy a berendezésnél a nagy-
marosi lakosok is sokat segítettek.

Egy helyiség az iskola-előkészítő és elsős
csoport számára készült. Az elsősökkel min-
den évben csinálunk egy szűrővizsgálatot, s
akiknél valamilyen részképesség zavart ve-
szünk észre, ott a szülőknek felajánljuk,
hogy a gyerek heti tizenhárom órában itt
tanuljon. Tehát olyan óraszámban, mintha
rendes osztályban tanulna. A szülő dönté-
sén múlik, hogy él-e ezzel a lehetőséggel, de
nem kötelezhetjük. Ez egy igazi nagymaro-
si kezdeményezés, másutt nem ilyen struk-
túrában foglalkoznak a részképesség-hiá-
nyosokkal. Elejét tudjuk venni további szá-
mos sérülésnek azzal, hogy időben fejleszt-
jük a képességet. Ez nem jelenti azt, hogy
nem ismétlik az első osztályt, de ezzel át is
segítjük őket a további nehézségeken. Van,
aki korábban behozza a hátrányokat, s
akkor integrálódhat a normál osztályba.
Ilyenre is akad számos példa.

Másik teremben folyik az un. AYRES-terá-
pia, ami egyféle szenzoros-integrációs terá-

pia. Vannak olyan fejlődési zavarok, amikor
a mozgással szerzett érzékletek, információk
sérültek, vagy akadályozottak. Óvodás kor-
ban ezt ki lehet szűrni. A terápia során az a
fejlődési differencia, ami az egyensúly, a moz-
gáskoordináció, a testséma területén tapasz-
talható, rendbe jön. Pályázaton nyertük az
ehhez szükséges eszközökre a pénzt. A dolog
természetéből fakadóan egy időben csak egy
óvodással tudunk foglalkozni. Minél koráb-
ban kezdjük a fejlesztést, annál hatékonyabb. 
- Hány gyermekkel foglalkoznak évente?

Az intézményünk évente kettőszáz, 3-18
éves korú fiatallal foglalkozik. Nem csak ne-
velési tanácsadó vagyunk, hanem logopédi-
ai fejlesztést, gyógytestnevelést és korai fej-
lesztést is végzünk. A logopédiát nem csak

Nagymaroson, hanem a régió három szom-
szédos településén is ellátjuk. Négy főállású
gyógypedagógus dolgozik nálunk, egy gyer-
mekpszichológus, s egy gyógytestnevelő. A
pszichológust évente 20-22 szülő keresi
meg. Óvodás és alsótagozatos, főként maga-
tartási zavarokkal küszködő gyerekekkel
jönnek a pszichológiai tanácsadásra. Gyógy-
testnevelésre több mint száz gyermek jár.

- Mi az a sajátosság még, melyet a szak-
mai szervezetek irigylésre méltónak ta-
lálnak?

A társintézmények közötti párbeszédet.
Ez a Gyermekjóléti Szolgálat kezdeménye-
zésére indult, jelenleg is ők koordinálják. E
monitornak nevezett összejöveteleken
megjelenik minden olyan szakember, akik-
nek hivatalosan 0-18 éves korig köze van a
gyerekekhez Nagymaroson, a város orvo-
sai, védőnői, óvónői, tanárai, a családsegítő
és a mi szakembereink. 
- Milyen nehézségekkel küzdenek?

Az oktatási kormányzat az integrált okta-
tás irányába indult el, ami azt jelenti, hogy
együtt kell tanítani a fogyatékkal élő gyer-
meket az egészségessel, amire sajnos a pe-
dagógusok nem kaptak képzést. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a sérült
gyerekeknek és az épeknek ez az együttléte
számos nehézséggel jár, amire az iskolák
nem készültek még fel. Aztán az iskola
mégiscsak a teljesítményről szól. Egy enyhe
értelmi fogyatékos, legyen az egy befogadó
közösségben, mindig tudni fogja, hogy az
osztályban ő a legutolsó. Ezek újabb men-
tálhigiénés gondokat vetnek fel. 

Hujbert István

Nagymaros legfiatalabb intézménye 

A Pedagógiai Szakszolgálat
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S
zámos hír érkezett az elmúlt idõszak-
ban az iskolából, hogy megszaporod-
tak azok a fegyelmezetlenségek, me-

lyek már a bûncselekmény határán van-
nak. Lopásokról, szélsõségesen deviáns vi-
selkedésekrõl szereztek tudomást mind a
pedagógusok, mind a szülõk, de sor került
arra is, hogy szülõ életveszélyesen megfe-
nyegetett pedagógust csak azért, mert rend-
re utasította gyermekét. Le kell szögez-
nünk, hogy sajnos nem helyi jelenségrõl
van szó, hiszen nap mint nap érkeznek bru-
tális hírek más iskolákban történõ szélsõsé-
ges viselkedésekrõl, s már az országgyûlés
elnöke is sürgeti az oktatási kormányzatot
mihamarabbi intézkedések meghozatalá-
ra. A helyi iskolavezetés azonnal reagált az
itteni gondokra, és szerencsére a szülõk is
úgy látják, hogy együttes összefogással meg-
elõzhetõek a hasonló problémák. Rendkí-
vüli szülõi értekezletet tartottak március 3-
án, ahol mintegy ötven szülõ jelent meg,
többségük a segítséget is felajánlotta.

Laczi István igazgató úr rövid tájékozta-
tót tartott arról, hogy valójában mi is tör-
tént, hogy ne mendemondák keringjenek a
városban. A legsúlyosabb vétséget a gyám-
hatóság vizsgálta ki, s hozta meg a törvény
által meghatározott intézkedést. A szülői
életveszélyes fenyegetés miatt rendőrségi
feljelentést tett az igazgató. Nevelőtestületi
értekezleten elemezték az iskola fegyelmi
helyzetét, s számos intézkedést vezettek be:
erősítették a portai felügyeletet, tervezik
zárható belső ajtó beépítését, hogy csak a
portás engedélyével és kíséretével lehessen

bejutni az iskolába. Minden termet zárnak
a tanítás befejeztével , s térfigyelő kamerák
beszerelését tervezik a folyosóra - szülői tá-
mogatással. Állandó kapcsolatot tart az
iskola  a rendőrséggel  a bűnmegelőzés ér-
dekében, mind a drog, mind a közlekedési
vétségek, mind a lopások elkerülése végett.
A helyi polgárőrség folyamatosan ellenőriz
és segít. A meglévő konstruktív kapcsolatot
a családsegítővel még szorosabbra fűzi az
iskola. A tanárokat speciális továbbképzése-
ken készítik fel a deviancia kezelésére, a
gyermekek számára önismereti kurzust in-
dítottak el osztályfőnöki órák keretében.

Nagy Katalin igazgatóhelyettes elmond-
ta, hogy az országos átlagnál lényegesen
kevesebb probléma van a mi iskolánkban, s
hogy fel kell készülni arra, hogy a társada-
lomban meglévő problémák begyűrűznek
az iskolába. Nagy kihívás a mai pedagógia
számára, hogy egyre több az olyan  gyer-
mek, aki előtt nincs pozitív szülői példa. A
gyermekek egy része érzelmi, viselkedési
alapkészségek hiányával kerül az óvodai és
iskolai közösségbe. Nagymaroson még na-
gyon jó az arány, hiszen csak 8-10 gyermek
okoz rendszeresen gondot a 350 jóra
törekvő növendék kárára. Az iskolának el-
sősorban oktatni, fejleszteni, tanítani kelle-
ne, de egyre több időt és energiát kell fordí-
tani a nevelési hiányosságok pótlására és a
fegyelmezésre. Szülői összefogás nélkül
nem megy! A szubkultúrában felnőtt gyer-
mekek integrálása a normál közösségbe
nagyon nehéz, de nem szabad beletörőd-
nünk abba, hogy a pár rendetlenkedő el-

vonja az energiákat a tanítás és tanulás ká-
rára. Szerencsére az iskolában hét férfi
tanár van, ami általános iskolában kurió-
zumnak számít, hiszen a pálya nagyon el-
nőiesedett, s a gyermekek kevés pozitív férfi
mintát látnak. A tantestület egységes és ta-
nórán kívül is hajlandó munkát vállalni a
jobbítás érdekében. Nem győzzük hangsú-
lyozni, hogy ebben a küzdelemben óriási
segítség a művészeti oktatás, hiszen érzel-
mi, értelmi, viselkedési többletet ad, a
gyerek hasznosan tölti a szabadidejét, s ka-
matoztatja megszerzett ismereteit később
az élet minden területén, s ettől javulni fog
a társadalom egésze is.

Csak az összefogás segíthet

Hogy lehet nagyobb a fegyelem?

Az iskolavezetés nagyon büszkén tájékoz-
tatott arról, hogy a napokban érkezett
meg az országos kompetencia mérés ered-
ménye, melyből az derül ki, hogy jócskán
az országos átlag (497) feletti eredmény
született. Szövegértésből az iskola átlaga
501 lett, mely magasan több, mint a kisvá-
rosok átlaga (478), de még magasabb a
közepes városok átlagánál is (494), s alig
marad el a nagyvárosok átlagától (506).

Matematikából is hasonló a helyzet: az
országos átlag 491, kisvárosoké 471, kö-
zepes városoké 487, a mienk 493, s me-
gint csak a nagyvárosok előznek meg ke-
véssel, melyek átlaga 496. Ez azt mutatja,
hogy egy teljesen független, kívülálló fel-
mérés az iskolát a nagyon jók közé sorol-
ja. Gratulálunk az elért eredményhez, a
tanórákon folyó komoly szakmai mun-
kához, a művészeti iskola kiváló eredmé-
nyeihez és a deviancia leküzdéséért foly-
tatott küzdelemhez.

Szilágyi Erzsébet
Humánügyi Bizottság elnöke

A MÚLT ÉS A JÖVŐ EGY MŰHELYBEN

A BALASSAGYARMATI ISKOLA ESTI TAGOZATOSAI ÉS

A MAROSI GYEREKEK TIZENÖT DARAB ÚJ SZÁMÍTÓGÉPE
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V
olt egyszer egy kert. Évek óta nem mû-
velte, nem gondozta senki, teljesen el-
vadult. Arra járt egyszer egy kertész, és

úgy gondolta, hogy õ ezt a kertet rendbe
hozza. Ásót, kapát fûrészt hozott és nekiállt a
munkának. Az arra járók csak nézték: micso-
da bolond ez! Mert hiába dolgozik, semmivel
sem lesz szebb a kert. Így hát elhíresztelték,
hogy ez a kertész semmit sem ér. Így rossz
lett a híre. De a kertész ezzel nem törõdött és
örült minden kihajtott virágnak és simogatta
a cseperedõ gyümölcsfákat. Bízott a földben
és tudta, hogy majd a gaz is elfogy egyszer.
Csak nem szabad a munkát abbahagynia.

Halljuk, hogy a „Nafiának rossz a híre”.
De mi is az, aminek rossz a híre?

A NAFIA a Nagymaros Fiataljaiért Alapít-
vány. 2003-ban készült egy felmérés a város
szociális helyzetéről és kiderült, hogy váro-
sunkban öregeknek, sportolóknak, stb. -
mindenkinek van valami intézménye, szer-
vezete, CSAK ÉPPEN AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBÓL KIKERÜLŐ FIATALOKNAK
NINCS. Sőt, meg sem említik őket semmilyen
hivatalos tervben, intézkedésben. Nem keve-
sebb, mint 700 főről van!

Ekkor Burgermeister László, a Humán-
ügyi Bizottság elnöke felkért egy fiatalok-
ból álló munkacsoportot, hogy készítsék el
a város ifjúsági koncepcióját (megvan az
önkormányzat archívumában). A fiatalok
tenni is akartak a megvalósításért, de szük-
ség volt egy szervezetre a jogi és anyagi hát-
térhez. Így jött létre a NAFIA. Maga a bizott-

sági elnök adta hozzá az alapító tőkét. 
Kik vagyunk?

A NAFIA egy alapítvány - vagyis pénzügyi
alap, nem egy konkrét csoport. Vezető testü-
lete a kuratórium, de tagsága nincs. Célja a
fiatalok épülésére szolgáló kezdeményezé-
sek támogatása. Az első kuratórium mandá-
tuma most járt le, új tagokat választottunk.
A kuratórium elnöke: Gubacsi Hajnalka,
helyettes Gyöngyösi Gyula. Tagok: Dub-
niczky Barbara, Parnó Román és Hor-
váth Anikó szociálpedagógus, a Gyermekjó-
léti Szolgálat vezetője. Felügyelő Bizottság:
Agárdi György (korábbi elnök), Matuk Bá-
lint és Dr. Rendessy Annamária.
Mit végeztünk eddig?

Rendeztünk három ifjúsági napot, elein-
te bulikat a művelődési házban. Szervez-
tünk egy önkéntes napot, ahol a focipálya
környékét tisztítottuk meg. Volt párkapcso-
lati tréning és részt vettünk közösségépítő
hétvégéken. Az ifjúsági napon drogsátort
üzemeltettünk, pályázatokon indulva
sportszereket, műszaki berendezéseket
nyertünk. Elkészítettük az Ifjúsági Informá-
ciós Pont pályázatát az önkormányzattal
együtt, magát az információs pontot azon-
ban csak 1 évig sikerült üzemeltetni.
Terveink 2008-ban:

Június 28-án Ifjúsági nap a Fő téren: sport,
kulturális programok, este koncert és buli.

Évek óta szerettünk volna egy saját klub-
helyiséget, ami most teljesül a San Team
Egyesületnek köszönhetően a Nyár utcai
épületben. Ehhez kell egy klubvezető is, ta-

láltunk is egy kiváló szakembert, aki egye-
lőre csak havi 1 hétvégét tud itt tölteni. Eze-
ken a hétvégéken különböző programok
lesznek a San Teamban. (Ez a program
márciusban indult.)

Április közepén ismét lesz Társ-suli (hét-
végi párkapcsolati tréning fiataloknak). To-
vábbra is részt veszünk a Demokratikus If-
júságért Alapítvány és a Közéletre Nevelés
Alapítvány programjaiban. HÁT EZ A NAFIA.

Szólnunk kell még a San Teamban zajló
bulikról. EZ NEM NAFIA SZERVEZÉS!

A Művelődési Házban tartott bulik során
ugyanis megtapasztaltuk, hogy ez egy na-
gyon nehéz műfaj. Ezért nagy tisztelettel va-
gyunk a jelenlegi bulik szervezői iránt, mert
tudjuk, hogy ekörül mindig lesz probléma és
zűrzavar, de erről nem a szervezők tehetnek!

Ők csupán próbálnak valamit tenni, amit
nem mindig sikerül kézben tartani.

A legkönnyebb szörnyülködni, hogy mit
művelnek a fiatalok. Mi viszont azt kérdez-
zük: a  Holdról jöttek ide ezek a gyerekek?
Vajon kiknek a gyerekei, unokái, tanítvá-
nyai és unokaöccsei ők? És miért jobb, ha
Vácon csinálják ugyanezt? Mert akkor nem
kell vele szembesülni?

Rossz a NAFIA? Vagy csak a híre? Vagy
csak valaki rosszra gondol?

Döntse el az olvasó!

Tisztelettel, 
a Nagymaros Fiataljaiért 
Alapítvány kuratóriuma

Várjuk véleményeiket! nafia@freemail.hu

Felháborodni könnyű, de ki a felelős?

A NAFIA rossz híre, vagy aki rosszra gondol…

Kedves Fiatalok!
Ha jó osztályközösségben vagytok – vagy
voltatok, biztosan megtapasztaltátok a kö-
zösségi lét örömeit. Egyszer sajnos minden
osztályközösségnek vége, és bizony olykor
évekig vágyik az ember arra, hogy újra egy
közösséghez tartozzon. Szerencse kérdése,
hogy a felnőttek világában rátalál-e. De
akarat kérdése is, hogy részese akar-e lenni
egy másik közösségnek, amely a szülők,
nagyszülők generációjából áll. Ez a komoly
felnőtté válás folyamatához tartozik. Senki
nem szeret magányos lenni, mindenki tar-
tozni akar valahova: baráti társasághoz, ro-
konsághoz, és jó esetben ahhoz a közösség-
hez, ahol felnőtt, ahol ismerik őt, ahol szót

vált a többi emberrel, ahol bánatait és örö-
meit megoszthatja.

A „felnőttek” gyakran csak olyankor halla-
nak a „fiatalokról”, amikor valami botrány
történt. Pedig nem csak randalírozó fiatalja-
ink vannak, hanem sokan járnak egyetem-
re, főiskolára, ahol szép eredményeket érnek
el, de ezekről itt senki nem tud. A tanulmá-
nyok végén mindenki ír diplomamunkát,
sokszor nagyon érdekes, közérdeklődésre
számot tartható témáról, amit jó lenne meg-
osztani a közösséggel. Sajnálatosnak tar-
tom, hogy ezek a sok fáradságot igénylő
munkák mintegy titokban maradnak, pedig
mindenkinek hasznára válhatnának.

Ezért azt kérem a fiatal diplomásoktól,

hogy juttassanak el szerkesztőségünkbe
egy kis ismertetést szakdolgozatukról. Sőt,
jó lenne, ha a teljes munka hozzáférhető
lenne a könyvtárban. Ahogy hallom, a
szakdolgozatok gyakran nagymarosi témá-
kat dolgoznak fel, de nem hiszem, hogy
egyéb témák érdektelenek lennének. Az
idősebbek bizony szeretnének részesülni a
felkutatott ismeretekből, és főleg szeretné-
nek büszkék lenni a Nagymaroson keletke-
zett alkotásokra. De ugyanígy szeretnénk
gratulálni azoknak is, akik egyéb ered-
ményt értek el, sportban, művészetben, ha
hallunk róluk. 

Bízom benne, hogy lesz mire büszkének
lennünk, és várjuk a tudósításokat a szak-
dolgozatokról és egyéb szép eredményekről.

A szerkesztőség
nagymaros.ujsag@nagymaros.hu

A közösséghez tartozni 
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04.25. Grandpierre Attila:  Attila és a hunok
05.16. Végh-Alpár Sándor:

„Égő Áron három szökése”
06.06. Molnár V. József:

Szent László, a táltoskirály
Az elõadások helyszínei: 
Verõce - Faluház - 18 órai kezdés
A szervezõk mindenkit szeretettel várnak!

Április 05. 17.00: Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület - Tavaszi tárlat kiállítás-megnyitó
Április 10. 12.30: Korok, zenék, táncok - előadás a váci Szimfónikus Zenekar néhány 

tagjának közreműködésével. 
Belépő: 250 Ft

Április 11. 16.50: Nótaklub
Április 12. 18.00: Tavaszi hangverseny a Dunakanyar Fúvósegyüttes közreműködésével
Április 18. de.:      Szavaló verseny iskolásoknak
Április 19. 18.00: Költészet Napja - „Adjátok vissza a hegyeimet” - Wass Albert irodalmi est. 
Április 25. 18.00: Komolyzenei hangverseny a váci bartók Béla Zeneiskolai 

növendékeinek közreműködésével
Április 28. 18.00: Városi Nyugdíjasklub - Anyák napja

A művelődési ház  áprilisi  programjai

A Mátyás király trónra lépésének 550. évfor-
dulója alkalmából meghirdetett Reneszánsz
Évhez kapcsolódó kiállítás egyben a Váci Ta-
vaszi Fesztivál nyitánya is. A kiállítás anyagát
egybegyűjtő Dobai János történész, Vác
díszpolgára elmondta: a gyűjtemény a rene-
szánszkor nagy magyar királyának családfá-
ját is a néző elé tárja. Bemutatja például
apját, Hunyadi János kormányzót, a közép-
kori Magyar Királyság egyik legkiemelke-
dőbb hadvezérét, akinek nevéhez az 1456-os
nándorfehérvári diadal fűződik.

Kisebbik fia, Mátyás 1443-ban Kolozsvá-
ron született és humanista szellemiségű ne-

velést kapott. Eredetiben olvasott Nagy Sán-
dor bátorságáról, Hannibál találékonyságá-
ról szóló elbeszéléseket. Uralkodását - amint
a tablók képein nyomon lehet követni - 1458-
ban kezdte meg - tette hozzá a történetíró.

A kiállítás legértékesebb képe Mátyás király
halotti pajzsát ábrázolja. Bécsben, 1490. ápri-
lis 6-án bekövetkezett halála után holttestét
hajón Budára vitték, innen került Székesfe-
hérvárra. Díszes halotti pajzsát egy régi kötet-
ben fellelt apró kis kép örökítette meg, ame-
lyet számítógép segítségével nagyítottak ki, és
így ismerheti most meg a közönség - hangsú-
lyozta a gyűjtő. (Múlt-kor/MTI) 

Váci tablókon kel életre a Hunyadiak világa 

H
unyadi Mátyás életét bemutató kiállítás nyílt Vácott, a Madách
Imre Mûvelõdési Központban, ahol az érdeklõdõk negyven  tab-
lón követhetik nyomon a reneszánsz uralkodó tevékenységét. 

Majális a focipályán
Május elsején 10 órától Majális lesz a foci-

pályán, amelyet több civil szervezet közö-
sen rendez.

Bármilyen program-ötletet szívesen fo-
gadunk a 30/964 2850-es telefonszámon!

A részletes programot majd plakátokon
hirdetjük.

Dr. Rendessy Annamária

Bogányi Gergely
Kossuth-díjas zongoramûvész lesz ez est
elõadómûvésze  a ROTARY CLUB VÁC jóté-
konysági hangversenyének, melyet a régió
fiatal zenei tehetségeinek támogatására
2008. április 13-án este 18 órakor a Madách
Imre Mûvelõdési Központban rendeznek meg.
Belépők kaphatók a Lyra Könyvesházban, és  a
MIMK jegypénztárában (Vác, Dr. Csányi László krt. 63.)

Jubileumi koncert
A 30 éves fennállását ünneplő Dunakanyar
Fúvósegyüttes április 12-én 17 órai kezdettel
Jubileumi Hangversenyt ad a Nagymarosi
Művelődési Házban. Ez alkalomból az együt-
tes14 műből álló dalcsokorral készül, mely-
ben egyaránt szerepelnek az elmúlt évek, va-
lamint a legújabb repertoár darabjai. Remé-
nyeink szerint a vadonatúj dallamok éppoly
tetszést aratnak majd, mint azok a már jól is-
mert zeneművek, melyek közül néhányban
egykori tagok is közreműködnek. A tavasz
és a jubileumi év jegyében igyekszünk a fú-
vószenekari irodalmat sokszínűen ábrázol-
ni; műsorra tűzünk indulókat, polkákat, ko-
moly- és könnyűzenei átiratokat, népdal-
összeállítást, filmzenét, valamint koncert-
műveket. Hangversenyünkön fellép Lénárd
Emese és táncpartnere, a zene- és tánckultú-
ra rokon voltának reprezentálásaként. 

Szeretettel várjuk a tartalmas szórakozás-
ra vágyó,  fúvószenét szeretõ közönséget!

Ujvári Gábor zenekarvezető

2008. április 19. (szombat) 18.00 
Mûvelõdési ház Nagymaros

WASS ALBERT 
„Adjátok vissza hegyeimet” 

című színielőadása Kiss Törék Ildikó és
Varga Vilmos színészházaspár 

előadásában. 
Vendégművészeink Nagyváradról 

érkeztek. Hazaszeretet, magyarság, 
székely furfangosság kísérik végig az

előadást.

Az est fővédnöke: Járai Zsigmond
Belépő: 800Ft
Információ: 

Hollik Erzsébet
06- 30/210-1371

Jegyek a mûvelõdési házban kaphatók. MÁJUSFA DÍSZÍTÉSE ŐSI SZOKÁS
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K
ittenberger Kálmán (1881. október
10. Léva -1958. január 4. Nagymaros),
kiváló vadász, tanár, szakíró - a

Nimród vadászati lap fõszerkesztõje, Afri-
ka-utazó, a Nemzeti Múzeum külsõ mun-
katársa, valamint nemzedékének egyik
legkiválóbb zoológus gyûjtõje volt.

Főiskolai tanulmányait megszakítva, Er-
délyben, a Tatrang nevű csángó faluban
vállalt tanítói állást, hogy a Déli-Kárpátok-
ban vadászhasson. Pár hónappal később
ajánlatot kapott egy afrikai vadászkirándu-
lásra, így vette kezdetét az afrikai kalandok
hosszú sora. A XX. század első harmadá-
ban hat alkalommal járt Afrikában, össze-
sen tíz és fél évet töltött ott.  1902-ben lépett
először Afrika partjaira Damaszkin Arzén
társaságában, aki gyűjtőútjára segítőként
hozta magával a fiatal felvidéki tanítót.
(Kittenberger magánszorgalomból bejárt a
Nemzeti Múzeum állattárába és elsajátítot-
ta az állatpreparálást). 1903-ban érkezett a
mai Tanzánia területére, ahol súlyos malá-
riát kapott. Ekkor Damaszkin továbbuta-
zott, magára hagyván a magas lázzal fekvő
Kittenbergert, aki felépülvén betegségéből,
minden támogatás nélkül fehér vadászként
minimális felszereléssel az afrikai bozótos

szavannán próbált szerencsét, ahol vadál-
latbefogásból és múzeumi gyűjtésből tar-
totta fenn magát. Eleinte rendszeresen
küldte az értékes gyűjtött anyaggal teli lá-
dákat a Nemzeti Múzeumnak, de mivel vi-
szonzásul egy garas sem érkezett, ezek a
csomagküldések megritkultak. (Így is több
mint 60 000 példánnyal - emlősökkel, ma-
darakkal, hüllőkkel, gerinctelenekkel - gya-
rapította múzeumunkat.) Kittenberger uta-
zása előtt ugyanis megállapodott az Állattár
akkori igazgatójával, hogy útjai során a
múzeum részére megfelelő térítés ellené-
ben - mivel nem volt a múzeum fizetett
munkatársa - állatokat gyűjt. Amikor a cso-
magok elmaradása miatt a múzeumtól el-
marasztalás érte, mérgében spirituszba
téve hazaküldte jobb keze középső ujját,
melyet egy hím oroszlán harapott le 1904-
ben, hogy láthassák, milyen szorgalmasan
végzi gyűjtőmunkáját. (A formalinban őr-
zött ujj körme alatt még ma is látszik a lera-
kódott arzén, amely az intenzív állatprepa-
rátori tevékenység velejárója.) Gyakran ke-
rült olyan helyzetbe, hogy expedícióinak
folytatása érdekében bőröket és trófeákat
kellett eladnia. Sajnos nem kapott sem elég
bíztatást, sem elég szakmai és anyagi támo-
gatást itthonról.

Második útja 1906 decemberétől 1907
novemberéig tartott. Akkor a mai Etiópiá-
ban, a Vörös-tenger partján és a Danakil-föl-
dön járt, a gyűjtésen kívül madártani meg-
figyeléseket is végzett. Ekkor olyan területe-
ken járt, ahonnan élve kevés fehér ember
tért vissza. 

(folytatjuk)
Kiss Péter 

képviselő

Kalandos életút Lévától Nagymarosig                                        

50 éve hunyt el Kittenberger Kálmán

Rajzpályázat gyerekeknek

Nagymaros Város Önkormányzata 
a 2008. évi Kittenberger Kálmán Napok

alkalmából rajzpályázatot hirdet 
az alábbi témakörökben:

- természet (állatok, növények, erdő stb.)
- Afrika és Kittenberger Kálmán 
- „A hely, ahol élünk”
A pályázatnak az alábbiakat kell tartal-

maznia:
- a pályázó adatai: neve, címe, telefonszá-

ma, születési éve
- képek, rajzok címei
A pályázat benyújtásának határideje

2008. május 10-én 10 óra.

A pályázatok benyújtásának módja: A ké-
peket/rajzokat kérjük minimum A/4 -es
méretben zárt borítékban „Rajzpályázat”
felirattal Garami Máriánál az  iskolában leadni.

A borítékon más nem szerepeltethető.
A beérkezett pályázatok elbírálása: 2008.

május 25-ig.
Eredményhirdetés: Kittenberger Kálmán

napi rendezvény keretei között.

Jelentkezés főzőversenyre
A hagyományokhoz híven a Kittenber-

ger Kálmán emléknap keretében az ünnep-
séget követően megrendezzük a főző- és
horgászversenyt. A főzőversenyre a részvé-
telt az önkormányzat által megbízott Nagy
Eszter szervezőnél kérjük jelezni május 15-
ig a polgármesteri hivatalban vagy az aláb-
bi telefonszámon: 06-27/595-113. 

Fotósok figyelem!
Nagymaros Város Önkormányzata 

a 2008. évi Kittenberger Kálmán Napok 
alkalmából fotópályázatot hirdet 

az alábbi témakörökben:
- természetfotó
- tájfotó
- Kittenberger öröksége Nagymaroson
A pályázatnak az alábbiakat kell tartal-

maznia:
- a pályázó adatai: név, cím, telefonszám
- képek címei

A pályázat benyújtásának határideje
2008. május 10-én 10 óra.

A pályázatok benyújtásának módja:
A fotókat kérjük minimum 20x27 cm-es

méretben és digitális formátumban CD-n
DVD-n zárt borítékban „Fotópályázat”  feli-
rattal Nagy Eszter  részére a polgármesteri
hivatalba (Nagymaros, Fő tér 5.) küldeni/leadni.

A borítékon más nem szerepeltethető.
A beérkezett pályázatok elbírálása: 2008.

május 25-ig.
Eredményhirdetés: Kittenberger Kálmán

napi rendezvény keretei között.
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I
smerek egy kedves, bohém, vidám ter-
mészetû embert, aki diplomásként, jo-
gászként nem átallott alámerülni a járá-

si-megyei focicsapatok intellektuálisnak
nem nevezhetõ világába. A nagy „osztály-
különbség” ellenére játékostársai befogad-
ták. Szerették kedélyéért, tekintélyt paran-
csoló értelmes, okos beszédéért, és önzetlen
szívéért. Az urat Breznay Jenõnek hívják,
most õ mesél nekünk:

„A háború előtt született generáció tagja-
ként (1936) a kamaszkor az ötvenes évek
elején engem is a Galván melletti sportpá-
lyán talált. Oly sokan elmondták már: akko-
riban a foci és az éledező kézilabda jelentette
„a” sportolási lehetőséget Nagymaroson.
1953 tavaszán, Vácon mutatkoztam be az ifi-
ben, egy-két évre rá a II-ben, majd az I-ben.
Az első csapat akkor nagyon erős volt, ment
a szekér, jó szellemű, jó képességű garnitúra
állt össze. Nem mellékesen ott volt Nagyma-
rosi Misa is, aki mellett komoly megtisztel-
tetést jelentett fiatalként rúgni a bőrt. De ha
egyszer bekerült valaki a nagycsapatba, és
megemberelte magát, az általában ottra-
gadt. Így történt velem is, stabil helyem volt
a fiúk között, de az élet egyéb, engem érintő
történéseit nem tudtam alárendelni a labda-
rúgásnak. 1957 elején kocsifelírónak men-
tem a vasúthoz. Tizenkét-huszonnégy óráz-
tam, nem lehetett bármikor eljönni, így ki-
maradtak az edzések, amelyeken addig min-
den hét kedd-csütörtökén részt vettem.
Ennek egyenes következményeként a vasár-
napi meccsekkel is le kellett számolnom.
Annál is inkább, mert 1957 őszén felvételt
nyertem a Pécsi Jogtudományi Egyetemre.
Noha rendszeresen, szinte minden hétvégén
hazajártam, a focira már nem jutott idő. 

Nem úgy ’62-ben, az egyetem elvégzése
után. Újra elkezdtem a labdarúgást a Ma-
rosban, egy teljesen új garnitúrával, koráb-
bi csapattársaim közül szinte hírmondó
sem maradt. Mindezek ellenére hamar
megtaláltam a hangot az ifjú titánokkal,
Villányi Sanyival, Flamich „Tubekkal”,
és a többiekkel. Az ifjú szó egyáltalán nem
túlzás, hisz átlagban jó tíz évvel fiatalabbak
voltak nálam a „gyerekek”. De gond és
konfliktus nélkül befogadták a diplomás
öreget, nem néztek ki, nem cikiztek, ellen-
ben megtettek csapatkapitánynak. A legta-
lálóbb megfogalmazás, hogy abban a né-
hány évben, amit együtt lehúztunk, a csa-
paton belül jelképesen apjuk lettem, a men-
toruk voltam. Ballábasként eredetileg bal-
szélsőt játszottam, de ebben az új felállás-
ban hátra kerültem centerhalfba (közép-
hátvéd). Sosem voltam igazán gólerős,
nem tudtam fölszántani a pályát, technikás
gyerek lévén inkább szerveztem a játékot.
De néha azért elsült a lábam. Emlékszem
Veresegyházán akkora gólt rúgtam, hogy

beszorult a labda a vinklibe, még a bírók
sem bírták kivenni. 

1965-ben hagytam aztán abba az aktív
labdarúgást, mert Pestre költöztem. De ez-
után sem szakadt meg a kapcsolatom a srá-
cokkal, mert az öregfiúk csapatában nagy
örömömre egészen 2005-ig játszottam.
Ekkor volt Burgi Ferivel a búcsúmeccsem,
amelyet a felvidéki Bátorkeszi csapatával
játszottunk. Több mint 30 éves tradíció itt
Nagymaroson, hogy Alscher Ödi kezdemé-
nyezésére 3-4 határon túlra szakadt telepü-
lés öregfiúk csapatával tartjuk a kapcsola-
tot, legalább ilyen módon nincsenek ma-
gukra hagyatva az anyaországból. Emlék-
szem, a búcsúmeccs utáni vacsorán meg-
tapsoltak a felvidékiek, amikor beszédem-
ben azt találtam mondani: 2004. december
5-én én rátok szavaztam. Látni kellett volna
az arcokat, akiket néhány hónappal koráb-
ban magyarságukban megtagadtunk. 

Lejegyezte: Heininger Ferenc

Patinás képek, patinás történetek

Dr. Breznay Jenõ - labdarúgás

BÚCSÚZTATÁS AZ ÖREGFIÚK CSAPATÁBÓL –
BURGERMEISTER FERI ÉS BREZNAY JENŐ

EGY IGAZI KURIÓZUM 1928-BÓL, A NAGYMA-
ROSI KIE CSAPATA. AZ ÁLLÓ SOR KÖZEPÉN

JENŐ ÉDESAPJA, BREZNAY TIBOR

1964 ÁLLÓSOR: TRIEB, MARGAI, LENCSÉS, VILLÁNYI, GELÁNYI, BREZ-
NAY,  GUGGOL: SCHEILI, KOVÁCS, DRAXLER, LACZKO FEKSZIK: LENCSÉS

1957 RÓTHBAUER V., HOFFMAN, BREZNAY, HEINCZ, MARGAI,
NAGYMAROSI, RÓTHBAUER F., RITZL, MOLNÁR
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Sokat segíthet vele!
Ne feledkezzen meg adójának 1%-áról! 
Segítse vele városunk civilszervezeteit!!!

Civilszervezeteink adószámai: 
Nagymarosi Futball Club 18673168-1-13
Nagymarosi Férfikórus 18688698-1-13
Nagymaros Képzőművészeti Egyesület         18687264-1-13
Cédrus Kulturális és Sportegyesület 18680157-1-13
San-Team Szabadidő Sportegyesület 18679872-1-13
Postagalamb Sportegyesület 18683095-1-13
Református Egyházközség 19829348-1-13
Vízválasztó Természetvéd. Egyesület             18702721-1-13
Magyar Karitász Házi Szakápolási Szolg. 19661029-1-13
Dunakanyar Fúvósegyesület  19180148-1-13
Nagymarosi Óvodáért Alapítvány 19185222-1-13
Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete     18685437-1-13
Nagymarosi Sportegyesület 19836533-1-13
Nagymarosi Öregekért Alapítvány 18669103-1-13
Máté Állatvédelmi Közalapítvány 18700767-1-13

Kérjük azon civilszervezetek képviselõit, akik nem látják 
a táblázatban adószámukat, juttassák el Nagy Eszterhez 

a nagy.eszter@nagymaros.hu email címre! 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik Valentin Józsefné sz.
Mola Paula ( Muci ) temetésén, gyászmi-
séjén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
hoztak.                 A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik édesapánk Radics Sándor te-
metésén részt vettek, fájdalmunkban osz-
toztak, sírjára virágot helyeztek.

Két lánya és fia

Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik feleségem, édesanyánk temeté-
sén részt vettek, fájdalmunkban osztoz-
tak, sírjára virágot helyeztek. 

Gubacsi család 

Felvilágosítás: 
Burik Évánál a 0620/ 552-6614-es vagy a

0630/302-8703-as telefonszámon.

A kismarosi Művelődési Ház terembérle-
ti díjai: 

Bál, esküvő: nagyterem: 72000Ft 
kisterem: 18000Ft

Vásárosok, árusok, gyűlések: 
nagyterem: 24000Ft/fél nap,
kisterem:       9600Ft/ fél nap

Tanfolyam, rendszeres 4 órán belüli idő-
tartamra: 2400Ft/alk.

A termeket 1-1 órára is igénybe lehet
venni kedvezményesebb áron.

Hétfõ: Gyerektorna 5-7 éveseknek, 
16.30-tól, 500Ft/alkalom
Néptánc 6-10 éves gyerekeknek
15.00-16.30-ig 1000Ft/fő/hó

Kedd: Baba-mama klub 10-12 óráig.
18-19-ig női kondicionáló torna

Szerda: 17 órától nyugdíjas klub, 
18 órától Marus tánccsoport 
19.30-tól Súlyzós alakformáló
női torna 500Ft/alk.

Csütörtök: 9-10 óráig bébitorna 1-3 

éveseknek 600Ft/ alkalom
16.30-tól gyerektorna
18 órától színjátszókör. 

Péntek: 9.15-9.45 zenebölcsi 600Ft/ alk.
Néptánc 12.30-14 óráig
1000Ft/fő/hó
16 órától Ügyes kezek 
kézműves fogl. 500Ft/alk.
16.30-tól Pilates torna 800Ft/alk.
18-19-ig Női kondicionáló torna
19-20 óráig Tai csi csuan

Programok
Április 5-én Ingyenes filmklub 17.00-tól
Április 6-án 18.00-tól Botrány a strandhotelben Rejtő Jenő darab a kismarosi Színjátszó-

kör előadásában rendező: Dobay Márta Jegyek elővételben: 400Ft, Helyszínen: 500Ft
Április 11-én Költészet napja 17 órától 
Április 17-én 10 órától Csizmás kandúr meseelőadás az Aranyló Színház előadásában,

Belépőjegy ára: 400Ft
Április 14-18-ig Ruhagyűjtés, bárki elhozhatja megunt ruháit bezsákova 1 héten át a mű-

velődési házba, az így összegyűjtött ruhákból az utolsó nap kiárusítást tartunk, majd a Vö-
röskeresztnek ajánljuk fel.

Április 19-én Egésznapos falutakarítás
Április 25-én 13 órától és 26-án 9 órától kétnapos konferencia „Szabálytalan gyerekek”

címmel a kismarosi Vilcsek Gyula Általános Iskola és a nagymarosi Egységes Pedagógiai
Szolgálat közös szervezésében a kismarosi művelődési házban. Részvételi díj: 500 Ft

Május 1. Egésznapos ingyenes programok, Majális a focipályán a kismarosi 827. Szent
László Cserkészcsapat szervezésében.

Cukorbetegek hétvégéje
május 16-17, Kismaros

A cukorbetegség életmód kérdése. A betegséget megelõzni csak helyes
életmóddal lehet és a kialakult betegség kezelésében is a diétának van
elsõdleges szerepe. A fenyegetõ szövõdmények is csak ezzel védhetõk ki.

Hogyan kell élnie, 
táplálkoznia egy cukorbetegnek?

Alapítványunk 10 éve foglalkozik cukorbetegek oktatásával. Ennek
keretében rendezzük ötödik alkalommal a bentlakásos cukorbeteg
hétvégét.

A két napon a közös főzés, étkezés, előadások és társasági programok jó
lehetőséget kínálnak a szükséges gyakorlati tudás elsajátítására.

A Nemzeti Civil Alapítvány támogatása lehetővé teszi, hogy a progra-
mon a nagymarosiakon kívül kismarosi és verőcei betegek is részt veg-
yenek.

Részvételi díj: 2000 Ft, tartalmazza a szállás, az étkezés és a programok
költségeit.

Jelentkezés: 
Csadó Erzsébet oktató nővérnél: 20/263-935 vagy a rendelőben: 594-391

Nagymarosi Diabetes Klub -  Pax Corporis Alapítvány

Kismarosi mûvelõdési ház programja
Rendszeres klubok, foglalkozások:

A művelődési házunk Nagymaros felől jobb oldalon, 
a Teleházzal szemben található.
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H
amvas Brigi tizenhatodik éve szerve-
zi lelkesen az alkalmakat, hogy isko-
láskorú gyermekeink is megszeret-

hessék e szép téli sportot. Az évek során
több tucat gyermek tanulta meg mellette a
sízés alapjait, és jó néhányan egy életre
szóló szerelmet kötöttek a havas lejtõkkel.

Az idén elhatároztuk, mi sem szeretnénk ki-
maradni semmi jóból, így gyermekeimmel
összecsomagoltunk és március első hetében
az ausztriai Lachtalba utaztunk. A település
öt napig kényeztetett vendégszeretetével. Jó-
magam már korábban megtapasztaltam a
síelés örömét, viszont hét és kilenc éves
gyermekeim most csatoltak lécet először.
Útközben, a buszon többször elgondolkod-
tam, vajon sikerül-e átadni nekik azt az ér-
zést, amely bennem van, ha meglátok egy
havas lejtőt?.... Majd meglátjuk… 

Az oktatás első órái bizony gyakran a köny-
nyek törölgetésével teltek, de Brigi néni bízta-
tó szavainak hatására a kilenc legifjabb két
nap múlva már a felnőtt pályára merészke-
dett. Ettől fogva nem számított, hogy esik a
hó, vagy fúj a szél, hideg van, vagy leszállt egy
felhő, és az orrunkig sem látunk. Számukra

csak egy jelentette az örömet, minél többször
lesiklani a hegyről. Reggeltől késő délutánig,
mint tyúkanyót a csibéi, kígyózó sorban kö-
vették Brigi nénit. Öröm volt nézni, hogy nap-
ról-napra magabiztosabbak, bátrabbak let-
tek. Olyannyira, hogy a szervezők jóvoltából
az utolsó előtti nap még egy versenyre is vál-
lalkoztak. Mindannyiunk megnyugvására
mondhatom, az ifjú tanítványok szépen telje-

sítették a feladatot, mindenki hibátlanul lesik-
lott a kapukkal nehezített pályán. 

Egy tábor életében fontos, hogy az ese-
ménydús nappalok tartalmas estékkel le-
gyenek befejezve. Minden estére jutott
közös játék, finom borok társaságában szí-
vélyes szomszédolás, éjszakába nyúló bará-
ti beszélgetés.

Hazafelé a buszon az öt nap kalandos em-
lékeit felidézve jó érzés volt gyermekeim szá-
jából hallani. „Apa, ugye megyünk jövőre is!”

Köszönjük Brigi néni.
Maurer János

Télbúcsúztató

Sítáborban voltunk

A
Csillag fivérek, László és Zsigmond édesapjuk által szerették
meg a horgászatot, kisgyermek, majd középiskolás korukban
rendszeresen versenyeztek, és felnõtt egyetemistaként beérett

az évekig tartó közös munka: Csillag László világbajnok lett. A Verõ-
cén lakó, de ezer szállal Nagymaroshoz kötõdõ család Paduc boltjá-
ban mindenki vásárolhat olyan horgászeszközöket, melyekkel nagy

türelemmel és nagy-
nagy szorgalommal
minden marosi hor-
gász eljuthat a dobogó
legfelsõ fokára. 

A versenyhorgászat varázsa
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Ezúton mondunk hálás köszönetet Szilágyiné Franyó Emesé-
nek, akinek segítségével sikerült három németjuhász keverék ku-
tyának szerető gazdit találni, Emese szeretettel gondozta a telkén a
három kutyust, akiket a Köböl völgyben hagytak sorsukra.

***
Egy kedves tanuló, Maurer Rita pár hónapja talált egy félig vak foxi kutyust, akit

annyira megszeretett, hogy sikeresen rábeszélte a  nagymamáját, hogy fogadja örökbe.
Míg a nagymamánál felújítási munkák folytak a kutyus a rendőrség épületénél lévő ken-
nelben lakott. Rita és családja az alapítvánnyal megosztva a feladatot, minden nap két al-
kalommal járt etetni és meleg vizet adni a kutyusnak. A kutyus két hét múlva szerető ott-
honra talált. Köszönet Ritának, aki igazi állatbarátként példamutatóan cselekedett!           

Holtság Ildikó
***

Akinek használaton kívüli felesleges kutyaháza van kérem jelezze a 30/427-78-34 te-
lefonszámra.                                                                 Máté Állatvédelmi Alapítvány

Nagymaros FC hírei

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

Dr. Drobilich János

állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.

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.

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika

ÁLLATVÉDŐ SOROK

Következõ mérkõzések:
Felnõtt Ifjúsági

Ápr. 6. 15.30: Vác Deákvár SE-Nagymaros FC 13.30 Vác Deákvár SE-Nagymaros FC
Ápr. 12. 10.00 Kosd-Nagymaros FC
Ápr. 13. 15.30 Letkés KSE-Nagymaros FC
Ápr. 19. 10.00 Rád SE-Nagymaros FC
Ápr. 20. 16.00 Nagymaros FC-Szokolya SK
Ápr. 26. 16.00 Váci RIKE-Nagymaros FC(Sződligeten) 10.00 Nagymaros FC-Szendehely FC
Máj. 1.17.00 Nagymaros FC-Fortuna SE Kismaros       15.00 Nagymaros FC-Fortuna SE(Kismaros) 
Máj. 3. - - - 10.00 Nagymaros FC-Vác Deákvár SE
Máj. 4.17.00 Nagymaros FC-Márianosztra SE 

Várjuk szeretettel a szurkolókat! Hajrá Maros!
Major László Nagymaros F.C. elnöke

Tisztelt Nagymarosi 
Ebtulajdonosok és Állatbarátok!

Várjuk olyan megfelelő hellyel és türelem-
mel rendelkező állatbarátok jelentkezését,
akik időnként segítenék munkánkat.
Konkrétan olyan személyek jelentkezését
várjuk, akik ideiglenesen maximum egy
hónapra állatot tudnak befogadni, amíg
alapítványunk plakátolás útján gazdit
keres részükre. Adjunk egy esélyt a kido-
bott állatoknak, mielõtt a váci állatmen-
helyre kerülnének!

Máté Állatvédelmi Alapítvány

Eredmények:
Felnõtt:   Penc - Nagymaros FC: 4:1     góllövő: Boros

Nagymaros FC - Rád SD: 0:0
Szendehely FC - Nagymaros FC: 3:3     góllövő: Boros, Zeller D, Szeles

Ifjúsági: Nagymaros FC - Rád SD: 0:2
Szendehely FC - Nagymaros FC: 2:4     góllövő: Bögér 2, Kiss, Rudolf

BTHE Olimpiai Ötpróba
Március 16-án, vasárnap újra megrendez-
tük három távon, a tavaly sikeres Olimpiai
Ötpróba teljesítménytúránkat a Dél-Bör-
zsönyben. A túra előtti napok időjárása
ismét kedvezőtlenül alakult, de a hétvégére
igazi tavaszi idő kerekedett. 276 fő nevezett
a zebegényi vasútállomáson lévő rajtban. 

Ismét nagyon szép kilátópontokat érin-
tettek a túrázók, ahol az igazi kiránduló
időnek köszönhetően volt lehetőségük gyö-
nyörködni a Dunakanyar szépségeiben. A
meredek kaptatókat meg lehetett szakítani
egy-egy kisebb pihenéssel, közben megis-
merkedhettek a Börzsöny kora tavaszi virá-
gaival (Tavaszi hérics, Pirosló hunyor).
Szponzoraink jóvoltából idén is több helyen
müzli szeleteket osztottunk. A Gerendás bü-
fében, kellemes hangulatban pótolhatták
az elvesztett kalóriákat a túrázók. Jó volt
látni, hogy sok család kisgyerekekkel indult
neki a megmérettetésnek és a szabadban
töltötték a hétvége egyik napját.   

A következõ rendezvényünk a „Tanúhe-
gyek teljesítménytúrák” lesz, 2008. május
11-én, melyrõl részletesen a honlapunkon
(www.bthe.hu) tájékozódhatnak. A Bala-
ton-felvidék hangulatos és csodálatos ba-
zalthegyeire invitáljuk mindazokat, akik
maradandó élményre vágynak. Már érde-
mes szombat estére leérkezni a rajt helyszí-
nére (Badacsonytördemic), mert a Beatrice
együttes fergeteges koncertet fog adni.

Kovács Gabriella
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M
indenki pontosan tudja, milyen
bort szeret, de nem mindenki
tudja, hogy milyen is az a bor. 

A világ borainak 2/3-át teszik ki a fehérbo-
rok. Vannak csak fehéret és csak vöröset
termő vidékek, és van ahol mindkettő elő-
fordul vegyesen. Rosé borból kevesebben
termelnek: kizárólag vörösborszőlő fajtából
készül úgy, hogy a darálás után azonnal
hordóba teszik, így őrzi meg szép világos
színét. Ha tovább tartjuk a ledarált szőlőt,
akkor siller lesz belőle. Ez egy könnyebb, vi-
lágosabb vörös színű bor. A fehérbor és a
rosé előállítása között nincs különbség.

A vörösbor ennél több tevékenységet igé-
nyel: a szőlő ledarálása után a bogyó a kád-
ban erjed ki két-három hét alatt. Ez idő
alatt veszi át a bor mélyvörös színét a héj-
ban található színanyagból. A természet-
ben található élesztőbaktériumok hatására
a kádban (vagy a fehérbor a hordóban) ki-
forr, vagyis a mustból bor lesz. Ezután kizá-
rólag fahordóban tárolják a pincében. 

Az élesztő a szőlőcukrot alkohollá erjeszti
(etilalkohollá, más néven borszesszé)

20-25 C fokos optimális pincehőmérsékle-
ten. Az erjesztéshez nem feltétlenül szüksé-
ges oxigén, de jelenléte gyorsítja az erjedést. 

Gyakran halljuk a „barriqueban érlelt”
kifejezést: ez az utóbbi évek divatos eljárá-
sa, Franciaországból származik. Az új
tölgyfahordót a kádár belülről kiégeti, ami
által a hordó kb. két évig egy kissé füstös ízt
kölcsönöz a bornak. Két év után ez a külön-
leges íz megszűnik.

Dévényi Mariann

Következik: Bortörténet Nagymaroson

Járműklíma javítás Nagymaroson!

Készüljön fel a nyárra! Ellenõriztesse klímaberendezését!

A teljes körû autószerelés mellett kibõvült 
szolgáltatással várjuk régi és új ügyfeleinket!

- teljesen automatikus klíma diagnosztika
- járműklíma feltöltés 
- szellőzőrendszer fertőtlenítés
- klímahibák feltárása és javítása
- digitális klímák diagnosztikája gyári hibakód olvasóval
- esetleges szivárgás helyének felismerése és elhárítása
További szolgáltatásaink:
- teljes körű mechanikai javítás
- járműelektronikai mérések és hibaelhárítás
- gyári gépjármű diagnosztika (VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Renault)
- univerzális gépjármű diagnosztika (Bosch)
- Zöldkártya (benzin, dízel)
- computeres futómű állítás
- gumiszerelés
- autó-hifi szerelés

3. Borban az igazság! 

Zoller László Autószerviz

2626 Nagymaros, Villa sor 2.
Telefon: 27/354-420, 30/9508-754, Skype: zoller.laszlo

Nyitva tartás: hétfõ-péntek 7-16 óráig

Nagymaros
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A saját hajóval, yachttal

érkezõk számára a

közelben kikötési 

lehetõség 

biztosított .

Szivarszoba is rendelkezésére áll vendé-
geinknek, 4-8 ember számára kiváló helyiség,
amely alkalmas, tárgyalások lebonyolítására,
de meghitt baráti beszélgetésekre, össze-
jövetelekre is. Természetesen itt szivarozni
és pipázni  lehet.

ÉTTEREM ÉS HANGULATOS TERASZ

A Maros étterem közvetlenül a Duna-par-
ton, a patinás kikötõ épületében várja  az
idelátogató vendégeket .

Belső terme 70 fő befogadására alkalmas, s
Dunára-néző teraszain további 150 fő
élvezheti a vízpart és a csodálatos panorá-
ma mellett a magyaros és mediterrán kony-
ha gasztronómiai remekeit: saláták, halak -
elsősorban dunai halak (harcsa, fogas,
ponty, azonkívül pisztráng, lazac, lepény-
hal, haltálak).

Hétvégi eseményekre 4-6-8 személyes
tálak elkészítésére redelést felveszünk. Az
idelátogatókat pizzéria is várja (nyártól
házhozszállítással is). Lehetőség van elő-
fizetni napi menüre 600 Ft-os áron.

Az étterem kiválóan alkalkas esküvők,
bankettek, keresztelők, családi össze-
jövetelek megrendezésére.

HAJÓVAL A DUNÁN

email: marosetterem@invitel.hu
honlap: www.marosetterem.hu

Cím: 2626 Nagymaros, Hajóállomás
Tel: 36-27/354-576, 36-20/458-8772

Éttermünkben hajózási szezonban lehe-
tőség van a hajójegyek megvásárlására.

150 fõs rendezvényhajónk esküvőre,
bankettre, családi összejövetelre, akárcsak
egy sétajáratra, bármikor rendelkezésre áll.

Nyáron többször is lesz zenés sétahajó
svédasztalos korlátlan étel-italfogyasz-
tással.

Tervezünk egy dunai halászlé-
napot a Dunán, ahol haléte-
leket és tútóscsuszát fo-
gyaszthatnak vendégeink.



TAVASZI 
ÉBREDÉS
Liz Ryder energetizáló arckezelések
és sok minden más a női szépségért
a Fõ téri SZÉPSÉGMÛHELYBEN
KOZMETIKA,EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
NŐI LÉLEK 
Szeretettel várom!! 
Szűcs Éva Tel:  06- 30/ 380- 6233

TINI KOZMETIKA 
PROBLÉMÁS BÕRÖK  gyors, látványos javulása.

Egyidejû 
külsõ-belsõ kezelésekkel, 

csak természetes szerekkel, 
az okok feltárásával.

Természetgyógyász-kozmetika
Fő tér 9. 

Tel:30/380-6233

Nagy tavaszi 
kedvezmények!

Látásvizsgálat 
a szakorvosi rendelõben 
Fő tér 10.

Látszerész üzlet nyitva tartása: minden szerdán 14–17 óráig 
Látásvizsgálat:   minden páros hét szombatján 9–12-ig. 
Elõjegyzés: a 06–30/916-0889
Újra várja Önöket nagy szeretettel:

Lendvainé Pesti Emese

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

Kedves  eladó ingatlannal rendelkezõ tulajdonosok! 
Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére: 
– a Dámtól Zebegény felé házakat 
– 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

KISBÍRÓ2008. április

Dunakanyar Gumi Kft.
2626 Nagymaros, Váci út 60.

Tel: 06-20/519 -86 30
Szûcs Géza

Gumiszerelés, eladás
30 % kedvezmény

Nyitvatartás: 
hétfő-péntek: 7 - 17 ó

szombat: 8 - 12 ó

A VIFA Visegrádi Faipari Kft.
szakképzett munkatársakat
keres, igényes kivitelû beltéri
ajtók gyártásához, az alábbi
munkakörökbe:

- Bér- és munkaügyi előadó
- Asztalos (bútor- és épületasztalos)
- Bútoripari felületkezelő vagy autófényező
- Gyártás előkészítő (műszaki rajzok és dokumentációk

készítése)
Jelentkezni az alábbi címen lehet:
VIFA Visegrádi Faipari Kft., 2025. Visegrád, Bányatelep
Tel.: 26/398-144; e-mail: recepcio@vifa.hu 

Esküvői ruhakölcsönzés
- menyasszonyi ruhák, - menyecskeruhák, 

- koszorúslányruhák
a legkedvezõbb áron!

Divatáru: férfi-női pólók (molett mé-
retben is) Akciós áron: 1990 Ft-ért!
Érdeklődni: 20/250-6794 
www.fortunabutik.atw.hu

Nyitva: Hétfő-péntek: 8-17-ig
Szombat: 8-13-ig
Tel: 06-20/415-2046

- Kutya és macska tápok, konzervek teljes skálája
- fagyasztott húsfélék
- Verőcére és Kismarosra ingyenes kiszállítás

horgászcikkek széles választéka,
PERFEKT mintabolt
Csillag László egyéni világbajnok 

és Csillag Zsigmond VB borzérmes ajánlásával

2626 Nagymaros, Váci út 28. Tel: 06-20/512-1706 üzlet

HORGÁSZCIKK ÉS ÁLLATELEDEL SZAKÜZLET

Nagymaros
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Juhbeles virsli /Zala/ 1kg  799 Ft   (799 Ft/kg)

Pritaminos pulykamell csemege 1kg 995 Ft   (995 Ft/kg)

Sertésnyelv rolád /Ahida/ 1kg 945 Ft   (945 Ft/kg)

Pulykamell sonka 1kg 895 Ft   (895 Ft/kg)

CBA kocka sonka 1kg 855 Ft   (855 Ft/kg)

Baromfi virsli /Alföldi/ 1kg 355 Ft   (355 Ft/kg)

Toldi csirkemell sonka 400gr 495 Ft (1238 Ft/kg)

Toldi csemege vastagkolbász 500gr 795 Ft (1590 Ft/kg)

Toldi paprikás vastagkolbász 500gr 795 Ft (1590 Ft/kg)

Erdélyi szalonna dar. /Ahida/ 1kg 755 Ft   (755 Ft/kg)

Császár csík /Ahida/ 200gr 295 Ft (1475 Ft/kg)

Kockázott bacon /Ahida/ 500gr 655 Ft (1310 Ft/kg)

CBA bacon szalonna 500gr 595 Ft (1190 Ft/kg)

Thallo kaszinó tojás 2db-os 1 cs. 265 Ft   (133 Ft/db)

Thallo tormakrémes sonkatekercs 2db-os 1 cs. 309 Ft   (155 Ft/db)

Thallo orosz hússaláta 200gr 265 Ft (1325 Ft/kg)

Kelemen tészta 4 tojásos /Több féle/  200-250gr 95Ft   (380 Ft/kg)

Kelemen tészta 4 tojásos /Több féle/ 500gr 195 Ft   (390 Ft/kg)

Mami házi tésztája 4 tojásos /Több féle/ 500gr 185 Ft   (370 Ft/kg)

Pirított kenyérfalatkák pizzás 100gr 145 Ft (1450 Ft/kg)

Pirított kenyérfalatkák natúr 100gr 145 Ft (1450 Ft/kg)

La Mattina cappucino 100gr 109 Ft (1090 Ft/kg)

La Mattina 3 in 1               180gr 269 Ft (1495 Ft/kg)

Delice instant kávé 100gr 199 Ft (1999 Ft/kg)

Tchibo Family classic 250gr 339 Ft (1356 Ft/kg)

Gellwe forró csoki 150gr 155 Ft  (1033 Ft/kg)

CBA ananász darabok 565gr 169 Ft   (299 Ft/kg)

Szilva befőtt /Mátra/ 720ml 179 Ft (249 Ft/l)

Ragazza ketchup 500gr 139 Ft   (278 Ft/kg)

Ragazza mustár 500gr 139 Ft   (278 Ft/kg)

CBA kakaópor 100gr 89 Ft   (890 Ft/kg)

CBA nápolyi 200gr 119 Ft   (595 Ft/kg)

CBA csokis gabonagolyó 250gr 259 Ft (1036 Ft/kg)

CBA csokis gabonapehely 250gr 259 Ft (1036 Ft/kg)

Hazelnut mogyorókrém 400gr 299 Ft   (748 Ft/kg)

Colavita olíva olaj+balzsamecet 300ml 935 Ft    (3117 Ft/l)

Mutti paradicsomecet 500ml 575 Ft    (1150 Ft/l)

Condi Shake ex.szűz olívaolaj + balzs.ecet öntet 250ml 975 Ft   (3900 Ft/l)

Star Buona Pizza készítmény  440gr 365 Ft   (830 Ft/kg)

Star szicíliai pesto szósz ricottával és parad. 190gr 419 Ft  (2205 Ft/kg)

Star tosca pesto szósz ricottával és dióval 190gr 475 Ft (2500 Ft/kg)

Maggi sülthús szaft kocka 60gr 105 Ft (1750 Ft/kg)

Frutta alma 1l 79 Ft (79 Ft/l)

Frutta narancs 1l 79 Ft (79 Ft/l)

Happy kutyaeledel 1240gr 219 Ft    (177 Ft/kg)

CBA
Dunakanyar AKCIÓ 

április 5-től 25-ig

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu

Üzleteink:
2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
2623 Kismaros, Szokolyai út 3. (Nyitás: ÁPRILIS 4.)
2621 Verőce, Rákóczi út 33.

Nyitva tartás: H–P: 6–20, Sz: 7–17, V: 7–14

Áraink a készlet erejéig érvényesek!


