2009. február 10. - 120 forint

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város
Kedves Nagymarosiak!
Szívbõl köszönöm a bizalmat!
Nagyon megtisztelõ számomra az a döntés, amit január
25-én újra meghozott a település. A lakosság, véleményem szerint, ezzel a döntésével állást
foglalt az egység, az összefogás,
a bizalom, a város érdekében
történõ együttmûködés mellett.
Az új testület és a bizottságok
már megalakultak, mindannyian
nagy lendülettel kezdtek neki a
munkának. Remélem, az elmúlt
két év tapasztalatai iránymutatást adnak az új testületnek, és
mindenki a konstruktív együttmûködésre fog törekedni. Az új
testületi és bizottsági tagoknak
ezúton is gratulálok és sikerekben gazdag munkát kívánok!
Az elmúlt két év legfontosabb tanulsága, hogy széthúzással nem lehet átütõ sikereket elérni. Kicsit sem szégyellni való,
hogy minden nézetkülönbség
ellenére voltak szép eredmények, és további sikerek felé tettünk fontos lépéseket. Ezeket
megfelelõ toleranciával, és
együttmûködési szándékkal végig lehetett volna vinni. Teljesen
felesleges lépésnek tartottam a
testület feloszlatását, mely a településen megosztottságot és
nem utolsó sorban milliós költséget okozott. Örülök viszont
annak, hogy az új testület az
egyetértés, és összefogás jegyében kezdte meg munkáját. Az
alakuló ülésen Henry Ford gondolatával indult útjára az új városvezetés: „Összejönni – kezdés, együtt maradni – haladás,
együtt dolgozni – siker!”
Ezen útravaló megértése, és
megfogadása valóban sikerre
viheti a testület munkáját, és el-

indíthatja Nagymarost a fejlõdés
útján!
A további munkát illetõen
röviden szeretném összefoglalni a célokat, és a megvalósítandó programok javát. Településünk céljaként az alábbiakat fogalmaztam meg a gazdasági
programban:
„Nagymaros Város Önkormányzatának alapvetõ célkitûzése, hogy kihasználja különleges
természeti adottságait, a még
föld alatt rejlõ termálvíz adta
lehetõségeket mind idegenforgalmi, mind energiahasznosítási szempontból. Féltve õrzött természeti értékeit megõrizve a Dunakanyar vonzerejére és az itt
élõk tudására és szorgalmára
építve megvalósítsa a lakosság
életminõségének javulását. A fejlesztett területek hatására várhatóan megnõ az idegenforgalom és vonzó célpont lesz mind
a hazai és külföldi turizmus,
mind a tõkebefektetés és az önkormányzattól bizonyos mértékig független fejlesztések számára. Munkahelyek teremtésével, a
gazdaság fellendítésével várhatóan élhetõbb környezet jön létre.”
Mindez a város 2008-ban elfogadott gazdasági programjában szerepel, a legfontosabbak
alább olvashatók, részletes leírást pedig az önkormányzat
honlapján a www.nagymaros.hu weboldalon találhatnak.

Folyamatban lévõ ügyek
· Elõkészített termál- és szállodaprogram. A termál projekt,
vagyis a multifunkcionális rekreációs központ egy teljes körû
rekreációs és egészség megõrzõ
programot foglal magába.
· Felsõmezõben 25 ha tulajdon

További célok:

megszerzése. A terület idegenforgalmi, szabadidõs és sport
célú fejlesztése.
· Mind az építkezéssel, mind a
mûködõ objektumokkal új munkahelyek teremtése.
· Megnyert árvízvédelmi pályázat kiviteli terveinek elkészítése, a védelmi rendszer kiépítése.
· Helytörténeti múzeum kialakítása, Kittenberger kiállítás
fenntartása.
· Intézmények megtartása a
továbbiakban is, folyamatos
fejlesztésük. Zene-, tánc- és
képzõmûvészeti oktatás. Óvodai
mini vagy bölcsõdei csoport kialakítása.
· Járdahálózat helyreállítása,
bõvítése.
· Kátyuzási program folytatása.
· Kistérségi szerep további növelése, mikrotérségi szerepkör
erõsítése. (A környezõ települések szolgáltatási és turisztikai
centrumává válni.)
· Duna-part fejlesztése.
· Gesztenyések megmentése.
· Ifjúsági és városi rendezvények, valamint civil szervezetek támogatása.

· Utcák felújítása, különös tekintettel a Rákóczi útra és a
hegyi utakra.
· Belsõ közlekedési rend felülvizsgálata és parkolási rend kialakítása.
· Tiszta udvar, rendes ház program újraélesztése.
· Egyháztörténeti és hajózási
múzeum kialakítása.
· Kálvária felújítása.
· MÁV-épületek hasznosítása,
felújítása a tulajdonossal együttmûködve.
· Hinták építése a Széchenyi sétányon lévõ játszótérre.
· Dézsma utcai présház felújítása, szabadtéri prés kiállítása.
· Boros pincék látogathatóvá tétele.
· Virágosítás, közterületek rendezése.
· “Libegõ-program” elõkészítése.
A város anyagi helyzetére
való tekintettel a fejlesztéseket
pályázatok útján, illetve befektetõk segítségével tudjuk megvalósítani. A lehetõségek maximális kihasználása a legfõbb feladata ennek a szûk két évnek, illetve a következõ ciklus vezetésének. Ehhez minden lehetséges
eszközt fel fogunk használni, és
minden tudást és kapcsolatot be
fogunk vetni. Erre tett esküt az
új testület és a bizottságok, ennek jegyében fogjuk végigdolgozni az elkövetkezendõ idõszakot.
Kívánom, hogy mindannyiunk érdekében, egymás segítésével érjük el a kitûzött célokat,
és az „élhetõbb Nagymaros” mihamarabb megvalósuljon!
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER
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Az önkormányzat bizottságai
Humánügyi bizottság. Elnök:
Rudolf Józsefné. Tagok: Farkas
János, Gaál Tibor, Heinczinger
László, Heininger Ferenc, Német
Imre, Varga Tamás. Külsõ tagok:
Gyom-bolai Gyula, Makári István,

Ritzl Ferenc, Újj Viktor. CKÖ delegált: Kiss Károly
Pénzügyi és gazdasági bizottság. Elnök: Gaál Tibor. Tagok: Farkas János, Grécs László,

Mándliné Szabó Katalin, Nieberl Hollósi Géza, Német Imre, RuKároly, dr. Rendessy Annamária, dolf Józsefné, Varga Tamás. KülSzikriszt Éva
sõ tagok: Büki Miklós, Gaszner
József, Jórász Istvánné, Skoda
Városfejlesztési, környezet- Józsefné, Hetényi Vilmosné, Vilvédelmi és turisztikai bizottság. lányi Béla. CKÖ delegált: Radics
Elnök: Grécs László, Farkas Já- Károly
nos, Gaál Tibor, Heininger Ferenc,
Hollósi Géza, Rudolf Józsefné,
Ügyrendi, összeférhetetlenséVarga Tamás. Külsõ tagok: gi és szavazatszámláló bizottság.
Flamich Gábor, Kok Gábor, Elnök: Német Imre. Tagok: Grécs
Palotay György, Philipp Frigyes, László, Hein-czinger László.

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõtestületének 20/2008. (XII. 18.) rendelete
a helyi adókról szóló 21./2006. (XII. 19.)
számú rendelet módosításáról
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének 21/2006.
(XII.19.) rendelete (továbbiakban:
Rendelet) módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 13. § bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
(1) Az adó alapja az építmény
m2-ben számított összes hasznos
alapterülete
(2) Valamennyi tulajdonos által
írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a
tulajdonosok az adóalanyisággal
kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
(3) Az adó mértéke
a.) az ingatlan-nyilvántartásban
nem lakásként (építmény, üdülõ,
nyaraló, mezõgazdasági épület)
megjelölt épület – a b.) pontban
meghatározottak kivételével- esetében 800 Ft/m2
b.) garázs esetében 250 Ft/m2
c.) belterületi az ingatlan-nyilvántartásban lakásként megjelölt
épület esetében: 250 Ft/m2
(4.) A vállalkozások céljára szolgáló, illetve azt közvetlenül kiszolgáló épület, épületrész, helyiség esetén egységesen 250 Ft/m2

(5.) Az adókedvezmény mértéke a településen építményüket folyamatosan egész évben állandó lakás céljára használó, az építményben állandó lakóhellyel rendelkezõ
adózók esetében
a.) 1 fõre esõen 25 m2-ig 100
Ft/m2
b.) 1 fõre esõen 50 m2-ig
amennyiben a lakás használója
egyedülálló nyugdíjas 100 Ft/m2
(6.) A (4.) bekezdésben meghatározott ingatlanok esetén amennyiben azt olyan vállalkozás használja, amely iparûzési adót fizet, az
adókedvezmény mértéke 100 Ft/m2
(7.) Az adó mértéke évente a
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott megelõzõ év december 31én érvényes jegybanki alapkamat
mértékével emelkedik az adóév január 1. napjával
2. §
E rendelet kihirdetéssel lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. Kihirdetésérõl a helyben szokásos
módon a jegyzõ gondoskodik.
Nagymaros, 2008. december 15.
PETROVICS LÁSZLÓ SK.

Az idõközi önkormányzati
választás eredményei
Választópolgárok száma: 3836 fõ
Szavazóként megjelentek száma: 1899 fõ
Érvénytelen szavazólapok száma: 23 db
Érvényes szavazólapok száma: 1875 fõ
Polgármester lett Petrovics László független jelölt 1001
szavazattal.
A szavazati arány alapján a képviselõ-testület tagjai:
1. Farkas János független - 746
2. Gaál Tibor János független - 671
3. Grécs László független - 975
4. Heinczinger László független 668
5. Heininger Ferenc független - 772
6. Hollósi Géza független - 693
7. Ivor Andrásné független - 828
8. Német Imre független - 761
9. Rudolf Józsefné független - 771
10. Varga Tamás független - 764
11. Zoller Csaba független - 1065
*
Az idõközi önkormányzati választáson még induló polgármester-jelöltekre adott szavazatok:
Szilágyi Erzsébet FIDESZ-KDNP - 567
Zoltai Mihály - 293
Medveczki Zoltán Magyarországi Zöld Párt - 14
További szavazatok a képviselõ-jelöltekre:
Flamich Gábor független - 660
Burgermeister László FIDESZ-KDNP - 648
Kata Sándor független - 642
Villányi Béla független - 639
Bethlen Gábor független - 632
Kiss Péter FIDESZ-KDNP - 626
Fekete Zsolt FIDESZ-KDNP - 603
Koloszárné Mester Judit FIDESZ-KDNP - 591
Bedõ István független - 586
Edöcsény András FIDESZ-KDNP - 584
Szilágyi Erzsébet FIDESZ-KDNP - 579
Janovics Tibor FIDESZ-KDNP - 577
Kok Gábor független - 564
Szepesiné Kreisz Andrea független - 539
Németh Zoltán Pál független - 433
Major László Magyar Kommunista Munkáspárt - 325
Medveczki Zoltán Magyarországi Zöld Párt - 92

A lemondott testület
utolsó ülése

Az elõzõ, 2008. októberében
feloszlott képviselõ-testület január 20-án tartotta utolsó ülését. Az ülést megelõzõen
összevont bizottsági üléseken
kellett volna megvitatni a költségvetést, ám nem volt jelen
városfejlesztési bizottság elnöke, a pénzügyi bizottság szintén határozatképtelen volt. MiPOLGÁRMESTER
HUTTER JÁNOSNÉ SK. vel a testület elé a költségveJEGYZÕ tés csak a pénzügyi bizottság

állásfoglalásával és javaslatával kerülhet, ezért a határozatképes humánügyi bizottság
nem tárgyalt, így a költségvetés-tervezet tárgyalására sem
került sor.
A meghiúsult rendes ülést
követõen Petrovics László polgármester rendkívüli ülést hívott össze, melynek témája a
Duna nagyvízi meder ingatlanokra történõ bejegyzése volt.

Nagymaros
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Letette az esküt az új képviselõ-testület és a polgármester
Lemondtak a képviselõk a tiszteletdíjról
Nagymaros Város Önkormány- gármesteri programját, melyet elfozatának Képviselõ-testülete alaku- gadott a testület. A gazdasági progló ülését január 29-én tartotta a polgármesteri hivatal házasságkötõ termében.
A képviselõ-testület jelöltjeit és
polgármester jelöltet Hollósi Géza,
mint korelnök köszöntötte. „Nagymaroson lakom immár 66 éve, s úgy
gondolom, hogy Nagymaros összes
vezetõjét gyerekkorom óta ismertem. Soha nem volt – véleményem
szerint – olyan vezetése ennek a
városnak, amilyen most lehetne, ha
mi tizenketten egyet fogunk érteni.
Végre eljutottunk odáig, hogy a ki-

lábaljunk a nagy gazdasági válságból - a válság mellett – s egy olyan
fejlõdés útjára lépjünk, amit mindannyian szeretnénk” – mondta egyebek mellett Hollósi Géza.
Ezután a Helyi Választási Bizottság elnöke, Csizmadia Ferencné
adott tájékoztatást a választás eredményérõl, majd a képviselõk és a
polgármester letették az esküt és átvették Csizmadia Ferencnétõl megbízólevelüket.
*
A napirend elfogadása után
Petrovics László, újonnan megválasztott polgármester bevezetõjében
egy, Henry Ford-tól származó idézetet ajánlott a képviselõk figyelmébe, melyet útmutatónak szánt a következõ idõszak feladatainak elvégzéséhez. Az idézet így szól: „Összejönni – kezdés. /Együtt maradni –
haladás. / Együtt dolgozni – siker.”
A polgármester ismertette pol-

ram megismerését követõen kérte a
testület a 2009. évi munkatervben
a törvényi 6 hónapos határidõn belülre ütemezni a gazdasági program
felülvizsgálatának megtárgyalását.
*
A következõ napirend a polgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása volt, melyet
2009. január 26. napjától az érvényes
köztisztviselõi illetményalap 38.650
Ft 12,8 szorzatában 494.720 forint/
hó összegben állapították meg. A
polgármester részére költségátalányt
határoztak meg, amelynek mértéke
a polgármesteri illetmény 22 százaléka, 108.839 forint/hó.
SZMSZ felülvizsgálata.
*
Elfogadta a testület az önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát. A polgármester kérte
az SZMSZ-t a módosításokkal egységes szerkezetbe való foglalását és
a város honlapján való megjelenítését.
*
Az alakuló ülésen történt a bizottságok tagjainak megválasztására. A bizottságok külsõs tagjaira a
jelöltekkel egyeztetve a elnökök tettek javaslatot.
*
Zárt ülésen, titkos szavazással és
minõsített többséggel történt az alpolgármesterek megválasztása. A
képviselõk döntése értelmében alpolgármester lettek Zoller Csaba és
Ivor Andrásné képviselõk. Az alpolgármesterek feladatukat társadalmi megbízatásban látják el, részükre a képviselõ-testület tiszteletdíjat nem állapít meg.
*
Napirenden szerepelt a képviselõk tiszteletdíjának megállapítása is.
A képviselõ-testület tagjai úgy határoztak, hogy a város anyagi helyzetére való tekintettel nem kívánnak
tiszteletdíjat megállapítani az elnökök és a tagok számára a bizottsági, valamint a képviselõi munkájukért.

*
Az egyebek napirenden szerepelt a Nagymarosi újság ügye. Megismerve a szerkesztõ lemondási
szándékát a képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
Dunapress Bt vállalkozóval, annak
84.000 forint összegû ajánlatát elfogadva kössön 2009. február 1-tõl
2009. március 31-ig szóló határozott
idõre a Nagymaros újság elõállítására, szerkesztésére és terjesztésére
vállalkozási szerzõdést. A képviselõ-testület az újság további fõszerkesztõi feladatainak ellátására, terjesztésére pályázatot ír ki.
*
Rendkívüli ülésen tettek esküt a
külsõ bizottsági tagok
Továbbra is árulja a tejterméket
a csomádi vállalkozó
A képviselõ-testület február 2án rendkívüli ülést tartott, melyen
elõször a külsõ bizottsági tagok
megválasztására és eskütételére került sor.

biztonságosabb üzemeltetésére. Felkérték a polgármester, hogy a szakértõi javaslat alapján és hirdessen
meghívásos ajánlattételes pályázatot a teljes IT rendszer kialakítására, fejlesztésére és üzemeltetésére,
melyre minden érintett helyi vállalkozót is meghív. A pályázatok alapján kötött szerzõdések együttes
összege sem a fejlesztés, sem az üzemeltetés tekintetében nem haladhatja meg a közbeszerzési értékhatárban meghatározott kereteket.
Az egyebek napirendben több
képviselõ tett fel kérdést polgármesternek fõleg a lakosságot érintõ
ügyekben. Ezek között szerepelt
Ivor Andrásné alpolgármester kérése, ha lehet, akkor a Magyar utcában lévõ csomádi, tejterméket árusító helyet – mivel a vállalkozó el
akar menni Nagymarosról, s az gondolja a helypénz miatt – próbálják
itt tartani. Petrovics László polgármester válaszában elmondta, tévedés, hogy a helypénz miatt akart el-

*
A következõ napirendi pont az
önkormányzati informatikai rendszerek és szolgáltatások felülvizsgálata volt. Az elõterjesztés megtárgyalása után a következõ határozat
született: a képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy szakértõvel
vizsgáltassa felül az önkormányzat
informatikai rendszerét és az ahhoz
kapcsolódó szolgáltatásokat. A
szakértõ tegyen javaslatot azok fejlesztésére költséghatékonyabb és

menni Nagymarosról a vállalkozó,
hanem – a többi településhez képest
- kis forgalom játszott szerepet a
döntésében. Petrovics László elmondta: tárgyalást folytatott a vállalkozóval és megegyeztek, nem
megy el, hanem csökkenti azt az
idõt, amikor városunkban árusítja a
tejterméket. A visszajelzések szerint
az árusítási idõ csökkenése forgalomnövekedést eredményezett, így

egyelõre marad a csomádi tejes.
FISCHER ERZSÉBET
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Nagy árat kellet fizetnie a településnek Köszönöm a
tak fel, tudatosan idõzítve az hozni az elveszített évek után,
Tisztelt Nagymarosiak!
bizalmat
és ehhez idõ kell.
Kötelességemnek érzem, idõpontot.
hogy írjak pár sort az idõközi
választások elõtti idõszakról,
melyben én is részt vettem egy
éven keresztül.
Elõzõ években is látogatója
voltam minden egyes testületi
ülésnek, mint nagymarosi állampolgár. Erre mindenkinek
megvolt a lehetõsége, én éltem
vele! Aki ismer, az tudja, hogy
folyamatosan részt vettem a
közéleti munkában és figyelemmel kísértem az elmúlt szomorú hat év “munkáját” is. Ez arról szólt, hogyan kell kettészakítani egy települést, és agyafúrt
munkával kialakítani egy olyan
“ember bázist” akiket lehet befolyásolni, és arra felhasználni,
hogy Nagymaros minél lassabban fejlõdjön.
Ez sajnos bekövetkezett remélem tanulságos volt mindenki számára!
Nagy árat kellett fizetnie
ezért a településnek! Csak nehogy még többet kelljen! Meggyõzõdésem, hogy a testületbõl
ezek az emberek nem hiába áll-

Képzeljük el, ha eddigi bázisuk döntõ többsége ismét rájuk szavaz! Õk biztosak voltak
abban, hogy nyernek! Mi lett
volna? Esetleg õk adják át a
szállodát a termálvíz beruházással együtt. Elõtte ezeket a folyamatokat tudatosan hátráltatták
helyi “vezérük” hatására. Természetesen ez egyéni véleményem, meglátásom. De hiszem,
hogy igaz!
A mostani választás bebizonyította, hogy tanult a Nagymaros az eddigiekbõl és végre odafigyelve, átgondolva jól választott. Õszintén gratulálok
Heininger Ferinek, hogy ismét
bekerült a képviselõ-testületbe,
a többi képviselõnek is nyugodt,
eredményes munkát kívánok.
A polgármester úrnak kívánom, hogy bebizonyítsa, hogy
eredményesen tudja összefogni,
és kezelni ezt a csapatot, az önkormányzati kollégáit és dolgozóit is.
Nagyon fontos! A lakosságtól türelmet kérek, van mit be-

Végezetül remélem, hogy
egyes volt képviselõk elgondolkodnak azon, hogy a politizálásnak hol van a helye. Semmi esetre sem a képviselõ-testületben, az iskolában és az
egyéb közintézményekben! Részükre a tanácsom a következõ: mivel “Nagy Vezérük” kiolthatatlan szereplési vággyal
küszködik, András alakítson
egy színjátszó szakkört, melynek helyszíne lehetne a napközi vagy a Bethlen sörözõ. Talán még maradt annyi hûséges
katonája, akiket félrevezethet,
befolyásolhat. Ehhez ért igazán! Az elsõ darab címe lehetne: “Hogyan tettük tönkre
Nagymarost hat év alatt”. Most
már csak az a kérdés, elfelejtie Nagymaros lakossága, hogy
ez az ember és társai mennyi
kárt okoztak hat év alatt a településnek beteges hatalomvágytól fûtve. Remélem, nem felejtik el.
TISZTELETTEL:
BEDÕ ISTVÁN

Tisztelt Választók, Kedves Barátaim!
Köszönöm a bizalmat, amivel megtiszteltek. Sokakhoz
nem jutott el az üzenetünk,
hogy miért kellett a testületnek
felállnia. Megbüntettek, s nem
választották vissza azokat a
képviselõket sem, akik nagyon
sok áldozatot hoztak már önzetlenül ezért a településért.
Az elmúlt két év semmittevéséhez nem tudtunk tovább
asszisztálni, a város nem hogy
félúton nincs, még az irányt
sem tudta a polgármester megadni. A választás alapján úgy
látszik, hogy többen vannak
azok, akik elégedettek a jelenlegi városvezetõ két éves munkájával. Én nem tartozom ezek
közé, s ezzel nem vagyok
egyedül.
Kérem Önöket, hogy a közéletben zajló eseményeket kísérjék figyelemmel, közös felelõsségünk, hogy ne a közömbösség és az apátia legyen úrrá
rajtunk.
TISZTELETTEL:
SZILÁGYI ERZSÉBET

Lemondott a
szerkesztõ
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy TharanTrieb Marianne, a
Nagymaros újság szerkesztõje január 27-én,
Petrovics László polgármesterhez írt levelében kérte az önkormányzattal kötött szerzõdése mielõbbi felbontását. A kérést a
képviselõ-testület elfogadta és Tharan-Trieb
Marianne szerzõdését
közös megegyezéssel,
azonnali hatállyal felbontotta. A lap folyamatos elõállítása érdekében átmenetileg – az
újabb pályázat kiírásának eredményhirdetéséig - a Nagymaros újságot a Garmondtext
Lap- és Könyvkiadó Kft
állítja elõ.

Nagymaros
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Lemondtak a tiszteletdíjról a képviselõk
A képviselõk az alakuló testületi ülésen döntöttek arról, hogy a város kedvezõtlen anyagi helyzetére való tekintettel lemondanak
a tiszteletdíjukról. Az alábbi táblázatban arról készítettünk összeállítást, hogy mekkora az az összeg, amely törvényesen járna az
alpolgármesterek, képviselõknek és a bizottságok külsõ tagjainak a munkájáért.

Vidám hangulat a harmadik sváb bálon
A Nagymarosi Dunai Svábok
Közösségének rendezvényén
teltházas közönség mellett, a harmadik alkalommal megrendezett
bál igen jó hangulatban telt el. Az
érdeklõdés oly mérvû volt, hogy
minden nagyobb reklám nélkül
teltházzal fogadhattuk a bálozókat. Barátias, vidám hangulatban,
hajnalig tartott a jókedv a batyubálon. Heinczné Cserni Katinak
sikerült az iskola diákjait is megmozgatni, akik kedves, német
nyelvû, dalos mûsorukkal lepték
meg a közönséget. A Nyugdíjas
Klub tagjai, a Die Blumen táncegyüttessel és egy paródiával léptek fel, igen nagy sikerrel. A több
mint 190 fõ részvételével és a
Mányi Sramlizene-kar közremûködésével a fergeteges jókedv garantálva volt.
Jelentõsen tetézte a hangulatot, a 38 darab tombola kisorsolása, mely között a sváb közösség nagyobb értékû háztartási

A bált Ivor Andrásné a Dunai Svábok Közösségének vezetõje nyitotta meg
gépeket is felsorakoztatott, például mikrohullámú sütõ, DVD,
háztartási robotgép, stb.
Természetesen a felajánlások

értéke mindemellett nem elhanyagolható, hiszen helyszûke
miatt felsorolni sem lehet, hogy
a vállalkozók, civil szervezetek
és szimpatizánsok mennyire szívükön viselték támogatásukkal
és tevõleges segítségükkel a bál
sikerét. Köszönet érte, melyet a
következõ lapszámban névre
szólóan is megteszünk.
Mindenkinek kívánjuk, és

minden résztvevõnek köszönjük,
hogy derûs, jókedvû „csapatként”
továbbra is tartsák meg a bálozás
örömének ízét, egészségben, békességben, barátságban, és ilyen
összefogottan.
Köszönettel a Nagymarosi
Dunai Svábok Közösségének
nevében:
IVOR ANDRÁSNÉ
SZERVEZÕ

Meghívó

A Die Blumen együttes elõadását a svábkötényes
Szepa bácsi tánca tette még színesebbé

A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola szeretettel meghívja a “nagymarosi iskolás gyerekek” javára
rendezett jótékonysági “batyu” bálra, amely 2008. február 21-én, este 7 órakor kezdõdik.
A bál helye: mûvelõdési ház, Nagymaros. A jegy ára:
1500 forint A nyitó táncot a 8. osztályosok táncolják.
A bál fõvédnöke: Petrovics László polgármester. Zene:
Heinczinger zenekar. Éjfél körül tombolát húzunk.
Jó szórakozást kíván az iskola közössége!
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Stabilitás és folytonosság
Nagymaros Petrovics Lászlót választotta
A januári idõközi helyi választás után a Kismarosi Kikiáltó
szerkesztõsége interjút készített Petrovics László régi-új
polgármesterrel. Mivel a cikkben fontos témákról esik szó,
a szerkesztõség hozzájárulásával az írást lapunkban terjedelmi okok miatt végrehajtott
némi rövidítéssel közreadjuk.
A januárban megtartott idõközi választáson Nagymaros korábbi polgármestere, Petrovics
László meggyõzõ többséggel
utasította maga mögé a településen indult többi polgármesterjelöltet. Az új képviselõtestület
idõközben – a költségvetés szorító határidõire is tekintettel –
már megalakult, az új képviselõk és a polgármester letették az
esküt és lezajlott a bizottsági
külsõs tagok kiválasztása is. A
választási gyõzelem alkalmából
egy nagyobb lélegzetvételû riport erejéig kerestük fel
Petrovics László polgármestert,
aki sûrû programjai ellenére rendelkezésünkre állt.
- Elõször is engedje meg,
hogy gratuláljak a Kismarosi
Kikiáltó szerkesztõsége nevében
a választási gyõzelemhez. Ön
függetlenként indult a 2006-os
választáson és a mostani idõközi választáson is. Soha nem gondolkodott el azon, hogy elkötelezi magát valamelyik politikai
formáció mellett?
- Természetesen végiggondoltam ezt a dolgot. Véleményem szerint egy viszonylag kis
település nem az országos politikáról szól. Nem szabad, hogy
a helyi vezetés akár ide, akár oda
elkötelezze magát, egy polgármesternek minden lakost képviselnie kell, akár jobb-, akár baloldali, vagy bármilyen más érzelmû. Én függetlenséget ígértem, függetlenséget vállaltam és
ezt továbbra is meg fogom tartani. Aki ismer, tudja, milyen beállítottságú vagyok, ez nem titok. A városvezetés szempontjából azonban teljesen független
voltam az elmúlt két évben és az
is maradok.
- Beszúrnám a kérdést: ez a
beállítottság jobb- vagy baloldali?
- Jobboldali.
- A választásokon a szavazók

nem csupán valami mellett, hanem legtöbbször valami ellen is
szavaznak. Ezt alapul véve, ön
szerint most mire mondtak nemet
Nagymaros polgárai?
- Úgy érzem, hogy leginkább
a széthúzásra és az egymás elleni acsarkodásra. De nemet
mondtak az országos politika érvelésvilágának helyi szinten
való alkalmazására is, és azt is
elutasították, hogy a döntésüket
felülbírálják. Engem négy évre
választottak és hét képviselõ ne
írja felül a település kétharmados többségének a döntését.
- Mint tudja, Kismarosnak is
független a polgármestere. Mi a
véleménye, helyi szinten miért
favorizálják jobban az emberek
a független jelölteket és utasítják el az országos pártok színeit?
- Én most úgy látom inkább,
hogy az elmúlt idõszak eseményei mást igazolnak. Ahogy hallottuk, láttuk, ahol idõközi választások vannak, ott szinte rendre a jobboldal nyer. Nálunk most
független jelölt nyert és több településen szintén független jelöltek nyertek az elmúlt választásokon. Azt hiszem, hogy az igazán kis településeken valóban
jellemzõ az, hogy a függetlenséget respektálják, mert nem szeretnének az emberek helyi szinten nagypolitikába bonyolódni.
Éppen elég problémát okozott a
családok között az elmúlt két
ciklus országos választása. Sokszor barátok, családok távolodtak el egymástól azért, mert
olyan szinten belopta magát a
média által a politika az emberek tudatába, ahogyan az szerintem teljesen megengedhetetlen.
- Az idõközi választás Nagymaroson, mondhatjuk azt, hogy
szimbolikusan is lezárta a ciklus
felét. Ön hogyan értékeli az elmúlt bõ két évet?
- Én úgy gondolom, hogy az
elsõ két év minden új városvezetõ számára egyrészt tanulóidõ,
másrészt elõkészítõ idõszak. Ez
az elõkészítés, úgy érzem, többségében megtörtént. Elõkészítettünk olyan projekteket, amelyek
Nagymaros életét szerintem jelentõsen befolyásolják. Szerencsére már az elsõ két évben sikerült megnyerni az egyik ilyet,
ami az árvízvédelmi pályázat.

Ezen a pályázaton 40,5 milliót
nyertünk tervezésre és elõkészítésre. Ez a tervezés és elõkészítés megindult. Ez várhatóan
2009 második feléig, az év végéig befejezõdik. Ezzel a tervvel a második fordulóra pályázunk, aminek a várható támogatási összege olyan 950-960 millió, ami összességében mintegy
egymilliárdos projektet jelent.
Nagymaroson még nem volt
ilyen volumenû projekt az elmúlt
idõszakban. A másik két ilyen
nagy terv - és ezt nem önkormányzati erõbõl szeretnénk
megvalósítani, mert nincsen rá
anyagi lehetõségünk - a szálloda-, illetve a termálprogram.
Ezeket egyben szoktuk emlegetni, de igazából két különbözõ
programról van szó. A szállodaprogram a régi felvonulási lakótelep területén valósulna meg, ott
egy négycsillagos konferenciaés wellnesszálló létesül, melyre
a tárgyalások végkifejleti szakaszban vannak, így minden
esély megvan rá, hogy a településrendezési terv módosítása
után szerzõdéseket tudunk aláírni.
- Erre várhatóan mikor kerül
sor?
- Szerintem két-három hónapon belül. A településrendezési
terv módosítását leginkább azért
kellett kezdeményezni, hogy ez
a két program megvalósuljon. A
vállalkozók igénye az, hogy gazdaságosan mûködtethetõ projektfeltételeket biztosítsunk a kivitelezéshez. Ezt mi meg is tettük. Az elmúlt másfél évben módosítottuk a településrendezési
szabályozást és ezzel, ha ez a
folyamat lezárul, szabad az út a

két tervnek. A másik terv a termálprojekt, ami a jelenlegi sportpálya területén fog megvalósulni. Erre a területre, erre a helyrajzi számra szól a vízjogi létesítési engedélyünk, amelyet felhasználva szeretnénk még idén
termálkutat fúrni. A termálkút
adatai, eredményei alapján, azok
figyelembevételével létesülne
ott egy kb. 1000-1200 fõt befogadó termálfürdõ és a hozzá tartozó szálloda.
- Tehát akkor mondhatjuk
azt, hogy az elmúlt két év munkái kezdenek beérni?
- Így van. Az „apróságokat”
is gyorsan elsorolnám. Kész tervekkel rendelkezünk a helytörténeti múzeumra, az óvoda-fejlesztésre, a gyerekjóléti intézményre, a gesztenyések megmentésére, a Kálvária felújítására, melyekre pályázatot nyújtottunk be. Van, amit forráshiányra való hivatkozással elutasítottak, illetve van, amelyek értékelése még folyamatban van. A sikertelenekre újra pályázunk.
- Kapcsolódó kérdés: a felvonulási lakótelepen lévõ lakásoknak mi lesz a sorsa?
- A Papp-kertben épült fel
önkormányzati ingatlanon egy
nyolc lakásos társasház. Ez egy
szép, a helyi építészeti stílusba
illeszkedõ épület. Itt van egy önkormányzati lakás, amelyet a telekért cserébe kaptunk az építtetõtõl. Amennyiben sikerül a
szállodaprojektet megvalósítani,
a szerzõdést aláírni, akkor az ott
lakó orvos házaspár ebbe a lakásba tud beköltözni. A rendõrségi alkalmazottak lakhatásáról,
elhelyezésérõl még nem döntöttünk, de erre is vannak lehetõségeink és ezt is meg fogjuk oldani.
- Gyakorolt-e és ha igen, akkor milyen hatást a folyamatban
lévõ ügyekre ez az úgynevezett
interregnum, amit az idõközi választás okozott?
- Mindenképpen gyakorolt.
Ami miatt én kimondottan haragudtam a hét képviselõre, az az,
hogy egy olyan folyamatot hoztak létre ezzel Nagymaroson,
ami nem az összetartást, hanem
inkább a széthúzást erõsíti. Arról már nem is beszélek, hogy
körülbelül egymillió forintos
nem tervezett költséget okoztak
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ezzel, de ami sokkal fontosabb,
az az, amit már mondtam: az
embereket olyan szinten megosztja és olyan viták kerekednek
mindebbõl, amik nem tesznek
jót Nagymarosnak. Nem hiszem,
hogy arra szüksége van egy kisvállalkozónak, hogy az õ boltjában, azért, mert õ valaki mellett
kiáll, egyszóval ezért az õ boltjában a település fele vásároljon
csak. Én azt gondolom, hogy egy
demokratikus választás egy kistelepülésen leginkább a személyes szimpátián alapszik. Általában az emberek azt választják,
akit szeretnek, illetve akiben azt
látják, hogy fog tudni tenni valamit a településért. Nem feltétlenül kell annak az embernek
zseniális képességekkel rendelkezni, elég, ha a település érdekében józan paraszti ésszel gondolkodik, ugyanez igaz a képviselõkre is.
- Az összefogás kérdése a világgazdasági válság apropóján
a nagypolitikában is elõtérbe került. Azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy az összefogás realitása más a nagypolitikában és
más helyi szinten. Ön mennyire
látja reálisnak helyi szinten az
összefogás megvalósulását, figyelembe véve az elõbb elmondottakat?
- Mindenképpen reálisnak látom, a nagymarosiak nagyon
szeretnék látni az összefogást,
mint változást. Ezt a változást én
szeretném néhány olyan intézkedéssel megerõsíteni, mint a személyes kontaktus erõsítése a lakossággal, vagy például a tiszta
udvar, rendes ház program újraindítása. Ennek kidolgozzuk rövid idõn belül a feltételeit és próbáljuk majd arra ösztönözni az
embereket, hogy szépítsék, füvesítsék, virágosítsák a települést
és tartsák tisztán. A közösen vállalt felelõsség erõsíti az összefogást. És természetesen a nagyobb volumenû kérdésekben is
sok minden elindult már. Egy jelentõsebb összefogás látszik
megvalósulni például a mûvelõdési ház tatarozására, és ez mindenképpen dicséretet érdemel.
- Kicsit elszakadva a múlttól
és a jövõ felé tekintve: hogyan
látja ön Nagymaros helyzetét, lehetõségeit az elkövetkezendõ két
évben, milyen kihívások, feladatok elõtt áll a település?
- A legnagyobb kihívás az az,
hogy a régi álmot elérjük, azaz
idegenforgalmi és turisztikai fejlesztések valósuljanak meg. Ebben benne van mindaz, amit már
elmondtam. Természetesen a
nagy volumenû terveknél törekszünk arra, hogy a település ha-
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tárában, vagy azon kívül helyezkedjenek el - ugye a termálprogram is ily módon látszik megvalósulni. Nem túl nagy forgalomnövekedés várható a településen
belül, de mégis gazdasági szempontból és munkahelyek szempontjából nagyon jót fog tenni a
településnek, ebben biztos vagyok.
- Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a hangsúlyt a turizmusra kívánja helyezni?
- Természetesen. Ami a kihívásokat illeti, nagyon nagy kihívás a világgazdasági válság,
ezzel mindenki tisztában van.
Nagyon nehéz lesz akár a jelenlegi, akár más ajánlattevõkkel
nagyon jó kondíciókat kiharcolni, de mindenképpen törekednünk kell arra, hogy elinduljanak ezek a programok.
- Egy ilyen helyzetben, milyen
lehetõségei vannak a hitelfelvételen kívül egy önkormányzatnak, hogy stabilan tartsa magát?
- Ez egy nagyon nehéz dolog.
Mindig az a jelszó – az én elmúlt
két évem legalábbis errõl szólt
–, hogy bevételeket növelni, kiadásokat csökkenteni. A bevételnövelés azért nehéz, mert akár az
országos tendencia miatt, akár a
világgazdasági válság miatt a
vállalkozóknak egyre nehezebb
a helyzete. Az adónövelés tulajdonképpen a halálát is jelentheti
egy vállalkozásnak és egyáltalán
az adó beszedése, befizetése
egyre nehezebb a helyieknek.
Mégis valahol erre kell törekedni, és ezért is fontosak ezek a
nagyprojektek, mert ezek - és
ebben biztos vagyok - sok-sok
nagymarosinak fognak munkát
adni és olyan bevételi többletet
jelenteni, amibõl fogják tudni fizetni adójukat és tudnak boldogulni itt helyben is. Az iparûzési adó növelésében én már nem
látok további lehetõségeket, talán azon kellene gondolkodni,
hogy kevesebb iparûzési adó
több vállalkozónak tenné vonzóbbá Nagymarost és így
hosszútávon kevesebbel, többet
tudnánk beszedni. Ami a költségek csökkentését illeti, a meglévõ nyolc intézményünknek a
mûködtetése évrõl-évre nehezebb feladat az állami támogatások csökkenése miatt. Az adóbevételek növelésébõl tudnánk
ezt egyensúlyozni, de úgy vélem, hogy eljutottunk az önálló
finanszírozás határára. Éppen
ezért törekszünk kistérségi feladatok felvállalására és ezzel
kistérségi plusz normatívák lehívására, illetve törekszünk arra,
hogy ezeket az intézményeket
megpróbáljuk önállóan gazdál-

kodó szervezetekké alakítani. Ez
nem fog gyorsan menni, egy lassú átalakulási folyamatról beszélhetünk. Nem szeretnék intézményt megszüntetni, hiszen
Nagymaroson ezeknek az intézményeknek a szolgáltatásaira
hatalmas igény van és mi nem
visszafejlõdni szeretnénk, hanem inkább elõre nézünk. Mind
a könyvtár, mind a mûvelõdési
ház, mind az idõsek napközi otthona és mondhatnám az összes
többit is, ezek az intézmények
olyan stratégiai fontosságúak,
amit egy ilyen szintû város kér,
követel és elvár. Ha ezek nem
lennének, akkor a jelentõségünk
is csökkenne és visszafelé fejlõdne a település.
- Az elõbb említette a kistérségek kérdéskörét. Ennek kapcsán szeretném megkérdezni,
hogy az elmúlt években milyen
viszonyt tapasztalt a környezõ
önkormányzatokkal? Természetesen mindenekelõtt és elsõsorban Kismarosra gondolok.
- Általában jó a kapcsolatom
a polgármester kollégákkal. Nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani Kismaros önkormányzatával és a polgármester úrral
is. Vannak olyan közös elképzeléseink, amelyeket akár már
2009-ben is sikerülhet megvalósítani. Ilyen például a település
tisztántartására irányuló közös
gépvásárlás. Ezek a berendezések nem csak Kismaroson és
Nagymaroson, hanem a többi
környezõ településen is bevetésre kerülhetnek, ami egyfajta
mikrotérségi összefogás megvalósulását is célozza. De egyéb
szempontból is nagyon jó a viszonyunk, támogatjuk egymás
pályázatait, ötleteit akár még
egymás intézményeit is, ezekre
volt is példa.
- Sokszor felmerült, és most
már egyre aktuálisabban, az önkormányzati szerkezet megváltoztatása, mindenekelõtt például a képviselõk számának csökkenése. Ön szükségesnek tartana egy ilyen átalakulást?
- Szerintem jelenlegi formájukban kellene, hogy mûködjenek az önkormányzatok, hiszen
a nevükben is benne van: önkormányzásól van szó. Ha bárki
más ebbe belenyúlna – akár kistérségi, akár más egyéb formában –, akkor nem érvényesülne
kellõen a helyiek akarata. A létszám csökkentésével azért nem
értek egyet, mert akkor a demokratizmus intézménye kerülne veszélybe.
- Egy utolsó és aktuális kérdés. Hogyan vélekedik a környezetvédelmi hatóság akciójáról,

az idõközben már felfüggesztésre került úgynevezett nagyvízi
meder-eljárásról?
- Ez egy eléggé kétoldalú dolog, ezt is több szempontból kell
vizsgálni. Egyrészrõl valahol
érthetõ a kezdeményezés, mint
ötlet, hiszen azokat az ingatlanokat, amelyeken áradáskor az
adott folyó „látogatást tesz”, valahogy jelölni kell, hogy mindenki (vevõ, eladó, használó)
tisztában legyen azzal, milyen
lehetséges veszélyeket rejt.
Ugyanakkor nagyon rossz lépésnek tartom azt, hogy az ingatlantulajdonosok elõzetes értesítése,
vagy megkérdezése nélkül elindítottak egy eljárást és nem vették figyelembe az ingatlanok
várható értékcsökkenését. A biztosítók ezekre az ingatlanokra
elõre láthatólag nem kötnek biztosítást, a bankok nem adnak rájuk hitelt. Emiatt maximálisan
támogatom a tiltakozó összefogást. Nagymaros egyébként nem
csupán az eljárás felfüggesztését
kérte, hanem a megszüntetését
is. Mi azt is kértük, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályokat
gondolják újra, és hangolják
azokat össze. Ezeknél vegyék
azt is figyelembe, hogy a kormány, a megyei, a helyi önkormányzatok és ezzel az eljáró hatóságok is arra kaptak mandátumot, hogy a lakosság érdekeit
figyelembe véve irányítsák a rájuk bízott területeket. Úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi szabályozásban nem valósult meg,
hiszen már korábban a kártérítés lehetõségét is megszüntették,
a bejegyzéssel pedig korlátoznák
az ingatlanok forgalomképességét. Kértük az ingatlanok egyenkénti felmérését, a hibásan bejelölt ingatlanok esetében a hiba
kijavítását, és ezután egy új eljárás lefolytatását, melyben a
nagyvízi mederként érintett ingatlanok olyan jelölést kapnak,
melyek nem, vagy nem ilyen
mértékben korlátozzák a lehetõségeket. Mi Nagymaroson eddig
is vállaltuk és vállaljuk az árvízi
védekezés felelõsségét és munkálatait, de természetesen kérjük
a védvonal kiépítését. Az árvízvédelmi pályázat kapcsán olyan
védvonal kerülhet kialakításra,
amely mögött nem lesz szükség
a bejegyzési eljárás lefolytatására.
- Értem. Hát ennyi fért a riportunkba, köszönöm önnek a
nyilatkozatot. Még egyszer gratulálok a gyõzelméhez, és kívánok önnek sikerekben gazdag
hátralevõ két évet.
- Köszönöm szépen.
IFJABB
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A nagymarosiak
is tiltakoztak
Felfüggesztették a nagyvízi meder feljegyeztetést
Január elején került a nyilvánosság elé az a hír - s nagy felháborodást keltett -, hogy KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség, mint I. fokú hatóság 2008. november 24-én hatósági eljárást indított a Duna
nagyvízi meder jogi jellegének
megállapítására és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére.
Ez azt jelenti, hogy az I. fokú
hatóság által megállapított nagyvízi meder területén lévõ ingatlanrészeket árvízveszélyes területté akarták nyilvánítani. Az errõl szóló hirdetményt - takarékossági okokra hivatkozva - csak
a polgármesteri hivatalokban
függesztették ki.
A kezdeményezés során a felügyelõség a földhivatalban az
ingatlanokra be akarta jegyeztetni azt a tényt, hogy a terület árvízveszélyes részen fekszik. Ha
ez megtörtént volna, akkor jelentõsen csökken az ingatlanok forgalmi értéke, s a tulajdonosok
kártalanításra sem számíthatnak,
mert az erre vonatkozó jogszabályt tavaly hatályon kívül helyezték.
A hirdetményben közzétett
felhívással az elõzõ képviselõtestület január 20-án rendkívüli
ülésen foglalkozott. A testület a
2/2009. (I. 20.) számú határozatában tiltakozását fejezte ki,
mind az önkormányzati, mind a
lakossági ingatlanok tekintetében, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségnek,
a Duna folyó Nagymaros területét érintõ ingatlanok nagyvízi
meder jellegének feljegyzési eljárása ellen. Felkérte a felügyelõséget az eljárás megszüntetésére, valamint a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot az érintett ingatlanok
nagyvízi meder jellegének felülvizsgálatára és korrigálására.
“Szükségesnek látjuk még az
eljárást megalapozó jogszabályi
környezet felülvizsgálatát és
módosítását, valamint a kártalanítás biztosítását. Kérjük a továbbiakban az egyes ingatlantulajdonosok korrekt tájékoztatását!” - olvasható a határozatban,

amelyet elküldött az önkormányzat a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez, a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatósághoz, valamint Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez. Ezt az álláspontot
megerõsítették azok, az ügyben
az érintett nagymarosi polgárok
is, akik a Petrovics László polgármester által január 23-án
összehívott lakossági fórumon
részt vettek.
A Duna folyó nagyvízi meder feljegyeztetése ellen nemcsak a nagymarosiak, hanem a
többi érintett település lakói is
tiltakoztak. A szõdligeti fórumon, amelyet január 13-án tartottak, ott voltak a térség polgármesterei és országgyûlési képviselõi is. Harrach Péter, választókerületünk országgyûlési képviselõje, az országgyûlés alelnöke
ezen a fórumon felszólalásában
kiemelte: a vízügyi törvény és a
kormányrendelet ellentmondásban vannak egymással, például
már a nagyvízi meder definíciója sincs összhangban a két szövegben. “Az árvízvédelem állami felelõsség, ezért erõs és hatékony államra van szükség,
amely meg tudja védeni a polgárait. Az eljárást fel kell függeszteni, a kártérítés módját ki
kell dolgozni, össze kell hangolni a törvényeket, és be kell
adni egy országgyûlési határozati javaslatot, amely kötelezi a
kormányt a szükséges intézkedések meghozatalára, azaz
vissza kell vonni a kormányrendeletet, és újraalkotni.” Ez ügyben Nagymarosról Szilágyi Erzsébet és Janovics Tibor képviselõk is kérték Harrach Péter
országgyûlési képviselõ segítségét.
A vízügyi hatóság a nagyfokú tiltakozás hatására a Duna
folyó nagyvízi meder feljegyeztetési eljárást január 19-i hatállyal felfüggesztette, s csak remélhetjük, hogy a jövõben ebben a kérdésben az érintett ingatlantulajdonosokra nézve
megnyugtató és kedvezõ döntés
születik.

Árvízi védvonal kiépítése
December 19-én aláírásra került a Nagymaros árvízi védvonal kialakítása tárgyában megnyert pályázatunk támogatási
szerzõdése. A döntést követõen a szükséges dokumentumok
beszerzése és elõkészítése
megtörtént, így rendelkezésre
álló idõben megköttetett a projekt megkezdése szempontjából alapvetõ megállapodás.
A projekt elsõ fordulójának
célja a megvalósítás elõkészítése, így a szükséges tervek elkészítése; a megvalósíthatósági változatok elemzése; az ehhez kapcsolódó szolgáltatási
feladatok (közbeszerzések,
menedzsment, kommunikációs
feladatok) elvégzése; és végsõként a II. forduló pályázati dokumentációjának elkészítése.
A szerzõdés mellékletét képezõ ütemtervünk szerint a megvalósítás 2009. januárjával
megkezdõdik, a következõ
ütem pályázati benyújtására
2010. áprilisában kerül sor, az

elõkészítési fejezet lezárására
pedig 2010 augusztusában kerül sor.
Az érintett lakossággal a
szükséges egyeztetések az elõkészítés fázisában megtörténnek, a projekt idõtartama alatt
lakossági fórumon, illetve a
helyi sajtón keresztül a teljes
település számára is folyamatos információkat biztosítunk.
A most megnyert összegbõl
finanszírozott tervezés lezárultával nyílik lehetõség a II. fordulóban pályázni, melyet remélhetõleg mérlegelve az addig belefektetett támogatást
szintén támogatásra érdemesnek tart a kiíró. Az elõkészítés
közel 48 MFt költségébõl
~7MFt önrészt vállalva pályázhatunk a második körben, ahol
közel 1Mrd Ft kivitelezési költség mellé saját erõforrás biztosítása már nem szükséges.
MURÁNYI ZOLTÁN
VÁROSFEJLESZTÉSI
CSOPORTVEZETÕ

Gratulálok, kitartó
munkát kívánok
Polgármester Úr! Tisztelt
Képviselõ Hölgyek és Urak!
Engedtessék meg nekem, mint Nagymaros
egyik legidõsebb polgárának, hogy a választáson elért eredményeikhez gratuláljak, munkájukhoz jó
egészséget, kitartást, és
eredményeket kívánjak,
mindannyiunk, valamint
szeretett városunk épülésére. Õszintén bízom benne,
hogy az Önök elõtt lévõ feladatokat maradéktalanul
meg fogják valósítani a lakosság támogatásával.
Eszembe jut egy történet:
Jean Paul Belmondo, a híres
francia színész egyik filmjét
Mozambikban forgatta. A
felvétel szünetében elhatározta, hogy megfürdik a
Zambézi folyóban. Az elhagyott parton egy tíz év körüli fiúcska játszadozott. A
színész, mielõtt bement volna a vízbe, megkérdezte: fiacskám, nem szoktak ide
úszni a cápák? A fiú megrázta a fejét: ez a folyó torkolata, ide soha nem úsznak

a cápák.
Belmondo belevetette
magát a vízbe, és már onnan
kiabált vissza: - Biztos? A
fiú ugyancsak kiabálva válaszolt: - Biztos uram. Félnek a krokodiloktól.
Az önmagunkban való
kételkedés arra is sarkall,
hogy szigorúan fogjuk, és
újra és újra megmérjük önmagunkat. A biztonság mögött mindig félelem lappang,
az örök félelem, hogy hibázok, hogy nem tudom megoldani azt, amire vállalkoztam. Az ember az egyetlen
élõlény, aki arra is képes,
hogy elgondolkodjon önmaga felõl, ha már belement
olyan folyóba, amibe krokodil lehet, visszafordul, vagy
megbirkózik és gyõz a gonosz ellen.
Hiszékeny ember vagyok, hiszek és bízom, hogy
a mai élet bonyolult zûrzavara apró és nagy küzdelmektõl, gyõzelmektõl viselhetõ el, derûsen jó lelkiismerettel.
NÓGRÁDY LÁSZLÓ
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Emlékezés a málenkij robot áldozataira
A sok-sok imádság, a sorstársak egymást biztató szavai adtak némi védelmet és reményt
A hagyományokhoz híven,
idén is megemlékeztünk a
málenkij robot áldozatairól a
temetõben és a Király utcai
emléktáblánál. A temetõi emlékhelyen Valentin Antalné,
egykori málenkij robotos
sorstárs mondott emlékezõ
gondolatokat. Beszédébõl

gát, testi és lelki megaláztatását, amiben sok más sorstársammal együtt nekem is rész
jutott…
A málenkij robot, a “kis
munka” valójában kemény fizikai munkát jelentett, romeltakarítás, építkezés, bányászat, melyre módszeresen vá-

arra hívta fel a figyelmet,
hogy a málenkij robotra elhurcolt emberekrõl még mindig keveset tudunk, mert ma
errõl Magyarországon még
mindig keveset beszél a média. Fontosnak tartja, hogy
emlékezzünk, és ne feledkezMessze, idegen fogságban zünk meg errõl a tragikus,
sok-sok nagymarosi családot
Hozzád száll a sóhaj.
Dicsérünk és áldunk Té- érintõ eseményrõl.
Az emléktáblánál a
ged könnyes énekszóval.
Kegyelmes, jó Anyánk te- málenkij robotos sorstársak,
Nagymaros Város Önkorkints a foglyokra!
hû magyarjaidra,
Vigasztaló, derûs napfényt adjál fiaidra.
Kegyelmes jó Anyánk tekints a foglyokra!
Ó nagyirgalmú Máriánk,
vezesd õket haza!

idézünk:
“Bús magyarok imádkoznak égi Atyánk hozzád.
Fordítsd felénk magyarokra jóságos, szent orcád.
Sírva-sírunk, fohászkodunk. Hozzád száll a lelkünk,
Ennyi tenger sok fájdalmat
meg nem érdemeltünk.

Több ezerszer hangzott el
ez az ima - és még hány másik! - a málenkij robotra hurcolt emberek ajkán. A borzalmak között csak az imádságokat, a fohászokat hívhattuk
segítségül.
“MÁLENKIJ ROBOT” –
KICSI MUNKA, ahogy az
oroszok hívták ezt a borzalmat, ezt az iszonyatot, soksok ember kiszolgáltatottsá-

logattak össze férfiakat és
nõket egyaránt. Az elhurcoltakról az itthon maradottak
nem kaptak életjelt, hosszú
ideig azt sem tudták, élnek-e
vagy már meghaltak...
Csupán a sok-sok imádság, a sorstársak egymást biztató szavai adtak némi védel-

met és reményt, hogy mindez túlélhetõ. S a hit abban,
hogy az itthon maradottak,
szeretteink, családtagjaink
imái is hazajutásunkat segítik
elõ. Mint ahogy az az imádság is, melyet az értünk aggódó
itthoniak
a
márianosztrai zarándoklaton
énekeltek.
Két versszakát idézem:
Ó nézz le édes Szûzanyánk

Ó nagyirgalmú Máriánk,
vezesd õket haza!”
Az emlékezõ beszéd után
ima és koszorúzás következett, majd pedig közös ének
az elhunytakért. A temetõi
emlékhelynél koszorút helyeztek el a málenkij robotos
sorstárak, Nagymaros Város
Önkormányzata, a Fidesz
Nagymarosi Szervezete és a
Jobbik Nagymarosi Szervezet.
Az emlékezés a Király utcai emléktáblánál folytatódott, ahol Petrovics László
polgármester beszédében,

mányzata és a FIDESZ Nagymarosi Szervezete koszorúzott.
Az emlékezõk közül többen eljöttek a mûvelõdési
házba is, ahol Szlávik Anna
elõadásában az elhurcoltak
Akácos út dallamára írt versét hallgathatták meg a résztvevõk, majd a közös beszélgetésben Szilágyi Erzsébet
édesanyja emlékét – aki szintén málenkij robotos volt elevenítette fel.
MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN
NAGY ESZTER
FOTÓK: KISS PÉTER
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Az igazság legyõzi a gonoszságot, az érték
felülemelkedik a talmin, a hazugság végül leleplezõdik
Szilágyi Erzsébet vendége volt: Jókai Anna
Nem elõször járt nálunk a Kossuth-díjas,
Prima Primissima és
Magyar Örökség Díjas írónõ. A világ és
az ország helyzete azóta semmit nem javult, lelkünknek még
nagyobb szüksége
van bátorításra: Ne
féljünk, és ne csüggedjünk.
Politikai kérdés-e a
magyarság helyzete,
és csak anyagi válságról van-e szó? Elsõsorban lelki-szellemi
erõsségeinket, erõinket pusztítják a mai világban ható sötét erõk.
A normákat, értékeket
ugyanis nem lehet kiiktatni, bár a mai értelmiség nagy része hivatottságát elárulva
ezt teszi. A szabadságból szabadosság lett,
az ember visszaél az
isteni kegyelemmel, a
szabadság adományával, mert eltûnt életünkbõl a mérce, a
mérték. Felteszi a bibliai kérdést: Ki sózza
meg a sót, ha
megízetlenül? Az író,
az értelmiség kötelessége, felelõssége pedig ez lenne: segíteni
azoknak az eligazodásban, akik kevesebb
tálentumot kaptak. Fel
kell mérni,
Mi végre vagyunk
a világon? Errõl egészen mást sugall a
média, mint az ember
belsõ indíttatása. A
média a magányos,
önzõ létre buzdít, hiszen családban élni
nehéz, ami igaz, mert
két különbözõ ember,
eltérõ múlttal és neveléssel kerül össze, és
életüket össze kell
hangolni. De van rá
recept, ha komolyan
vesszük Jézus mondását: “Egymás terhét
hordozzátok”. Rafi-

nált gonoszsággal állunk szembe minden
téren. Nem a patás,
könnyen felismerhetõ
ördöggel, hanem szép
szavú, jól szabott öltönyös, nyakát forgató földi inkarnációjával. Nem nyíltan és
szembe támad, hanem
burkoltan, álságos
szavakkal, jól megidealizálva romboló
eszméit. A nõ testének ura, állítja, és
minden intézkedésével a készülõ életet
pusztítja. Az egészségügyben semmire
sincs pénz, de az
abortuszra többet költenek idén.
Jó-e az az egyéni
érvényesülés, ami
nincs tekintettel másra? - 50 év ideológiai
függésbõl szabadulva
átestünk a ló másik oldalára, az elszabadult
egók világába. Kaparj
kurta, neked is lesz –
lett a mottó. Az oktatás lezüllött, még a tanárt hibáztatják, amikor deviáns diákok
terrorizálják. A család
elleni érv, hogy nincs
rá pénz. Amikor minden intézkedés arra

Magyarságunkról.
Einstein mondta,
hogy Isten nem kockajátékos. Nem véletlenül kerültünk hazánkba, feladatunk
van, valamit õriznünk
kell. 2004. december
5-én a nemzet jóvátehetetlen sebet kapott,
ami összefügg a népszaporulat ijesztõ hanyatlásával. A magyar nép az egész
Kárpát-medencében
elvesztette életkedvét,
az ördögi szavazási
eredménnyel a nemzettest megroppant:
csupán lelki közösséget kellett volna vállalni elszakított testvéreinkkel, de még
irányul, hogy minél ezt az örömet is elvettöbbet elvegyenek a ték az egész magyarcsaládoktól, az élet- ságtól.
pusztító, életellenes
ideológia. NyitottsáEurópáról. Mindig
got propagálnak, Európához tartoztunk
ugyanakkor ravasz és Európa mégis minfarkasok lisztezett dig cserbenhagyott.
mancsukat nyújtják Legutóbb 56-ban, de
be az ajtón. Védekez- napjainkban is. Eurózünk az álságos nyi- pa zászlaját 12 csillag
tottság ellen: ahogy díszíti. Sok misztikus
ajtónkat bezárjuk, a 12 volt a történelemlelkünkbe se enged- ben, Jézus apostolai, a
jünk beletiporni!
Kerekasztal lovagjai –
de minden egység köAz ördög a Terem- zepén volt egy szelletés ellenlábasa
mi erõ – Jézus, vagy a
- A gonosz az év- Grál-lovagok Halászszázadok folyamán királya. Ma a közép
elhitette, hogy nem is üres. Ha ide nem vilétezik. Pedig ha kö- szik be az Élõ Istent,
rülnézünk, minden akkor nem a szeretet
jel arra mutat, hogy fogja szolgálni ez a
erõsen munkálkodik. közösség, hanem a söEgyre nagyobb erõ- tét erõket. Amelyek
vel jelentkezik az egyik legravaszabb
erõnkért, a bennünk megnyilvánulása a
lévõ jóért. Asszimilálódott, tetszetõs forGlobalizáció. Legmában jelenik meg, frappánsabban így detáncolni sem restell – finiálható: Nehezen
ez mind tetszik a ta- tetten érhetõ gazdasánulatlan embernek, gi cselekkel csoportok
holott gyümölcsérõl felosztják egymás köismerni meg a fát. zött a védekezésre
Nézzük meg, milyen képtelen nemzeteket.
szellemi mocsokban Az õsgonosz sok széjárunk térdig, ez a pet ígér Istennel szemgyümölcse.
beszállva – Krisztus is

ígért, ha megváltozunk – a gonosz nem
kér változást, helyettünk világot épít - felépíti a maga világát.
Ezzel Isten majmaként Istent utánozza,
és a helyébe akar lépni. A tudatlan tömegeknél el is foglalta
Isten helyét. Számukra a lét faj- és létfenntartássá silányult. Ha
az élet csupán gürcölésrõl szól, és nincs
benne magasabb értelem, nem éri meg végigélni.
“Lesz még egyszer
ünnep a világon”
(Vörösmarty
Mihály).Ne csüggedjünk mégsem! A mi
feladatunk, hogy a
krisztusi közösséget
elõkészítsük, ami más
lesz,
mint
a
globalizáció. Nekünk
nincs hatalmunk a
globalizációval szemben, de van erkölcsi
hatalmunk: ne hazudjunk, tegyük a dolgunkat és álljunk ki
mellette. Ahogy Teréz anya mondta: a
mérhetetlen szenvedés óceánjából minden nap vegyünk el
egy cseppet. Isten
mindenkink megadta
a lehetõséget, hogy
ezt a munkát elvégezze, de nem szabad abbahagyni. Olyan politikai erõt kell keresni,
amelyik ezt az elvet
leginkább megközelíti. Ha pedig elcsüggedünk, gondoljunk Jézus szavaira: “Én veletek vagyok a világ
végeztéig.”
Köszönjük szépen
Szilágyi Erzsébetnek,
hogy vendégei lehettünk ezen a délutánon,
hogy tanulhattunk és
erõt meríthettünk Jókai Anna szavaiból.
LEJEGYEZTE:
THARAN-TRIEB
MARIANNE
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Õsi hangok Ázsia szívébõl
Január 17-én érdekes mûsort
láthattak az érdeklõdõk a SanTeam-ben: Kanalas Éva népdalénekes filmjét a Dél-Szibériai énekesekrõl. Kanalas Éva
egyedi énekmûvészete elég ismert bizonyos körökben, így
nagy érdeklõdéssel hallgattuk

a rokonai, milyen esetleges kapcsolatuk van a magyarok õseivel, az ott leledzõ kurgánok
mely népek elõkelõit rejtik. (Elárulom: ez a terület volt a szkíták egyik központja, Tuvában
található az ún. Szkíta királyok
völgye több mint ezer halom-

õt élõben.
Az általa készített film az
Ob és Jenyiszej folyók mentén
élõ népek zenéjét mutatta be.
Fantasztikus tájakat, érdekes
embereket láttunk, különös
dallamokat hallottunk. Mivel
valószínûleg kevesen fogunk
eme tájakra elvetõdni, nagy élmény volt a film. Bár érdekelt
volna, hogy az oly sokat emlegetett sámánok mi fán teremnek, miben áll sámánkodásuk
(nem keverendõk össze a táltossal), az ott élõ népek kiknek

sírral, de a szkítákat a régi források hunnak is nevezik, és valószínû, hogy a ma ott élõ török
nyelvû népeknek is volt közük
nagy sztyeppei elõdeinkhez, a
kipcsak törökök a kunok közeli rokonai. Ez magyarázza meg
az olykor felbukkanó magyaros
dallamokat.)
Sokat tanultunk a filmbõl,
köszönet érte, valamint a vendéglátásért a rendezvény szervezõjének, Petrovics László
polgármesternek.
THARAN-TRIEB MARIANNE

Elõadás a könyvtárban
A Dunakanyar Magyarság Népiskola szeretettel vár mindenkit február 13-án, 18 órára a
zebegényi könyvtárba, ahol dr. Varga Tibor lesz
a vendég. Elõadásának címe: Aranybulla.

Kötelezõ kéményseprés
A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft (Vác,
Zrínyi u. 9., telefon: 311-434) értesíti ügyfeleit, hogy a
27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3.-7 §-a értelmében elõírt
kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési önkormányzat közigazgatási
határán belül - 2009. február 1-tõl június 30-ig arcképes
igazolvánnyal rendelkezõ kéményseprõk látják el, valamint díjat szednek.

A Mongol
Nemrégiben lélekemelõ mozifilmet láttam, Szergej
Bodrov filmjét. A káprázatos
szépségû kazahsztáni és mongol tájakon játszódó hiteles
történelmi film Dzsingisz kán
életútját kíséri végig gyerekkorától világhódító hadjáratainak kezdetéig. A fõhõs, tenyerébõl vért serkentve még
gyermekkorában testvéri vérszerzõdést köt egy szomszéd
törzsben élõ ifjúval, barátságuk acélos harcossá nemesedve semmit nem veszít erejébõl. Az összes mongolok
egyesítéséért folyó döntõ ütközetet mégis egymás ellen
kell megvívniuk. A nagy harcosok elszánt keménységével, szemükben szomorúsággal sorakoznak fel seregeik
élén. Tudják, veszíteni nem
lehet, a másik legyõzése
azonban kétes értékû gyõzelemmé válhat. Dzsingisz kán
harcosai gyõznek, a vesztes
sereg vezérét foglyul ejtik.
Mit tennél velem a helyemben? – kérdezi a kán. Mint
ellenségeim vezérét kivégeznélek! – válaszol a fogoly.
Eredj utadra békében – szól
a kán. Nagy hibát követsz el,
ha ellenségednek szabad utat
engedsz – közli a meglepett
vezér. Dzsingisz kán felel:
nem az ellenségem kap szabad utat általad, hanem a testvérem.

Nyolcszáz év távlatából
üzent e nagy lélek, gondolataimat az alábbiak szerint rendezve:
- Meggyõzõdésében támogatva az embernek a jó harcot (a Szent Pál-it) vállalnia
kell, ha mégoly kényelmetlen
is, és mások által meg nem
értett.
- A jó harc ellenben soha
nem lehet nemtelen, és hamis, csakis férfiasan kemény, és a kíméletlenségig
igazságos.
Nagymaros most tele van
harcosokkal. Mindegyik
szentül hiszi igazát, és a saját
elmondásuk szerint mindegyik egyazon nemes célért
vállalja az ütközetet: városunk felemelkedéséért. A
mindent eldöntõ csata végkimenetele mára már ismeretes.
És senki más, csak a Mindenható vonhat pártatlan mérleget: jó harcban, avagy csalárdság által koronáztattak e
meg a gyõztesek. Bárhogy is,
gyõztesként kimondatlan kötelességük: kardjukat hüvelybe helyezni, a vert katonáknak szabad elvonulást hagyni, s a legyõzött ellenfélben
meglátni a testvért.
HEININGER FERENC NEVEZETÛ
HARCOS A VÁLASZTÁSI
EREDMÉNYEK ISMERETE
ELÕTT ADTA LE ANYAGÁT A
SZERKESZTÕSÉGBEN

Tizenöt éve együtt
muzsikálnak
Igazi zenei élményben, zenei
“csemegében” volt részük
azoknak, akik január 31-én ellátogattak a nagymarosi mûvelõdési házba és meghallgatták
LÉNÁRD HAJNALKA és
POLGÁR ÉVA “Jubileumi”
négykezes zongorakoncertjét.
Az ifjú mûvésznõk azért
adták koncertjüknek a “jubileumi” nevet, mert éppen 15 éve
annak, hogy együtt muzsikálnak, együtt mutatnak be négykezes zongoradarabokat.
Remek volt a mûsorválasztás!

Hajnalka és Éva értõ, érzékeny, lírai, virtuóz – és ahol
szükséges volt - játékos elõadásában hallgathattuk meg Schumann: 5 Impromptus-jét, az
impresszionista Debussy:
Petite Suite-t, Weiner Leó vidám Tündérek tánca címû mûvét és a romantikus Grieg: Peer
Gynt szvitjét.
A kicsiny, ám lelkes közönség nagy tapssal jutalmazta a
mûvészeket. Minden résztvevõ
számára feltöltõdést, felüdülést
jelentett ez a hangverseny.
Gratulálunk és köszönjük!
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Az alkotó közösségek viszik 101 éves lenne a magyarok
elõbbre a világot, nem az önzés lelkiismerete, Wass Albert
Dudás János, a nóta szerelmese

A felvidéki Ipolyfödémesben született nóta- és dalénekes megélte az 1946-os kitelepítést, amikor a csehszlovákiai magyarokat megfosztották az állampolgárságuktól. 60 kilogrammos csomaggal telepedett le Berkenyén egy elkobzott sváb házban a szüleivel. Tíz év szorgalmas munkájával új otthont teremtettek maguknak
Nagyorosziban, s a házat és
vele kapott földeket visszaadták eredeti tulajdonosaiknak. 1964-ben nõsült Nagymarosra, azóta itt alapított
otthont, s most már marosinak vallja magát.
- Honnan az éneklés szeretete?
- Gyermekkorom óta énekelek, játszottam amatõr
színjátszó körben. Sajnos
gyermekkoromban nem voltak olyan lehetõségeink,
mint a mai gyermekeknek,
hogy mûvészeti iskolába járhatnak, zenét, hangszert tanulhatnak. Én a magam és
barátaim kedvére nótáztam,
gyûjtöttem a dalokat. Mivel
egyre több helyre kaptam
meghívást, két éve magántanulója vagyok a Szófia utcai mûvészeti iskolának, tíz
éve pedig a Kerekes Katalin
Énekes Stúdiónak. A rendszeres hangképzés olyan az
énekesnek, mint a sportolónak az edzés.
- Kinek az ötlete volt a nótaklub megteremtése?
- Mivel a televízióban és
a rádióban sajnos megszüntették a nótamûsorokat, úgy
éreztem feleségemmel, Ágival, hogy megteremtjük itt
Maroson a nótakedvelõk
számára a lehetõséget, hogy
egy hónapban egyszer közösen énekeljünk, vendégelõadókat hívjunk. Az elsõ elõadásunk 2007. szeptemberében volt, amikor nem voltunk 30-nál többen. Mára
120 fõ körül vagyunk.
Törzsasztalok alakultak, állandó tagjaink vannak, a
szomszéd településekrõl is
jönnek Szobtól Verõcéig.
Rendszeresen fellép a

kismarosi Fülemüle kórus,
legutóbb a szokolyai Dalárda adott fergeteges mûsort.
Rendszeresen hívok elõadókat, volt már nálunk Bokor
János, Demeter Ágnes,
Turay Kiss Mária, Némedi
Pál nóta- és dalénekesek,
Kokas László színmûvész.
Õk ingyen jönnek, csak az
útiköltségüket dobjuk össze
közösen, s aztán én megyek
énekelni az õ közönségüknek.
- Hány fellépése van?
- Teljesen tele a naptáram, járok a XIX. kerületbe,
a Láng Mûvelõdési Házba,
a budapesti Törekvés Dalkörbe, és mindenhova, ahová hívnak. Tavaly voltam
szülõfalumban is, nagyon
nagy szeretettel fogadtak,
magam is meghatódtam,
mennyire õrzik magyarságukat. Ott is rádöbbentem,
hogyha mi nem teszünk
semmit, hogy megõrizzük
népdalainkat, nótáinkat, akkor azok el fognak veszni a
következõ generáció számára. Nótaéneklõ barátaim körében mindig megerõsödöm
abban a hitben, hogy missziót teljesítek, jó magyarnak
lenni. Ezek az emberek nagyon mélyen vallásosak, valódi közösséget teremtettek
a
maguk
számára,
ahová befogadtak. 2008. június 3-tól három napon, 42
órán keresztül énekeltünk,
így megdöntöttük a Guinessrekordot. Mindegyikünkre
negyven perc folyamatos
éneklés jutott, 30 másodperc
múlva jött a következõ. Lelkes közönség tapsolt éjjel,
nappal.
- Rendszeresen látom polgárõrként is.
- Igen, teljesítek szolgálatot ott is. Hiszem és vallom, hogy annak a közösségnek, aki engem befogadott,
ahol otthonra leltem, tartozom annyival, hogy amiben
tudok, segítek. Nem az önzés fogja elõbbre vinni a világot, hanem az alkotó közösségek.
SZILÁGYI ERZSÉBET

Nem lehet eleget emlékezni
és emlékeztetni Wass Albertre, a 101 éve született erdélyi grófra, akinél tragikusabb sorsot kevés ember viselt a 20. században. Halála
után is üldözik szülõföldjén
a román hatóságok – gyilkossággal vádolva – és az
anyaországban az idegenszívûek, akik szobrainak felállítását akadályozzák, írói
munkássága ellen uszítanak.
Wass Albertnek máig
nincs szobra Budapesten közepén, viszont néhány vidéki település szembement a
hazugságárral és megtisztelte a nagy írót és nagy magyart egy-egy szoborral örök
emlékeztetõként. Ilyen hely
Verõce is, ahol Bethlen Farkas polgármester minden
évben megemlékezést tart az
erdélyi író-költõ szobránál.
Idén január elsõ hétvégéjén
Verõce kétnapos programot
szervezett színielõadással,
emlékfutással és a szobor
elõtti ünnepséggel.
“A rabló mindig attól fél
a legjobban, hogy az általa
elrabolt dolgot, annak jogos

tulajdonosa visszaveszi tõle.
Wass Albert a meglopott,
megrabolt magyarság jajkiáltása. Élõ lelkiismerete ma
is mindazoknak, akik látják
és siratják a lassan pusztuló
kárpát-medencei magyarságot, akiknek lelki- és fizikai
fájdalmat okoz a határainkon belüli és azon kívüli kultúránk pusztulása. Wass Albert maga a magyar sors.
Külön-külön és együtt mindannyiunké” – mondta
Dercze Tamás, Újpest polgármestere.
Január 11-én este a nagyváradi Kiss Stúdió Színház
mûvészei – Kiss-Törék Ildikó és Varga Vilmos színmûvészek – nagy sikerrel adták
elõ Wass Albert mûveibõl
összeállított mûsorukat a
nagymarosi Mûvelõdési
Házban. A színészházaspár
nem elõször járt nálunk; elgondolkodtató, szívfájdítóan
szép elõadásuk megint nagy
élmény volt.
Köszönjük Bethlen Gábor volt képviselõnek, hogy
megszervezte az elõadást!
THARAN-TRIEB MARIANNE

Tizenegyen 2553 órát teljesítettek
Évzáró a polgárõrségnél
Mivel a közbiztonság minden nagymarosi lakost
érint, szeretnénk az olvasókat tájékoztatni 2008ban végzett tevékenységeink rövid statisztikájáról
intézkedéseink, észrevételeink részletes felsorolása
nélkül.
A polgárõr egyesület
tagjai 2008-ban 883 esetben, 3014 szolgálati órában,

saját gépkocsikkal 10.662
kilométer teljesítésével láttak el szolgálatot. A teljesített kilométerek után kifizetett üzemanyag 386.615 forintot tett ki. Szükséges megjegyezni, hogy a polgárõrség
30 tagja közül tizenegyen
teljesítettek 2553 órát a 3014
órából.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
NEVÉBEN SZIMON ATTILA

Kérjük adója 1 %-val
támogassa munkánkat! Adószám:
18695230-1-13.
Nagymaros Városért Polgárõr Egyesület
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Szelektív hulladékgyûjtés
Szomorúan tapasztalom, hogy
Nagymaroson szóbeszéd tárgya, hogy a Maros Kft a szelektíven gyûjtött hulladékot
összeönti. Vajon mivel öntjük
össze… a szeméttel? Vagy két
különbözõ szelektív anyagot
öntünk össze? Meggyõzõdésem, egyikkel sem. Valószínûleg az ébreszt egyesekben gyanút, hogy ugyan az a tehergépkocsi (kukáskocsi) gyûjti a szemetet és a szelektívhulladékot
is, de nem egyszerre!
A kukáskocsi kezdésképpen
összegyûjti a szemetet, felviszi
a márianosztrai hulladéklerakóba, onnan a kocsi üresen jön
vissza, hazafelé jövet az üres
kocsiba Szobon, Zebegényben
és Nagymaroson belegyûjtjük a
szelektív hulladék gyûjtõszigetekrõl valamelyik fajta szelektíven gyûjtött anyagot és behozzuk a telephelyünkön lévõ hulladék udvarra. A hulladék udvaron addig tároljuk a behozott
anyagot, amíg akkora mennyiség összegyûlik valamelyik fajtából, amennyivel a kukáskocsi
megtelik, ezután szállítjuk Bu-

dapestre a hasznosító vállalkozásokhoz.
A leírtakból következõen
elõfordulhat, hogy valaki a kukáskocsi szelektív anyag gyûjtése elõtt kb. másfél órával
(ennyi idõ kell a márianosztrai
ürítéshez) látja, hogy a kocsi
szemetet gyûjt, illetve a szelektív anyag gyûjtése után kb. fél
órával (ennyi idõ kell a hulladék udvarra történõ beszállításhoz) már szemetet gyûjt. Elõfordulhat például, hogy üzletbe menet azt látták, hogy a kocsi épp szelektív anyagot gyûjt,
hazafelé menet viszont már
szemetet gyûjt.
Ezidáig is azt kértem, és a
jövõben is azt kérem, ha valaki észleli, hogy probléma van
a szelektív hulladékgyûjtéssel,
azonnal jelezze a 354-313-as
telefonszámra.
2008-ban szelektíven begyûjtött hulladékok mennyisége: papír 20.940 kg; PET (mûanyag) 11.600 kg; üveg 11.096
kg; fém italos doboz 2.160 kg.
GENZELMANN JÓZSEF
MAROS KFT

Értesítjük Önöket, hogy a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt 2009. február 9-tõl, várhatóan február 25-ig
a település ivóvíz elosztóhálózatának öblítését fogja
végezni.
A fogyasztók érdekében történõ hálózat mosatás során elõfordulhat az ivóvíz kismértékû elszínezõdése.
A szolgáltató törekszik arra, hogy ez az egészségre
egyébként ártalmatlan jelenség a legkisebb mértékben
következzen be.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését.
HUTTER JÁNOSNÉ JEGYZÕ

Lakossági tájékoztató az
influenza megbetegedésekrõl
A Közép-magyarországi régió területén 2009. 2. hetével kezdõdõen folyamatosan emelkedik az influenzára jellemzõ tünetekkel orvoshoz fordulók száma.
A háziorvosoktól az ÁNTSZhez beérkezõ jelentések alapján a
régióban az 5. héten mintegy
16.500 beteg jelentkezett influenzaszerû megbetegedéssel. Ez a régió lakosságszámához viszonyítva 0,54 %-os megbetegedési
aránynak (morbiditásnak) felel
meg.
Az európai szakmai minõsítési
kritériumok szerint így kimondható, hogy az 5. héten a Közép-magyarországi régióban magas az influenza aktivitás.
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi
Regionális
Intézet
tisztifõorvosa - az Influenza Bizottság javaslata alapján - látogatási tilalmat rendelt el 2009. február 5-tõl
visszavonásig a régió területén mûködõ Szülészeti-, Csecsemõ és Újszülött, Intenzív Terápiás, Transzplantációs, Haematoló-giai és Onkológiai Osztályokon, továbbá a

Perinatális Intenzív Centrumokban.
A kórházigazgatók saját hatáskörben – a helyi influenza-helyzet
függvényében - más osztályokon
is elrendelhetnek látogatási tilalmat.
Pest megye keleti részén a kiemelkedõen magas influenza aktivitás miatt a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban és a ceglédi Toldy
Ferenc Kórházban minden osztályra kiterjedõ, teljes látogatási
tilalom került elrendelésre 2009.
február 5-tõl visszavonásig.
A kibontakozó járvány miatt
fokozottan javasoljuk az influenza elleni védõoltást, mellyel többnyire megelõzhetõ a megbetegedés, illetve enyhébb lefolyással,
kevesebb szövõdménnyel járó lesz
a kórkép. A háziorvosoknál jelenleg is rendelkezésre áll a térítésmentes influenza elleni oltóanyag
a krónikus betegségben szenvedõk
és a 60 éven felüliek részére.
DR. CSABA KÁROLY
MB. REGIONÁLIS TISZTIFÕORVOS
ÁNTSZ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS INTÉZET

Támogassa a Peter Cerny
Alapítványt a Beteg
Koraszülöttek Gyógyításáért
A Peter Cerny Alapítvány speciálisan felszerelt rohamkocsijai
a 3.022 kivonulás során, 165
ezer 700 kilométert futottak.
Gépi lélegeztetésre 530 esetben
került sor. Hiánypótló, éjjel nappali szolgálatuk Budapesten és
a környezõ nyolc megyében biztosította a koraszülöttek és újszülöttek speciális mentését. Tekintettel arra, hogy az állami támogatás - az Országos Mentõszol-

gálat közvetítésével - a mûködési költségek 86 százalékát fedezi, kérik ha tehetik támogassák
adományaikkal és 1 százalék felajánlásukkal az alapítványt.
A szervezet pontos neve:
Peter Cerny alapítvány a Beteg
Koraszülöttek Gyógyításáért kiemelkedõen közhasznú szervezet. Unicredit Bank 1090002800000014-34030012. Adószám:
19010289-1-42.

Összefogás a
mûvelõdési ház
szépítésére
Jótékonysági délután
lesz a mûvelõdési ház
szépítésére február 28án, szombaton 17 órakor
a mûvelõdési házban.
Fellépõk: nagymarosiak 5-95 éves korig, valamint az iskola tánccsoportja.
Belépõdíj: 500 forint,
de ennél többet is szívesen elfogadnak. Támogatójegy kapható a
könyvtárban!
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A mûvelõdési ház programjai
Február 12., de.: vásár
Február 13., 16,30 óra: Nótaklub
Február 14., 17 óra: IX. Nagymarosi Borverseny és VIII. Nagymarosi Kolbászverseny (a versenyre nevezés elõzõ nap 14-18
óráig)
Február 16., 8-11 óra: angol ruha vásár
Február 16.,17 óra: Krumplizsúr a Városi Nyugdíjas Klub rendezésében
Február 17., de: vásár
Február 20., 17 óra: a felsõ tagozatos az általános farsangi bulija
Február 21., 19 óra: az általános iskola alapítványi batyubálja
Február 24., de: vásár
Február 28., 17 óra: jótékonysági est - mûsoros délután (táncosok, zenészek, versmondók)
Márciusi elõzetes: Március 2., 8-11 óra: angol ruha vásár
Március 3., 10.45 óra: komolyzenei hangverseny diákoknak

Betegek lélekerõsítõ napja
Február 21., Nagymaros
Program: 9-kor mise a templomban. (A szentmisét bemutatja dr.Faragó Artúr, a Váci Egyházmegye kórházlelkésze). 10 órakor elõadások (napközi): 1. “A betegség mint
a lelki növekedés útja” - Czapp Enikõ református lelkész,
lelkigondozó. 2. Egy emlékezetes beszélgetés betegemmel
- Kovácsné Treer Mária Lelkigondozó, Váci Kórház . 1112 óráig beszélgetés (napközi és plébánia) - kiscsoportos
beszélgetés. Lehetõség egyéni beszélgetésre vagy gyónásra. 12 órakor ökumenikus záró áhítat.
Az egyes programok külön-külön is látogathatók!
Szeretettel várunk minden beteget korra, felekezetre és
vallásgyakorlatra való tekintet nélkül!
AZ EGYHÁZKÖZSÉGI KARITÁSZ
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
A nehezen mozgó betegek szállítását a 06-20/917-6016os számon lehet kérni!

Urológiai szûrõvizsgálat
Március 6-án,pénteken
14.30 órától a rendelõben
urológiai szûrõvizsgálat lesz.
PAX CORPORIS ALAPÍTVÁNY

Nyitva tartás: hétfõ - csütörtök zárva, kedd 9-tõl 12-ig,
14-tõl 17-ig; szerda 9-tõl 12-ig, 14-tõl 18.30-ig, péntek
9-tõl 12-ig, 14-tõl 17-ig, szombat 9-tõl 12-ig.

Kérlek szépen, segíts nekünk!
RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
BEFIZETETT ADÓ 1%-RÓL.
Kedvezményezett neve:
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány
NAGYMAROS, SZÍV U. 12.

Adószám: 18700767-1-13
FELAJÁNLÓ NEVE, ADÓSZÁMA:
........................................................
A segítséget hálásan köszönjük!

Kötelezõ tüdõszûrés
Kötelezõ tüdõszûrésen kell részt venni az állandó
bejelentéssel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ, 30 év feletti lakosoknak
A tüdõszûrés helye: Vác Jávorszky Ödön Kórház
Tüdõgondozó Intézet. (Vác, Argentin Döme tér 13., a kórház udvarán lévõ különálló épület).
Idõpontok: február 2. és február 26. között Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 7-tõl16 óráig, bejelentkezés nélkül.
Szûrõvizsgálaton nem kell részt venniük azoknak, akik:
- egy éven belül szûrésen vettek részt;
- a tüdõgondozóban kezelik;
- a kórházban vagy más intézményben részt vettek alkalmassági, vagy tüdõszûrõ vizsgálaton;
- betegségük vagy mozgáskorlátozottságuk miatt
nem tudnak megjelenni.

Nagymaros

Segítse városunk
civil szervezeteit!
Kérjük, támogassa ön is a nagymarosi civil szervezeteket adója 1 százalékával. Az alábbiakban közöljük
a civil szervezetek pontos nevét és adószámát.
Nagymarosi Futball Club 18673168-1-13
Nagymarosi Férfikórus 18688698-1-13
Nagymaros Képzõmûvészeti Egyesület 18687264-1-13
Cédrus Kulturális és Sportegyesület 18680157-1-13
San-Team Szabadidõ Sportegyesület 18679872-1-13
Postagalamb Sportegyesület 18683095-1-13
Református Egyházközség 19829348-1-13
Vízválasztó Természetvédelmi Egyesület 18702721-1-13
Magyar Karitász Házi Szakápolási Szolgálat 19661029-1-43
Dunakanyar Fúvósegyesület 19180148-1-13
Nagymarosi Óvodáért Alapítvány 19185222-1-13
Nagymarosi Polgárõr Egyesület 18695230-1-13
Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete 18685437-1-13
Nagymarosi Sportegyesület 19836533-1-13.
Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány 18669103-1-13
Római Katolikus Plébánia 19829087-1-13
Nagymarosi Gyerekekért Alapítvány 18681897-1-13
Máté Állatvédelmi Közalapítvány 18700767-1-13
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete 18716690-1-13
Pax Corporis Alapítvány 18669969-1-13
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány 19182779-1-13

Anyakönyvi hírek:
Születtek: Néder András és Ács Angelika lánya Doroti
Tiara, Korbadits Roland és Varga erika Ilona fia Ákos,
Kardos Zsolt és Szántói-Szabó Orsolya Mária ikergyermekei Orsolya Mária és Olivér Gábor, kovács Antal és
Nagy Ibolya fia Hunor, Heinczinger Balázs és Szûcs Erika lánya Dóra, Réti József és Szalai Anna Rita lánya Júlia, Kocsis József és Nagy Zsuzsanna fia Milán, Vocskó
György és Gyabronka Boglárka ikergyermekei Virág Julianna és Ábel Tibor.
Házasságot kötöttek: Nagy András és Németh Rozália.
Elhunytak: Matuk György, Kocsis Imréné (sz. Hanzerik
Erzsébet), Simon Mihályné (sz. Seres Margit), Müller
Mihályné (sz. Ritzl Anna), Lénárd Józsefné (sz. Béres
Rozál), Benkó József.

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: Garmondtext Kft.
2167 Vácduka, Petõfi u. 28.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64. Tel./fax: 27/316-100
HIRDETÉSEK ÉS KÉZIRATOK LEADÁSA
A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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Dunakanyar Lakópark Társasház
közös képviselõi tisztség
betöltésére pályázatot hirdet
Feltételek:
Egyéni vállalkozó esetén:
- szakmai önéletrajz
- szakirányú végzettség
- tiszta erkölcsi bizonyítvány
- referencia
- adófolyószámla igazolások
Gazdasági társaság esetén:
- társasági szerzodés
- aláírási címpéldány
- adófolyószámla igazolások
- referencia
A köztartozásokra vonatkozó igazolások (APEH,
Önkormányzat) 30 napnál nem lehet régebbi.
Díjazás megállapodás szerint.
Az írásos pályázat beadásának határideje február 16. az alábbi címen: Dunakanyar Lakópark Társasház, Máté Anna - Dávid György
2626 Nagymaros, Felsomezõ u. 1.
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február 5-tõl 25-ig
Parasztkolbász /Ász/ 1kg
Vastagkolbász /Ász/ 500gr
Füst. fõtt darabolt lapocka vf. 1kg
Füst. fõtt császárszalonna vf. 1kg
Ló vastagkolbász vf. 1kg
Kõrösi trappista sajt /egész, felezett/ 1kg
Ementáli sajt /Product/ /darabolt, egész/ 1kg
Gauda sajt /Product/ /darabolt, egész/ 1kg
Kofa sûrített paradicsom 140gr
Kofa õszibarack befõtt 820gr
Point csemege kukorica 425gr
Dandy sûrített paradicsom 12-14% 400gr
Riso Gallo rizs /indiai-japán-ribe/ 500gr
Kelt tészta liszt 1kg
Petit Beurre keksz 300gr
Cba tejkaramella 80gr
Cba töltetlen savanyú cukor 80gr
Cba gyümölcskaramella 80gr
Éden vegyes-vágott saláta 680gr
Presto cékla saláta 680gr
Parmen csemege uborka 6-9cm 720gr
Dandy csemege uborka 6-9cm 680gr
Bogica csipkebogyó íz 410gr
Bogica málna lekvár 410gr
Sárgabarack lekvár 410gr
Sárgabarack lekvár 820gr
Szilvalekvár 550gr
Hame egész gomba 425gr
Hame szeletelt gomba 850gr
Palmera tonhalsaláta /3 íz/ 160gr
Tuna flakes aprított tonhal szójalében 185gr
Jódozott tengeri só 500gr
Jódozott szórófejes tengeri só 250gr
Szórófejes tengeri só 250gr
Olitália extra olívaolaj 500ml
Hipp tejpépek 250gr
Hipp õszi-mangó gyerektea 200gr
Jacobs Merido õrölt kávé vac. 250gr
Napoleon St. Pierre 0,7l
Las Trales olasz sz. fehérbor 0,75l
Las Meninos olasz sz. vörösbor 0,75l
Fonte Verde ásványvíz /dús, mentes/ 1,5l

875.685.1289.955.1355.995.1265.1055.65.199.99.135.285.109.159.75.65.79.115.115.189.189.185.185.189.279.199.289.379.279.129.79.139.129.995.485.445.355.1065.345.345.49.-

(875 Ft/kg)
(1370 Ft/kg)
(1289 Ft/kg)
(955 Ft/kg)
(1355 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(1265 Ft/kg)
(1055 Ft/kg)
(464 Ft/kg)
(243 Ft/kg)
(233 Ft/kg)
(338 Ft/kg)
(570 Ft/kg)
(109 Ft/kg)
(530 Ft/kg)
(938 Ft/kg)
(813 Ft/kg)
(988 Ft/kg)
(169 Ft/kg)
(169 Ft/kg)
(263 Ft/kg)
(278 Ft/kg)
(451 Ft/kg)
(451 Ft/kg)
(461 Ft/kg)
(340 Ft/kg)
(362 Ft/kg)
(680 Ft/kg)
(446 Ft/kg)
(1744 Ft/kg)
(697 Ft/kg)
(158 Ft/kg)
(556 Ft/kg)
(516 Ft/kg)
(1990 Ft/kg)
(1940 Ft/kg)
(2225 Ft/kg)
(1420 Ft/kg)
(1521 Ft/l)
(460 Ft/l)
(460 Ft/l)
(33 Ft/l)

Üzleteink

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

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

Áraink a készlet erejéig érvényesek!

