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Emlékezés a Dámnál
“Van ideje a szólásnak, van ideje a hallgatásnak”, tanította
Nepomuki Szent János, aki Prága érseke volt a XIV. században.
Ezen kívül a folyók, hidak, hajósok, halászok, az úton és vizeken járók védelmezõje, a gyónási titok védõszentje, királynéi
gyóntató volt. A legenda szerint
Vencel cseh király 1383. május
16-án, miután különféle kínzásokkal sem tudta kivenni Johanna királyné titkát, megkötöztette, és a Moldvába dobatta.
A több mint 600 évvel ezelõtt történtekre emlékezünk
2009. május 16-án, szombaton,
a Dámnál felállított szobornál.
Nepomuki Szent János
szobra különleges helyen áll
Nagymaroson. A Duna mellett,
mely évszázadok óta hozza és

viszi az utazókat: királyokat,
katonákat, hazát keresõket, kereskedõket és nemrég a pápát.
Szobra mellett halad el a
kerékpárút, naponta “látja” a
réven átkelõk sokaságát, s méla
lesben “ül” a horgászokkal
együtt.
A szent tiszteletére rendezett mûsor közremûködõi: a
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvéseti Iskola diákjai,
a Nagymarosi Férfikórus,
nagymarosi civil szervezetek,
hajósok, révészek, stb.
A kezdés idõpontja elõreláthatólag este 8 óra. A mûsor
végén a vízzel kapcsolatban
álló civil szervezetek fáklyákkal díszített koszorút helyeznek el csónakból a Dunán.
D. M.

Köszöntjük
az Édesanyákat!

Tavaszi zsongás
“Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra: sziklákból,
földbõl, állatokból hangokat,
színeket, szirmokat, változást
csihol ki Valaki.” Mécs Lász-

roson biztosan hallhatjuk a Dunakanyar Fúvósegyüttes tavaszi koncertjén (képünkön lent
- fotó: Kiss Péter), mit üzen a
megújuló természet a zene

ló: Tavaszi Zsoltár (Szép versek üzenete).
Ha tavasz van, akkor Nagymaroson biztosan megnyílik a
Nagymarosi Képzõmûvészeti
Egyesület Tavaszi Tárlata,
ahol a színek és formák kavalkádjában gyönyörködhetünk.
Ha tavasz van, akkor Nagyma-

szárnyán. Ha tavasz van, akkor
biztosan rendez az Egyházközségi Karitász és a Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete majálist a focipályán, ahol a
sokféle program mellett igen
népszerû a gyerekek körében
a kézmûves foglalkozás (képünkön lent).
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Német Imre, Csepelért-díjas
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepelért-díjat adományozott Német Imrének, aki városunk
önkormányzati képviselõje is. A díjat - melyet a kerületi diákönkormányzat terjesztett elõ - Német Imre az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója alkalmából a
Csepeli Önkormányzat március 14-i
megemlékezését követõen a Csepeli
Munkásotthonban vette át.
Gratulálunk a kitüntetéshez városunk polgármestere, képviselõtestülete és olvasóink nevében.
Az alábbiakban a kitüntetettel
készített interjút közöljük, mely a
Csepel címû közéleti lap 2009. április 3-i számában jelent meg.
Német Imre, Csepelért-díjas:
“Büszke vagyok a csepeli ifjúságra”.
Aki Csepel kulturális életét eddig nyomon követte, az biztosan
találkozott már Német Imrével. A
rendezvényeken walkie-talkie-val
mellettünk elsietõ szervezõt, vagy
az ünnepségeken oldalra húzódó,
mindenre figyelõ és mindent kézbentartó koordinátort március 14én, munkája elismeréséért Csepelért-díjjal jutalmazták. A kerületi
Diákönkormányzat a sok éves fáradtságot nem ismerõ munka köszö-

neteképpen terjesztette fel az elismerésre.
Német Imre Budapesten született 1969-ben. Házas, két gyermeke
van (Benedek 10, Bianka 6 éves).
Érettségi után került Csepelre, s a
munka mellett végezte el a Jászberényi Tanítóképzõ Fõiskola Mûvelõdésszervezõ szakát. Elsõ munkahelye volt ez kerületünkben, fél életét itt töltötte. Kezdetben azonban
csak közmûvelõdéssel foglalkozott.
- Mi volt a konkrét feladata?
- Szinte minden hozzám tarto-

zott a kultúra területén. A köztéri
szobrok (II. világháborús emlékmû,
’56-os emlékmû, Csepel címer, stb.)
megvalósítása és ennél fogva a kerületi képzõ- és iparmûvész társadalommal való kapcsolattartás is az
én munkaköröm volt, csak úgy,
mint az önkormányzati ünnepségek
és a kerületi rendezvények megszervezése és lebonyolítása (pl.: Márianapi búcsú, Csepeli napok, Csepeli
õsz, az 1956-os és az 1848-49-es ünnepségsorozatok). Miután az ötleteket, amiket a munkatársaimmal
kitaláltunk, jóváhagyták, a tartalmi
kialakításba és megvalósításba nem
szóltak bele, a mi elképzeléseink
szerint valósulhattak meg. A szervezés mellett részt vettem az ’56-os
Emlékbizottság, valamint a Koordinációs Testület munkájában és az
önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 1998-as önkormányzati rendelet elõkészítésében is.
Ezen kívül ott segítettem, ahol tudtam, és ahol szükség volt rám. Jó
kapcsolatot sikerült kialakítani a kerületben mûködõ egyházakkal és a
helyi rendvédelmi szervekkel (rendõrség, polgárõrség, tûzoltóság), valamint a rendezvények biztonsági
szolgálatával.
- Késõbb a gyermekek és ifjúság
ügye is Önhöz került.

- A rendszerváltozás táján kaptam e feladatot, és nagyon örültem
neki. Mindig is szívesen foglalkoztam gyerekekkel. 1994-tõl az Ifjúsági Albizottság munkáját segítettem, továbbképzéseket szerveztem
a diákokat segítõ pedagógusoknak.
Ekkor merült fel a kerületi DÖK létrehozásának igénye és 2000-ben
meg is alakult az elsõ Csepeli Diákönkormányzat. Egészen idáig pedig mindenben segítettem a munkáját. Sikerült elérni, hogy mára országos elismertségû legyen, és mindenhol példaként szolgáljon.
- Az itt eltöltött 21 éve alatt, mire
a legbüszkébb?
- Az ifjúságra, a DÖK munkájára. Büszke vagyok rá, hogy a Diákönkormányzat munkája a megalakulása óta felfelé ívelõ volt. Talán
csúcspontja a fáklyás felvonulás
volt az ’56-os emlékév befejezõ
ünnepségén, valamint az október
23-ai megemlékezés, amikor a diákpolgármester mondhatta az ünnepi beszédet.
- Mik a tervei ezután?
- Mindenképpen az ifjúsággal és
a kultúrával szeretnék továbbra is
foglalkozni. Ez a huszonegy év
mély nyomot hagyott bennem. A
szívem csücske marad Csepel, és ha
visszahívnak, jövök. Büszke vagyok arra, amit felépítettem, és
büszke vagyok a Csepelért-díjra is.
FERENTZI TÜNDE
FOTÓ: MIZIK ZSUZSA
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Testületi döntések - tiltakozás a
DMRV Zrt kettéosztása miatt
Nagymaros Város Képviselõ-testülete áprilisban két alkalommal tartott összejövetelt, 15-én rendkívüli,
27-én pedig rendes testületi ülésen
hoztak döntéseket több fontos témában. A rendkívüli ülésen fogadták
el 2008. évi zárszámadást, döntöttek arról, hogy pályázik az önkormányzat az Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok (ÖNHIKI) támogatására.
Ezen túlmenõen határozat született
arról is, hogy támogatási igényt
nyújtanak be a mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása pályázatra. Az ülésen elfogadták a város 2009. évi közfoglalkoztatási tervét is, melyben közfoglalkoztatás
keretében takarítói munkakörben 1
személy foglalkoztatását tervezik. A
közfoglalkoztatáson felül 2009. évre
5 személy közhasznú foglalkoztatására nyújtja be az önkormányzat igényét. Az április 27-i rendes ülésen
egyebek közt napirenden szerepelt
a Váci Rendõrkapitányság 2008 évi
beszámolója, melyet a képviselõk a
szóbeli kiegészítések után elfogadtak. A beszámolóból kiderül: a rendõrkapitányság illetékességi területén
a bûncselekmények száma az elmúlt
évhez képest 22,2 százalékos csökkenést mutat. Ez az érték azért is
mondható jónak - olvasható
Magyari Sándor alezredes, kapitányságvezetõ beszámolójában -,
mert 2008. január 1-je óta a Büntetõtörvénykönyvben megjelent a zaklatás tényállása is, mely korábban is
igen gyakran elõfordult, de akkor
még nem minõsült bûncselekménynek. Nem változott viszont a betöréses lopások száma, míg tavalyelõtt
ezekbõl 221-et jelentettek, addig tavaly 225-öt. Erõszakos közösülés,
súlyos testi sértés, rablás, zsarolás,
kifosztás tavaly 68 alkalommal történt a kapitányság illetékességi területén, ez a szám is csökkenést
mutat (2007-ben 84). A tavalyi adatok szerint 29 esetben történtek gépkocsi lopások, ez is kevesebb. mint
az elõzõ évben volt, amikor 43-szor
történt ilyen eset. Foglalkozott a testület a 2008. évi belsõ ellenõrzésrõl
szóló beszámolóval, melyet az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadtak azzal a kikötéssel, hogy az észrevételek megszüntetésének érdekében a pénzügyi
vezetõ az intézmények részére készítsen intézkedési tervet, melynek
végrehajtása utóvizsgálat keretén
belül történjen meg. A képviselõtestület határozott arról, Nagymaros
Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház
vezetõi állásának betöltésére pályázatot ír ki, mivel a jelenlegi intézményvezetõ, Mándliné Szabó Katalin megbízása 2009. szeptember 8ig szól. Ismét napirendre került a

Szent Imre téri pincehelyiség ügye,
ugyanis a korábban a Károly Róbert
Kulturális Társulással kötött szerzõdést semmisnek, érvénytelennek
kellett minõsíteni, mivel a társaság
nem lett a bíróságon bejegyezve. A
testület egy újabb döntése értelmében felhatalmazta a polgármestert,
hogy Szabados Györgyné magánszeméllyel a Szent Imre téri pince
hasznosítására a megbízási szerzõdést 2009. április 1. napjától 2010.
március 31. napjáig terjedõ idõre
megkösse. Felkérték a polgármestert, hogy a szerzõdésben foglalt feltételek betartását folyamatosan ellenõrizze. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt az elõvárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása érdekében P+R,
B+R parkolók és buszfordulók építése tárgyában pályázatot nyújtott
be. Ennek keretében az önkormányzat vállalja Nagymaroson, a Gesztenye sor területén tervezett parkolók fenntartását és üzemeltetését 10
éves idõszakra, az alábbi kikötésekkel: a tervezés során a helyi jogszabályokban és fejlesztési tervekben
foglaltak érvényre juttatása szükséges; a kialakítandó térfigyelõ rendszer a kialakítás feltételeinek tisztázása után önálló önkormányzati
döntést igényel; kerékpártároló kialakításának lehetõségét és költségvonzatának vizsgálatát el kell végezni. A feladat végrehajtásának elvégzésével Murányi Zoltán városfejlesztési csoportvezetõt bízták meg.
Az egyebek napirendek között szó

volt a köztisztviselõk és közalkalmazottak tanulmányairól és továbbképzésérõl. A döntés értelmében a
továbbképzésekre és tanulmányokra jelölést név szerint, a forrás megnevezésével és indokoltságával a
testület elé kell terjeszteni. Foglalkozott a testület a helyi vendéglátóipari egységek mûködési engedélyérõl, tevékenységérõl nyitva tartási
idejérõl. Az elõterjesztést megismerve a képviselõk felkérik a hatóságot, hogy ezekben az egységekben
folytasson le ellenõrzést arról, hogy
a mûködési engedélyükben szereplõ jogszerû tevékenységnek megfelelõ tevékenységet végeznek-e. Tiltakozását fejezte ki Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt Vagyongazdálkodási
Tanács határozatával szemben amely egyrészt a 80 éves DMRV
Zrt kettéosztását, másrészt a megmaradt csonka rész ÉRV Zrt vagyonkezelés alá vonását célozza.
Felkérték a polgármestert, hogy a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnöke, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének
elnöke, valamint a Dunakanyar
Kistérség elnöke irányába járjon el
a határozatok felfüggesztése és
visszavonása tárgyában. Elrendelte a képviselõ-testület a Nagymaros 10890/6. hrsz-ú, természetben
Szálloda út 2/b, 4/a, 4/b. szám alatti
lakások hasznosítását, felkérte a
polgármestert, hogy lakásokat bérbeadásra hirdesse meg.

A településtervezés
továbbfejlesztése
Fenti címmel 2006-ban kutatási program indult a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében.
A kutatók egyike Vác város
fõépítésze, Philipp Frigyes
lehetett, aki Nagymaros város
építésügyi terveinek elemzése címmel elismerésre méltó
szakmai dokumentációt állított össze. Ez év áprilisában,
a kutatási program lezárultával, egy tudományos konferencia keretében a kutatás
minden témakörére kiterjedõen, az elvégzett tevékenységek és a tapasztalatok összegzésére is sor került. A településrendezési - településtervezési szakma prominens képviselõi, valamint a területet
felügyelõ szakpolitikusok
elõtt Nagymaros esettanulmányának bemutatására is lehetõség nyílt. A kiváló elõadásból a kutatás ismertetett
tapasztalatai mellett eredményként ki kell emelni településünk népszerûsítését is.
Köszönjük Philipp Frigyesnek a tanulságos szakmai kutatómunkát és Nagymaros érdekében végzett pozitív hírverést.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER
ÉS

MURÁNYI ZOLTÁN
VÁROSFEJLESZTÉSI
CSOPORTVEZETÕ
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Egynyári virágok az ágyásokban, Elhunyt Niedermüller Ferenc
muskátli a villanyoszlopokon Lapzártánkkor érkezett a szo- tak ki. Az építkezéseket az
morú hír, hogy május 3-án el- üzem végezte, köztisztasági

A muskátlikkal - amelyeket oszlopokra helyeztek - együtt 3200
egynyári virágot ültetett el több
mint negyven önkéntes segítõ köztük a nyugdíjas klub tagjai,
családok, önkormányzati képviselõk, fiatalok - április 18-án a
Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület szervezésében a
Duna-parton, a Fõ téren és a Magyar utcában. A virágok a gon-

mányzat virágosításra elkülönített pénzébõl, illetve a civil szervezetnek adott támogatásból valósították meg.
Balla Réka elmondta: az egyesület pályázatot nyújtott be Pest
megyéhez is, ám sikertelenül.
Azonban nem adták fel a reményt, további pályázaton indulnak, így a Virágos Vasútállomásokat! címû pályázaton is. Az

dos öntözést meghálálva szépen
terebélyesednek, szinte vonzzák
az arra járók tekintetét.
A virágültetés kezdeményezõje Balla Réka - aki régóta szorgalmazza a Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület újraélesztését - elmondta: a munkát
reggel 8 körül kezdték, s este fél
8 körül fejezték be. A Duna-parton a nyugdíjasok ültették a palántákat, a többiek a Fõ téren tevékenykedtek kis ásóval, kapával. Késõbb a nyugdíjasok - amikor a Duna-parton végeztek - segítettek még a Magyar utcai és a
Fõ téri ültetésben is - tudtuk meg.
Kevés volt a fiatal a virágültetésnél, de akik ott voltak nagyon
sokat dolgoztak. Érdemes közülük kiemelni, Palotai Gergely és
Pusz János nevét, de nem hagyhatjuk ki a Skoda Gabriellát, valamint Ormándy Nórát sem, aki
a szakmai felügyeletet látta el.
Ám nemcsak egynyári virágok
díszítik Nagymaros központját,
hanem a fõút egy részén, 25 villanyoszlopra muskátlik kerültek,
a konzolokat az ELMÜ engedélyével a társaság munkatársai szerelték fel. Az egyesület elsõ akciója összesen 415 ezer forintba
került - tudtuk meg - ennek anyagi fedezetét részben a 2007. februárjában megrendezett bál bevétele adta, részben pedig az önkor-

egynyári virágok locsolása a Fõ
tér nagy részén a kiépített öntözõrendszerrel megoldott, a Dunaparton az ott lakó családok öntöznek, a többi helyen a locsolás
a közmunkások feladata.
A Virágos Nagymarosért
Társadalmi Egyesület újraélesztésének elsõ próbatétele volt a
mostani akció, mondta Balla
Réka. Jövõre szervezettebben
szeretnék végezni ezt a tevékenységet, s ekkor már be szeretnék vonni a fiatalokat és iskolásokat is. Ami a jövõt illeti,
október elején szeretnének évelõket ültetni, ehhez kérik a város lakóinak segítségét. Több
helyen el szeretnének elhelyezni virágos Nagymarosért urnákat, amelyekbe adományokat
gyûjtenek. Az adományokból
hagymás évelõket, valamint
bokrosodó növényeket - például boglárka cserje, levendula vennének, amelyekkel megoldható az állandó virágosítás.
Emellett arra kérik városunk lakóit, hogy amikor a kertjükben
egyelik a virágokat, gondoljanak
az egyesületre, ne dobják ki a palántákat, virágos cserjéket, hanem adják az egyesületnek. Arról, hogy hová lehet a felesleges
palántákat leadni õsszel az újságban tájékoztatást adunk.
F. E.

hunyt Niedermüller Ferenc,
Nagymaros Pro Urbe-díjasa,
aki a rendszerváltás elõtt városunk tanácselnöke volt.
Niedermüller Ferencet gyermekei, unokái, barátai, egykori munkatársai, városunk
polgárai május 7-én, délután
a nagymarosi temetõben kísérték utolsó útjára.
Olvasóink nevében is búcsúzunk Niedermüller Ferenctõl! Emléke örökre szívünkben él!
*
Niedermüller
Ferenc
1932. november 4-én, Nagymaroson született tõsgyökeres nagymarosi családban. Az
általános iskola elvégzése
után Vácon a Piarista Gimnáziumban érettségizett. A Budapesti Mûszaki Egyetem
építõmérnöki karán szerzett
diplomát 1958-ban. Elsõ
munkahelye a Szobi Járási
Tanács építési osztálya volt,
ahol a tervezéseket segítette,
ellenõrizte.
Amikor 1970-ben a kormány megszüntette a járási
tanácsok
mûködését,
Niedermüller Ferenc szülõfalujába, a nagyközségi tanácsra került, mint építési elõadó.
Nyugdíjaztatásáig itt dolgozott, a közigazgatás minden
lépcsõfokát bejárta, volt építési elõadó, v. b. titkár és tanácselnök.
Közszolgálati pályafutása
alatt Nagymaroson területi
fejlesztésére, rendezési tervezetet készített, munkáját segítette ebben, hogy rendkívüli
jó kapcsolatot ápolt a mûegyetem oktatóival, hallgatóival. A terveket a lehetõségekhez képest igyekezett
megvalósítani, megvalósíttatni. A tervekbõl a következõk
valósultak meg:
- Az úthálózat igen rossz
állapotban volt, ezért az utak
egy részét szilárd burkolattal
építették ki, és ahol lehetett,
a csapadékvíz-elvezetõ árkokat befedették;
- Létrehozták a költségvetési üzemet, melyben három
részleget - köztisztasági, építõipari és kertészeti - alakítot-

feladatokat Nagymarostól
Bernecebarátiig végeztek;
- A kereskedelmi hálózat
fejlesztésére boltok épültek;
- A Molinári ház megvásárlása után sor kerülhetett az
idõsek otthonának megnyitására. Az építési terveket
Niedermüller Ferenc készítette;
- Szintén õ tervezte át a
napközi otthonos konyhát és
éttermet, illetve a Dózsa
György utcai volt ipartestületi épületet, melyben a nagyközségi könyvtár kapott helyet 1980-ban;
- Közszolgálati pályafutása idején épült fel széles társadalmi összefogással az
egészségház, melyben a szolgálati lakások mellett két házi
orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi rendelõ, illetve a
gyógyszertár kapott helyet;
Lehetõség szerint korszerûsítésre kerültek az óvodák (fürdõ, WC-k, központi fûtés),
melyek közül kettõnek az átalakítását is õ tervezte;
- Lakások épültek a Pap
kertben és a Visegrádi utcában;
- A községi utak kisajátításáért kapott összegbõl a
sporttelep kialakítása vált lehetõvé;
- A Budapest Vidéki Postaigazgatóságával való megállapodás után sor kerülhetett
a korszerû telefonközpont létrehozására is;
- Vízvezeték már 1963-tól
volt a településen, de szükségessé vált a csatornahálózat
kiépítése is. A szennyvízcsatorna hálózat megépítésére a
tervek még 1990 elõtt elkészültek, de megvalósítása már
az utódokra maradt.
Niedermüller Ferenc közszolgálati pályafutását a rendszerváltással fejezte be, tanácselnökként került nyugdíjba 1990-ben. Munkásságáért
- mely mindvégig Nagymaros
fejlõdését szolgálta - Nagymaros Város Önkormányzata 2008. augusztus 20-án Pro
Urbe-díjjal tüntette ki, melyet
Niedermüller Ferenc a városi ünnepségen vett át.
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A Ligeti-tótól, Peleházán át,
a Mars jégsapkájáig és tovább...
Elhunyt Gánti Tibor, városunk
díszpolgára - tudták meg a tragikus hírt április 24-én az õt tisztelõk és szeretõk, akik számára
bizonyára még nagyon sokáig
elfogadhatatlan lesz ez az immáron megmásíthatatlan tény. A
világ tudományos életének kimagasló alakja volt, igaz magyar
ember, aki szerteágazó kutatói
munkásságával hazájának, ezen
belül Nagymarosnak álmodott
mindig szebb jövõt. Halálával, a
veszteséget még pontosan fel
sem mérve, annyi már egészen
bizonyos, hogy egy szilárd szellemi, erkölcsi eligazodási pont
tûnt el Nagymaros közéletébõl.
A mi bonyolult természetû
emberi fajtánk, ama Homo Sapiensnek legnemesebb vonásit
magán hordozó, az élet biológiai mibenlétét, s annak eredetét
kutató, kikezdhetetlen logikájú
gondolkodó, örökifjú szellemû,
mindig gyermeki kíváncsisággal
világba tekintõ páratlan tehetségû tudós, küldetéses értelmiségi, városa szolgálatára mindig
kész, súlyos betegségében is annak közügyei iránt nagy lelkesedéssel érdeklõdõ, annak valójában halk szavú szellemi “elöljárója”, sok marosi atyai szigorú, de szelíd humorú jó barátja,
a megingathatatlan értékrendû
humanista hazafi, aki mindenben
valódi közösségi emberként
nyilvánult meg immáron mindörökre elköltözött abból a világból, melyet oly annyira szeretett,
amely titkainak megértésére
szenvedélyes élete minden percét feltette, amelynek tájait oly
szívesen barangolta be.
Gánti Tibor személyiségétõl,
életétõl, munkájától minden idegen volt, ami álságos, minden,
ami nem a “mindenséggel mérte önmagát”. Aki ismerte õt, az
minden megnyilvánulásából
megtapasztalhatott valamiféle
lényén keresztülsugárzó kozmikus mértékrendszert. A tételes
vallásosság kegyelmét, koloncát
ugyan nem hordta szívében, de
minden munkája, tudományos
eredménye mélyen átélt alázatáról, csodálatáról tanúskodott a
kozmoszteremtõ, földi létet
fenntartó, az ember erkölcsi
rendjét vezérlõ Legfelsõbb Jó
iránt. E távolságlátó komolysággal kutatta az élet valódi mibenlétét, gondolkodásának széles
horizontján - egyik mûvének

Gánti Tibor szeretett könyvei között
címe szerint is - a kvarkoktól a
galaktikus társadalmakig minden lényeges és fontos benne
foglaltatott. Soha nem elégedett
meg a nagy kérdésekre adott logikátlan félválaszokkal, nem kábította el a látszatmunkán alapuló tudományos rangkórság, nem
tisztelte a szellemtelen, és egyúttal pökhendi akadémikusságot,
fõleg ha amögött nem érzékelte
a valóság megismerésének olthatatlan szomjúságából fakadó
helytállást. E magatartásáért a
világosságkeresõk minden kálváriáját végig kellett járnia, és
nem is találta meg a helyét, boldogulását a “világ fia” között.
Tiszta gondolkodása miatt gyakran kellett súlyos méltánytalanságot elszenvednie korának
nagyhatalmú, de majdan a jövõ
szellemi szemétdombjára kerülõ, bugris akadémikus tudományosságától. Ha lenne merszük,
sokan gyónhatnák meg emlékirataikban: “én voltam ama szellemtelen tehetségtelenség, aki
lekaszáltam az égõ aranysárga
táblán a legmagasabbra emelkedõ napraforgót”. Gánti Tibor
professzor úr neve bár méltán
került fel többször is a Nobeldíjra felterjesztett nagy magyar
kutatók listájára, de mindig
akadtak Tökmag Jankók, akik a
dõltjére lestek.
A méltánytalanság, mint minden nemes érzésû embernek,
neki is fájt, s olykor súlyosan
meg is égette, de abban azonban
mindvégig bizonyos volt, hogy
élete fõmûve, a chemoton-elmélet maradandó eredménye lesz az
egyetemes tudománytörténetnek. Az elméleti biológia pro-

fesszoraként kétirányú munkássága egyrészt az élet valódi mibenlétére és keletkezésére, másrészt az élõvilág megõrzésére
vonatkozott. Kutatásai eredményeirõl mintegy 20 könyvében
számolt be, mely több nemzet
nyelvén is megjelent. A
chemoton-elmélet magában foglalja a fluid (kémiai) automaták
elméletét és annak az élõvilágra
való alkalmazását, azaz az élõ és
élettelen elválasztását, az élet
minimálmodelljét, megteremtve
általa az élet keletkezésének és
annak mesterséges elõállításának elméleti alapjait. Egyre több
kutatómûhely ismeri fel elméletének páratlan jelentõségét, mint
például az EU nanotechnológiai
biológiai projektje az ún. PACEprogram, aminek meghirdetett
célja a mesterséges élet megteremtése. E munka elvégzéséhez
nélkülözhetetlen elméleti alapokat Gánti Tibor tette le.
Egy vidéki kisváros közéleti
lapjának hasábjain mi nem tudjuk rangjához méltón értékelni e
hatalmas életmû minden kimagasló eredményét, de reméljük,
hogy a magyar tudományos élet
tisztességesebb fele mihamarabb
számba veszi majd, amit Gánti
Tibor alkotott, s helyére teszi
mindazt, amit a kortárs tudományosság elmulasztott.
Amirõl azonban valószínûleg
másutt nem fognak megemlékezni, amirõl csak az õt közelrõl ismerõk tudhatnak, arról itt
kell szólnunk, s az nem más,
mint az a példa, amellyel számunkra élete szolgált. A mindennapjaiban ugyanis megõrzött
valamiféle olthatatlan szomjú

tiszta gyermeki kíváncsiságot a
lét nagy kérdései iránt. Mert bizony mi itt az életben sürgõ-forgók szeretünk elfeledkezni a
nagy kérdésekrõl, az igaz célokról, a valódi küldetésrõl, hajlamosak vagyunk körülményeinkre hivatkozva elódázni a valódi
válaszokat, meg nem írni a sorsunkba írtakat. Tibor bátyánk
ráncos arcából felénk forduló feledhetetlen gyermeki tekintete
azonban mindenkit arra sarkallt,
hogy ne elégedjünk meg félmegoldásokkal, és szolgáljunk mindig erõnkhöz méltón, mert igenis
minden életnek feladatát betöltendõ kozmikus célja van.
Gánti Tibor mindvégig az a
kisfiú maradt, aki egykor szenvedélyes kíváncsisággal a váci
Ligeti-tóból vett mintákat a saját mikroszkópjával vizsgálta,
aki elsõként tárta fel a Naszály
még embernemjárta barlangjait,
aki középiskolás korában országos túraszakosztályt hozott létre azért, hogy megismerje hazája ege alatt élõ minden életformát, aki egyetemen játszi
könnyedséggel oldott meg röntgennel az anyagszerkezet mélyére tekintõ vizsgálatokat, akinek
életünk minõségét javító ipari
szabadalmainak se szeri se száma, aki a világon elsõként írta le
az élet alapkritériumait, megalkotva ezzel a biológia tudományának egy rendkívül fontos,
régóta hiányzó láncszemét. Akkor is az a kisgyermek maradt,
amikor olyan elméletet alkotott,
melyet már egyre több egyetem
tananyagának tekint, az a kisfiú
volt, aki ismertterjesztõként mindenkihez eljuttatni akarta, amit
csak kíváncsiskodásai során a
Létrõl megtudott, ugyanaz a
gyerekember maradt az is, aki a
NASA-kutatás félredobott Marsfotóin az elsõk között vette észre, hogy élet rejtõzhet a bolygó
jégsapkái alatt, s az aki, nosztalgikus szomorúságú tudományos
környezetvédelmi könyveket írt
arról, hogy a nemzeteket összekötõ nagy európai folyam, a
Duna élõhelyei és szigetei sorra
hogyan tûnnek el.
Az élet körforgásának, körfolyamatinak megismerõje azt kérte, hogy halála után a családja a
Börzsöny egy kis patakjába
szórja hamvait, mert így szeretne, ezen az otthonos tájon
mégegyszer végigutazva eljutni
az Élet szülõjéhez, a titokzatos
nagy óceánhoz.
Jó utat Tibor bátyánk, hálásan köszönjük azt az idõt, amit
közöttünk töltöttél! Biztos hazatérést kívánunk!
HUJBERT ISTVÁN
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Szelídgesztenyések
megmentéséért pályázat
A januári lapszámban ismertetett
“24. órában - közösen a helyi szelídgesztenyések megmentéséért”
pályázatunk a közremûködõ szervezet honlapján közétettek szerint
támogatásban részesül. A hivatalos értesítés a napokban megérkezhet, a pontos összeg és a végleges
tartalom ezután ismertethetõ.
Bízva abban, hogy a pályázatok
elbírálói eredeti elképzeléseinket
méltányolták, nagyobb költségelvonással nem éltek, még egyszer
röviden összefoglalom a tervezett
tevékenységeket és költségeket. A
pályázatban partnerünk a hasonló
szelídgesztenyés-területekkel és
hasonló problémákkal küszködõ
szlovákiai Kékkõ - Modry Kamen
önkormányzata, ahol ugyanezen tevékenységre, közel azonos költségvetésbõl valósul meg a projekt.
Alapvetõ cél a szelídgesztenyések
védelme, ennek elõsegítése érdekében háttértevékenységek elvégzése, így referencia terület kialakítása; a gyógyítás eredményeinek bemutatása; közös szaktanácsadó
rendszer létrehozása; szakmai
workshop; az érintett gesztenye tulajdonosok ismereteinek bõvítése;
valamint közösen kialakított és

üzemeltetett kétnyelvû WEB-oldalak segítségével a folyamatos tájékoztatás és szaktanácsadás biztosítása. A projekt részfeladatainak
megvalósítása közösen történik,
mindkét érintett önkormányzat vállalja a készpénzes önerõhöz való
költségarányos hozzájárulást. A
projektben tervezett alaptevékenységek jelentõs hányada (75 százalék) mindkét partnernél végrehajtásra kerül. A tervezett projekt
Nagymarosra esõ költsége ~90 000
•, melybõl az önrész ~5 700 • összeget tesz ki.
Várhatóan tavasz végéig az
ilyenkor szükséges támogatási
szerzõdések megkötésére sor kerül - ezután indulhat meg a munka, mely terveink szerint 12 hónap
alatt elvégezhetõ.
A pályázattal párhuzamosan
dolgozunk a helyi természeti értékek védelembe helyezésén is. Az
alátámasztó szakmai felmérések,
dokumentálások mellett - melyben
Zeller Zoltán nyújt önzetlen segítséget - a jogi környezet kialakítása, frissítése remélhetõleg a projekt végére szintén befejezõdik.
MURÁNYI ZOLTÁN
VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORTVEZETÕ

Bérbeadandó lakások
Nagymaros Város Önkormányzatának nevében Petrovics László polgármester pályázatot hirdet Nagymaros 10890/6 hrsz. ingatlanon található Nagymaros Szálloda út 4/b
2/a és 2/b. sz. alatti egyenként 2+2
szobás összkomfortos 112 négyzetméter alapterületû lakások bérbeadás útján való hasznosítására.
A pályázatra természetes személyek jelentkezhetnek. A pályázók
közül a pályázó által megfizetni
vállalt havi bérleti díjra tett ajánlatok alapján kerül kiválasztásra a
nyertes pályázó. Az ajánlattétel nyílt
licitálással történik.
Feltételek:
1. Bérbeadási idõ 2009. június
1.-tõl 2010. május 30.-ig terjedõ
határozott idõ.
2. Ajánlati (kikiáltási) ár:
63.000,- Ft/hó
3. Minimál ár: 44.800,- Ft/hó
4. Licitlépcsõ 1000.- Ft/hó
5. A licitáláson az vehet az a
pályázó vehet részt, aki a licit megkezdéséig igazolja az alábbiakat:
- A pályázó és vele együtt élõ (a
lakásba vele együtt költözõ) a Ptk.
szerint meghatározott közeli hozzátartóinak havi összes jövedelme
meghaladja az általa megajánlott
havi bérleti összegének a bérleti díj
háromszorosát, a jövedelemigazolásokat a licitálásra kell a pályázóknak magukkal hozni. A licitálásig
igazolni kell hogy a pályázó és családtagjainak összes igazolt jövedelme legalább 134.400,- Ft/hó

- A pályázónak írásban nyilatkozik, hogy vállalja a bérleti szerzõdés saját költségén közokiratba
való megkötését (kb. 30.000,- Ft):
A nyilatkozatot a licitálás megkezdéséig kell írásban megtenni.
- Megfizetett 50.000,- Ft bánatpénzt az önkormányzat részére. A
bánatpénzt a pályázó elveszti, ha a
nyertes pályázat esetén az elõírt határidõben a bérleti szerzõdést nem
köti meg. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz a licitálást lezárását követõen azonnal visszafizetésre kerül. A bánatpénzt a kiíró a szerzõdéskötéstõl óvadékként kezeli. A
bánatpénzt a polgármesteri hivatal
pénztárába történõ befizetését a licitálás megkezdéséig kell igazolni.
6. A pályázati határidõ és licitálási idõpont 2009. május 19. 14.00
óra, helye: polgármesteri hivatal házasságkötõ (2626 Nagymaros Fõ tér
5.) terem. A licitálást vezeti az aljegyzõ, részt vesz az önkormányzat
jogi képviselõje.
7. Szerzõdéskötés 2009. május
30-ig.
8. Birtokbaadás 2009. május 30ig.
9. A lakások elõzetesen 2009.
május 18.-án 10-1 óráig tekinthetõk
meg.
Érdeklõdni: Murányi Zoltán
csoportvezetõnél és dr. Keczely
Béla aljegyzõnél lehet a polgármesteri hivatal telefonszámain. A pályázat elérhetõ a nagyamaros.hu web
oldalon is.

Pályázat a polgármesteri
hivatalok szervezetének
fejlesztésére
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Államreform operatív
program keretében. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban címmel ez év júniusában egyfordulós pályázatot
(ÁROP-3.A.1) hirdetett meg. A
pályázat alapvetõ célja új szervezési-mûködési kultúra széleskörû elterjesztése a polgármesteri, illetve körjegyzõségi hivatalokban.
A pályázatra Nagymaros Város Önkormányzata alapvetõen
két fejlesztési cél megvalósítása
érdekében nyújtotta be jelentkezését.
A pénzügyi tervezést, a vagyongazdálkodást segítõ új vagyon kataszteri rendszer felállítása. A jelenlegi vagyonkataszteri nyilvántartás programjának
cseréjével, adatállományának
teljes frissítésével. Az új nyilvántartás nemcsak a törvény által kötelezõen elõírt ingatlan
adatokat, hanem valamennyi
nagymarosi ingatlan adatát tartalmazhassa, kiegészítve és
összekapcsolva azt az ingatlannyilvántartási alaptérkép oly
módon átdolgozott változatával,
amely megmutatja az önkormányzati ingatlanok határait és
területét, rávetíthetõ a digitalizált
légi fotó, valamint egy autó-cad
rendszerrel, amely együtt kezelhetné a vagyonkataszter adatait
a HÉSZ tervlapjaival.
Ez a korszerûbb nyilvántartás nem csak az ügyfelek tájékozódását, valamint a hivatali hatósági munka gördülékenységét
segítené elõ, hanem a pontosabb
és megbízhatóbb adatok a saját
ingatlanok hasznosítását, a képviselõ-testület városfejlesztési
döntéseit is támogatná. E rendszer legfontosabb jellemzõi.
* Az új rendszer pontosan
elkülöníti az önkormányzati és
magántulajdonban lévõ ingatlanokat, azok adatait, ezzel elõsegítve az ingatlan- és vagyongazdálkodást, illetve a csoport munkáját, hatékonyságát.
* Átláthatóvá teszi az ügyintézõk munkáját.
* Munkaerõ megtakarítás
(statisztikák, vagyonleltár, kimutatások, elemzések készítése
lényegesen kevesebb ráfordítást
igényelnek).

* Kevesebb mind a humánerõforrás, mind pedig az egyéb
költség. Az így felszabaduló jelenlegi költségeket a humán erõforrás fejlesztésére, szervezetfejlesztésre, fenntartásra lehet fordítani.
* Hosszabb távon segítheti a
gazdálkodási stratégia felállítását is (adógazdálkodási, építésügyi csoport). Ennek következtében tervezhetõbb lesz a költségvetésnek mind a vagyon-gazdálkodásból mind az adónemekbõl származó bevétele, illetve a
szervezeti hatékonyságot is
nagyban javítja.
* A rendezési tervek és vagyonkataszter összekapcsolása
együtt segíti, az önkormányzat
gazdálkodási tervezését, és a városrendezési fejlesztéseket, feladatokat.
A fejlesztés másik iránya az
iktatóprogram fejlesztése a mai
rendszer cseréjével létrejönne
egy, az ügykezelést és a vezetõi
ellenõrzés-támogató modullal
rendelkezõ iktatási rendszer,
amely figyelné az ügyiratforgalmat és jelezné a határidõ túllépéseket az ügyintézõ, illetve a
vezetõ felé.
E rendszer legfontosabb jellemzõi.
* Átláthatóvá teszi az ügyintézõk munkáját a letisztult folyamatokkal.
* Mérhetõvé teszi a teljesítményt, lekérhetõek az ügyiratszámok, elmaradások, hátralékok.
* Rávilágít a szervezeten belüli humán erõforrás kapacitások
anomáliáira.
* Erõsíti a projekt szemléletet is az egyedi folyamatok támogatásával.
* Munkaerõ megtakarítás
(nem kell keresgetni az iratok
között, és nem kell annyit másolni sem).
* Munkaerõ megtakarítás (kimutatások, elemzések készítése
lényegesen kevesebb ráfordítást
igényelnek).
* Kevesebb a másolási költség (a cégen, illetve szervezeten
belül a dokumentummozgás
elektronikusan történik). Az így
felszabaduló jelenlegi költségeket a humán erõforrás fejlesztésére, szervezetfejlesztésre, fenntartásra lehet fordítani.
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Beszámolunk ismét az elmúlt
hónapok pályázatairól
Biztos észrevették a könyvtár felújítását: a tiszta falakat az elõtérben, a gyönyörûen felújított bejárati ajtót és az új polcokat. Ezt
mind az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs
Programján belül beadott pályázatunkból újítottuk fel.
Essünk túl a rossz híreken: elutasították a Helytörténeti tárlat
és civil közösségi tér létrehozására irányuló, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására beadott, az
Öregek otthonának felújítását
megcélzó, illetve a Kittenberger
Kálmán Nap megszervezésére benyújtott pályázatunkat.
Befogadták a gyermekorvosi és
védõnõi váró baba barát környezetté való alakítását, a Dézsma utcai
présház felújítására, valamint falumegújítási pályázat keretében egy
hintapark létesítésére (a Széchenyi
sétányon) vonatkozó vidékfejlesztési pályázatunkat. Ugyanerre a
keretre nyújtott be a Nagymarosi
Plébánia is pályázatot a Kálvária
kápolna renoválására.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az
Országos Cigány Önkormányzathoz, melyben kedvezményes gyereküdültetéshez kértek támogatást.
Pályázatot nyújtottunk be a 4/
2004. (II. 20.) NKÖM rendelet felhívására a mûvelõdési ház techni-

kai eszközeinek bõvítésére, a 10/
2009. (III. 6.) OKM rendelet felhívására a nemzetiségi nevelési,
oktatási feladatokhoz kiegészítõ
támogatás igénylésére.
A 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet felhívására az iskola lapos-tetejére, az óvodák ajtajainak cseréjére és a mûvelõdési ház színpadának felújítására nyújtottunk be
pályázatot.
A 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelethez pedig a Nagymarosi
Sportegyesület - Kajak-kenu Szakosztályának edzõtermének és csónakházának felújítására igényeltünk támogatást.
Nyert a hivatal szervezetfejlesztésére beadott pályázatunk és a szelídgesztenyések megmentésére beadott pályáztunk. Bõvebben külön
cikkeinkben olvashatnak róla.
Nyertünk az Idõsek otthonának
mûködéséhez 342.000 forintot, és
a 23 /2008. (VIII. 6.) OKM rendelet felhívására benyújtott pályázatainkon összesen 1.740.400 forintot nyertünk, melyet az iskola, a
pedagógiai szakszolgálat és az
óvoda informatikai fejlesztésére
fordítottunk.
A Pest megyei Közoktatásfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázataink szintén
nyertek: a nem rég lezajlott ifjúsági mûvészeti rendezvények
szervezéséhez 310.000 forintot
nyertünk, míg a pedagógiai szakszolgálat eszközfejlesztésére
782.510 forintot.

Polgárõrök számvetése
A Nagymaros Városi Polgárõr Egyesülete április 10-én este tartotta vezetõségválasztó közgyûlését a polgármesteri hivatal házasságkötõ termében, amelyen egyebek közt
Szimon Attila, az egyesület elnöke
részletesen beszámolt a városi polgárõrség 2008 évi mûködésérõl.
A beszámolóból kitûnik, hogy az
alapító közgyûlés óta az egyesület
létszáma az évek során 18 fõrõl 31re növekedett.
Szimon Attila a 2008. évi munkát értékelve elmondta: az elmúlt
évekhez hasonlóan a polgárõrség tevékenységének nagy részét a bûnmegelõzés, a segítségnyújtás és a településen megrendezésre kerülõ különbözõ programok, ünnepi rendezvények biztosítása tölti ki. Ami pedig a számokat illeti a polgárõrök
2008. január 1-tõl december 1-ig
3014 szolgálati órát teljesítettek. A
teljesített óraszám 746 esetre osztható szét. A polgárõrök által saját gépkocsival teljesített kilométer 9789, az
egyesület tulajdonában lévõ kismotorral 245 kilométer. A rendszeresen
szolgálatot ellátók átlag létszáma: 12

fõ. Az egyesület üzemanyag költségre 327.084 forintot fizetett ki.
A szolgálatok során 18 esetben
rögzítettel telefonos bejelentéseket,
12 alkalommal adtak tájékoztatást a
területileg illetékes rendõrség felé, 5ször riasztásra vonultak a helyszínre, 8-szor tartottak a rendõrséggel
közös ellenõrzést, emellett biztosították a helyi városi és egyházi rendezvényeket, az iskolai tanévkezdést, kísérték a kézbesítõ postást, stb.
Elsõként kell megemlítenem a
szolgálatot vállaló polgárõrök határokat, fáradságot nem ismerõ önfeláldozását. Nagy segítséget jelentett
továbbá a lakosság nagy részének
bizalma, szimpátiája, anyagi támogatása, és érezhetõ igénye a munkánkra. Figyelemreméltó segítséget
kaptunk a város önkormányzatától,
amely elsõsorban az anyagi segítségben (ha késve is, és a megszavazottnál kisebb összegben) nyilvánult
meg. Jó kapcsolatot sikerült kiépítenünk a CBA Áruház vezetõivel, a
boltosokkal. Folyamatos a kapcsolat a területileg illetékes rendõrséggel is” - mondta Szimon Attila.

Ami összeköt: az élet,
a táj és az ember szeretete
A hagyományokhoz híven április
18-án, délután ismét megnyílt a
mûvelõdési házban a Tavaszi Tárlat, melyen a Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület tagjai bemutatták új alkotásaikat. A megnyitót
a Nagymarosi Nõikar (karnagya:
Patrik Judit) közremûködése tette

a közös és mi a különbözõ? Mi az,
ami összeköti a tárlat képeit és mi
az, ami elválasztja? - tette fel a kérdéseket Striker Sándor - majd felsorolva a mûfaji, megformálási
mód és téma szerinti különbözõségeket az egyes alkotásoknál, eljutott a válaszig. - Mi a közös még-

még ünnepélyesebbé, a kiállítást
Striker Sándor, az ELTE docense
méltatta.Striker Sándor beszédében
kiemelte azt a közösségi szellemet,
amely ebben a nagymarosi képzõmûvészeti egyesületben több mint
húsz éve uralkodik, ami olyan példás együttmûködése az egyéneknek, amely Magyarországon ritkaság. - Amikor közösségi tárlatról,
közös kiállításról van szó, akkor
rögtön végig kell gondolnunk, mi

is? Nos, a közöset leginkább onnan tudom megragadni, ami hiányzik. Mit nem látok itt? Nem látok
negatívumot. Nem kell látnunk itt
gonoszt, rosszat, torzat, aránytalant, sõt nem látni nyomasztót, s
nem látunk beletörõdést, nem látunk közönyt... Ami összeköt, az
élet, a táj és az ember szeretete.
Ezekbõl az alkotásokból ez sugárzik felénk... - hallottuk Striker
Sándortól.

Esti tagozatosok kiállítása
A mûvelõdési ház aulájában láthattuk május 4-tõl 10-ig a
nagymarosi Mikszáth Kálmán Gimnázium esti tagozata vizuális kultúrából érettségizõ növendékeinek munkáiból
összeállított kiállítást.
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Harrach Péter országgyûlési képviselõ rovata

Vezérszónoki felszólalás a bizalmatlansági
indítvány kapcsán (2009. április 14.)

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház!
A kormány támogatói ma búcsút intenek az egyik miniszterelnöknek, és nagy valószínûséggel megválasztják a másikat. De
ha búcsú közben könny szökne a
szemükbe, ne aggódjanak: csak
az alkotó távozik, az alkotás marad. Errõl gyakran gondolunk rá.
Három kérdésre szeretnék ma
válaszolni. Az elsõ az, hogy milyen országot vett át a szocialista-szabaddemokrata többség
2002-ben, és hol tart ma ez az
ország, a második, hol hibázta el
Gyurcsány Ferenc, és végül, mit
várhatunk Bajnai Gordontól.
2002-ben egy mûködõ országot vett át az akkori többség, erõs
gazdasággal. Ez az erõs gazdaság
képes volt arra, hogy rendezett
költségvetést teremtsen, olyannyira, hogy abból még osztogatni is lehetett az elején.
Az államadósság - ma már elhangzott - akkor 53 százalék volt,
ma 70 fölött van. A munkanélküliség - nem lehet tagadni - 5 százalék körül mozgott, ma 9 százalék fölött van. De ami a leglényegesebb: akkor az értékek fontosak voltak, minden a helyén volt;
a munka fontos szempont volt a
jövedelem megszerzésénél, és
nem az ügyeskedés. Az otthon
fontos volt a fiatalok számára ma az otthonteremtés utolsó lehetõségét is el kívánják venni. A
család meghatározó érték volt - a
Gyurcsány-kormánynak nincs
családpolitikája. Az adott szónak
volt becsülete - ma a szó azt a
szerepet játssza, hogy elfedje a
valóságot. Ma a hazugság világát
éljük, a meggyõzés helyett a manipulációét.
S a lényeg: akkor jó volt ma-

gyarnak lenni. Ma a fal mellett,
lehajtott fejjel somfordálunk,
amikor megkérdezik, hogy melyik országot képviseljük.
Hol is rontotta el Gyurcsány
Ferenc? Nézzék, a politikusnak
az a feladata, hogy a hatalom birtokába jusson azért, hogy az elképzeléseit
megvalósítsa.
Gyurcsány Ferenc nagy energiával, ügyesen és gátlástalanul tört
a hatalomra és a hatalom megtartására is. Az ellenfeleit nemcsak
legyõzni, de megsemmisíteni is
akarta, és ma õ beszél az együttmûködésrõl. A választókat nem
meggyõzni akarta, hanem megtéveszteni és manipulálni. Pedig a
hatalomhoz alázat is kell. Az alázat nem azt jelenti, hogy mulyák
vagyunk, hanem önismeretet jelent; azt, hogy a helyünkön vagyunk, tudjuk, kik vagyunk, és
mi a fontos számunkra, mi a feladatunk. Ki kell mondanom,
Gyurcsány Ferenc nem volt alázatos.
Azt mondják, hogy a politikában a látszatnak valóságértéke
van, ezért minden politikus
igyekszik figyelni a látszatra. Így
volt ez Gyurcsány Ferencnél is.
Azonban hadd idézzek egy volt
szocialista párttagot: “Gyurcsány
Ferenc a politikát áthelyezte a PR
területére.” Amikor csak látszatpolitizálás folyik, amikor nem a
tevékenység fontos, hanem a látszat, akkor oda jut az ország, ahol
ma van.
S a harmadik pont is, ahol úgy
érzem, hogy elrontott valamit
Gyurcsány Ferenc - aki egyébként tehetséges ember, akibõl lehetett volna államférfi is, akinek
sok olyan adottsága van, ami ezt
az országot talán jobb irányba
tudta volna vezetni -, nagy hiányosságot mutat. Az elsõ embernek kell, hogy legyen víziója, elképzelése, ötlete az országról.
Gyurcsány Ferenc sziporkázóan
ötletelõ ember, de õ a végre nem
hajtott ötletek és a meg nem valósított tervek embere. Tessék
megnézni, hány program, ötlet,
elképzelés hangzott el az utóbbi
években ebben a Házban, és
mennyi valósult meg belõle, sokszor épp az ellenkezõje!
Ha megengedik, néhány szót
szólnék a jelölt úrról is. Mit tudunk róla? Túl sokat nem. Azt
látjuk - s azért ez nem elhanya-

golható szempont, hiszen a politikai kommunikációban nagyon
fontos a látvány -. hogy jól áll
rajta az öltöny, jól köti meg a
nyakkendõjét, és valljuk be, egy
cserkészfiú ábrázatát hordja. De
mi a probléma? Tudjuk azt, ami
letagadhatatlan tény, hogy a
Gyurcsány-kormány minisztere
volt. A Gyurcsány-kormány gazdaságpolitikájának egyik meghatározó személyérõl van szó. Ezt
nem lehet letagadni, és ennek az
eredményeit látjuk.
S még valamit tudunk, amirõl
ma már sok szó esett, és kint azok
a szegény jószágok is ezt gágogják: bizony nem lehet letagadni
azt sem, hogy része volt annak a
cégnek a sorsában, amely sok
ember életét befolyásolta. Ez a
fajta magatartás azt mutatja, hogy
az emberek sorsa iránti érzékenység és felelõsség nem erõs oldala
a jelölt úrnak. Úgy tûnik, hogy a
mozdony új, de a vágány a régi,
hiszen õ is ugyanazok vállára kívánja tenni a terhet, akiknek a
vállán már úgyis sok van. A rövid távú célok érdekében az egyének és a társadalom hosszú távú
érdekeit áldozza fel. Ezt abból a
néhány programelembõl tudjuk,
amelyek képviseletét az õt támogató képviselõkkel aláíratta. Engedjenek meg ebbõl egy-két gondolatot!
Milyen társadalmi csoportokra gondolok? Például a nyugdíjasokra. A nyugdíjasok társadalma nem homogén. Akinek 200
ezer forint fölött van a nyugdíja,
azt talán nem érintik olyan súlyosan azok az intézkedések, amelyeket terveznek, mint azt, akinek
valahol 40 ezer forint körül mozog. Nem szeretnék populista
lenni, de gondoljanak bele, hogy
sok esetben a lakásfenntartás és
az élelmiszer-vásárlás között kell
döntenie egy nyugdíjasnak. Azok
a 40 ezer forintos kisnyugdíjasok,
akik a szegénység vagy talán már
a mélyszegénység szélén állnak,
egy-két olyan intézkedéstõl, amiket a jelölt úr bejelentett, lecsúszhatnak oda, ahonnan már nagyon
nehéz kilábalni.
Szóljunk néhány szót a családtámogatási rendszer átalakításáról! A gyes és a gyed rendszerét is érinteni kívánja a jelölt úr.
Kiket sújt ez? Elsõsorban a gyermekszülésre vállalkozó vagy eb-

ben a kérdésben bizonytalan fiatalokat. Tudjuk, elsõsorban a
gyed a megfelelõ eszköz arra,
hogy a fiatalok vállalják a gyermeknevelés elsõ nehéz éveit. A
dilemma egy ilyen intézkedéssorozat után lehet, hogy a másik
irányba dõl el. És ez már nemcsak
a családokat érinti, hanem a nemzet egészét, a demográfiai helyzet romlását is jelentheti. a jelenleginél is rosszabb és nehezebb
A családi pótlék megváltoztatása elsõsorban a nagycsaládosokat fogja a jelenleginél is reménytelenebb helyzetbe hozni, hiszen
a családok közül õk viselik a legnagyobb terheket. Az otthonteremtési támogatás megnyirbálása kifejezetten családellenes intézkedés, ami megint csak a családalapító fiatalok helyzetét nehezíti meg. Tudjuk nagyon jól,
hogy nemcsak az elsõ gyermek
vállalása, de maga a házasságkötés is mily mértékben esik vissza
és tolódik ki. Ebben a helyzetben
segíteni és nem gátolni kellene a
fiatalokat. Csak gazdasági kérdésekrõl történik elmélkedés és tervezés, a társadalmi problémák
iránt teljes érzéketlenséget mutat
a jelölt. S megjegyezném, a beszédében egy támogatást említett,
s az sem a hazai kis- és középvállalkozókat szolgálná, hanem
az új külföldi befektetõket. Az õ
segítségükre számít, holott a
munkahelyteremtésben a kis- és
középvállalkozások döntõ szerepet játszanak.
A magyar politikai vezetésnek figyelembe kellene vennie
azt, hogy mit akar az ország lakossága. Ez a döntõ kérdés. Az
ország lakossága pedig új választást szeretne. Az új választás azt jelenti, megadjuk a lehetõséget a népnek arra, hogy döntsön, kit kíván a politikai hatalom
birtokába juttatni, s ezzel milyen
utat kíván a nemzetnek szabni.
Túl sokszor hallottuk ma azt a
beszédben, hogy szakértõi kormány, nem szeretnék politizálni, nem pártokhoz kötõdöm.
Vegyük tudomásul, az egyik
szocialista kormány megy, a
másik szocialista kormány jön.
Ebben a parlamentben politikai
pártok támogatják a kormányokat, és ez a kormányzati támogatás a két párt szövetségében
ma minden bizonnyal elindul.
Még egyszer mondom - és ez
a legfontosabb, amit ma kimondhatunk -, az új választások fogják megoldani Magyarország
helyzetét.
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Közérdekû közlemények

Ívóvízünket nem
hagyjuk privatizálni
Ivóvízünket nem hagyjuk privatizálni címmel a Dunakanyar Régió áprilisi számában Vác és
Dunakeszi város polgármestere
hívta fel a figyelmet arra a tényszerû változásra, hogy a Duna
menti Regionális Vízmû Zrt-t
(DMRV-Vác) a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács

állami tulajdonú regionális közmûvállalat folyamatos fejlõdését, üzemeltetését. Ezzel a megvalósításra elõkészített döntéssel, valamint az érintett települések polgármestereinek egyeztetése, véleményeztetése nélkül,
fennáll az érintett települések,
így Nagymaros város lakosainak

(NVT) döntése alapján privatizálásra kerül. Ebben az esetben
fennáll az a veszély, hogy kikerül az önkormányzat hatáskörébõl az 1928-tól mûködõ helyi
közmû létesítmény, amely közel
600 ezer lakos vízi közmû ellátását biztosítja, többek között a
Dunakanyarban élõk részére is.
A privatizálás eredményeként összevonásra kerül a
DMRV és a Tisza Menti Regionális Vízmûvek állami tulajdonú üzletrésze, vagyonkezelõje
pedig az Észak-magyarországi
Regionális Vízmûvek Zrt lesz. A
megtapasztalt véleményekre
alapozva tartani kell attól, hogy
ebben az esetben az összevonás
a cég tõzsdei bevezetését, majd
késõbb annak privatizációját készíti elõ. Az integrációval várhatóan emelkednek a már így is
nehéz terheket jelentõ közmûdíjak, vagyis ebben az esetben a
vízdíj szolgáltatási díja is. Nem
lehet azt sem figyelmen kívül
hagyni, hogy a jelenlegi létesítmények és az ott dolgozók szakmai ismeretei tették lehetõvé az

is - a tõzsdére vitel következményeként -, a várható áremelés, és
a térségi munkahelyek megszûnésének veszélye.
Vác Város Képviselõ-testülete április 23-i 56/2009. (IV.
23.) számú határozatában tiltakozásának hangot adva aláírásgyûjtést kezdeményezett, melyet
városunkban is közreadnak. A
látogatást tevõ aktivistáknál a tiltakozás jegyében aláírásával Ön
is alátámaszthatja ellenvéleményét a DMRV privatizálása
ellen. Az aláírásgyûjtõ-ív a
www.vaci-naplo.hu oldalról
tölthetõ le.
Nagymaros Város Képviselõ-testülete a váci és kistérségi
közös tiltakozást, április 27-i
ülésén a 110/2009 (IV. 27.) számú határozatával megerõsítette,
a tiltakozást az érintettek részére eljutatta.
A megkeresõk részérõl a kérést közreadva és támogatva:
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER
ÉS IVOR

ANDRÁSNÉ

ALPOLGÁRMESTER

Helyi termények árusítási
lehetõsége õstermelõink részére
Kedves Nagymarosiak!
Nagymaros Város képviselõ testülete egyetért azzal az
igénnyel, hogy településünkön a kistermelõk-õstermelõk
részére lehetõséget kell biztosítani terményeik értékesítésére és a kitelepülõk összképének megvalósítására. A jelenlegi gyakorlat szerint a
Magyar utca különbözõ helyein történik az árusítás, mely
többek között balesetveszélyt
jelent és a területen rendezetlenséget mutat.
Az árusítási lehetõség kialakítására ideiglenesen és a
késõbbi piac megvalósítását
megelõzõen megoldásként a
Mátyás étterem és a vasútállomás közötti rész (Millennium sor) alkalmas erre a célra. A behajtani tilos tábla itt
is már a helyére került, így
ezen a területen nincs akadálya a kitelepülésnek, amit

szombatra, és az esetleges kereslet szerint vasárnapra is
tervezünk.
A jelenleg érvényben lévõ
2004. Kt rendelet a közterület
használatáról szóló 12/1992.
(XI. 30.) Kt számú helyi rendelet módosítása alapján, annak 1 §-a szerint:
(1) Nem kell közterületi
használati engedély a helyi õstermelõk részére a kijelölt területen zöldség-gyümölcs árusítására legfeljebb 2 m2 terület erejéig.
Kérjük tehát mindazok jelentkezését, akik a lehetõséggel élni kívánnak.
Fel szeretnénk mérni az
igényt, majd annak tudatában
teszünk lépéseket a megoldás
érdekében.
Visszajelzést, jelentkezést
az alábbi telefonszámra kérjük:
Ivor Andrásné alpolgármester
06-20/414-0712.
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Az iskolánkban történt
Sikeres volt a Kittenberger
Mûvészeti Fesztivál elsõ,
versmondó napja. Az kisebbek versenyében az elsõ és a
harmadik helyezést, a 7-8. osztályosokéban pedig a 3. helyet
sikerült elérniük versenyzõinknek. A díjazottak: Majoros
Regina 1., Bodor Adrienn és
Honti Luca (megosztott 3,
hely), Szlávik Anna és Petrovics Botond (3-3. hely). A zsûri elnökének a Magyar Színház
régi mûvészét, Tolnai Miklóst
hívtuk meg. A rendezést nagyban segítette az iskolaigazgató
által pályázaton nyert pénzösszeg, melybõl a fesztivál
mindhárom rendezvényét finanszírozni tudtuk.
A zenei napon, április 3án már nem versenyszerûen
mutatták be produkciójukat
a kis muzsikusok. Visegrád,
Szob, Zebegény, Budapest zeneiskoláiban és a nagymarosi
Kittenberger Általános és Mûvészeti iskolában készültek fel
a legkiválóbbak bemutatójára.
A szólistákon kívül nagy sikert
arattak a mûvészeti csoportok,
köztük a fuvola- gitár- kamaraegyüttesek és a furulyazenekar, valamint a kitûnõ zongora
négykezesek. A legérdekesebb
mûsorszámot az ütõsök adták
elõ “tomtomra, clavesre, kolompra, üvegekre, maracasra
és sörös hordókra” hangszerelt
darabjukkal.
A néptáncosok egész napos programja városi és kistérségi szinten is nagyon sikeres volt április 22-én. Népszokások ismerete címmel vetélkedõt szerveztek, népi eszközöket állítottak ki, kézmûves
foglalkozásokon látták szívesen az ide érkezõ vendég iskolák csapatait, délelõtt pedig
népi játékokat tanítottak egymásnak az ideérkezõ és a vendéglátó tánccsoportok. Délután fergeteges néptánc bemutatóra került sor. A mûsorban
egy új cigánytáncnak is tapsolhattunk. A Nagymaroson tanító tánctanárok is elhozták gyermek és felnõtt tánccsoportjaikat - kedvcsinálónak, hogy a
szülõk és a gyerekek lássák,
mennyire színes a trianoni határokon kívül és belül élõ magyarság népmûvészete!
A kézmûves foglalkozásokon összefogott az alsó tago-

zat: minden ügyes kezû tanító
segített Scultétyné Jung Erzsi
irányításával. Szponzoraik voltak (a pályázaton kívül) a CBA
és az Alíz cukrászda. Nagyon
köszönjük a szülõknek, hogy
áldozatos munkával varrtak,
öltöztettek, szendvicset kentek,
gyerekeket kísértek- amire a
körülbelül 300 résztvevõt mozgató rendezvényen szükség
volt. Eljöttek az óvodás nagycsoportok is: ismerkedni leendõ iskolájukkal, a rájuk váró
sok szép feladattal. Két civil
népmûvész (Antal Márti és Villányi Gabi) is a rendezvény
mellé állt: rongybabákat varrtak a kézmûves foglalkozáson
a gyerekekkel. A kismarosi
Ciszterci Apátság két nõvére
pedig nemcsak adakozott, hanem el is jött, és korongozni
tanította az érdeklõdõ ifjakat!
Egyszóval: a népmûvészet teljes spektrumából kaptak ízelítõt a nagymarosi és környékbeli gyerekek! A találkozón
örömmel köszöntöttük Végvári Györgyit, városunk iskolája
mûvészeti tagozatának létrehozóját. A szervezõ: Bozóki Mariann, a néptánc tanszak mûvészeti vezetõje volt.
Kistérségi kupa Nagymaroson. A váci kistérség városunkat kérte fel az iskolás gyerekek soron következõ labdarúgó kupájának megrendezésére. A mérkõzésekre és az ünnepélyes díjátadásra április 4én került sor. A nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola minden korcsoportban képviseltette magát. A fiatal focisták
Szokolyáról, Szõdrõl, Acsáról,
Vácról és Galgagyörkrõl érkeztek. A legjobb eredmé-

nyünket a IV. korcsoportban
értük el. A dobogó harmadik
fokára állhatott fel : Radics
Márk, Turi Imre, Maurer András, Szigeti Máté, Duchony
Levente, Mester Ábel, Döbrössy Péter, Scheirich János,
Török Brigitta. Ezúton is gratulálunk nekik!
A papírgyûjtés - melyet
Szlépkáné Árvai Ágnes szervezett -, az egész alsó tagozat
összefogásával két héten keresztül folyt - minden önös
“osztály-érdeket” félretéve,
hogy az alsó iskola udvari játékai újakkal szaporodjanak.
Az Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület és a Közép-magyarországi Folklór
Szövetség felmenõ rendszerû
néptáncversenyén május 3-án,
a Pest megyei és fõvárosi csoportok közül iskolánk cigány
tánccsoportja továbbjutott a két
hét múlva megrendezendõ regionális találkozóra. Nagy
eredmény ez, hiszen már a
megyei fordulóban is jeles,
nagy múltú együttesek vetélkedtek egymással - a két nap
alatt körülbelül 35 versenyszámmal. A továbbjutás mellett táncosaink elnyerték a legjobb tartású táncosok különdíját is. Teljesítményükhöz és
becsületes felkészülésükhöz
(amelyre hétvégi és ünnepnapi szabadidejüket is feláldozták) gratulálunk, kitartást és
sok szerencsét kívánva nekik
ahhoz a megmérettetéshez, ami
hamarosan vár rájuk, hiszen a
közép-magyarországi régió
rendkívül erõs táncegyütteseket mondhat magáénak.
Mi már így is büszkék vagyunk rájuk és vezetõikre: Sánta Gergõre és Biró Annára!

Sport. Heffenträger Zoltán
(7. b) a gödöllõi megyei mezei
futóversenyen 8. lett 140 résztvevõ közül.A kistérségi diákolimpia legutóbbi futóversenyén a következõ eredmények
születtek. 1. korcsoport fiúlány 6-5. hely, 2-3. korcsoport
6. hely, 4. korcsoport fiú: 4.
hel. Iskolánk diákönkormányzatának helyi sakkversenyén 1.
lett Mihály Tamás (7. b) és
Striker Márton (4. b). A pingpong versenyen Döbrössy Péter (8. a) lett az elsõ.
Zene. A Pest Megyei Rézfúvós Versenyen Flamich
Krisztián (4. o.) 2. helyezést
ért el tenorkürtön az 1. korcsoportban. Tanára: Rácz Tamás.
Iskolánk zenei tagozatának
vizsgái május 22-29-e között
zajlanak. A tanévzáró koncert
június elején lesz.
A Föld Napja - a diákok
beszámolója alapján. Hagyományosan minden év április
22-én zajlik iskolánkban egy
akadályverseny, mely a természeti kincsek védelmérõl szól.
Idén a nemzeti parkok témája
köré csoportosultak a kérdések. A versenyt megelõzõ napokban sokat készültünk: tanulmányoztuk a lexikonokat,
csapatzászlókat varrtak a lányok, menetlevelet nyomtattak
a fiúk, csatakiáltásokat találtunk ki, stb. A Duna-parton felállított állomásokon vetélkedtünk, ki tud többet természeti
környezetünkrõl. Különösen
sokat kellett tudnunk a DunaIpoly Nemzeti Parkról, mely
Nagymarossal határos. Kedvelt kirándulóhelyünkön a Remete-barlang közelében még
ibolyát sem szabad szedni!
Idén a víz védelmérõl is sok
kérdést kaptunk. Például ha
minden marosi iskolás pohár
nélkül, folyó víznél mosna fogat, akkor 6400 liter vizet pazarolnánk naponta. Vannak
városok, ahol az ivóvizet boltban árulják, a folyók annyira
szennyezettek. A versenyen
sportfeladatokat is kaptunk,
ezek közül a kerékpározás
közbeni labdavezetés volt a
legérdekesebb. A mi osztályunk, a 7. b Garfield csapata
második lett az elsõ 8. b-s Rózsaszín Párduc mögött. A kisebbek sorrendje: 6. b, 6. a, 5.
a. A környezettudatos csapatok szemételtakarítást is vállaltak.”
MÁK GERGÕ ÉS
PETROVICS BOTOND 7. B
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Siker Szigetújfaluban
Idén iskolánkból két tanuló,
Jaics Regina (4 a) és Bényi
Mercédesz (2/b) jutott tovább Szigetújfaluba, az
ÉMNÖSZ által rendezett német nemzetiségi szavalóverseny megyei fordulójára. A
verseny nem csupán megmérettetés a gyerekek számára, hanem egy élménydús
nap is, ahol az izgalmak
után különbözõ kézmûves
foglalkozásokon vehetnek
részt, így a tapasztalatokon
túl valódi kincsekkel térhetnek haza, hanem egy kis
nemzetiségi találkozó is: ismerkedés a különbözõ sváb
települések népviseleteivel,
nyelvjárásával.
A 3.-4. osztályosok kategóriájában Jaics Regina 3.

helyezést ért el, mellyel bejutott az országos döntõbe.
Mindkét kislánynak gratulálunk, és Reginának sok sikert
kívánunk az országos versenyen!
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN
KITTENBERGER KÁLMÁN
ÁLTALÁNOS ÉS MÛVÉSZETI ISKOLA

Szíria - Libanon
Bejrút, Libanon fõvárosa
olyan, mint az egész ország,
helyenként dél-francia hangulat, békés kávézókkal, de
a szomszéd utca már szétlõve, lerombolt házak, kiégett
templomok. Hihetetlen, hogy
ebben a háborúhoz szokott
országban egy nép éli min-

tük alattunk az utcát, a vonuló katonákat, majd éneklõ részegeket. Sûrû libanoni bort
ittunk, a meleg éjszakában,
emlékeztünk a gyönyörû Szíriára, Baalbekre, Csontváry
cédrusaira és terveztük a további utat Kurdisztán, örmény és azerbajdzsáni népe-

Anyák köszöntése
Valahányszor tulipánt látok, tanítónõ anyám jut eszembe, aki
mindig úgy intézte, hogy május
elsõ vasárnapja valahogy a tulipán jegyében teljen. Az isten
háta mögötti, dunántúli puszta
négyosztályos általános iskolája ezen a májusi vasárnapon,
anyák napján mindig kivirágzott. A nádfedeles tetõn, meg az
iskolaudvar közepén büszkélkedõ vadgesztenyefán ilyenkor
már lelkesen turbékoltak a tavaszi násztáncot bókoló balkáni
gerlék. Az iskolát körülvevõ orgonabokrok felõl ezen a napon
édes illatot lopott a napsugarak
aranyló hajszálai közé a huncut
szellõ. A környezõ pusztákról
besereglõ kisdiákok kezében
pedig ilyenkor már mindig ott
virított az édesanyáknak szánt
tulipán is.
Nem lehet véletlen, hogy a
világ népei szinte vallásos áhítattal tisztelik az anyákat, az
anyaságot, hiszen a táplálékot
nyújtó anya fogalma, amelyhez
eredetileg a tûzhely, a védelmet
jelentõ ház és környék, a nyáj, a
táplálékot adó szántóföld fogalma is társul, sokkal több önmagánál, magába foglalja az anyaföld és a haza képzetét is.
“Édes hazám, fogadj magadba, hadd legyek hûséges fiad”
sóhajtja az anyát, hazát és sze-

retõ kedvest hiányoló József Attila. Mert az anya fogalma tán
attól oly fényesen meleg, hogy
körülötte árnyék is van. Árnyék,
mely nem csak a védettséget, a
békés teljességet jelenti, hanem
a védtelenséget, a hiányt, a kiszolgáltatottságot is. Mert vannak esetek, amikor a terhes nõ
azért nem lesz anyává, mert méhének magzatát nem gyümölcsnek érzi, vagy, mert bár anya
lesz, édessé lennie mégsem sikerül.
Anyának lenni többet jelent
a pelenkázásnál, a szülõi értekezleteken való részvételnél.
Tulajdonképpen ez a legnehezebb feladat, amelyet egy nõ az
életében kaphat. Szeretni a gyerekeit, vezetni, védelmezni, és
mindent odaadni értük. Nehéz
dolog az anyaság, állandóan tele
van az anya kétségekkel és aggodalmakkal, melyek többnyire
megalapozatlanok, az édesanya
mégsem tud kibújni a bõrébõl.
A dolgok állása szerint manapság még (szerencsére) édesapákra is szükség van ahhoz,
hogy szülõ nõk és édesanyák lehessenek. Drága anyukák, ne feledkezzenek meg, az önöket köszöntõ meleg mosolyból, csókokból jusson valamennyi az
édesapáknak is.
NÓGRÁDY LÁSZLÓ

Ismét Négypróba!

dennapjait, fele keresztény,
fele mohamedán, gyilkos feszültségben, de röpködnek a
bombák a szomszéd országokból, és persze vissza.
Tripoliban, épp utcai harcok hét halottal, amikor megérkeztünk. Egy rommá lõtt
bérház egyetlen épen maradt
lakásában kaptunk szobát,
ahol a ház még élõ lakói
összeköltöztek. Este kötéllel
rögzített balkonunkról, néz-

ken át Iránba.
Gyönyörû tájak, vendégszeretõ népek vidéke ez, és
akik fogékonyak az ókori és
iszlám kultúrákra, azok legszebbjét látják ezekben az
országokban.
A többit a vetítésen, a
nagymarosi kertészetben
2009. május 16-án, szombaton 18 órától, telefon: 0627/355-511.
BIGGYPISTI

A Cédrus Egyesület az elsõ,
2000-ben rendezett Négypróba után elhatározta, hogy háromévente megismétli ezt a
rendezvénysorozatot. Az azóta eltelt években kis változásokkal, de sikerült tartani az
ütemtervet.
Az idei évben ismét esedékessé válik a versenysorozat
megrendezése. 2009-ben a következõ idõpontokban és rendezvényeken várjuk a sportolni szeretõket:
1. Június 14.: Kerékpár - A
szokásos Kittenberger-napi teljesítménytúra, 65 és 38 kilométeres táv közül lehet majd választani.
2. Szeptember 26.: Gyalogos teljesítménytúra - a NAHÁT hagyományos rendezvénye, 15, 20, 35, 50 és 95 kilométeres távon lehet indulni.
3. Október 23.: Fut-a-Maros
- futóverseny nemek és korcso-

portok szerint 1000, 2000,
3000 méteres távon.
4. Úszóverseny - meghívásos alapon, csak azoknak, akik
az elsõ három rendezvényen
részt vettek, szintén életkor és
nemek szerint több csoportban.
Aki mind a négy versenyszámban részt vesz, tárgyjutalmat és oklevelet kap. Arany
fokozatú oklevelet kap az, aki
kerékpáron a 65 kilométeres
távot teszi meg, a gyalogos túrán pedig legalább a 35 kilométeres távot teljesíti. A versenyszámokról részletes információt lehet találni a
www.nagymaroscsoport.hu/
cedrus internetcímen.
Az összetett eredménybe az
egyes versenyeken elért helyezések nem számítanak, a teljesítés a fontos!
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt,
CÉDRUS EGYESÜLET
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Idegenforgalmi szakemberek
és újságírók a Dunakanyarban
Kirándulásra invitálta április
24-én a Börzsönybe és a Dunakanyarba a váci Tourinform Iroda és a verõcei székhelyû BTA Idegenforgalmi
Kft a budapesti utazási irodák
képviselõit, a Tourinform irodák munkatársait, a helyi, valamint az országos sajtó idegenforgalommal, gasztronómiával foglalkozó képviselõit. A Budapestrõl indult busz
elsõ állomása Nagybörzsöny
volt, ahol a község nevezetességei közül a Szent István
korabeli templomot, a bányásztemplomot és a LekVár-Lakot mutatta be Batizi
Zoltán polgármester. Ez
utóbbiban a vendégek a házias lekvárok mellett a házi
szörpöket is megkóstolhatták. A csapat ottjártakor is
folyt a befõzés, így még az
üstben kóstolhatták meg a
rotyogó fehérboros citromlekvárt.
Az út ezután a közeli
Ganádpusztára vezetett, ahol
az East-West Fruits Zrt jóvoltából ízletes gyümölcsborokat és -párlatokat kóstolhattak meg a jelenlévõk, így a
fehér, piros és fekete ribizli,
valamint málnabort is.
A csapat következõ úti célja Nagymaros volt, ahol a
Kittenberger Kálmán emlékkiállításon Babály Csaba tárlatvezetõ segítségével bete-

Meghívó
A Nagymarosi Városi Nyugdíjas Klub tisztelettel meghívja a város és az üdülõk lakosságát 2009. június 20-án,
(szombaton) 10 órára a nagymarosi Fõ térre (mûvelõdési
ház elõtt) a Dunakanyar
Nemzetközi Nyugdíjas Klub
találkozóra, melyen az ország
és a határon túli nyugdíjasklubok amatõr mûvészei lépnek fel mûsorukkal. Minden
érdeklõdõk szeretettel várunk! A klub vezetõsége nevében:
MAKRAI FERENCNÉ
KLUBVEZETÕ

kintést nyertek a híres Afrika-vadász életébe, és belehallgathattak a vele készült
rádióinterjúba is.
Ezután a verõcei Csattogó-völgybe érkeztek meg a
kirándulók, ahol a jurtákat és
faházakat mutatta meg a tulajdonos. Ebédre az ugyancsak a Verõcén található
Camelot Club Hotel és Éterembe várták a csapatot, ahol
belekóstolhattak a ház specialitásaiba, és megnézhették a
hotelt, egyebek közt a nászutas lakosztályt is.
A Duna bal partjával való
ismerkedés végsõ állomása

Vác volt, ahol a közelmúltban
felújított és átadott zsinagógát, a fõteret, a Mosolytárat,
a DunaPart Galériát és a Váci
Curia Borház és Borgyûjteményt, ahol egyébként az
egykori nagymarosi pezsgõgyárból - mely késõbb postás
üdülõ lett - való pezsgõspalack is látható.
Az út során azon települések történelmérõl, nevezetességeirõl, amelyeken áthaladt a busz Báthory Gábor,
az Elektro Szignál munkatársa - aki korábban idegenvezetõ volt - részletesen beszélt.

Különleges körutazások
Ismeri Ön a finneket? Finnországi körutazás:
470.000 Ft+ illeték
Helsinki-Szentpétervár-Tallinn A’la carte:
482.400 Ft+ illeték
Rövid bepillantás a Görög Istenekhez: 256.000
Ft + illeték
Nyelvtanfolyamok Angliában: 2 hetes tanfolyam
szállással: 198.000 Ft
Részletekért és egyéb
programokért hívja
irodánkat, vagy
látogasson el honlapunkra:
Tel: 27/350-531
www.bta-utazas.hu

Könyvtári
hírek
A Nagymarosi Városi Könyvtár - pályázaton nyert támogatás segítségével - részben megújult környezetben várja régi és
új olvasóit!
Megújult az épület kapuja,
a folyosó, a termek közül a
gyermekkönyvtári rész és a
közlekedõ/raktár. Új, méretre
készített könyvállványokkal is
gyarapodtunk, melyekhez csak
a faanyagot rendeltük meg, az
összeszerelést, rögzítést Kiss
Péter és Fábián Szilárd végezte. Köszönet munkájukért!
Könyvtárunk könyvállománya 32.000 kötet, melybõl mindenki, aki beiratkozott olvasó,
válogathat, kölcsönözhet. A
folyóiratok régebbi számai is
kölcsönözhetõek.
A könyvtár címe:
Nagymaros, Váci út 11.
Kölcsönzési idõ:
Hétfõ: nincs kölcsönzés
Kedd: 9-12/13-18 óráig
Szerda: 9-12/13-18 óráig
Csütörtök: - 13-16 óráig
Péntek: 9-12/13-18 óráig
Szombat: 8-12 - óráig
Kérjük azokat a Kedves
Egykori (és Jelenlegi) Olvasóinkat, akik már régóta nem
hozták vissza a kikölcsönzött
könyveket, vagy véletlenül
könyvtári könyv került hozzájuk (könyvkartonnal együtt),
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!

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”
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Vitás ügye van, de nem akar pereskedni?
Megromlott a házassága, és békülni vagy válni
akar, de nem akarja a családi
gondokat a bíróságon kiteregetni?
Elege van az évek óta húzódó pereskedésbõl?
Forduljon mediátorhoz!
A mediáció olyan konfliktuskezelési módszer, melyben a
résztvevõk egy semleges személy, a mediátor segítségével
találnak olyan megoldást a
problémájukra, ami minden
érdekelt fél számára elfogadható.
A mediáció lényegesen
gyorsabb és olcsóbb a bírósági eljárásnál. Nem al- és
felperes áll egymással szemben, hanem egyenrangú felek
számukra elfogadható szabályokat állítanak fel a megoldás érdekében. Elmarad a
családot és vállalkozást tönkretevõ, évekig tartó jogi huzavona, így a felek között általában megmarad a jó kapcsolat. A mediáció akkor is
alkalmazható és eredményre
vezethet, ha a felek már beszélõ viszonyban sincsenek
egymással.
Az eljárásban megszületett mediációs megállapodás
a felekre jogilag éppúgy kötelezõ, mint bármilyen szerzõdés vagy bírósági ítélet.
A mediáció leginkább családjogi ügyekben elterjedt
(válás, gyermek-elhelyezés,
gyerektartás és láthatás, vagyonmegosztás), de komoly
szerepe van hagyatéki és
szomszédjogi, valamint cégek közötti gazdasági viták

megoldásában.
Válási ügyekben a
mediátor segítheti a kapcsolat
helyreállítását is, ha erre a felek fogadókészek, de ha mégis a válás mellett döntenek, a
mediációval elkerülhetõvé válik a gyerekek számára is
idegfeszítõ, hónapokig tartó
szembenállás. Egy békés válás után az élet rendezetten
folytatódhat, a gyerekek tapasztalhatják, hogy nem csak
erõvel, erõszakossággal, vagy
a bíróságon lehet konfliktust
kezelni. Ha egy házaspár képes a mediátor segítségével a
válás minden részletében
megegyezni, a megkötött
megállapodás alapján a válás
kimondása csak formaság.
A mediáció egy költségmentes elõkészítõ megbeszéléssel indul, melyen az érintettek külön-külön elmondhatják a konfliktus elõtörténetét. Az ezt követõ
mediációs üléseken a
mediátor érdekegyeztetéssel,
az indulatokat féken tartva
segít létrehozni egy mindenkinek elfogadható, betartható megállapodást.

Ha megoldást keres, vagy
csak kíváncsi a lehetõségekre:
www.dunakanyarmediacio.hu
06-20-4063702

Dolgoztál az NDK-ban?
Országos találkozót szervezünk
2009. június 5-6-7-én.
Helyszín: Balatonlelle, Hotel Lelle
Jelentkezés: www.ndk.hu
Tel.: 06-20/971-8121
Várunk minden érdeklõdõt, aki szívesen
emlékszik erre az idõszakra!

A mûvelõdési ház programjai
Május 11. 11 óra: komolyzenei hangverseny - Filharmónia bérlet
Május 14. 14 óra: a “Polgárõrség valamint a rendvédelmi szervek történelme
- és egy kis Hadtörténet" - kiállítás-megnyitó
Május 16. 17 óra: jótékonysági nóta-est
Május 18. 10 óra: ovis táncház
Május 19. de: vásár
Május 23. Keresztény Ifjúsági Találkozó
Május 24. 17 óra: Békés békétlenek - filmvetítés (malenkij robot)
Május 26. de: vásár
Május 27. 17-18.30 óráig: zongora záróvizsga
Május 28. de: vásár
Május 30. 100 éves az óvoda
Június 05. 17 óra: zárókoncert - zeneiskola

Nagymaros körzeti megbízottja
Horváth Miklós.
Telefon: 06-70/314-3843.

Pedikûrõzést
vállalok,
házhoz
megyek.
Telefon: 06-20/804-7027
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Országos tûzgyújtási
tilalom
Az utóbbi idõben a csapadékmentes idõjárás, valamint az
emberi gondatlanság következtében jelentõsen megnõtt az
avar-, parlag-, nádas- és az erdõtüzek száma.
A tûzesetek megelõzése érdekében az ország teljes területén lévõ erdõkben és az erdõterületek határától számított
200 méteren belüli területen a kijelölt tûzrakó helyen is valamint a közút-és vasút menti fásításokban mindennemû
tûzgyújtás, beleértve a parlag
és gazégetést is, 2009. április
8-tól átmeneti idõre tilos.
A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ tûzvédelmi elõírások betartása
mellett a tilalom idõszakában
is végezhetõ.
Az égetést a 4/2008. (VIII.
1.) ÖM rendelet értelmében a
tûzveszélyes üzemi tevékenységre vonatkozó elõírások szigorú betartása mellett lehet
csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá
venni a 9/2008. (II. 22.) ÖTM

rendelettel kiadott Országos
Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó követelményeit
is.
Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ cigaretta csikket és dohánynemût
ne dobjanak ki a jármûvek ablakán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett
keletkezõ tüzek sok esetben
közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági területeket is veszélyeztetnek.
Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók, valamint a
mezõgazdasági területeken
dolgozók figyelmét arra,
hogy égõ dohánynemût eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell
oltani.
Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával,
késõbbi idõpontban intézkedik
a minisztérium.

Emlékezés Trianonra
Trianon-megemlékezést tartunk Nagymaroson az
Országzászlónál június 5-én, pénteken 18 órakor.
Beszédet mond Kiss Róbert, a Magyar Gárda fõkapitánya. Minden emlékezni vágyót szeretettel várunk!

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
NAGYMAROSI SZERVEZETE

Jelentkezés
fõzõversenyre
A hagyományokhoz híven a Kittenberger Kálmán emléknap keretében idén is megrendezésre kerül a fõzõverseny. A fõzõversenyen
való részvételi szándékot a polgármesteri hivatal munkatársánál,
Nagy Eszter szervezõnél
kérjük jelezni május 29én 12 óráig. Telefon: 0627/595-113.

ÁLLATVÉDÕ SOROK
A MÁTÉ Állatvédelmi
Közhasznú Alapítvány április 1-jén tartott rendkívüli
közgyûlésén, a lemondott
Holtság Ildikó helyébe,
Szalai Lajost választotta
meg a kuratóriumi elnökévé.

felajánlásokat!

Továbbra is igyekszünk a
cicák és kutyusok rászoruló
gazdáinak - a meghirdetett
akciók keretein belül - segíteni. (Kutyák, macskák ivartalanítása és macskák veMostantól kezdve a szettség elleni oltása).
kóborkutyák bejelentését
Híreink:
Bessenbacher Gézánál: 06- 2009 évi elsõ akcióink
70/374-7382-es, az állatkínzást pedig a polgármes- lezárultak, az érdekeltek kiteri hivatal titkárságán: 27/ értesítve. Az alapítvány a
595-118-as telefonszámon költségek 50 százalékát átlehet bejelenteni. További vállalta, összesen 75.000
részletek a polgármesteri forint értékben.
- 2009 évi második akhivatal hirdetõtábláján látciónk várhatóan szeptemhatók.
berben jelenik meg. Kérjük,
A MÁTÉ Állatvédelmi figyelje a kihelyezett gyûjKözhasznú Alapítvány kö- tõhelyeken található inforszöni a kedves adományo- mációkat, valamint a Nagyzóknak adójuk 1 százalé- maros újságban megjelenõ
kát, valamint a készpénz hirdetményeinket!

A Dunakanyar Magyarság Népiskola
Május 29., szombat 18 óra:
Born Gergely: A tájban élõ Attila király I.
Helyszín: Szob, Fekete István Iskola könyvtára

Nagymaros
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Animációs rajzfilmes tábor
A Magyar Rajzfilm Produkciós Iroda Kft az iskolai
szünetekben rajzfilmes táborokat tart a stúdiójában.
A többnapos táborok alatt megismertetik a résztvevõkkel a rajzfilmkészítés titkait. Gyermekszeretõ,
hozzáértõ animátoruk segíti a gyerekeket a filmkészítésben, hogy kedvenc figurájukat életre kelthessék. A kész filmet hazavihetik. A nyári tábort június
22-tõl 5 napos turnusokban tartják.
Jelentkezni a 06-1/250-1355, 06-1/250-0432 telefonszámon a Magyar Rajzfilm Kft. Talent Iskolájában lehet. További információ: www.magyarrajzfilm.hu.

Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5. Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák: Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64. Tel./fax: 27/316-100
HIRDETÉSEK ÉS KÉZIRATOK LEADÁSA
A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Anyakönyvi hírek:
Születtek: Selényi Lajos és Tóth Beatrix fia Vilmos, Hamvas Péter és Hortoványi Gyöngyvér fia Lõrinc, Varga János és Valentin Katalin lánya Dóra, Becsei Péter és Fellegi Mária lánya Enikõ, Dániel Kolos és Baji Éva lánya
Blanka, Barta György és Villányi Adrienn fia Ákos,
Berezvai László és Káposztár Rita fia Soma.
Házasságot kötöttek: Gratzál Zoltán Gábor és Hajek
Csilla.
Elhunytak: dr. Gánti Tibor Vilmos, Flamich Margarete
(Szikriszt Margarete), Szepesi Ádámné (Kaczkó Ilona),
Heffenträger András Jánosné (Kotrucz Mária Anna).
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május 5-tõl 20-ig
Cba sertés zsír
Ász erdélyi szalonna vf.
Ász paprikás erdélyi szalonna vf.
Ász nyári turista vf.
Ász sonka /tömlõs/
Ász bajor grillkolbász /4db-os vac./
Ász paprikás grillkolbász /4db-os vac./
Ász paprikás+bajor grillkolbász /4db-os vac./

0,5kg
1kg
1kg
0,5kg
1kg
1kg
1kg
1kg

139.699.699.599.899.895.895.895.-

(278Ft/kg)
(699Ft/kg)
(699Ft/kg)
(1198Ft/kg)
(899Ft/kg)
(895Ft/kg)
(895Ft/kg)
(895Ft/kg)

Vitalin napraforgó étolaj
La Pedriza olívaolaj sansa
Goccia Doro olívaolaj fémdobozos
La Pedriza olívaolaj extra
Manzanilla olívabogyó pörkölt paprikás
Manzanilla olívabogyó sonkával töltve
Babják 4 tojásos tészták /több féle/
Kelemen 8 tojásos házi tészták /több féle/

1l
1l
1l
0,5l
300gr
300gr
0,5kg
200-250gr

329.799.799.799.269.269.189.89.-

(329Ft/l)
(799Ft/l)
(799Ft/l)
(1598Ft/l)
(897Ft/kg)
(897Ft/kg)
(378Ft/kg)
(445Ft/kg)

Omnia õrölt kávé vac.
Maggi leveskockák /marha,erõ/
Maggi leveskocka /tyúk/

250gr
132gr
132gr

455.245.199.-

(1820Ft/kg)
(1856Ft/kg)
(1508Ft/kg)

Farmer uht tej 2,5%
Alföldi harmat uht tej 1,5%
Német edami sajt
Német trappista sajt
Florin margarin
Florin margarin
Farmer tejföl 20%
Szentkirályi ásványvíz /dús, mentes/
Mizse ásványvíz /dús, mentes/
Theodora ásványvíz /dús, mentes, enyhe/
Red Bull energiaital
Tiger energiaital
Rexona deo /cotton, aloe, biorhy./
Rexona deo /cotton, aloe, biorhy./
Rexona deo /cotton, aloe, biorhy./
Domet szivacs 2db-os
Domet törlõkendõ 3db-os
Domet pamutfelmosó fej
Axe tusfürdõ /több illat/

1l
1l
1kg
1kg
500gr
1kg
375gr
1,5l
1,5l
1,5l
250ml
1l
40ml
50ml
150ml
1csom.
1csom.
1db
250ml

155.129.895.895.129.255.169.89.49.99.269.269.435.435.435.119.159.279.565.-

(155Ft/l)
(129Ft/l)
(895Ft/kg)
(895Ft/kg)
(258Ft/kg)
(255Ft/kg)
(451Ft/kg)
(59Ft/l)
(33Ft/l)
(66Ft/l)
(1076Ft/l)
(269Ft/l)
(10875Ft/l)
(8700Ft/l)
(2900Ft/l)
(60Ft/db)
(53Ft/db)
(279Ft/db)
(2260Ft/l)

Halkonzervek - Tenger gyümölcsei
Officer kaviáros tõkehalmáj pástétom
Officer füstölt tõkehalmáj saját olajban
Füstölt fekete kagyló olajban
Füstölt bébi kagyló olajban
Baby polip növényi olajban
Viking szardínia olajos
Viking szardínia paradicsomos
Classic szardínia paradicsomos mártásban
Palmera tonhal saláták /3 íz/

115gr
120gr
103gr
103gr
185gr
155gr
125gr
125gr
160gr

295.295.269.269.299.139.145.149.265.-

(2565Ft/kg)
(2458Ft/kg)
(2612Ft/kg)
(2612Ft/kg)
(1616Ft/kg)
(897Ft/kg)
(1160Ft/kg)
(1195Ft/kg)
(1656Ft/kg)

HÚS AKCIÓ május 6-tól 16-ig

Üzleteink

Sertés lapocka
Sertés tarja /csontos/
Sertés tarja /csontozott/
Csirke mellfilé
Csirke mell
Csirke szárny
Csirke nyak /bõr nélkül/

2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

895.895.1095.1095.945.499.235.-

(895Ft/kg)
(895Ft/kg)
(1095Ft/kg)
(1095Ft/kg)
(945Ft/kg)
(499Ft/kg)
(235Ft/kg)

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14
Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu - Áraink a készlet erejéig érvényesek!

