Nagymaros

2006. június 5. - a lap ingyenes!

polgárváros, királyi panorámával
Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Aktív párbeszéd a
lakossági fórumon

Belügyminiszteri kitüntetés
Mihály Gábornak

A Pest megye területén végzett árvízi védekezésben,
mentési munkálatokban kimagasló teljesítményt nyújtók tiszteletére, Pest Megye
Védelmi Bizottsága ünnepséget rendezett május 23-án,
délelõtt a Megyeházán. A sikeres helytállásért a kitüntetéseket Szabó Imre, a Megyei
Védelmi Bizottság és Pest
Megye Közgyûlésének elnöFotó: ke adta át. Az ünnepségen a
Fotó: Gál György
Gál György Belügyminisztérium és a Pest
Megyei Védelmi Bizottság aki a tavaszi árvíz idején, mint
Nagy érdeklõdés kísérte a május 12-én 18 órától a mûvelõ- elismerését vette át többek terület-felelõs végzett kiemeldési házban rendezett lakossági fórumot, amelyen a jelenlé- között Mihály Gábor, a HÓD kedõ munkát Nagymaroson.
võk választ kaptak az elõzõ fórumon felvetett, de megoldás- Kft ügyvezetõje (képünkön),
Gratulálunk az elismeréshez!
ra váró kérdéseikre.

Kányádi Sándor:

Kicsi legény,
nagy tarisznya
Horgasinamat verdesõ
tarisznyában palavesszõ,
palavesszõ s palatábla...
Így indultam valamikor,
legelõször iskolába.
Le az utcán büszkén, bátran
lépdeltem a tarisznyámmal.
- Hova viszed, ugyan biza,
azt a legényt, te tarisznya? –
Tréfálkoztak a felnõttek,
akik velem szemben jöttek.
Máskor pedig ilyenformán
mosolyogták a tarisznyám:

» folytatás a 4. oldalon

Megalakult a sváb közösség Nagymaroson!

- Éhes lehet a tudásra
az, akinek ilyen hosszú,
ilyen nagy a tarisznyája.
De csak mentem, még büszkébben,
míg az iskoláig értem.
Az iskola kapujában
gyökeret vert a két lábam.
S álltam, míg csak bátorító
szóval nem jött a tanító.
Rám mosolygott: - Ej, kis legény,
gyere fiam, bátran, ne félj!
Kézen fogott, bevezetett.
Emlékszem, be melegem lett.
Évek teltek, múltak, de még
most is érzem olykor-olykor
jó tanítóm meleg kezét.

Örömmel értesítem mindazokat, akik a sváb kultúrát támogatják, és fontosnak tartják annak megtartását, hogy az elõzõ
havi lapunkban meghirdetett összejövetelre 22-en jelentek
meg. Így bejelenthetem, hogy 2006. május 26-án a jelenlévõ 22 fõ alapító tagként megalakította a “Nagymarosi
Dunai Svábok Közösségét”
Cél: a sváb identitás megtartása, a sváb kultúra felelevenítése, múltunk megtartása, jövõnk tervezése.
A közösségünk tagjai döntöttek arról, hogy minden hónap elsõ szerdáján 18 órakor a Feketesas étteremben klubnapot tartunk, legközelebb július 5-én.

Szeretettel köszöntjük
városunk pedagógusait!

» folytatás a 3. oldalon

A tartalomból
R Beszámoló a képviselõtestület ülésérõl
R Az önkormányzat pénzügyi helyzete
R Örülök, hogy ebben a korban éltem
R Váci Katedra díj Raszler Ritának

» 2. oldal
» 5. oldal
» 8. oldal
» 9. oldal

„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés,
hanem, hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.”
(SZÉCHENYI)
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Beszámoló a képviselõtestület ülésérõl
Lemondott mandátumáról Hollósi Géza
Nagymaros Város Képviselõtestülete május 8-án tartotta
rendes ülését. A napirend elõtti kétperces felszólalók között
volt Hollósi Géza, aki a korábban lemondott Zoller Csaba
helyét foglalta el a testületben.
Hollósi Géza a napirend elõtti
felszólalások után felállt, s bejelentette, hogy lemond mandátumáról, majd elhagyta az
ülés helyszínét, a házasságkötõ termet.
A képviselõk a továbbiakban a napirendek tárgyalása során a következõ határozatokat
hozták:
- elfogadták a lejárt határidejû határozatokról szóló polgármesteri beszámolót;
- foglalkoztak a civil szervezeteknek nyújtandó támogatásokkal. A döntésnél kiemelten támogatták azon egyesületek kérelmét, amelyek sporttevékenységet folytatnak és 18
éven aluli fiatalokkal foglalkoznak;
- megismerték a képviselõk
az élelmiszer közbeszerzésre
vonatkozó eljárás eredményét
és a sikertelen termékcsoportoknál új pályázat kiírásáról
döntöttek;
- döntött a képviselõ-testület arról, hogy a buszközleke-

désre új közbeszerzési eljárást
írnak ki, de elõtte végezzenek
felmérést, hogy milyen igény
van a lakosság részérõl erre a
szolgáltatásra. A buszközlekedésre május 1-jéig volt érvényes szerzõdése az önkormányzatnak, ezért közbeszerzési eljárás keretében hat céget
kértek fel közvetlenül ajánlattételre, ám a megjelölt határidõig, április 25-ig egyetlen
ajánlat sem érkezett;
- határoztak arról a képviselõk, hogy ismét meghirdetik
a kivitelezési tenderfelhívást a
Rákóczi út 14. szám alatti (volt
DURISZ) épület átépítésére és
bõvítésére;
- döntöttek arról, hogy a
gyapjaslepke hernyója elleni
védekezésre vonatkozóan a
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által helyi önkormányzatok vis-maior feladatainak támogatására kiírt felhívásra pályázatot nyújtanak
be;
- létszámcsökkentési pályázat kapcsán nyilatkoztak arról
a képviselõk, hogy az önkormányzatnál létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nél-

Megtisztelõ kinevezés
Vezetõ védõnõi feladatokat lát el július 1-jétõl Vácon
Hirlingné Joó Zsuzsanna, a nagymarosi I. számú körzet
védõnõje. A Verõcén élõ Hirlingné Joó Zsuzsanna a védõnõi munkát – amelyet nagyon szeret - Vácon kezdte, majd
két gyermekének születése után, 1993-ban került Nagymarosra. A 13,5 év itt tartózkodása alatt sok kismamát látogatott meg, számos tanácsot adott, sok nagymarosi gyermek növekedését kísérte figyelemmel csecsemõ kortól,
akik közül többen már befejezik az általános iskolát.
Hirlingné Joó Zsuzsanna lapunk kérdésére elmondta:
megtisztelõ számára az ÁNTSZ felkérése a vezetõ védõnõi feladatra. Az új munkakörében 40 védõnõ munkáját
felügyeli majd Vámosmikolától egészen Szõdligetig. Mint
mondta, nagyon szereti Nagymarost, az itteni embereket,
jól ismeri a területet az életkörülményeket. Szívesen gondol majd az itt eltöltött évekre, helyére új védõnõ kerül.
Gratulálunk Hirlingné Joó Zsuzsannának a kinevezéséhez!

küli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatóan megüresedõ álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetõség;
- megerõsítette a testület az
Észak-kelet Pest Megyei és
Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsa által hozott
döntést, melynek értelmében a
társuláshoz Szokolya is csatlakozik. Emellett hozzájárultak a
tanács által történõ pályázat benyújtásához az EU Önerõ Alap
támogatására vonatkozóan;
- határoztak arról, hogy a
felvonulási lakótelep hasznosítása érdekében helyrajzi számok alapján végeztessenek értékbecslést, majd a téma ismét
kerüljön a testület elé;
- döntöttek arról, hogy a
Dózsa György úti óvoda
tetõfelújítási munkáinak elvégzéséhez nyert 1,800.000.- fo-

rint támogatáshoz a szükséges
önrészt 1,300.154.- forintot
biztosítják;
- elrendelte a testület az áprilisban levonult dunai árvíz
kapcsán keletkezett önkormányzati károk enyhítésére a
Pest Megyei Területfejlesztési
Tanács által helyi önkormányzatok vis-maior feladatainak
támogatására kiírt pályázat benyújtását;
- módosították a szociális
ellátásokról szóló rendeletet;
- a létszámcsökkentés miatt
módosították a költségvetési
rendeletet;
- a képviselõk megismerve
Hadi Péter képviselõ elképzelését a Nagymaros elektronikus
postafiókról, azzal egyetértettek;
- ismételten foglalkoztak a
képviselõk a Diófa u. 73. szám
alatti ingatlan értékesítésével,
1 millió forintért a bentlakó
megvásárolhatja.
Zárt ülésen került sor a városi kitüntetések adományozására, valamint a segélykérelmek elbírálására.
FISCHER ERZSÉBET

Emlékérem a nagymarosi titkárnak
A Vöröskereszt megalakulásának százhuszonötödik évfordulója alkalmából kis ünnepség
keretében nosztalgia találkozót
rendezett május 19-én délután
a váci városházán a Magyar
Vöröskereszt Pest Megyei Vác
Körzeti Szervezete. Az évforduló alkalmából emlékérmeket
adott át Török László megyei
titkár, Remzsõ Zoltánné területi titkár pedig ajándéktárgyakkal jutalmazta a kiemelkedõ tel- megyei titkártól Babics
jesítményt nyújtó települések Ferencné nagymarosi vörösketitkárait, önkénteseit. Emlékér- reszt titkár (képünkön) is.
met vett át ez alkalommal a
Gratulálunk!

FELHÍVÁS. Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdono-

sok figyelmét, hogy az ingatlanuk elõtti járdaszakasz, a
járdaszakasz melletti nyílt árok, valamint az ott lévõ növényzet tisztántartásáról, a hulladékok eltávolításáról, valamint a csapadékvíz zavartalan elfolyásának biztosításáról és a növényzet kezelésérõl (fák, sövények metszése)
gondoskodni szíveskedjenek. Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy, aki az önkormányzat köztisztaság fenntartásáról
szóló rendelete ezen elõírásainak nem tesz eleget, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Együttmûködésüket köszönöm:
HUTTER JÁNOSNÉ, JEGYZÕ
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Megalakult a sváb közösség Nagymaroson!
folytatás az 1. oldalról

Az összejövetelek nyitottak, ahová mindenkit szeretettel várunk.
Jöjjenek el, hallgassák
meg a sváb nyelvjárást, Nagymaros sváb lakosainak történelmét, ami tudvalevõleg az
1700 évektõl számítható, s a
történelmi források szerint
Nagymaros több mint 60 százaléka Mainz-ból betelepített
lakos volt. Ezek a szorgalmas

emberek virágoztatták fel a
vidéken a szõlõ- és gyümölcstermesztést, 1772-ben pedig
nagy építkezések kezdõdtek.
Ekkor épült Nagymaros központja, újra boltozzák a templomot, építik a kálváriát és a
református templomot, továbbá serfõzõ, és vámszedõ házat. A kereskedelem fellendült, a kereskedelmi ellátás
már 1945 elõtt városi színvonalú volt. Kofahajók szállították Budapestre, Bécsbe a szõlõt és a barackot, egyúttal híres és kedvelt nyaralóhellyé
téve a települést.

A II. világháború végén a
kollektív büntetés egyik formájaként 1946. január 4-én
életbe lépett a kitelepítésrõl
szóló végrehajtási rendelet,
melyet Nagymaroson is érvényesítettek. Családok élete
tört ketté, a tragikus sors városunk szinte minden családját valamilyen szinten érintette. Embertõl otthonát, környezetét, faluját, házát, földjét,
kenyerét, vizét emberségesen
elvenni nem
lehet, és nem
is lehetett. S
bár nem a
szomorú
emlékek felelevenítése a
cél, fontos,
hogy tudjuk,
és merjünk a
megpróbáltatásokról
meghurcoltatásokról beszélni,
azonban még fontosabb, hogy
közösségünk által mindenki
megismerje az itt élõk, kedves vidám vendégszeretõ tulajdonságait.
A klubnapokon sváb beszélgetõ kör, zene, jókedv, jövõbeli tervek és sok közös program
várja az érdeklõdõket.
Várunk tehát mindenkit, svábot és nem svábot -, aki
szeretne a sváb nemzetiségi
kultúra felelevenítésében és
megtartásában részt venni.
IVOR ANDRÁSNÉ
SZERVEZÕ

Nagymarosi Ifjúsági Információs Pont
Várunk, ha: egy helyet keresel, ahol
van kivel beszélgetni, ahol jól érzed
magad, ahol a barátaiddal együtt lehetsz; unatkozol és nem tudod, mit csinálj; barátokat keresel; magánéleti
problémáid vannak.
Önkéntes szakemberekkel beszélhetsz problémáidról (teljes körû diszkréció mellett, baráti légkörben, név nélkül): jogi tanácsadás; testi, lelki egészségmegõrzés, konzultáció a szenvedélybetegségekrõl; életvezetési tanácsadás; pályaválasztási, munkavállalási tanácsadás.
Várunk, ha címekre, telefonszámokra, útbaigazításra van
szükséged! Az info. pont helyszíne: az önkormányzat (újonnan épült) ügyfélszolgálati irodája: 2626 Nagymaros, Fõ tér
5. Nyitva: hétköznap 16 órától.
Bármi gondod, bánatod, kérdésed, ötleted van, várunk!

Városfejlesztési és
városüzemeltetési
események május hónapban
- A Fõ tér burkolati felületeinek kivitelezése az erdészet
oldalán elkészült, itt a meglévõ fák védelme érdekében apróbb korrekciók váltak szükségessé, így készült el a
faveremrács beépítése is. Az alsó harmad páros oldalán a
járda szegélye készült el egy hiányzó csatornabekötés kiépítése után a következõ kivitelezési szakasz a járdaburkolás lesz. Befejezõdött a középsõ harmadban a vízvezeték rekonstrukciója, ennek keretében készül még el az erdészet elõtti tûzcsap lesüllyesztése és a volt vedéglõ elõtti
közkút cseréje is – e helyett az utcabútorokhoz illeszkedõ
ivókút lesz elhelyezve. Elkészült a csapadékcsatorna rendszer tisztítása is, felszínre hozva több rejtett hibát is – ezek
kijavítására a burkolatok építése elõtt kerül sor.
Következõ ütemként a dunaparti harmad útburkolatának burkolása, illetve a középsõ harmad kétoldali járdájának burkolása következik, illetve ezzel párhuzamosan a
díszvilágítás kiépítésének befejezõ munkáiban (kandeláberek és fényvetõk elhelyezése) várható.
- A Mainzi utca burkolati felújítása keretében a vízbekötések cseréje, az aknák szintbehelyezése, valamint a
szegélyek átépítése elkészült, június elsõ napjaiban az aszfaltozás is befejezõdik. Sajnos a pályázat nem tette lehetõvé a teljes szélességû közterületi felújítást, így nem kerülhetett sor a járdák felújítására és a szegélyek teljes cseréjére.
- Az árvíz levonulta után a Belügyminisztérium felhívásának megfelelõen megtörtént a lakossági tulajdonokban keletkezett árvízkárok felmérése. Összesen 41 ingatlan felmérésére került sor, amihez a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság váci kollegái nyújtottak segítséget.
- Szintén az árvízzel kapcsolatban készítettük el a károsodott utak felmérését. Itt felsoroltuk az árvízzel közvetlenül érintett út- és járdaszakaszokat, valamint a forgalomeltereléssel okozott másodlagos károk hatásait is. A
felmérés megszabott fajlagos költségeken történhetett, ennek végeredményeképp a becsült kárösszeg 175 millió forintot tesz ki.
- Szintén az árvíz során az önkormányzati tulajdonban
keletkezett károk enyhítésére a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács felé vis-maior pályázatot nyújtottuk be. Ebben szerepelnek az elõzõ pontban említett utak, valamint
az ott el nem számolható károk (zöldfelület, gát, utcabútor…) is.
- Településünkön ez évben is elszaporodott a gyapjaslepke hernyója, ami az elõzõ évi károsítás hatását vetíti
elõre. Ennek megelõzése érdekében a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács intézményén keresztül lehetõség nyílt
a település közterületeit érintõen a védekezés költségeinek teljes megtérítésére. A Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat támogató nyilatkozata alapján vis-maior
pályázatot nyújtottunk be, mintegy 16 ha területre, összesen 271 ezer forint költség megtérítése iránt.
EDÖCSÉNY ANDRÁS, POLGÁRMESTER,
MURÁNYI ZOLTÁN, VVO OSZTÁLYVEZETÕ
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A helyi buszközlekedésérõl
Elõzõ lapszámunkban és a
május 12-i lakossági fórumon
már tájékoztatást adtunk.
Vizsgáljuk a buszközlekedés
megoldásának lehetõségét.

Nagymaros

Aktív párbeszéd a
lakossági fórumon

ben, de 100-nál kevesebben
jelezték igényüket 6.30 és
7.00 óra, illetve 15.00 és folytatás az 1. oldalról
17.00 óra között.
Az összejövetelen szó volt
A vonaljegyre legtöbben még a városcímer esetleges újratervezésérõl, a helyi buszközVállalt anyagi hozzájárulás
lekedésrõl, az árvízi károkról,
a Fõ tér rekonstrukciójáról, a
folyamatban lévõ és az ez évre
tervezett fejlesztésekrõl.
Elõször Edöcsény András
polgármester részletes tájékoztatót adott arról, hogy az
elõzõ fórumon felvetett kérdések nyomán milyen intézkedések történtek, majd annak kapcsán, hogy Nagymaros idén ünnepli ismételt várossá nyilvánításának 10. évfordulóját elmondta: szeretnék a városcímert átalakítani
a szakmai hibák kijavítása érEnnek egyik elsõ lépéseként 150 Ft-ot szánnának, összesen dekében. A címerrel kapcsokérdõíves felmérést végez- 153 fõ. Felnõtt havi bérletre latban az alábbi gondok metünk, mely lezárult, összesen 2000 Ft-ot, nyugdíjas és diák- rültek fel: Szent Márton attri237darab kitöltött adatlap ér- bérletre 750 - illetve 1000 Ft- bútuma, a köpeny hiányzik,
helytelen a színhasználat, az
Járat-igény
alakok lebegnek, helytelen az
öltözet ábrázolás. Edöcsény
András ezután átadta a szót dr.
Pandula Attilának, a történelemtudományok kandidátusának, a Magyar Heraldikai Társaság fõtitkárának, aki több
variációt mondott el. Javaslat
született a templomsisak
megjelenítésére is. Végül a
jelenlévõk többsége arra szavazott, hogy a város új címere három osztatú legyen, a fõ
alak Szent Márton, attribútukezett vissza. Ezúton köszö- ot lennének hajlandóak áldoz- mával a köpennyel, a koldust
nöm mindazok segítségét, ni a kérdõívet kitöltõk.
ne ábrázolják. A templomtoakik ezzel segítenek a döntésKöszönöm azok javaslata- rony és a dunakanyari táj
hozatalban.
it, akik véleményüket is meg- megjelenítését a címerben
A kérdõívek az alábbiakat fogalmazták. Legtöbben a ko- mindenki támogatta.
mutatják:
rábbi sofõr személyére tettek
A továbbiakban a helyi
Legnagyobb igény 7.00 és észrevételt, a templomi mise- buszközlekedésrõl esett szó, s
8.00 óra között van, összesen rendhez igazodó járatot kér- arról, hogy lakossági felmé231 fõ. A következõ nagyobb tek, illetve a jegyváltás ellen- rést készítenek az igényekrõl.
igények 8.30 és 9.00 között õrzését kérték szigorítani.
(Ez a felmérés azóta el is ké144 fõ, illetve 15.30 és 16.00
EDÖCSÉNY ANDRÁS
szült, s ez szintén ezen az olközött 116 fõ. 60 fõnél töbPOLGÁRMESTER
dalon balra olvasható.)
Az áprilisi árvíz kapcsán
Köszönetnyilvánítás
Edöcsény András polgármester köszönetet mondott minEzúton mondunk köszönetet kedves barátnak, szomszédnak,
denkinek, aki segített, majd
ismerõsnek, akik szeretett halottunkat, BERKI TIBORT
beszélt az önkormányzatot ért
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
károk értékérõl, s arról, medEmlékezzünk rá!
dig lehet benyújtani a lakossáA gyászoló család
gi kártérítési igényeket. Emel-

lett felsorolta azokat a védekezési alternatívákat, amelyek a
jövõt illetõen árvízveszély esetén szóba jöhetnének. A témához sokan – fõleg az érintettek – szóltak hozzá, legtöbben
az árvízi összefogást, szervezettséget emelték ki.
A Fõ tér rekonstrukciójáról Murányi Zoltán a városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetõje beszélt.
Az osztályvezetõ elmondta:
jelenleg milyen munkákat végeznek, s mi várható az elkövetkezendõ hónapokban. A Fõ
tér felújítását augusztus 20-ig
szeretnék befejezni – tudtuk
meg Murányi Zoltántól.
Az utolsó téma a 2006-os
településfejlesztési célok, a
jelen és a jövõ felvázolása
volt, errõl Edöcsény András
polgármester beszélt.
A jelenlévõk a fórumon
egy-egy téma után feltették
kérdéseiket, elmondták javaslataikat, de az összejövetel
végén is volt mirõl beszélni.
Szóba került egyebek közt a
városban kiadott úgynevezett
“zöld” újság tartalma is. Sokan nem értették, miért kell
ebben a sajtótermékben
mocskolódni és ezáltal két táborra szakítani a város lakosságát. Azt is kifogásolták,
hogy miért van jelen olyan
kevés önkormányzati képviselõ a fórumon. Téma volt
még az útépítés, -javítás, ismét megvitatták a Fõ téri rendezvények kapcsán visszavisszatérõ kérdést: meddig
lehet zenét szolgáltatni rendezvények alkalmával? Elismerés is elhangzott, mégpedig az Ars Regia Szellemi
Mûhely és a nagymarosi polgárok felé, akik a jó ügyeket
felkarolva elhelyezik ujjlenyomataikat a jövõ generációja számára. Emlékeztetõül:
legutóbb a szellemi mûhely
kezdeményezésére készült el
és került húsvétkor átadásra a
Szent Imre téren a Nagymarost díszítõ régi-új kút.
F. E.
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete
Kedves Olvasóink széleskörû tájékoztatása érdekében a
jövõben lapunkban havonta adjuk közre az önkormányzat gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat. Az alábbiakban a májusi adatokat olvashatják.

Pályázatok
Két pályázatunkat is támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma. Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezendõ közmûvelõdési rendezvény és kiállítás összesen 215 000 Ft támogatásban részesült. A pályázatok támogatási szerzõdései aláírásához szükséges dokumentumok beszerzése folyamatban van.
Június 1-vel megkezdõdött a közmunkaprogram kiegészítõ hónapja. Az elmúlt fél évhez hasonlóan a programban
résztvevõ közmunkások a településtisztasági feladatok mellett a csapadékvíz-elvezetések tisztítását és illegális hulladéklerakók felszámolását végzik majd.
Elkészült a Terület- és Régiófejlesztési Célelõirányzaton
nyert pályázat eredményeként a 2006. évi, több nyelvû, nagymarosi eseménynaptár, mely a helyi intézmények mellett a
régió fontosabb Tourinform irodáiban is terjesztésre kerül.
Pályázatot nyújtottunk be “Nagymaros –Visegrád átkelés
biztonságos és EU szabvány szerinti üzemeltetési feltételeinek biztosítása” címmel a helyi komp fejlesztésére. Sikeres
pályázat esetén a szokásos úszólétesítményi javítások mellett a nagymarosi oldal forgalomszabályozása is megvalósulhat.
Benyújtott kérelmünk alapján, a Nagymaros-Visegrád
kompátkelésen, mozgáskorlátozottak számára WC és
mosdóhelyiség kialakításához nyújtott támogatást a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 3 millió Ft értékben.
Nem kapott támogatást a “Nagymarosi Ifjúsági Információs Pont felszerelésének bõvítése” címû és a sporttelep kiszolgáló eszközeire benyújtott pályázatunk sem forráshiányra való hivatkozással.
GÁVEL PÉTER, STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE

Mit kell tudni
a kisebbségi
önkormányzati
választásokról?
A közelmúltban az ország
minden választásra jogosult
polgára kapott egy levelet,
melyben a tájékoztató mellett,
a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem található. Sokan nem értik a levél tartalmát, s azt, hogy ki
küldte, mivel azon sem feladó, sem bélyegzõ nem található.
Mit kell tudni a kisebbségi
választói jegyzékbe vételrõl és
miért van erre szükség?
Eddig is számos településen mûködtek kisebbségi önkormányzatok – városunkban
cigány önkormányzat -, ám az
új törvény értelmében külön
kérelem szükséges ahhoz,
hogy valaki a kisebbségi választói névjegyzékbe felvételt
nyerjen. Azon településen,
ahol legalább harminc választópolgár kérelmezi kisebbségi választói jegyzékbe vételét,
ott lehetõség nyílik kisebbségi önkormányzat (német,
szlovák, cigány, stb.) megválasztására is a helyi önkormányzati választásokkal egy
idõben.
A kérelem beadásának
végsõ határideje július 15. A
helyi választási iroda vezetõje naponta, de legkésõbb július 15-én határozattal dönt a
kérelmezõ kisebbségi választói jegyzékbe vételérõl, de
megküldi - például kitöltési
hiba miatt - a megtagadó határozatát is. A kérelmeket a
polgármesteri hivatalban elhelyezett urnába lehet bedobni.
A kisebbségi választói
jegyzék - az abban szereplõ
választópolgárok száma kivételével - nem nyilvános. A kisebbségi választói jegyzékbe
felvett kisebbségi választópolgárok számát a HVI vezetõje a helyben szokásos mó-

don (pl. a helyi önkormányzat honlapján, hirdetmény útján stb.) kisebbségenként hetente nyilvánosságra hozza.
Az Országos Választási Iroda hivatalos honlapján településenként, ezen belül kisebbségenként közzéteszi a kisebbségi választói jegyzékbe
felvett választópolgárok számát.
A kisebbségi önkormányzati választások elsõ, legfontosabb elõfeltétele tehát a választói jegyzékbe való felvétel. A második lépcsõfok a
kisebbségi önkormányzati jelöltállítás. A törvény értelmében helyi szinten 5 képviselõjelöltre van szükség, de nem
baj, ha még egy személyt jelölnek. Jelölt csak az lehet, aki
a névjegyzékben szerepel. Jelöltként azok indulhatnak,
akiket bármely, cégbíróságon
bejegyzett társadalmi szervezet (például országos szövetség, regionális egyesület,
szervezet) támogat. A kisebbségi önkormányzat képviselõjelöltjének nem kell feltételen
nyelvvizsga bizonyítványt
bemutatnia, vagy irodalmi
szinten beszélnie annak a kisebbségnek a nyelvét, amelyhez tartozónak érzi magát, de
ismernie kell annak kultúráját, hagyományait. A képviselõi nyilatkozat nyilvános.
A kisebbségi önkormányzati választást – a törvény értelmében – az önkormányzati
választásoktól elkülönített helyen tartják. Aki a kisebbségi
választói névjegyzékben szerepel, ugyanúgy szavaz a helyi önkormányzat képviselõjelöltjeire is. A kisebbségi
önkormányzati képviselõk
választják meg késõbb a megyei önkormányzatokat, majd
az országos kisebbségi önkormányzatot. (F)
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Örökség…
“Nehéz örökséget vettünk át. Elvárásaimhoz képest ugyan
lassabban, de több területen sikerült elõrelépést elérni.” Edöcsény András polgármester
(Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja, 2006. május 5.)
- “nehéz örökség”? – Rögtön 2002. októberében a templom-tér átadására került sor. Itt megjegyezni kívánom: az a
mûvész úr, aki Szent István király és Gizella királyné szobrát
készítette, ezután fel lett kérve egy nem fantáziadús alkotásra, homokzsákok megmintázására! Azóta is ott áll a gazban, tábla nélkül, nem tudván, minek az emlékmûve?
- “nehéz örökség”? – A 2002-es átadáskor nem voltak
pénzügyi terhek, kölcsön felvételek, sõt a Skála Áruház eladásából bevételre is szert tett az önkormányzat! Jelenleg
viszont vannak folyamatban lévõ “örökségek”. Banki jelzálog van a sporttelepünkön, a kajak-kenu szakosztály épületein és még ki tudja, milyen önkormányzati tulajdonokon.
- “nehéz örökség”? – Átadáskor a hivatal létszámilag is
jól mûködött, jó hangulatban…
- “nehéz örökség”? – a 2006. május 12-i falugyûlésen
hangzott el a nagymarosi címer megváltoztatásának kérdése.
Már a gondolat is elkeserítõ! Leírnám a címerünk történetét: az 1500-as években ez volt Nagymaros pecsétje. Ebbõl
készült a címer, régi, patinás, eredeti. Nagyon kevés önkormányzat tud ilyen régi gyökerekhez vissza nyúlni és azt büszkén felhasználni!
Felvetõdött a falugyûlésen, legyen-e az új címeren gesztenye? (sajnos kéregrákban elpusztult a szelídgesztenye erdõink nagy része). Talán málnában is gondolkodhatnánk, de
sajnos az sincs már.
Tehát, ami a gyökereinkhez vezet, arra büszkén kell tekintenünk, de ezt csak az értheti, érezheti, akinek nagymarosi
szíve van!
A fentiekkel kapcsolatban egy régi vicc jut eszembe:
Egy városban mézeskalácsot vásárol egy szellemileg fogyatékos gyermek. Amikor megkapja a mézeskalácsot, nem
tetszik neki. “Nincs rajta tükör” – ráteszik neki! Még mindig nem tetszik, “nincs rajta tulipán” – ráteszik neki. De
még mindig nem tetszik, “nincs rajta galamb” – ráteszik neki.
Mivel már minden kérése teljesült, megkérdezik tõle “becsomagoljuk?” Megszólal a gyermek: “nem szükséges, itt
eszem meg”.
ZOLTAI MIHÁLY

Emlékeztetõül –
nem csak
Zoltai Mihálynak!
Kedves Mihály!
Mindig tiszteltelek, mint
embert, mint volt polgármestert. Épp utóbbi voltod miatt
lepett meg nyilvános leveled.
Neked, mint a közéletért aggódó marosinak ott volt a helyed a legutóbbi lakossági fó-

rumon, ahol a leveledben felvetett kérdéseid nagy részét
megvitattuk. A helyed ott volt
– de Te nem voltál ott! Sem
idén májusban, sem az elõzõ
években tartott számos fórumon, közmeghallgatáson…
Segíthettél volna tapasztala-

toddal, érzõ “nagymarosi szíveddel”- ha akartál volna segíteni…
Talán még emlékszel, a
2002-es önkormányzati választások elõtt – amikor már
látszott, hogy Téged nem fognak újraválasztani – felajánlottam az együttmûködést. Az
egység érdekében, hiszen akkor is tudtuk, csak azok lehetnek eredményesek, akik képesek az összefogásra. Te ezt
elutasítottad. Akkori vetélytársaim közül ketten azóta is
folyamatosan segítenek a városvezetésben – nem énmiattam, hanem a városért. Te a
“nagymarosi szíveddel” ezt
nem vállaltad.
Arról, hogy nem Nagymaroson születtem nem tehetek,
de ha csak ez az egyetlen hibám, akkor nincs miért aggódnom az életem végi számadás
miatt. Másrészt valahova születni - az önmagában nem érdem, hanem állapot.
Én ezt a települést lakhelyemül választottam. Számos
települést ismerek, ezért tudatosan választottam Nagymarost, részben mert megszerettem a gyönyörû tájat és olyan
adottságokat találtam, amik a
normális emberi élethez alkalmasnak látszottak. Én ezért a
választott településért tenni is
hajlandó voltam és továbbra
is vagyok – nem csak amióta
polgármesternek választottak,
hanem annak elõtte is. Mióta
feleségemmel itt élek, igyekszünk beilleszkedni a közösségbe és megfelelni azon elvárásoknak, melyek értékrendünkkel összeegyeztethetõk.
Igyekszünk a város értékeihez, jó kezdeményezéseihez
erõnkbõl és tehetségünkbõl
tellõen hozzájárulni. Ezt a települést, amióta itt élek megszerettem, mert a természeti
adottságokon kívül sok pozitív élményt kaptam az itt élõ
marosi, és hozzám hasonló
“hergelaufenéktõl” (a nem
svábszármazásúaknak: jöttment) egyaránt.
Amióta polgármester vagyok, sok-sok bátorítást és
biztatást kapok, amit ezúton
is köszönök! Persze kaptam
övön aluli ütéseket, gyûlölkö-

dõ megjegyzéseket, névtelen
gúnyverseket, újságcikkeket
és feljelentéseket – de ez nem
engem minõsít…!
Kedves Mihály!
Érdemeidet igyekeztem
méltón elismerni és eredményeidet megemlíteni. Az Általad vezetett önkormányzat
mûködése idejében megkezdett Monsberger és Szent
Imre tér I. ütemének átadására meghívtalak és felkértelek a szalagvágásra is.
Nem jöttél el.
Az árvízi összefogás emlékmûvének készítõjét jól ismered – kritikádat elmondhatod neki, bár szerintem inkább
köszönetet érdemel.
A 2002-es polgármesteri
tisztség-átadásra sajnos nem
jól emlékszel. Az Általad és
az akkori jegyzõ által is aláírt
jegyzõkönyv tanúsága szerint az átadásakor az önkormányzatnak jelentõs tartozásai, pénzügyi terhei voltak:
- hiteltartozás:
37.651.610 Ft
- számlatartozás:
25.834.434 Ft
- megrendelt, de ki nem fizetett termékek- illetve szolgáltatások:
9.496.971 Ft
Ez összesen:
72.983.015 Ft
Tehát közel 73 millió forint lejárt kötelezettség. Lehet, hogy Neked 73 millió forint “nem pénzügyi teher” a
városnak viszont igen.
A jegyzõkönyv tartalmazza azt is, hogy a Skála (amit
polgármesterséged alatt több,
mint 50 millió forintért vett
meg a város) vételárából 28
millió forint a polgármesterváltáskor még nem volt kifizetve. Azt csak késõbb tudtam
meg, hogy ezt az összeget
havi 1 százalékos kamat is terheli! Igaz, akkor a városnak
33 millió forint lekötött betétje volt – jórészt az egészségház eladásából. Mivel nem
csak az egészségházat, hanem
az összes szolgálati lakást és
a város ingatlanainak túlnyomó többsége vezetéseddel eladásra került – polgármester-
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séged alatt összesen közel 70
ingatlan! Azt, hogy ezen rengeteg ingatlan eladásából befolyt jelentõs összeg mire
szolgált én a várost járva nem
igen látom. Ezért a mostani
önkormányzat kénytelen volt
jelentõs terheket vállalva új
szolgálati lakásokat kialakítani az orvosoknak és rendõröknek.
A Skálát el kellett adnunk,
mert az az elképzelés, ami
miatt annak idején megvételre került, sem szakmailag,
sem pénzügyileg nem volt
megalapozott – hiszen egyrészt tovább aprózta volna az
amúgy is kedvezõtlen általános iskolai adottságainkat,
másrészt önerõbõl a város
nem képes az 50 milliós vételáron felül egy további 300
milliós beruházást finanszírozni. Az értékesítésbõl befolyt összeget a polgármesterséged alatt ki nem fizetett vételárra és annak kamataira,
valamint az örökölt tartozások
egy részének kiegyenlítésére
kellett fordítanunk.
Abban igazad lehet, hogy
az átadásig a hivatal “jó hangulatban mûködött”. Azonban
a jó hangulaton kívül szinte
semmi más feltétel nem volt
adott a hatékony és tervszerû
munkavégzéshez. Nem volt
szervezeti struktúra, a törvényi kötelezettség ellenére nem
voltak teljes körûen munkaköri leírások, sem teljesítmény-értékelés, a kollegák
egy része nem ismerte a munkaköréhez szükséges jogszabályokat – ebbõl a városnak
anyagi kára is keletkezett, a
jelentõs kintlévõségek – közel 32 millió forint, melyrõl
késõbb derült ki, hogy lényegesen nagyobb ez az összeg –
behajtása érdekében sem történt hatékony intézkedés. A
gazdálkodás elemi feltételei
sem voltak adottak, nem volt
szerzõdés-nyilvántartás, nem
volt számlanyilvántartás, nem
volt vagyonkataszter, követelés- és kötelezettség-nyilvántartás, likviditási terv, készpénzáramlási terv sem… Volt
viszont sokéves irat-feldolgozási hátralék, évek óta megválaszolatlan levelek, kérel-
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mek, elintézetlen ügyek…
Nem csoda, ha ezek felismerése után a hangulat egy kicsit visszaesett…
Érthetõ, hogy igyekszel a
kellemetlen dolgokat elfelejteni. Én minden nap látom szomszédaim telkén a beteg sarjakat hozó kivágott fák maradványait. Az egykori gesztenyetulajdonosokat ma is nap mint
nap emlékezteti a telkükön,
kertjükben éktelenkedõ csonkok látványa. Bizony vezetésed alatt kivágták a gesztenyefákat, de a gyökerek kivételérõl és a fák újratelepítésérõl,
vagy gyógyításáról már nem
gondoskodtál…
A jelenlegi nagymarosi címernek nem a történetiségével, hanem a megjelenésével
van számos, címertani súlyos
hiba. Például nem szerepel a
Szent Márton attribútum, a
köpeny a címeren – pedig az
Általad is említett régi pecséteken halványan ugyan, de
észrevehetõ. (Szent Márton a
római katonai tiszti köpenyét
elfelezte, amikor egy didergõ
koldussal találkozott és ráterítette, hogy az ne fagyjon
meg). De hibás az alakok ábrázolása, öltözete, színezete
és sok más “apróbb” dolog.
Úgy gondolom, a címer az
egész város lenyomata, cégére és “védjegye” - ezért különösen is figyelnünk kell arra,
hogy az helyes és hiteles legyen. Ezért a címert elsõsorban nem megváltoztatni szeretnénk, hanem szakmailag is
helyessé formálni.
Megjegyzem, Szt. Márton
alakja mellett a marosi templomtorony ábrázolását – mint
városunk meghatározó látképi és spirituális elemét – is
sokan javasolták megjeleníteni.
A gyökerekhez vezetõ úton
vélhetõen a “nagymarosi szíved” kalapálásának zöreje
nyomta el füledben a marosiak helytörténeti múzeumot
kérõ hangját, hiszen tíz év
sem volt elég számodra, hogy
ezt megvalósítsd. A Tõled átvett nehéz örökség rendezése
mellett többek között megterveztük a múzeumot is, az építési engedélyt a napokban

megkapjuk, és ha minden jól
megy, még ebben az évben
megindulhat a kivitelezés.
Kedves Mihály!
Sajnálom, hogy félreértettél. Eddig is szívesen beszélgettem városunk korábbi vezetõivel, így Veled is. Talán
kellemesebb lett volna mindezt négyszemközt megbeszélni. Leveled miatt a Tõled átvett örökség egy részérõl a
fentiekben tájékoztatnom kellett az olvasókat. Eddig igyekeztem elkerülni, hogy a tevékenységedet ily módon szóbahozzam, mert ettõl a város
még nem lesz elõrébb. Mivel
a témát Te magad vetetted fel,
a marosiaknak tudniuk kell,
az eredmények mellett még
mit hagytál ránk tíz év polgármesterkedés után. Remélem
ennyi elég.
Hidd el, kedves Mihály,
nem csak a mintegy 280 éve
betelepült családok leszármazottai érzik magukénak Marost, hanem nagyon sok, néhány tíz éve,vagy akár csak
pár éve érkezett polgártársunk

is. Sõt nem csak érzéseink
vannak Maros iránt, hanem
alkotó gondolataink és cselekvõképességünk is.
Csak akkor lesz városunknak és utódainknak jövõje, ha
mindazok, akik magukénak
érzik városunkat - származástól, a betelepülés évétõl, vallási, etnikai és politikai hovatartozástól függetlenül -, képesek lesznek az összefogásra és együttmûködésre. Ha
ezzel szemben az egyéni érdek kerekedik felül, akkor a
közelmúltbeli történések
alapján nem nehéz megjósolni várható sorsunkat. Ha
összefogunk és energiáinkat,
tudásunkat, tapasztalatainkat
egyesítjük - eredményesek
lehetünk. Én ezt már négy éve
is felajánlottam. Ha energiáinkat egymás ellen fordítjuk,
csak sebeket ejtünk és kapunk
eredmények helyett – és ezáltal csak ellenfeleink és ellenségeink erõsödnek.
Maradok Irántad továbbra
is tisztelettel:
EDÖCSÉNY ANDRÁS

Mutassa meg tehetségét! Közérdekû felhívás mindenkinek, aki tehetségét nyilvánosságra hozva, szívesen bemutatná értékeit a nagyközönségnek, mindannyiunk örömére.
A 2006. augusztus 19-20-i Szent István napok rendezvényeinek keretein belül ünnepeljük várossá nyilvánításunk 10. évfordulóját. Ez alkalommal szeretnénk városunk híres és tehetséges embereit bemutatni. Ezért kérem, jelentkezzenek
azok, akik mûvészeti és/vagy hobbi szinten olyan színvonalú
képzõmûvészeti, zenei, kézmûves stb. tehetséggel rendelkeznek, amit érdemes bemutatni a nagyközönségnek, közremûködésükkel emelve a rendezvény színvonalát.
Várjuk jelentkezését helyi szobrászoknak, kõfaragóknak,
fafaragóknak, díszkovácsoknak is egy szabadtéri szoborkiállítás bemutatására.
Szíves jelentkezését 2006. június 30-ig várjuk a polgármesteri hivatalban Ivor Andrásné szervezõnél, személyesen vagy
telefonon. Elérhetõség: 27/595-100/123, vagy 06-20/414-0712.

Köszönet
Ezúton köszönjük meg Ádám Tibornak a Pállya Celesztin utca emléktáblájának újrafestését.
ÖNKORMÁNYZAT

Felhívás!

A Nagymarosi Borbarátok Köre
szervezésében 2006. június 30-án este 6 órakor
Vesztergombi Ferenc szekszárdi bortermelõ az 1993as év borásza, vacsorával egybekötött borbemutatót
tart. Érdeklõdni a 06-20/920-8558-as telefonszámon
lehet.
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Örülök, hogy ebben a korban éltem
János atya huszonöt éve szolgálja
a nagymarosi híveket
Húsvétkor ünnepelte Zimonyi János plébános atya
Nagymarosra helyezésének
25 éves jubileumát.

Zimonyi János 50 évesen,
1981 virágvasárnapján mutatta be az elsõ szentmiséjét a

nagymarosi Szent Kereszt
Felmagasztalása templomban. Kevesen tudják róla,
hogy fiatalon mûszaki rajzolóként és gyógyszerészként is
dolgozott, s hogy szülei sváb
származásúak. Amikor a külsõ szemlélõ számára egy kicsit zárkózottnak tûnõ János
atyát dolgozó szobájában
meglátogattam, szívesen emlékezett vissza fiatalságára,
iskolai éveire, s arra, miként
teljesült a vágya, hogy a Dunakanyarban lehessen pap.
- A budai ciszterci 8 osztályos gimnáziumba jártam, az
egyik tanév a háborús események miatt megszakadt, a kiesett idõt 1945 második félévében három hónap alatt pótoltuk. A gimnázium után jelentkeztem a bölcsészkar magyar-történelem szakára, de
nem vettek fel, ezért 1950-tõl
két évig az Országos Földméréstani Intézetben mûszaki
rajzolóként dolgoztam. Ekkor
jött volna a katonaság, ám az
intézetben volt egy idõs földmérnök, aki a bevonulás elkerülése érdekében javasolta: Jancsi – így hívott –, legyél
gyógyszerész. A kémiát szerettem, megpróbáltam, felvettek 1952 õszén az orvosegyetem gyógyszerészeti fakultására, 1956 nyarán végeztem.

A diploma megszerzése elõtti praxi idõt, azaz a gyakorlatot õseim lakhelyén Tolna
megyében, Szekszárdon
kezdtem el. Aztán kitört a forradalom, engedéllyel feljöttünk Pestre, teherautóval hoztunk gyógyszert és élelmiszert. A forradalmi napokat a
fõvárosban töltöttem. A támadás után egy héttel anyám
adott 50 forintot, hogy hozzak
krumplit. Akkor már elterjedt
a hír, hogy esetleg fiatalokat
visznek ki kelet felé. Az 50
forinttal a zsebemben barátommal együtt elindultunk, s
átmentünk Ausztriába. Néhány napig menekülttáborban
voltam. Akkor ott már foglalkoztam a papság gondolatával. Sok száz magyar menekült volt a táborban. A menekülteknek XII. Pius pápa rendelkezésre bocsátott egy mozgó autó kápolnát, melyben az
eisenstadti szeminárium prefektusa mutatott be misét, mi
pedig a barátommal ministráltunk. Ezután elbeszélgettünk
a prefektussal és õ elküldött
bennünket az autó kápolnával
Bécsbe, ahol akkor jártam
elõször. Ott a Pázmáneum lakója voltam körülbelül egy
hónapig.
Nem tudtam, mit tegyek,
államvizsga elõtt álltam, a
négy évet nem akartam elszalasztani. Rájöttem, hogy itthon is lehetek, ezért bementem a magyar követségre, ezután elindultam vonattal,
majd a Lajta partján szépen
hazasétáltam. Az államvizsgát
1957 februárjában tettem le,
megkaptam a gyógyszerész
diplomát. Nagyon rendesek
voltak, mert a gyakorlati idõt
elfogadták. Ezt követõen
visszamentem Szekszárdra, s
1957-58-ban, mint gyógyszerész a szekszárdi 1. számú
patikában dolgoztam. Jól
éreztem magam, de akkor már
komolyan foglalkoztatott a
papság gondolata.
Két év után, 1958-ban bevonultam az esztergomi sze-

mináriumba, ahol viszonylag
rövid idõ alatt elvégeztem a
teológiát, 1961-ben szentelt
fel pappá dr. Szabó Imre püspök, aki krisztinavárosi plébánoson is volt, emellett az egyházmegye püspöke. Az elsõ
gyakorlóévem Esztergomban,
a szemináriumban telt el, az
elsõ papi évet pedig
Nagylócon töltöttem a jó palócok között. Onnan kerültem
fel 1963 õszén Budapestre,
Ferencvárosba a Bakáts térre,
ahol 8 évig láttam el a kápláni szolgálatot. Ezután 1971
õszén kért fel dr. Szabó Imre
püspök, hogy menjek be az
esztergomi szemináriumba
prefektusnak és latin tanárnak. Két évet töltöttem a kispapok között, azután kineveztek a Patrona Hungariae leány
gimnázium hittanárává. Újra
visszakerültem a Bakáts térre, ott laktam a plébánián, a
közelben volt a gimnázium.
Ez a nyolc év volt papi életem leggondtalanabb idõszaka. Viccesen úgy emlegetem:
nyolc évig "apáca" voltam.
Nyolc év után hallottam a hírt,
hogy meghalt Nagymaroson a
Pista bácsi (Horváth István
esperes – a szerk.). Az egyházkormányzat tudta, ha lesz
rá alkalom, én a Dunakanyarba szeretnék menni. Amikor
Lékai László bíboros hívatott,
akkor már sejtettem, hogy fel-

ajánlja a nagymarosi plébániát. Nagyon szerettem a Dunakanyart, hiszen egyetemistaként rengeteget kirándultam a
Pilisben és a Börzsönyben.
Nagymaroson 1981 óta
vagyok, nagyon jól érzem itt
magam. Türelem, megértés,
nagy-nagy empátia kell e feladathoz, ahhoz, hogy a másik
ember gondját átérezzük. Végül is mi papok, lelkipásztorok azért vagyunk, hogy az
emberi problémák megoldásában segítsünk, jobb utakra
vezessük a megtévedt embereket, a fiatalokat pedig az
erkölcsre okítsuk. Ez általában sikerül is. Én soha nem
mondtam 25 év alatt senkinek, miért nem jár templomba. Igyekszem mindenkivel
barátságos lenni, megadni a
tiszteletet, amit viszonoznak,
még a gyerekek is. Ami pedig
a származásomat illeti, eddig
nem nagyon publikáltam:
mind apai, mind anyai ágon
én is sváb vagyok, két évig
Zimmermann voltam. Visszatekintve az elmúlt 75 évre,
örülök, hogy ebben a korban
éltem, érdekes életem volt.
Nagyon szívesen emlékszem
vissza az egyetemista koromra, amikor ugyan szegények
és csórók voltunk, de boldogok.
LEJEGYEZTE:
FISCHER ERZSÉBET

Zimonyi János 25 éves plébánosi tevékenysége alatt a nagymarosi egyházközséggel karöltve
készült el a templom villanyhálózatának korszerûsítése, kicserélték az altemplom berendezéseit, új liturgikus teret alakítottak ki (új misézõ oltár, szószék,
húsvéti-gyertyatartó készült), társadalmi összefogással kifestették a plébániát, rendezték a plébánia udvarát, ahol korszerû vizesblokkot is kialakítottak. Béki
Márton közremûködésével megújult a temetõi és a
kálvária kereszt. A polgári kormánytól kapott 15 millió forintból új sisakot kapott a templomtorony, kicserélték a templomtetõt. Felújításra került a Rókus kápolna, melynek a közelmúltban a környezete is megszépült. A Váci Egyházmegye püspöke dr. Beer Miklós 7 millió forinttal járult hozzá a plébánia udvaron
lévõ szabadtéri oltár fölé került tetõszerkezet elkészítéséhez. Az államtól visszakapott napközi épületet a befolyt bérleti díjakból újították fel. A templomban megoldották a fûtést, s a közelmúltban kapott új
rézborítású tetõt a kálvária kápolna.

Nagymaros
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retnénk, ha tanulóink még jobban elmélyítenék ismereteiket
városunk híres személyiségérõl, ezzel is hozzájárulva a nemes hagyományok õrzéséhez.
Elõzetesen minden felsõ tagozatos osztály megtekintette
az iskola névadójáról készült filmet. A tizenhat csapat alaposan
felkészült a versenyre. Nevet
választottak, menetlevelet rajzoltak, sokan csatakiáltást írtak,
zászlót és kitûzõt készítettek.
Az útvonal igazi túrának is
megfelelt, ugyanis az iskolától
kiindulva az elsõ állomás a
Diófa utca tetején volt, ahol
kötelet másztak a gyerekek. A
második állomáson, a Világos
réten növényeket kellett felismerniük, valamint a híres vadász által begyûjtött állatokat
kellett képekrõl felismerniük

és megnevezniük. A csapatok
útjukat a Csapás felé folytatták,
közben többször is megálltak,
hogy teljesítsék a feladatokat.
Elõször a terepen eldugott tárgyakat keresték meg, majd állatképet kellett idõre kirakniuk,
aztán betûrejtvénybõl
minél több
afrikai állatnevet gyûjtöttek ki a
gyerekek. A
következõ
állomáson
Kittenberger
Kálmán életérõl szóló
tesztet oldottak meg a
csapatok. Utána activity játékot
játszottak, állatokkal kapcsolatos tréfás mondatokat egymásnak – nem kis nevetés kíséretében – természetesen a megfejtéseket pontokkal jutalmaztuk. Az utolsó állomás sportos
volt, többek között seprûnyélhajítás gumikarikán keresztül
célba dobás volt a feladat. Miután a csapatok leadták a végállomáson a menetlevelüket,
kedvükre focizhattak, napozhattak, játszhattak a ragyogó
napsütésben. Egyik lelkes környezetvédõ csapatunk a Kafferbivaly, szatyorba gyûjtötte
az út mentén szétszórt szemetet is. Mindannyian jól éreztük
magunkat, ismét maradandó
élményt gyújtott ez a nap. Végezetül ízelítõ a jól sikerült csatakiáltásokból:

Mi vagyunk a bivalyok,
Nem holmi kis pimaszok.
Mi leszünk a gyõztesek,
Levadászunk titeket.
Felszarvazunk mindenkit
Nem tiporunk el senkit!
Nem vagyunk mi tigrisek,
Nem tépünk szét senkit sem!
(6. b.)

Mi vagyunk a petymegek,
Nem kímélünk tégedet.
Muszáj lesz majd beírnod,
A 20+5 max. pontot!
Reszkessen az ellenség,
Mert itt vannak petymegék
Tudásunk a legnagyobb,
Szerénységünk elhagyott!
(7. a.)

Ebben az évben az esõs idõjárás miatt, április 26-án rendeztük meg a hagyományos Föld
napi akadályversenyünket.
Rendhagyó módon az idei témánk Kittenberger Kálmán
élete és munkássága volt. Sze-

Merre tovább, nyolcadikosok?
Az iskolában idén két nyolcadikos osztály tanulói zárták sikeresen a félévet, s így felvételizhettek a középiskolákba. Közülük néhányan a fõvárosban, mások a környezõ települések iskoláiban tettek eredményes felvételi vizsgát. Lássuk, merre visz
az útjuk az “alma mater”-bõl a
ballagás után.
A budapesti Fazekas Mihály
Gimnáziumban tanul tovább 1
fõ, a Vörösmarty Gimnáziumban
1 fõ, a Bolyai János Mûszaki
Szakközépiskolában 5 fõ, a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában 1 fõ, a Kozma L. Faipari Szakközépiskolában 1 fõ,
a Kvassay J. Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolában 1 fõ,
az Újpesti 2 Tanítási Nyelvû
Mûszaki Szakközépiskola és
Gimnáziumban 2 fõ.
Pilisvörösváron a Német Nemzetiségi Gimnázium, Közgazdasá-

gi Szakközépiskola és Kollégiumban 2 fõ, Dunakeszin a Radnóti
Miklós Gimnáziumban 2 fõ, Szobon a Szent László Gimnáziumban 7 fõ. Vácott a Király Endre
Ipari Szakközépiskolában 9 fõ, a
Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnáziumban 6 fõ,
a Selye János Humán Szakközépiskolában 6 fõ, a Piarista Gimnáziumban 2 fõ, a Bernáth Kálmán
Kereskedelmi ás Vendéglátóipari
Szakközépiskolában 2 fõ, a Madách Imre Gimnáziumban 1 fõ, a
Táncsics Mihály Mezõgazdasági
Szakközépiskolában 1 fõ folytatja tanulmányait.
Szeretettel búcsúzunk a nyolcadikos leány labdarúgó csapattól is, - akik a megyei versenyen
2. helyezést értek el -, és kívánjuk, hogy sport-pályafutásuk
eredményesen folytatódjon!
Sikeres továbbtanulást kívánunk fiainknak! (Gy. M. M.)

Váci Katedra díj Raszler Ritának
A pedagógusnap alkalmából Vác Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete kiváló pedagógiai munkája elismeréseként Váci Katedra díjat
adományozott Raszler Rita óvónõnek, a váci Alsóvárosi Óvoda pedagógusának. A Nagymaroson élõ Raszler Rita 1980 óta dolgozik óvónõként Vác városában. Szakmai felkészültsége, nevelõmunkájának hatékonysága és színvonala tartósan kimagasló. Szakmai fejlõdésére folyamatosan gondot fordít. Csoportjában a gyermekek neveltségi szintje
igen magas, s differenciált fejlesztése folytán minden gyermek képességei maximumát tudja nyújtani. Alkalmazott módszerei, a gyermekekkel való bánásmódja mindig eredményes, hatékony. Kötelességtudata, szorgalma, felelõsségvállalása példaértékû. Kiváló kapcsolatban
áll a szülõkkel, kollégáival, akik mindig számíthatnak szakmai tanácsaira, segítségére. Csoportjában szakmai segítséget nyújt az Apor Vilmos Fõiskola hallgatóinak államvizsgára történõ felkészítéséhez is olvasható a méltatásban. Gratulálunk az elismeréshez!

Emberségbõl vizsgáztak
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a rendkívüli árvíznél nyújtott segítségükkel mellettünk voltak.
Legelõször is családom minden tagjának, akikre mindig számíthatunk, Kautz Laurának, Zoller Istvánnak, Nagy M. Pistinek, Kován
Balázsnak és a Zoller családnak. Vejem fõnökének és munkatársainak akik a nap huszonnégy órájában napokon át értünk dolgoztak,
nélkülük nem tudtunk volna gyõzni a víz hatalma felett. Vitok Zsuzsinak aki szintén nem sajnálta az idõt és fáradságot, hogy segítsen. A
katonáknak és parancsnokaiknak akik részt vállaltak a kilakoltatásban és a kritikus napon nyújtott munkájukkal segítettek, amikor a víz
ereje majdnem erõsebbnek bizonyult.
Voltak azonban emberek akiknek természetes volt, hogy az épület adottságát kihasználva ismét feláldozzanak, figyelmen kívül hagyva a víz hatalmas nyomását és a ház teherbíró képességét. A kevésbé
költséges keresztgát építésével veszélyessé tették helyzetünket. Voltak olyanok, akiknek már természetes volt, hogy “élõgátként” megvédjük vagyonukat. Voltak olyanok, akik az ideiglenes közlekedésre
használt kölcsönkapott pallókat a házunk elõl lopták el, kellemetlen
helyzetbe hozva családunkat és kárt okozva Zoller Istvánnak, aki
önként felajánlotta és szállította ide a bajban. Sokfélék vagyunk emberségbõl vizsgáztunk. (Rasman Lászlóné, Nagymaros Német

A verseny eredménye a két korcsoportban a következõ volt:
5-6. osztály – 1. 6. a. Róka magusztánok (149 pont), 2. 6. b.
Kafferbivaly (148+), 3. 5. b. Elefánt (148), 4. 6. b. Zebra (144),
5. 6. a. Tigrisek (140), 6. 5. b. Oroszlán (135), 7. 5. a. Kobra
banda (126), 8. 5. a. Leggyorsabb gepárdok (122).
7-8. osztály – 1. 7. b. Maguszták (163 pont), 2. 8. b. Maláriás moszkítók (161), 3. 8. b. Sörényes fecskék (158), 4. 7. a.
Petymegek (154), 4. 7. b. Elefánt (154), 5. 8. a. Fapuma (150),
utca 1.)
6. 8. a. Szurikáták (136), 7. 7. a. Pondró (130). (Ph. J. R.)
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Nagymaros város június havi programja Szomszédolás – régiós programajánló
Június 10-11. Kittenberger Kálmán emléknapok. A tudomá- Kismaros
nyos kutató, vadász és ornitológus emlékére évente rendszeres Június 23., 19 óra: Álmok - az Akira Kurosawa rendezte film
megemlékezést tartunk különbözõ programokkal.
bemutatása – Kismarosi Teleház
Június 17., 10 óra: Iskolai ballagás
Vác
Június 24., délután: Fúvószenekari fesztivál
Június 11.: Fut a Vác - versenyközpont: Boronkay György MûJúnius 25.: Pokorny Lajos ipolysági festõmûvész kiállításának szaki Középiskola és Gimnázium aulája (Vác, Szérûskert). Vermegnyitója. Helyszín: mûvelõdési ház
senytávok: 2 és 6 kilométer. (Részletes program: futavac.mn.hu)
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Június 23., 19 óra: Nyári zenés esték a városháza udvarán - a
Ghymes együttes koncertje
Kittenberger Napok – június 10-11.
Június 23-25.: 79. Bélyegnap - nemzetközi bélyegkiállítás a MaNagymaros Város Önkormányzata szeretettel vár mindenkit a dách Imre Mûvelõdési Központban
méltó emlékezés és a kellemes idõtöltés reményében 2006 június
10-11-én (szombat-vasárnap) a Kittenberger Kálmán emléknap
rendezvényeire.
Részletes program: Június 10., szombat 10 órától:
- az emléknap ünnepélyes megnyitója Edöcsény András polgármester köszöntõjével; - koszorúzás Kittenberger Kálmán szobránál;
- kiállításmegnyitó a nagy vadász emlékére a mûvelõdési házban közremûködik a Nagymarosi Nõi Kar; - a kisteremben a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola tanulóinak a témához kötõdõ rajzbemutatója Garami Mária mûvészeti vezetõ szervezésében; Niegreisz László és neje bemutatkozása hobbi szinten végzett kézmûves tevékenységükrõl;
13.30-14 óráig: nevezés a Cédrus Sportegyesület szervezésében
kerékpáros túraversenyre a napközinél
14 óra: rajt
17 óra: eredményhirdetés
Mûsoros délután a Panoráma parkolóban
14 óra: gyermekmûsor óriásbábokkal, vetélkedõvel
15-17 óráig: afrika-show 120 percben - tánc, ének, koncert, táncház a Bongomenn együttes közremûködésével
17 óra: zenés gyerekprogram 60 percben
19 óra: utcabál a Heinczinger zenekar közremûködésével
Június 11. vasárnap
7.00 óra: horgászverseny a Kék Duna Horgászegyesület közremûködésével - nevezés a helyszínen
11.30 óra: eredményhirdetés
8 órától: fõzõverseny a Duna-parton
11-12 óra között: eredményhirdetés
Nagymarosi Borbarátok Körének borkínálója
10 óra: Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola
Mûvészeti tagozat táncegyütteseinek színes kavalkádja és remek
produkciója várja az érdeklõdõket Bozóki Mariann mûvészeti vezetõ közremûködésével. Helyszín: Panoráma parkoló.
Kedves vendégeink részére a Panoráma sörözõ áll a rendelkezésre. Mindkét napon kézmûves vásár, kürtöskalácsos, gyermekfoglalkozások. A Dunakanyar Autócentrum Márkakereskedés Seat,Škoda,- Ford gépjármûvek bemutatója. Információ: Ivor Andrásné
27/595-100/123, 20/414-0712.

Anyakönyvi hírek

Születtek:
Macskás Tibor és Pataki Katalin lánya: Kíra Viktória
Koszmál János és Radics Judit ikerfiai: János és Dávid
Zoller Zoltán és Potocky Andrea fia: Máté
Szokob Ferenc és Bábik Orsolya lánya: Regina
Kovács Levente és Czimmermann Katalin lánya: Boglárka
Péteri János és Hénop Bernadett lánya: Rozina

Június 30., 19 óra: Sillye Jenõ és barátainak koncertje
Július 1., 17 óra: A Miska zenekar koncertje; 18.30 óra: Latinovits
Zoltán diákszínpad elõadása; 20.00 óra: Testvérek zenekar koncertje
Július 2., 16 óra: zsidó táncház Rudas Judit vezetésével; 20.00
Anavim Klezmer Band
Visegrád

Június 19.– július 7.: Nyári gyermekfoglalkoztató tábor. Szervezõ: Junior kör és a mûvelõdési ház. Információ: 06-30/931-5580
Június 23–25. Duna menti svábok hagyományos találkozója és
sörfesztiválja. Helyszín: Duna-part, révparkoló
Június 24. Szent Iván-éji mulatság – népzenei koncert. Helyszín:
Duna-part, révállomás
Zebegény – Szõnyi István Emlékmúzeum

Június 17-én, szombaton 16 órakor nyílik A zebegényi mûvészkolónia kiállítás-sorozat keretében Dombrovszky László (18941982) festõmûvész emlékkiállítása. A kiállítás augusztus 11-ig tekinthetõ meg.

Reviczky Gyula

Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy elõször tûnt fel a világnak,
Tüzes nyelvek alakjában támadt,
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a gyõzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’,
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét,
Hogy az eszme szívbõl szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Házasságot kötöttek:
Heincz János és Arnold Mónika
Elhaláloztak:
Petrovics György
Kurczbacher Mihály
Maurer Ferencné Pandur Terézia
Lõrincz Péter
Császár Tibor József

Verõce, Duna-Part - Nyári Fesztivál Verõce

(Lezárva: 2006. május 31.)

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára,
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Nagymaros
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LEGYEN HOZZÁ KÖZÖD! –
Önkéntes nap a focipályán
A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok
Napja elnevezésû program Magyarországon ebben az évben
2006. április 29-én elõször került megrendezésre, hagyományteremtõ szándékkal. A cél az,
hogy sokszínû és értékes helyi
programokon keresztül ismerjék
meg a fiatalok a közösségért való
tevékenység, az önkéntesség és
az aktív állampolgárság jelentõségét. Ezt úgy lehet elérni, hogy
a fiatalok lakóhelyükön (helyi
közösségeikben) az ott élõkkel
együtt tevékenykednek, önkéntes
programokat szerveznek ezen a
napon. A tevékenységek széles
palettájából lehet válogatni a
hazai és nemzetközi példák alapján: játszótér felújítás, hulladékgyûjtés, virágültetés, erdõtakarítás, idõsgondozás, stb.
Az eseményt Magyarországon a Demokratikus Ifjúságért
Alapítvány (DIA) koordinálja,
amelynek tagjai vagyunk mi
(NAFIA –Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány) is. Célul tûztük ki, hogy megmozgatva a
helyi fiatalságot megtisztítjuk,
rendbe tesszük a nagymarosi
focipályát és környékét.
Együttmûködve a helyi – ifjúságot érintõ – civil szervezetekkel mintegy 100 fiatalt vártunk ezen a napon a pályára,
akiknek délben bográcsgulyás is
készült, az ásványvizet pedig az
önkormányzat biztosította.. Dél-

elõtt 9 órára mintegy 70, a környezetéért tenni akaró ember köztük 37 kajakos - érkezett a pályára annak ellenére, hogy a meteorológia rossz idõt jósolt. Sikeresen összegyûjtöttük a környéken az elszórt hulladékot, a
salakos pályán és a kézilabdapálya mögött lenyírtuk a füvet, az
épület körül irtottuk a gazt.
Értékes tapasztalatokat is
gyûjtöttünk: legközelebb a szervezésben körültekintõbbnek kell
majd lennünk, hiszen az eszközök (fûkaszák, sarlók, gereblyék…) száma kevésnek bizonyult.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik részvételükkel, segítségükkel, támogatásukkal hozzájárultak programunk sikeréhez:
Rasman Miklós (CBA), Balázs
Róbertné (zöldséges) – akik a
bográcsgulyás hozzávalóit biztosították számunkra; Dubniczkyné Vitok Kati (mesterszakács); Kék Madár Családsegítõ
Alapítvány; NAHÁT (Nagymarosi Hátizsákosok); Vízválasztó Természetvédelmi Egyesület;
Mozner János; Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola tanulói, tanárai; szülõk;
Nagymaros Város Önkormányzata.
Reméljük, jövõre is találkozunk!
NAFIA

Búcsú a Halásztól...
Elköszönt tõlünk Kurczbacher Mihály, Nagymaros õsi mesterségének utolsó képviselõje.
Szíve-lelke, lételeme volt a Duna, felmenõitõl nemzedékeken átkapta-örökölte a mesterségbeli tudást, a mesterség szeretetét.
Mindent tudott a dunai halakról, és mert mindent tudott: szerette õket. Szerette, védte, gondozta - valami nagynagy tisztelettel bánt velük, azzal a tisztelettel, amit a zsákmányszerzõ ember érez a Természet iránt.
Õ volt az utolsó nagymarosi ember, aki halászattal kereste a kenyerét.
Szívbõl kívánjuk, hogy odaát a Másik Valóságban is a
Rá jellemzõ derûvel húzza a hálót, legyen bõséges a fogás, és közvetítse felénk azt az alázatot, amit Õ érzett,
amikor az általa kifogott zsákmányból karácsonyesti vacsora készült!
Isten Veled Misi!
Köszönöm, hogy elolvastál:
DR. PÁTZAY PÁLNÉ, CILI

Kedves Nagymarosiak!
Határon túli magyar gyerekeknek-fiataloknak szervezünk
Nagymarosra nyári tábort. Itt, a Dunakanyarban a nyaraláshoz minden adott, részben a gyönyörû táj, részben pedig az
itt élõk kedvessége folytán.
Elõször tavaly nyáron szerveztünk hasonló tábort, melynek sikerérõl a Kossuth rádió is beszámolt, példaként állítva
az ország elé a nagymarosiak összefogását.
Idén Erdélybõl egy színjátszó kört és Kárpátaljáról egy
kórust várunk, akik július 10-e és 16-a között lesznek a vendégeink. Terveink szerint hajókirándulást teszünk Esztergomba, kirándulunk a Börzsönyben, csónakázunk a Dunán, megnézzük Budapest nevezetességeit, meghódítjuk a visegrádi
várat, és részt veszünk a Misztrál fesztiválon.
A tábor anyagi alapjait részben a téli jótékonysági bál fedezi, részben pedig a helyi vállalkozóktól várjuk.
A vacsorákat, a nagymarosi emberektõl, baráti társaságoktól, egyesületektõl, reméljük. Kérjük, segítsen, és vállalja
el egy 35 személyes vacsora (egytálétel) megfõzését, és
minden költségét! A fõzéshez a San-Team kertjében üstöt
biztosítunk. Kérem, hívjon a 06-70/207-33-67-es vagy a 0627/594-330-as telefonszámon.
A tábor ideje alatt a San-Team Szabadidõ Sportegyesületben (Nyár u. 2.; volt Proli) szívesen fogadunk mindenféle
süteményt, édességet, zöldséget, gyümölcsöt és üdítõt…
(Ugyanakkor használt ruhára, cipõre nincs szükség, hiszen a
gyerekek nyaralni jönnek ide.)
Segítségüket elõre is köszöni a két szervezõ:
SZALAI MIHÁLY ÉS SZOMRÁKY PÁL
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Kajakos eredmények
Maraton Magyar Országos Bajnokság
2006. május 13-14.
21 km 18 évesek 8. Bosánszky István, 5. Bényi Csaba, 8.
Bosánszky István, Bényi Csaba, 9. Döbrössy Gergely, Baranyi
Balázs
15 km 16 évesek 8. Scultéty Gergely, Heffenträger András,
9. Scultéty Gergely
15 évesek 8. Döbrössy Gábor, 9. Borkó Máté, 9. Sárog Attila
7. Borkó Máté, Döbrössy Gábor, 9. Heininger Szabolcs, Sárog
Attila
10 km 13 évesek 1. Gyömbér Péter
4. Hlaván Csaba, 6. Lovasi Bálint, Borkó Bálint, 6. Szûcs
Géza
14 évesek 9. Makáry Sebestyén, Nieberl Olivér
5 km 12 évesek 2. Radics Márkó, Duhony Levente
11 éves 2. Döbrössy Péter
Masters Futamok
10 km 35 éves 4. Heincz Sándor
45 éves 1. Csécsei Sándor
60 éves 4. Grõb János
40 éves 1. Csécsei Sándor, Heincz Sándor

Duna Régió Diákolompia
2006. május 27-28.
1000 m 18 évesek 4. Bényi Csaba, 5. Bosánszky István, 3.
Bényi Csaba, Bosánszky István
17 évesek 6. Baranyi Balázs, 1. Baranyi Balázs, Döbrössy
Gergely
16 évesek 7. Scultéty Gergely, 2. Scultéty Gergely,
Heffenträger András
15 évesek 3. Borkó Máté, Döbrössy Gábor, 5. Heininger Szabolcs, Sárog Attila
14 évesek 3. Gyömbér László
500 m 18 évesek 5. Bényi Csaba, 6. Bosánszky István
17 évesek 6. Baranyi Balázs, 2. Baranyi Balázs, Döbrössy
Gergely
16 évesek 8. Heffenträger András, 3. Scultéty Gergely,
Heffenträger András
15 évesek 3. Borkó Máté, Döbrössy Gábor, 5. Heininger Szabolcs, Sárog Attila
4000 m 14 évesek 9. Marosvölgyi Gergely, Schindler László
3. Gyömbér László
13 évesek 5. Szûcs Géza, 5. Gyömbér Péter, 9. Hlaván Csaba
2000 m 12 évesek 2. Radics Márkó, Duhony Levente
11 évesek 1. Döbrössy Péter
3 x 200 m váltó 13 évesek 2. Szûcs Géza, Hlaván Csaba,
Gyömbér Péter
Szabadidõs futamok 500 méter
14 évesek 1. Zoller Melinda, 1. Zoller Melinda, Harangozó
Ágnes
13 évesek 2. Heininger Ádám, Bozóky Gergely, 1. Bozóky
Gergely, 2. Heininger Ádám
12 évesek 1. Bozóky Marcell, 4. Mák Márton
11 évesek 1. Heffenträger Zoltán, 3. Halápi Gergely, 4. Maurer
Morvai Bence

Nagymaros

Néhány gondolat a madárinfluenzáról
Mostanában sokan keresnek
meg segítséget kérve, mert
kertükben, erdõben elpusztult
madarat találtak. A madárinfluenzáról szóló hírek fényében szeretnék néhány gondolatot írni a témáról.
- A madárinfluenza állatbetegség, emberre európai körülmények között nem veszélyes. A H5N1 sem!!!
- A vírus iránt elsõsorban
a vízi szárnyasok és a tyúkfélék érzékenyek.
- Énekesmadarakba is bejuthat a vírus, de bennük nem
zajlik vírusszaporodás, nem
tudnak a fertõzõdésünkhöz
elegendõ vírust produkálni,
ezért nem veszélyesek az emberre!!!
- Az emberi megbetegedések olyan területeken történtek, ahol a higiénia alapnormái is ismeretlenek, az egy
emberre jutó baromfi létszám
pedig a több tíztõl néhány százig terjed. Az emberek együtt
élnek a beteg állatokkal, vagy
olyan állattelepeken dolgoztak, amelyeken óriási dózisban fertõzõdhettek meg a vírustól.
- Évente 500 áldozata van
Magyarországon a normál
emberi influenzának. A világon eddig 150-200 ember halt
meg H5N1 miatt.
- A településünkön élõ több
ezer énekesmadár természetes
elhullása évente több ezer!!!
Ha elhullott énekesmadarat
találnak lakott területen, a tetemet nyugodtan ássák el,
vagy égessék el a kályhában.
Természetesen egy zacskó
vagy gumikesztyû legyen a
kezünkön.
Mikor kell értesíteni a hatósági állatorvost?
- Ha a házi baromfiállományban gyanús tüneteket
észlelnek, vagy hirtelen nagyarányú elhullás jelentkezik
- Ha vízi szárnyast látnak
rendellenesen viselkedni,
idegrendszeri, légzõszervi tüneteket mutat.
- A magyar baromfihús aggálytalanul fogyasztható. A
vírus 70 Co-on elpusztulna,
tehát mindenféle konyhai

hõkezelés tökéletes biztonságot jelent!!!
Ne sodorjuk nincstelenségbe indokolatlanul sok ezer
dolgos baromfitenyésztõ honfitársunkat!!!
- Európa néhány országában kimutatták a H5N1 vírust
macskákból. A macskák nem
érzékenyek a vírusra! Sajnos
3-4 olyan vírusos macskabetegség létezik, amely teljesen
tönkreteszi a macska immunrendszerét, s ez után gyakorlatilag bármilyen kórokozó
megtelepedhet macskában.
Hasonlóan a HIV fertõzött
emberekhez. Gyakorlatilag
nincs jelentõsége. Macskákat
nem kell és nem is lehet oltani madárinfluenza ellen.
- Sajnálatos módon marketingfogásként használták fel a
magyar “madárinfluenza”
vakcinát. Arról van szó, hogy
sikerült letesztelni egy olyan
vakcina elõállítási technológiát, mely alkalmas lenne arra,
hogy az esetlegesen majdan
kialakuló emberrõl emberre
terjedõ vírusból is vakcinát
gyártsanak. ILYEN VÍRUS
MÉG NINCS. Nincs is forgalmi értéke a jelenlegi vakcinának.
Meddig tart még a járvány
madarak közt?
Ezt senki sem tudhatja, de
remélhetõleg a jelenleg nagy
megbetegítõ képességû – virulens - vírus gyengülésével
a helyzet is meg fog nyugodni. A betegségek többségével
együtt kell élnünk. Biztos vagyok benne, hogy ha a média
a madárinfluenzáról szóló
horror képei helyett a dohányzás vagy elhízás elleni kampányra és ismeretterjesztésre
koncentrálta volna erõit sok
száz, akár ezer emberi életet
menthetett volna meg. Csak
az nem szól ekkorát.
- Aki internethez hozzá tud
férni, annak ajánlom a következõ szakmai oldalt, mely nálam
sokkal szabatosabban tájékoztat
a madárinfluenzáról: http://
madarinfluenza.bpallatorvos.hu/
DR.

DROBILICH JÁNOS
ÁLLATORVOS
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Állatvédelmi sorok
A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány. A 2006
júniusában tartandó, az alapítvány által támogatott akciókra a következõ jelentkezések érkeztek be: MACSKÁK/KUTYÁK IVARTALANÍTÁSÁRA: 16 nõstény
és 7 kandúr, valamint 2 szuka és 3 kan.
MACSKÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA: 9 macska.
Az akciók elõrelátható
költsége: 99.800 forintot fog
kitenni.
Alapítványunk sem hivatalos, sem egyéb rendszeres anyagi támogatásban nem részesül, így mûködésünket (beleértve a támogatott akciókat, a kutyák/
macskák befogadásánál, valamint az elõre nem látható
eseteknél történõ segítséget)
kizárólag a jószívû állatbarátoktól kapott adományokból tudjuk fedezni
ezért:
KÉRJÜK, TÁMOGASSANAK, HOGY MI IS
SEGÍTHESSÜNK!
Postai befizetõcsekkek
az állatorvosi rendelõben, a
Bethlen vendéglõben, a
könyvtárban és a révpénztárnál találhatók.

- Friss víz mindig legyen
állataink elõtt
- A kutya házát, fekhelyét feltétlen helyezzük
napfénytõl védett helyre.
Majd elmegy sütkérezni a
napra, ha akar, de a háza ne
forrósodjon át.
- Fokozottan figyeljünk
minden kis sebre, naponta
többször fertõtlenítsük le
még a horzsolásokat is,
mert a legyek azonnal beköpik petéiket a sebbe és
súlyos légy-nyüvesség alakulhat ki.
- Az autóban hagyott állatainkat ne felejtsük ott! A
szélvédõt résnyire mindig
hagyjuk nyitva. A tûzõ napon álló autóban a hõmérséklet pár perc alatt elérheti az 50 fokot, sok kedvenc
lelte már halálát ilyen
könnyelmûség miatt.
- Szívbeteg kedvenceinket fokozottan óvjuk a melegtõl!
- Nem csak veszélyei
vannak a nyárnak, hanem
végtelen lehetõségei is a
közös kirándulásokra, mozgásokra. Használjuk ki,
mozgassuk meg magunkat
és kedvencünket is!
DR.

Az ország szétdarabolása
Az I. világháborút követõen
az antant Magyarországgal is
aláírhatta a békeszerzõdést. A
szomorú aktusra 1920. június 4-én került sor a versaillesi királyi palotát övezõ hatalmas park Nagy-Trianon nevû
palotájában.
A trianoni béke következtében Magyarország elveszítette területének kétharmadát s lakosságának több, mint 60
százalékát. Közepes
méretû európai országból a térség
egyik kisállamává
vált.
Romániához került egész Erdély a
Székelyfölddel együtt, valamint az Alföld keleti és déli
sávja. Csehszlovákia megkapta a Felvidéket és Kárpátalját. A délszláv állam (a késõbbi Jugoszlávia) megszerezte Délvidéket. Ausztriához csatolták Magyarország
nyugati szegélyét Burgenlandot). Lengyelország és
Olaszország is részesedett a
történelmi magyar területekbõl.
Az ezeréves határok megváltoztatását azzal indokolták,
hogy a soknemzetiségû Oszt-

rák-Magyar Monarchia helyett önálló nemzetállamokat
kell létrehozni. A valóságban
azonban nem ez történt. Színtiszta és többségében magyar
népességû területeket egyaránt elcsatoltak. A magyarság mintegy 30 százaléka, 3,3
millió (!) magyar idegen
fennhatóság alá került. (So-

kan a megrettentek közül a
megcsonkított országba menekültek.) A szomszéd államokhoz csatolt magyarság
nagy része közvetlenül a megcsonkított országunk határai
mentén élt. Ez is mutatja,
hogy a “rendezés” nem a
nemzeti elvre, hanem a gyõztesek erejére épült.
Nemzeti tragédiánkról
csak a megszálló szovjet csapatok kivonulása óta beszélhetünk; - a szerk.
(Részlet a 8. osztályos történelemkönyvbõl.)

DROBILICH JÁNOS

“A kedvenc állat
nem játékszer,
Állatorvosi tanácsok
tartása nemcsak
Kutya meleg. Jön a nyár és egy pár szabadságos
nem csak nekünk, embereknek okoz nehézséget a hõ- hétre szól, hanem az
állat egész életére!”
ség.
VON-BENKO FERENC

Lehet esõ, lehet hó, úszni
akkor is lehet és jó!
Június 2-tõl a Váci Strand kinyitott a Szentháromság tér
felõl! A nyári nyitva tartási idõn belül a 25 m-es fedett
medence is nyitva tart 8-tól 16 óráig. Felnõtteknek a már
ismert 16 óra utáni kedvezmény, csúszda, egész napos melegzuhany gázkazánokkal, rövidesen felújított gyerekpancsoló, kabinok, egyéb meglepetések. Bõvebb információk a www.vacisport.hu internetes oldalon olvashatók!
ORBÁN ÁKOS

Trianon

USZODA-, STRANDVEZETÕ, SPORTSZERVEZÕ

Közlemény. A Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapít-

vány nevében köszönjük támogatóinknak adományaikat. Az
adományok sokfélék voltak – természetbeni, anyagi, önkéntes segítés. Köszönjük a személyi jövedelemadó 1 %-okat is.
Ebbõl 2005-ben 115.586.- Ft jött össze. Sajnos csak a múlt
év végén kaptuk kézhez az összeget, így a felhasználás áttolódott 2006-ra. Elkészítettük az idõsek otthonában az iroda
és orvosi szoba leválasztását, melyre az ÁNTSZ elõírások
miatt volt szükség. A munkálatok 124.000.- Ft-ba kerültek,
így a támogatási összeget az alapítvány saját keretébõl kiegészítettük. Továbbra is köszönettel fogadunk minden adományt, mellyel támogatják szervezetünket. Reméljük, hogy
az 1 %-okból 2006-ban is részesülünk, amit újra ellátottaink
és idõseink érdekében hasznosan tudnánk felhasználni.
Az alapítvány kuratóriuma

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu
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Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
E-mail: pmkabinet@nagymaros.hu
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Fischer Erzsébet (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!
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Nagymaros

június 5-tõl 30-ig
Csirkecomb (egész-felsõ-alsó) 1 kg
395,- Ft
(június 5-tõl 18-ig)
Lecsókolbász 1 kg
339,- Ft
Szepesi virsli 1 kg
339,- Ft
CBA gépsonka 1 kg
895,- Ft
Szepesi szafaládé 1 kg
369,- Ft
Ahida húsüzem pulykamellsonka 1 kg
799,- Ft
Luftikuss habjoghurt
(málna, cseresznye, eper) 110 gr
Rotaller gyümölcsjoghurt
(eper, õszibarack) 125 gr
Német trappista tömb 1 kg
Euromilk uht. tej 1 l
Laura tejszínhab spray 250 ml
Pannónia sajt 1 kg

89,- Ft
39,- Ft
895,- Ft
109,- Ft
149,- Ft
1425,- Ft

Viking olajos-paradicsomos
hering konzerv 160 gr
119,- Ft
Wilbo lazac konzerv (3 íz) 110 gr
229,- Ft
Hame kacsamájas tépõzáras konzerv 105 gr 119,- Ft
Hame libamájas tépõzáras konzerv 105 gr
119,- Ft
Hame pacalpörkölt konzerv 400 gr
239,- Ft
Hame sólet marhahússal konzerv 400 gr
219,- Ft
Hame babfõzelék kolbásszal konzerv 400 gr 229,- Ft
Hame töltött káposzta konzerv 400 gr
219,- Ft
Globus marhahús vadasan konzerv 400 gr
299,- Ft
Globus szalontüdõ konzerv 400 gr
249,- Ft
Vifon ázsiai levesek 60 gr
99,- Ft
Pápai löncshús konzerv 400 gr
129,- Ft
Fish kakaspörkölt konzerv 320 gr
199,- Ft
Kunsági marhapörkölt konzerv 380 gr
239,- Ft
Kunsági pacalpörkölt konzerv 380 gr
239,- Ft
Durio durum tészta 500 gr
95,- Ft
Kotányi fûszerek 25-40 gr
125,- Ft
(kakukkfû, fokhagyma, mustáros-fokhagym.-grill pác)
Bon Apetit majonéz 500 gr
175,- Ft
Bon Apetit sûrített paradicsom 70 gr
25,- Ft
Bon Apetit sûrített paradicsom 140 gr
49,- Ft
Garnelló ételízesítõ 250 gr
89,- Ft
Kerman mazsola 200 gr
65,- Ft
Kerman arany mazsola 200 gr
99,- Ft
Pickwick fémdobozos tea 2*35 gr
499,- Ft

Seahorse tengeri halfilé fagyasztott 1 kg
Fagyasztott pontyfilé 1 kg
Saga selyemsonkával,
sajttal töltött pulykamell 1 kg
Fagyasztott pizza szelet 130 gr
(hawai, szalámis, sonkás, gombás)
Fressh Pizza szalámis
2+1 db-os 3*400 gr
Hasábburgonya 1 kg
Vegyes zöldségkeverék 1 kg
Csemege kukorica fagyasztott 1 kg
Szilvásgombóc mirelit 1 kg
Wienette jégkrémek
(csoki-túró-málna-vanília) 650 ml
Túró ice jégkrém 35 gr

695,- Ft
755,- Ft
1125,- Ft
149,- Ft

839,- Ft
169,- Ft
199,- Ft
155,- Ft
299,- Ft
399,- Ft
79,- Ft

Éden napraforgó olaj 1 l
Hefele finom liszt 2 kg

189,- Ft
99,- Ft

Happy szaftos kutyaeledel 1250 gr

189,- Ft

Dreher classic sör dobozos 0,5 l
Dreher classic sör üveges 0,5 l
Szobi tetra üditõ 12 %
(narancs-szõlõ-alma) 1,5 l
Szobi Golden Valley üdÍtõ
dobozos (több íz) 1 l
Fitt Sport szénsavas ital (3 íz) 1,5 l

149,- Ft
145,- Ft+üv.
115,- Ft
155,- Ft
69,- Ft

Atis vegyesdesszert 800 gr
Monisa szív csoki
pattogós cukorkával 14 gr
Cherry Queen konyakmeggy 132 gr
Candy tejkaramella
(ananász-eper-tejszín) 85 gr

499,- Ft
49,- Ft
429,- Ft

Bref Power fertõtlenítõ 500 ml
Aquafresh total fogkrém 75 ml
Big Family mosógél 4,5 l
Zentó szemetes zsák 135 l
Avea tusfürdõk 300 ml
Mortein rovarirtóspray 400 ml

555,- Ft
199,- Ft
699,- Ft
129,- Ft
165,- Ft
455,- Ft

109,- Ft

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

