Nagymaros
2005. május 5. - a lap ingyenes!

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Politikus, vagy
polgármester?
A politika – akarjuk, nem akarjuk –
átszövi életünket. Egyszer fölfelé,
máskor lefelé mozdul a történelem
hajóhintája s csak arra a pillanatra
áll meg, amikor irányt vált. A holtpont pillanata a semlegesség. Jó lenne itt fönn maradni, ám éppen ilyen-

kor potyognak ki a legtöbben. Olyanok, akik azt hitték, megállt a hinta, nem kell többé kapaszkodni. Aki
azt hirdeti: „Ne politizálj!”, - annak szavai ezt jelentik: ”Ne kapaszkodj!”
Megkérdeztük Edöcsény Andrást, Nagymaros polgármesterét, mi
a véleménye minderrõl.
- Tisztelt polgármester úr! Helyesnek tartja-e, hogy az emberek
egyre többet politizálnak?
- Igen, jónak tartom, amennyiben
a politizálás a város ügyeinek intézését jelenti. Örülök, ha az itt élõknek van véleményük közös dolgainkról. Meggyõzõdésem, hogy akkor
lesz valóban rendszerváltás, ha az
emberek kezükbe veszik saját életük
irányítását. Ám az még jobb lenne,
ha a vélemények alapos tájékozódás
után, pontos információk birtokában
születnének.
- Ön kinek tartozik felelõsséggel?
- Felelõsséggel azoknak tartozom, akik megválasztottak, akik bíznak bennem – és természetesen saját

magamnak. Másrészt azoknak, akik
a törvények betartását várják tõlem.
Több ezer (!) jogszabály írja elõ,
hogy mit tehet egy városvezetés, mit
nem. Ezek a törvények ráadásul naponta változnak. Sõt: nem kerülhetõk meg a helyi rendeletek – azok
sem, amelyeket régebben, más helyzetben hozott egy testület, s még érvényben vannak. Mindez több kötetnyi! Sokszor kerül szembe például
egy városfejlesztési terv valamely
poros rendelettel. Hiába a szép álom,
az új koncepció – a változtatásokat
engedélyeztetni kell. Idõ, idõ, idõ.
Nem építhetjük homokra a házat.
- Naponta 10-12 órát tölt munkával. Hogyan éli meg ezt a családja?
- Feleségem igazi társam. Az ötéves kisfiam azonban néha felhív,
hogy „Édesapa, hagyd már a munkát, és gyere haza!”- s ebben teljesen igaza van.
- Honnan ez a hatalmas munkabírása?
- Részben adottság. Mint tudják,
dunaszekcsõi sváb családból származom. A szüleim a marosiakhoz hasonlóan szorgalmas emberek. Nagyapám még Faller-nek született és
gyógyszerész volt, akinek patikáját
– a lakásunkkal együtt - államosították. Ezért kellett Budapestre költöznünk. Anyai ágon építészek voltak az
õseim - templomokat, iskolákat terveztek, építettek. Mi hatan vagyunk
testvérek. Amikor mérnöki diplomámat hazavittem, az édesanyám nem
adhatott drága ajándékot. Apám csak
megölelt, kezet fogott velem s így
szólt: ”Fiam, ennyit tudtam adni neked. Most már a saját lábadon kell
megállnod.” Hát én igyekszem is
minden erõmmel. Megpróbálok másokat is magammal hívni, hiszen legtöbben itt Nagymaroson is a saját erejükbõl érték el azt, amit elértek. Ez a
szorgalom ennek a településnek az
igazi ereje.
» folytatás a 3. oldalon

Mûvészeti díj Köblitz Birgitnek
Ferenczy Noémi díjat kapott az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc ünnepe alkalmából Köblitz Birgit Nagymaroson élõ üvegtervezõ iparmûvész. A díjat Bozóki András
miniszter adta át Budapesten az Iparmûvészeti Múzeumban rendezett ünnepség keretében. A díjátadáson a kulturális miniszter méltatásában kiemelte: az elismerésben részesülõk a kortárs magyar kultúra kivételesen széles keresztmetszetét képviselik, amelybe nemcsak magyarországi mûvészek tartoznak, hanem határon túliak is, a világ különbözõ tájairól.
A Ferenczy Noémi díj kiemelkedõ iparmûvészeti, ipari tervezõmûvészeti tevékenység elismerésére adományozható állami kitüntetés. A díjat
évente, március 15-én, tizenkét személy kaphatja.
Köblitz Birgit 1960-ban született Lipcsében. A lipcsei Képzõ- és Iparmûvészeti Fõiskola murális üvegtervezés szakát 1985-en végezte el. Mestere: Reinel Rüdiger. 1986 óta önálló tervezõ Magyarországon. Eddigi díjai: 1987 Képzõmûvészeti Fõiskola Pályázat, I. díj; 1994-1995 FISE ösztöndíj; 1994, 1995 Vác város díja; 1996 Magyar Külügyminisztérium pályázata, I. díj.
Ezúton is gratulálunk Köblitz Birgitnek a magas állami kitüntetéshez!

Köszöntjük az édesanyákat!
Szakály Dezsõ:
A leghatalmasabb
Nem az a leghatalmasabb,
aki ország-világ ura.
Nem az a leghatalmasabb,
aki szelek, tengerek fölött

uralkodik.
Nem az a leghatalmasabb,
akinek a legtöbb öldöklõ
fegyvere van,
az sem, akinek legnagyobb
a kincse, gazdagsága,
hanem az a leghatalmasabb,
aki embert szül a világra.

Állásfoglalás
A Nagymaros címû újság áprilisi számában megjelent írásokban
vita bontakozott ki hat képviselõ úr és a polgármester úr között.
Az írások hangneme indulatoktól és személyeskedéstõl sem
volt mentes.
Mivel úgy ítéljük, hogy az ehhez hasonló sajtóviták nem szolgálják a településünk érdekét, a képviselõ-testület a következõ
közös álláspontot alakította ki:
A továbbiakban a képviselõ-testület tagjai tartózkodnak a személyeskedõ, a másik képviselõ jó hírnévhez fûzõdõ jogát esetleg
sértõ írások megjelentetésétõl, vagy ilyen kijelentések tételétõl.
A felmerülõ vitás kérdéseket a parlamenti demokrácia szabályait betartva, a képviselõ-testületi üléseken - hivatalos formában
- kívánjuk rendezni.
Kinyilvánítjuk, hogy a képviselõi eskünknek megfelelõen
Nagymaros érdekeit szem elõtt tartva kívánunk politizálni.
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

“Mindent, ami vagyok, anyámnak köszönhetem.”
(SZT. ÁGOSTON)
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Új vezetõ a hatósági osztály élén
Szakképzõ iskola a volt rendõrség helyén
Az április 1-jei, valamint az április
4-iki határozatképtelenség után,
április 18-án teljes létszámban vettek részt az önkormányzati képviselõk a testületi ülésen. Az ülés elõtt
a Maros Építõipari és Kommunális
Kft közgyûlését tartották meg, melyen elfogadták a társaság 2004. évi
gazdálkodásáról és 2005. évi terveirõl szóló beszámolót, az idei tervekrõl külön is adott tájékoztatást
Genzelmann József, a társaság ügyvezetõje.
Az ülés elõtt bemutatkozott a
jelenlévõknek dr. Jankai Norbert,
aki április 11-tõl a polgármesteri
hivatal hatósági osztályának új vezetõje. Edöcsény András polgármester bejelentette, hogy Melisek
Szilvia, a gazdálkodási osztály vezetõje április 14-én beadta a felmondását, jelenleg a felmondási
idejét tölti. A napirendek elõtt Perbíró József alpolgármester, Grécs
László képviselõ és Edöcsény András polgármester kért szót.
A napirendek közül
- nem fogadták el (6 igen, 6 nem
szavazattal) a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót;
- elfogadták Vác Városi Rendõrkapitányság és a Nagymarosi
Rendõrõrs 2004. évi beszámolóját,
melyet Kiss Sándor fõhadnagy, õrsparancsnok-helyettes szóban is kiegészített;
- elfogadták a Gondozási Központ 2004. évi beszámolóját;
- elfogadták a városi könyvtár
és mûvelõdési ház 2004. évi beszámolóját és a 2005. évi terveit;
- elfogadták a Pax Corporis Foglalkoztatás-egészségügyi Szolgálat
szerzõdésmódosítási ajánlatát, s
felhatalmazták a polgármestert az
alapellátási szerzõdés elõterjesztés
szerinti módosítására;
- tudomásul vette a képviselõtestület a buszközlekedésre vonatkozó közszolgálati szerzõdés
Dunabusz Kft általi rendkívüli felmondását és felhatalmazta a polgármestert, hogy a városi közlekedés
megoldására a Fótibusz Kft-vel
kössön közszolgálati szerzõdést;
- elfogadták a városfejlesztési
koncepció és városfejlesztési akciótervek elkészítésének második fázisára vonatkozó beszámolót;
- módosították az önkormányzat
vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló, többszörösen módosított
és kiegészített 6/1994. (IX. 13.) Kt.
számú rendeletet, s határoztak 40
millió forint összegû folyószámlahitel felvételérõl, melynek fedezetéül a focipálya ingatlant és a rajta
lévõ épületet ajánlják fel;
- néhány kiegészítéssel elfogadták a város 2005. évi közbeszerzé-

si tervét és felkérték a polgármestert, hogy azt a közbeszerzésekrõl
szóló rendelet elõírásai szerinti formában határidõre a Közbeszerzések Tanácsához nyújtsa be;
- elfogadták, hogy a 2005-ös
partfalprogram keretében a Mihály
utcai partfalak veszélyelhárítására
pályázatot nyújtott be az önkormányzat;
- határoztak arról, hogy a polgármesteri hivatal irattárának rendezésére pályázatot írnak ki;
- nem fogadták el (6 igen, 6 nem
szavazattal) a könyvvizsgálói feladat-ellátására vonatkozó pályázati kiírást;
- módosításokkal elfogadták a
gépjármû elhelyezési kötelezettség
pénzbeni
megváltásáról,
parkolóalap képzésérõl és felhasználásáról szóló rendelet-tervezetet;
- módosították a kitüntetések
adományozásáról szóló 12/2004. (V.
25.) számú rendeletet; mely szerint
a Díszpolgári cím, Pro Urbe Emlékérem, valamint a Nagymaros Ifjúságáért nevelési-oktatási díjak átadására lehetõleg augusztus 20-án,
nemzeti ünnepünkön kerüljön sor;
- felülvizsgálták és ennek eredményeként módosították a lakásokról szóló 14/2004. (V. 25.) számú
rendeletet;
Az egyebek között
- elfogadták a következõ testületi ülés idõpontjáról és napirendjérõl szóló elõterjesztést;
- foglalkoztak értékpapír vételi
ajánlattal;
- határozott a testület az
ÖNHIKI, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ (mûködési
forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról;
- elfogadták a Nagymarosi Nyár
2005 városi rendezvényekre való
pályázat benyújtását;
- Gyombolai Gyula képviselõ
javaslatára hosszú vita folyt a Nagymaros újság áprilisi számában a
képviselõ-testület munkáját bíráló
cikkekrõl, végül megegyeztek abban, hogy egy közös állásfoglalást
jelentetnek meg az újságban, melyben kinyilvánítják, hogy a képviselõi eskünek megfelelõen, Nagymaros érdekeit szem elõtt tartva kívánnak politizálni.
*
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete április
25-én rendkívüli testületi ülésen tizenhárom elõterjesztést tárgyalt, s
a következõ határozatokat hozta:
- elfogadták és támogatják az
Ister-Granum Eurorégió fejlesztési
programját. A képviselõ-testület az
elõterjesztett összegeket más pro-

jektre is felhasználhatónak tartja.
- határoztak arról, hogy a nagymarosi Váci út 21. szám alatti ingatlant, valamint szükség esetén a
felvonulási lakótelepi ingatlanokból két ikerházat bérleti szerzõdés
keretében iskola, illetve kollégium
céljára a Blaskovich Szakképzõ Iskolát mûködtetõ Korszerû Szakképzésért Egyesületnek bérbe adják;
- elfogadták az önkormányzat
2004. évi zárszámadását;
- elfogadták az 2005. I. negyedévi beszámolót és döntöttek a költségvetési rendelet módosításáról;
- határozott a képviselõ-testület
– pontonként felülvizsgálva – a
költségvetési kiadások csökkentésérõl;
- néhány módosítással elfogadták a civil szervezetek 2005. évi támogatására vonatkozó elõterjesztést;
- elfogadták az elõterjesztést a
Nagymaros, Rákóczi út 14. szám
alatti intézmény felújítására vonatkozó kedvezményes hitel felvételére;
- elfogadták a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
elõterjesztést;
- hozzájárult a képviselõ-testület ahhoz, hogy megállapodást kös-

sön Kismarossal a polgármester arról, hogy a jövõben a község gyermekjóléti feladatait városunk látja
el;
- határozott arról a képviselõtestület, hogy a korábban a kormány
által térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adott felvonulási lakótelepen lévõ ingatlanokat
nem kívánja értékesíteni;
- a korábbi sikertelen pályázat
után ismét pályázatot ír ki a képviselõ-testület a Nagymarosi Nevelési
Tanácsadó vezetõi posztjára;
- elõterjesztés és a bizottsági
elnökök kiegészítése kapcsán tájékozódott a testület arról, hogy tavaly és az idei évben a képviselõk
és a külsõ tagok hányszor voltak
jelen a bizottsági üléseken;
- a képviselõ-testület egyetért
azzal, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz a Nagymaros és Visegrád között üzemelõ
komp- és révátkelés felújítási munkáira pályázatot nyújtsanak be,
melyhez a 30 százalék önrészt a
révátkelést üzemeltetõ Atlantis-Visegrád Club Kft révén biztosítja.
Egyúttal kinyilvánította a testület,
hogy a révátkelés tartós üzemelését biztosítja.

Az Önök korábbi és aktuális kérdései:
2005. évi tervek, 2005. évi költségvetési rendelet,
városfejlesztési koncepció.
Ezekben a témákban várjuk véleményét, javaslatait, kérdéseit a május 20-án (pénteken) 18 órakor kezdõdõ lakossági
fórumon, melyre szeretettel hívjuk a mûvelõdési házba.
EDÖCSÉNY ANDRÁS
POLGÁRMESTER

Városfejlesztés - városüzemeltetés
A nagymarosi források egyelõre ivásra nem alkalmasak
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ez évtõl már nem
végzi a nagymarosi források vízminta-vizsgálatát. Tájékoztatásuk értelmében az évi egyszeri vízminta-vizsgálat nélkül mindegyik forrásra a
nem ivóvíz táblát ki kell függeszteni. Mivel a források a lakosság és a
kirándulók szempontjából is fontosak, felvettük a kapcsolatot az
ÁNTSZ-szel a további biztonságos
üzemeltetés lehetõségeirõl és annak
költségeirõl.
Fentiek miatt kérjük a lakosságot,
a forrásokat további tájékoztatásig
ivóvíz vételezésre ne használják.
Veszélyt jelent a 12-es fõút a
kerékpárosokra
A tavasz kezdetével megindult a „határban” a munka, a 12-es fõúton egyre több kerékpáros jelent meg. Több
gépjármûvezetõ is jelezte, hogy a
párhuzamos közlekedés balesetveszélyes, illetve a közútkezelõ
PEMÁK Kht kerékpárosok részére
tilalom alá helyezte a fõút lakott területen kívüli szakaszát.

Fentiek miatt kérjük a kerékpárral közlekedõket, hogy a belesetek
elkerülése érdekében lehetõség szerint a kerékpárutat vegyék igénybe.
Gyalogos átkelõhely a felsõ iskolánál
A két iskola közötti gyalogosforgalom és a megnövekedett gépjármûforgalom miatt merült fel gyalogosátkelõ kialakítása. A kialakítás feltétele a Közlekedési Felügyelet engedélye, illetve az abban foglalt kikötések teljesítése.
A hatósággal történt elõzetes
egyeztetés megtörtént, a kialakítás
feltételei tisztázódtak. Az elvégzendõ feladatok léptéke (közvilágítási
hálózat bõvítése, autóbusz-megálló
áthelyezése…) és a városközpontban
elfoglalt helye miatt az ez évben elinduló Magyar utcai környezetrendezési tervek keretében tartjuk célszerûnek a zebra kialakítását terveztetni. A tervek elkészülte után ez a munkarész akár önállóan is, de már átgondoltan kivitelezhetõ.
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER
MURÁNYI ZOLTÁN, A VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY VEZETÕJE
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Politikus, vagy polgármester?
folytatás az 1. oldalról

- Ön igen sok idõt tölt a marosi
emberek között. Minden rendezvényen ott van, beszélget, érdeklõdik.
Hogy tud idõt szakítani minderre?
- Nekem még csak három családtagom él itt Nagymaroson. A legkisebb alig három hónapos. Nem
tudják elmesélni a vasárnapi ebéd
mellett, mi történt a városban. Ezért
örülök a lehetõségnek, ha meghívnak valahová, hogy meghallgathatom az emberek napi problémáit, s
velük örülhetek a sikereik láttán. Ma
különösen fontos a hagyományok
ápolása, mert a gyökérteleneket elfújja a szél. Hét éve élek itt. Nem
titok: beleszerettem ebbe e páratlanul szép környezetbe. Megtetszett
az itt élõ emberek természetes észjárása, összetartása, s azt gondoltam
- ha már megkértek rá -, együtt meg
tudjuk óvni ezt a sok természeti és
emberi értéket, ami itt felhalmozódott.
- Ön egy jól jövedelmezõ állást
cserélt fel a polgármesteri hivatalra. Miért?
- Sokan akartak a változó világhoz alkalmazkodni tudó vezetõt állítani Maros élére. Bízalommal fordultak felém. Akkorra már felépült
a házam, családot alapítottam. Kifizettem az adósságaimat is. Tehát ma
már megtehetem, hogy olyasmivel
foglalkozzam, amiben magasabb
rendû értéket látok. A látványos
anyagi gyarapodásért sokszor nagy
árat kell fizetni, láttunk már bilincsben elvitt embereket, akik anyagilag többet akartak… József Attila
szavaival: „Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis. / Mért ne
legyek tisztességes? Kiterítenek
úgyis.”
Hálát adok a Jóistennek, hogy
nincs okom panaszkodni. Ismerek
olyan minisztert, aki az Antall-kormány óta még mindig nem gazdagodott meg, s olyan volt miniszterrõl is tudunk, akinek a kedvezõbb
anyagi boldogulásáért például törvényt változtatott a Parlament…
Mindkettõ ugyanabban a faládában
fogja végezni a földön. Kinek-kinek
más az értékrendje. Nem lehet egyszerre szeretkezni is, meg szûznek
is maradni. Ez két egymást kizáró
dolog.
- Újra itt vagyunk a politikánál.
Ön függetlenként indult. Mindennapi munkáját azonban az állami
politika intézkedései szabják meg.
Hogyan?
- Polgármesterre azért van szükség egy tréfa szerint, hogy ne mindenért az asszonyt kelljen szidni.
Akár így, akár úgy dönt az ember, a
saját értékrendje szerint cselekszik.
Ezért rendeznek választás elõtt politikai kampányt, hogy a választó-

polgár megismerhesse a jelölt értékrendjét. Ma egy vezetõnek úgy kell
a választók érdekeit is szolgálnia,
hogy közben ne gabalyodjon bele a
törvények szövevényes hálójába.
Tavaly Magyarországon az önkormányzatok egyharmada a csõd szélén állt. Mi itt azért dolgozunk, hogy
Nagymaros ne kerüljön ilyen helyzetbe. Az állami gazdasági intézkedések ugyanis leginkább a településeket sújtják. Ha egy polgármester nem politizálna, vagyis nem értelmezné a gazdasági és politikai
változásokat, akkor struccpolitikát
folytatna! A rendszerváltozáskor
sokkal jobb helyzetben voltak a települések. Ma viszont igen nehéz
anyagi helyzetben van szinte minden falu és város. Pályázatokkal lehet részben visszaszerezni valamit.
- Mi történne, ha fáradozásaik
ellenére mégis csõdbe menne a település?
- Amikor kiderül, hogy fizetésképtelen egy település, csõdbiztost
neveznek ki. Ez - itt is - azzal kezdené, hogy korlátozná a városvezetés jogkörét, majd elbocsátana soksok dolgozót, s egyúttal bezáratná
például az idõsek napközijét, a családgondozót, a nevelési tanácsadót,
esetleg a mûvelõdési házat, sõt: az
iskolában folyó mûvészeti oktatást,
a zeneiskolát, a néptánc-oktatást, a
képzõmûvészeti oktatást is. Nagy
eredménynek tartom, hogy nálunk
ezek a nem kötelezõ feladatok még
léteznek! Ha elveszítenénk õket, sokan csak akkor látnák e vívmányok
értékét.
- Hogy lehet ezt elkerülni?
- Munkatársaimmal - akik közül
sokan elismerésre méltóan dolgoznak - azon igyekszünk, hogy megvizsgáljuk minden kiadott forint
szükségességét. Erre szolgáltak a
most befejezõdõ átvilágítások. Volt,
akinek fájt az eredmény, de a sebész
késére sokszor szükség van az életben maradáshoz. Sokszor bírálnak
engem is, a képviselõ-testületet is a
szigorúság miatt, de talán késõbb
belátják, hogy igazunk volt. Nem
szeretném elkótyavetyélni és felélni Nagymaros még meglévõ ingatlanvagyonát. Az eladások megfékezését eredménynek tartom!
- Mit tart eddigi tevékenysége
legnagyobb sikerének? Kik a segítõi?
- Három év munkájának eredménye, hogy jogilag minden intézményünk kikezdhetetlen. Így már nyugodtan alhatunk. Szervezeti átalakítást végeztünk a hivatalban, többek
között ennek eredményeképpen javult a pályázati menedzsment, a rendezvényszervezés. Van gazdája a
városnak, aki a mûszaki felügyeletet irányítja. Pályázati siker révén új
számítógépes hálózatunk és a gaz-

dálkodást segítõ szoftverünk van,
mely az átláthatóbb gazdálkodást is
segíti. A „turizmus-ipar” fejlesztése a legfõbb célkitûzésünk, s meg is
nyertünk a Fõ tér fejlesztésére egy
830 ezer eurós összeget. Ha fölmegy
az állami engedély zászlaja, indulhat a közbeszerzési pályázat. Kétszáznál több rendezvény esik Nagymaroson az év 365 napjára! Kiemelten például a Misztrál-fesztivál, a
Kittenberger Napok, stb. Ez a rendezvényszervezõ munkatársam érdeme is. Készül a településfejlesztési terv utolsó fázisa is. Látványosabb eredményeink közé tartozik a
tornaterem (elõzõ ciklusban elkezdett) felújításának befejezése, az iskola nyílászáróinak cseréje. Szükség van (meg is nyertük a pályázatot) ennek folytatására. A könyvtár
energiatakarékossági célú nyílászárócseréje elkészült, a mûvelõdési
házé most folyik. A fûtést is korszerûsítettük. Új körzeti orvosunk lakáskérdését is sikerült megoldanunk
– pedig minden hajdani szolgálati
lakás el van adva. Az iskola ballagó
osztályainak termét évrõl évre teljesen felújítjuk, új padokkal látjuk
el. Az Internet-hálózatra, a kábeltévére, a civil-szervezetek mûködésére, Nagymaros új honlapjára, az Európával, a nagyvilággal való kommunikáció megteremtésére is büszkék vagyunk. Ezeket a sikereket
nem egyedül értem el. Sokan segítenek, s ezt köszönöm. Vannak köztük minden politikai párthoz tartozók – tehát csupán emberség, jóakarat és egy csöpp lokálpatriotizmus
kérdése, és máris megvalósulhat a
nemzeti egység. Fontos, hogy ne a
saját pecsenyéjét akarja a közéleti
személyiség sütögetni, mert a közösség érdeke mindennél elõbbre való.
A dicséretesen mûködõ civil szervezetek bizonyítják Nagymaros polgárságának tehetségét az együtt gondolkodásban. A május 20-i lakossági fórumon talán már a Bergmann
Margit szervezte közadakozásból
vásárolt székeken ülhetnek az érdeklõdõk.
- Mit kívánna, ha három kívánsága teljesülhetne?
- Minden magyar ember szívébe
békességet és nyugalmat, mert csak
békében lehet jó munkát végezni.
Kívánom, hogy minden hazánkfia
találja meg élete értelmét és célját,
mert csak így tudunk együtt haladni. Végül azt kívánom, hogy olyan
vezetõk irányítsanak bennünket,
akik nem a saját gyarapodásukat helyezik elõtérbe, hanem képesek gyarapodást biztosítani az egész nemzet számára.
- Köszönöm az interjút, és további munkájához minden jót: áldást és békességet kívánok!
GYARAKINÉ MÁRTON MAGDA

A Vatikánban, a Szent Péter-bazilika
altemplomában április 8-án örök
nyugalomra helyezték II. János Pál
pápát. A gyászszertartás napjára
több mint hárommillió zarándok utazott Rómába. A mintegy nyolcvanöt
esztendõs II. János Pál életútja a
Krakkó melletti Wadowicébõl vezetett a Szent Péter-bazilikáig. Gyerekkori osztálytársai Lolek-nek hívták,
a világ II. János Pál pápa néven ismerte meg. Márvány sírkövén ez áll:
1920. Wadowice, 2005. Róma. Szent
Péter utódai közül ez a pápa került a
legközelebb ahhoz a sziklához,
amelyre a bazilikát emelték. II. János Pál sírhelye nincs messze Péter
apostolétól.
Mi most II. János Pál nagyszerû
gondolataival búcsúzunk a népszerû
és szeretett egyházfõtõl.

MOSOLYOD
II. János Pál pápa írása
Mosolyod, mely szívbõl fakad,
Aranyozza be arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér testvéred szemében.
Gazdagítja azt, aki kapja,
S nem lesz szegényebb az sem,
aki adja.
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelné.
Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom
a megfáradottnak,
Bátorság a csüggedõnek,
Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet,
ellopni sem,
Mert csak abban a percben van
értéke,
Amelyben arcodon megjelen’.
És, ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkû, s a magadét add,
Mert senkinek sincs nagyobb
szüksége mosolyra,
Mint annak, aki azt másnak adni
nem tudja.
II. János Pál pápa MOSOLYOD címû
írását mondta el Sinka Henriett 5. b
osztályos tanuló az április 8-án, a
Kittenberger-iskolai mûvészeti napok
keretében Nagymaroson megrendezett területi szavalóversenyen 3. díjat nyert az 5. osztályos korcsoportban. A 7. osztályosok 1. díjasa ezen a
versenyen Kiss Károly lett. Kiss Károly Zúgnak a harangok címmel írt II.
János Pál pápa emlékére verset,
mellyel április 10-én, az Országos
József Attila versmondó versenyen
III. helyezést ért el, április 16-án pedig a Dunakanyar versmondó versenyen I. helyezett lett. (Kiss Károly
Zúgnak a harangok címû versét következõ számunkban olvashatják.)
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“...Virága nincs már, sem gyümölcse...”

Végleg hazatért Raszler Károly
“Virága nincs már, sem gyümölcse...” írta ezt a megrázó Tóth Árpád idézetet Raszler Károly egy
2000-ben készült grafikájára,
melyet egy nagymarosi kiszáradt, beteg, ám rajongásig szeretett gesztenyefájáról készített.
A kép egy hatalmas fatörzset ábrázol, melynek fõ ágai csonkák,
apró, kis hajtásai az idõk folyamán kiszáradtak, s kuszán merednek a semmibe. Ez a grafikája tudatta mindannyiunkkal,
akik szerettük és tiszteltük, hogy
a zseniális tanár, a magyar grafika legnagyobb mestere, Raszler
Károly Kossuth- és háromszoros Munkácsy-díjas, Kiváló Érdemes Mûvész, a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Sokszorosító
Grafika Tanszékének nyugalmazott tanszékvezetõ tanára végleg eltávozott közülünk.
Nagymaros szülötte hosszú
életpályája innen, a majolikás iskolából indult, ahol korán felfedezték tehetségét. Majd jött a háború, aztán a hároméves málenkíj
robot, majd kõmûves édesapja
után kádergyermekként került a
fõiskolára. Annak elvégzése után
került ösztöndíjjal Leningrádba,
hogy doktori disszertációját megírja. A Gondviselés úgy hozta,
hogy az elvett lágeréveket három,
szellemileg élõ és pezsgõ tanulóév követte az Ermitázs városában,
heti látogatója volt a leningrádi
balettnek, és fillérekért megvásárolt lemezeken vérébe ivódott a
klasszikus zene. Hazatérve a fõiskola tanára lett, ahol tanítványai
búcsúszavai szerint a szemük láttára vált tanársegédbõl tanárrá,
majd mesterré. “A tanítás hihetetlenül sok örömet jelentett számomra, és komoly szellemi kihívást, hiszen hitelesen kellett a
pengeéles elméjû és tehetségû növendékeimmel vitába szállnom.
Az izmusok és a szélhámosságok
között igyekeztem nekik megmutatni a pontos választóvonalat, az
ízlés biztonságát és a szakmaiságot szerettem volna számukra átadni.”
Tóth Árpád megrendítõ sorai
rá mégsem vonatkoznak, hiszen
gazdag életének virága és gyümölcse is van, nemcsak Tibor és
György fiainak tehetsége és kibontakozó mûvészete, hanem
szellemisége, mely ott él kollégáiban és növendékeiben, itt maradt
mûveiben. Azt üzeni mindenkinek, hogy “vigyázzatok egymásra”!
(Megjelent a Híres Maros
2000. novemberi számában.)

Raszler Károly
búcsúztatása

Világunkban háttérbe szorul a mûvészet, a képzõmûvészet különösen,
s még inkább azok az alkotó személyiségek, akik a maguk szívós, tehetséggel teli alkotó munkáját a bizalmas és jótékony magány és egyedülvalóság világában teszik. Ebben
az oly zord és érzelem nélküli közegben végképp háttérbe szorul az
olyan mûvész, aki nem törõdik a körülötte lévõ körülményekkel, aki
csak alkot, aki csak értékteremtõ
személyiség. Ilyen volt Raszler Károly, aki a maga tüneményes tehetségével a XX. század második fele
magyar képzõmûvészetének igazi,
valóságos csillaga volt, mégis a köztudat ma is keveset tud róla, s mind,
akik ma itt vagyunk ezen a búcsúztatáson, felelõsnek érezhetjük magunkat azért, hogy még a szakmai
közeg sem teremtett olyan viszonyokat, hogy tisztán állna elõttünk e kivételes szakmai út rendkívüli minõsége.
Tudjuk, hogy az õ szakmai útja
más volt, mint a többieké. Tán több
próbatétel és megpróbáltatás is volt
benne, mint másokéban, hiszen a fiatal fiú Raszlert úgy ragadta el az
orosz fogság, hogy évekig nem tudott hazatérni, mégis volt ereje
visszatérni tanulmányai folytatására abba az országba, mely oly kíméletlenül bánt vele. Ám már ez is az
õ tartására, emberi minõségére is
utal, hogy élete késõbbi évtizedeiben sosem a sérelmei voltak elõtérben, hanem mindig a munka.
A munka, amely számára nem
csak az alkotó tevékenységet jelentette, hanem ezzel hosszú évtizedekig összeforrva a tanítást, s tegyük
H. I. SZ. E. hozzá: a széleskörû társadalmi,

szakmai közéleti szerepvállalást is.
Életmûve kivételesen gazdag és
összetett. Bravúros rajztudását, sokrétû szakmai felkészültségét, színérzékenységét, festõiség iránti vonzalmát a képzõmûvészet több területén kamatoztatta.
Ismertek finom rézkarcai, alkalmazta a viaszos technikát, az erõteljesen maratott vonal rendszerbe
épített foltmaratásos faktúra rendszert, ismerjük litográfiáit (szerepe
volt e technika újra felfedezésében,
alkalmazásában), kivételesen finom
toll és ceruza rajzait, tus és filctoll
vázlatait, rendkívüli pasztelljeit, vegyes technikával készített lapjait. A
természet igézetében élve, a natúra
motívumait mindig átfûtötte személyes, erõs empátiájával, s így a látvány is szimbólummá nemesedett,
sûrûsödött, a profánból is szent lett.
Nyugalom és dinamizmus, líra és
dráma, harmónia és expresszionizmus egyaránt megszólalt keze alatt,
s mindig olyan szakmai biztonsággal, mely valóban ma is nagy hatással van munkái szemlélõjére. S
Raszler Károly erõsen olvasó ember volt, mély intellektussal, elmélyüléssel, melynek folyománya illusztrációinak hosszú és idõt álló
sora, melyben épp úgy helye volt
Gogolnak és Dosztojevszkijnek,
mint Adynak, Tóth Árpádnak, vagy
Mallaparténak és Cseres Tibornak.
A tanítás az ötvenes évek elejétõl – egy kisebb megszakítással – a
kilencvenes évek közepéig mélyen
része volt életének. Õ az egyetlen
tanára a képzõmûvészeti fõiskolának, aki az ötvenes évektõl a rendszerváltozás utánig képes volt e hivatását gyakorolni, s ami különös,
akinek nem kellett újra értékelni
semmit. Miközben részese volt a
kortárs grafikai szcénának, azon
közben volt ereje ahhoz, hogy felépítse a Képzõmûvészeti Fõiskola
legjobban szervezett szakát, tanszékét. Így érte el, hogy már az Õ
irányításával folytatódott a magyar
képgrafika aranykora. S ahogy már
említettük, mindemellett voltak a
közélet terhei, a sok külföldi és protokolláris feladat és vendég, tevékenykedés a szakszervezetben és a
Mûvészeti Alapban, a szövetségben
a szaklektorságban.
S mindeközben hallotta-e, láttae valaha valaki Raszler Károlyt indulatosnak, vagy kiabálva vagy igazán dühösnek? Nos, azt hiszem:
nem. Mert személyiségében talán a
leglefegyverzõbb a nyugalma, a szerénysége, a halk szavúsága és
visszafogottsága volt. Azokban az
indulatokkal, árulásokkal és praktikákkal teli évtizedekben, a magamutogatás és magakelletés oly sokszor
tapasztalt viszonyai között õ mindig
maga volt a józanság. Valami tiszta
derû, nem optimizmus, csak valami
derû volt érezhetõ rajta, ami nagyon
belülrõl határozhatta meg alkatát,
személyiségét. Sosem lihegett túl

semmit, ha magasra értékelt valamit,
azt is visszafogott bölcsességgel tette. Ugyanakkor piedesztálra a tehetséget tette, s ha dolgában biztos volt,
tudott harcos is lenni. Fõiskolai
szakmai értékelések, Derkovits-ösztöndíjak odaítélésének sok példája
mutatja pontos minõségérzékenységét, érték mellett kiállni tudó argumentálását.
S természetesen mindenek felett
volt fontos számára Nagymaros, a
település, ahol született, ahová
egész életében, mint mûvészetének
is egyik állandó ihletõ forrásához
járt vissza, ahonnan feleségét, gyermekeinek anyját, leghûségesebb
párját választotta. Õ is azon kevés
XX. századi képzõmûvészeti életmû
egyik birtokosa és alkotója, melyben
alapvetõ, fundamentális szerepe van
a szülõföld genius locijának, de sohasem leegyszerûsített, pusztán ábrázoló attitûddel, hanem immanens
lényegiséggel, lélektõl lélekig hatolóan.
Raszler Károlynak rengeteg
egyéni kiállítása volt itthon és külföldön, de mindig érezni lehetett rajta, hogy több nagymarosi kiállítására még átgondoltabban készült, mint
a többire, s ide mindig a legjobb,
legkiválóbb megnyitó személyiségeket nyerte meg Supka Magdolnától
Somogyi Józsefig.
Amikor búcsúzom Tõle, nem
hagyhatom szó nélkül, hogy
mennyire szívén viselte két, szintén
mûvésszé vált fia pályáját, sorsát, s
milyen öröm volt számára, mikor
kézhez vettünk egy meghívót, mikor már a három Raszler, mint három alkotómûvész állított ki itt
Nagymaroson.
Ennél láthatólag csak az volt számára még örömtelibb, amikor a
szakmailag is megszaporodott család Lázár Szilviával kiegészülve
2003 kora tavaszán szintén itt állított ki Nagymaroson. Karcsi még
egészséges volt, annak tûnt, élmény
volt vele minden találkozás. S így
emlékszünk utolsó egyéni kiállítására a Ráday utcában, ahol mûvészi
témája ugyan – jól ismerten – pusztuló gesztenyefáinak sorsa volt,
mégis sokan és nagy számban, jó
kedvvel köszönthettük, köszönthették Õt személyesen is, az ismét kiállító Kossuth-díjas mûvészt. Mert
ezekben az években már nem kereste a kiállítási nyilvánosság lehetõségeit.
Karcsikám! Búcsúzom Tõled sokak nevében, búcsúzom a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma
nevében, a legnagyobb szakmai
szervezet, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete nevében,
a tisztelõk, barátok fájdalmát is kifejezve.
Szerettünk Téged és szeretünk
Téged az idõk végezetéig.
Nagymaros, 2005. április 7.
FELEDY BALÁZS
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Köszöntjük az édesanyákat! Kittenberger Napok Nagymaroson
Társak a szeretetben, az örömben, a bánatban
Csodálatosan szép, szívet dobogtató, lélekben fogant szó. Legbelsõbb emberi kapcsolatot kifejezõ megszólítás: Édesanyám! Amikor
így szólítod, behunyt szemmel is látod alakját, arcát, szeme fényét.
Melletted érzed, simogatja lázas, vagy gondterhelt homlokod. Szemébõl szeretet és megbocsátás sugárzik feléd, mert az édesanyák a
tékozló fiúnak is megbocsátanak.
Ha messze távolban, örök pihenõre tért, féltõ szeretetét akkor is
magadon érzed. S ha nemcsak lélekben, hanem testben is közelében
vagy, mosolyát ragyogja vissza arcod, köszöntsd õt a szeretet legszebb virágaival.
Május elsõ vasárnapja anyák napja. Az anya a
család asszony hõse, a népmesék anyókája, akinek
aranyból van a szíve, vasból a hite. Mind-mind ti
anyák, akiknek élete az emberi folyamatban végtelenül fut az örökkévalóságba, milyen gyöngykoronát érdemelnétek? Milyen diadémet tehetnénk a
homlokotokra? Mert hordozzátok, és valóra váltjátok a mindig újjászületõ nemzedék ígéretét. Mert
társak vagytok mindvégig, a tavasztól télbe pergõ
hétköznapokon és ünnepeken. Társak a szeretetben,
az örömben, a bánatban, társak a családi élet hullámainak csúcsán,
éppen úgy, mint a hullámvölgyekben. Mert anyai lényetek lényege
az adni és segíteni akarás, ha áldozatokkal is jár az idõ múlása.
Egy férfi életének hátterét mindig nõk adják meg, szilárd oszlopok az ingatag világban. A kolumbiai író, Gabriel Garcia ezt így
fogalmazta meg: mindennap a nõ készíti fel a férfit a világ állandó
harcaira, majd a küszöbrõl nézi, ahogy távolodik. Ám a férfiak nemcsak elmennek, hanem mindig vissza is térnek. Az anyához, a feleséghez. Az anya az élõvé tevõ, az elsõ kapcsolat a világgal. A feleség
a családteremtõ, a szövetséges. Az édesanyák, a feleségek adják azokat a rövid pihenõket a mindennapok állandó harcaiban, amit boldogságnak hívunk.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk, mi férfiak, önöknek, édesanyáknak jó egészséget, jó kedélyt és hosszú, boldog életet.
NÓGRÁDY LÁSZLÓ

ÓVODAI BEÍRATÁS. Május 10-11-én 8-tól 16 óráig óvodai beíratás lesz, melynek helye a Magyar utcai óvoda (Nagymaros, Magyar utca 15.). Az óvodába azokat a gyermekeket lehet beíratni, akik
2002. szeptember 1. és 2003. augusztus 31. között születtek. A beíratáshoz szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára és
a TAJ számára. Felhívom a figyelmet, hogy csak a megadott idõpontban beíratott gyermekek számíthatnak óvodai elhelyezésre.
CSIZMADIA FERENCNÉ ÓVODAVEZETÕ

Lovasok és mazsorettek felvonulása
Felhívjuk a város lakosságának figyelmét, hogy a Kittenberger Kálmán Napokat június 4-én lovasok és mazsorettek mintegy egyórás felvonulása nyitja meg.
A felvonulók 9 órakor indulnak a Fõ térrõl: a gyülekezéshez a lovasok a
Váci úton keresztül érkeznek. További útvonalak: Szent Imre tér, Dózsa György
út, Német utcánál lekanyarodnak a Millennium sorra. A Visegrádi utcánál pihenõ, majd levonulnak a Duna-partra, s a Nyár utcán keresztül vissza a Váci útra.
A Panoráma parkolóban pihenõ, a Tégla utcán keresztül a Dézsma útra mennek,
a Kittenberger Kálmán utca elõtt pihenõ, majd visszatérnek a Rákóczi úton a Fõ
térre. Rossz idõ esetén a felvonulás elmarad. Az esetleges útmódosítás jogát
fenntartjuk, a pontos útvonalat plakátokon olvashatják.

VÁRJUK A VERSENYZÕK
JELENTKEZÉSÉT. A hagyományunkhoz híven idén is megrendezésre kerül immár 10. alkalommal a Kittenberger Kálmán
emlékünnepség. Kérjük a jelentkezõket, hogy jó hangulatukkal,
fõzés- és horgásztudományukkal
segítsék a rendezvény sikerét.
Június 5-én 7 óra - horgászverseny, helyszín: Duna-part. Bene-

vezés, részletes felvilágosítás
Mészáros Andrásnál, a Kék Duna
Horgászegyesület elnökénél.
Június 5-én 8-tól 12-óráig fõzõverseny, részvételi szándékát
kérjük a polgármesteri hivatalban
Ivor Andrásné szervezési koordinátornál jelezni szíveskedjen
május 20-ig. Elõre nem látható
okok miatt az esetleges változtatás jogát fenntartjuk.

Nagymaroson az idén már 10. alkalommal kerül megrendezésre
Kittenberger Kálmán neves Afrikavadász, kutató életútját, munkásságát méltató ünnepségsorozat, valamint a helyi Kittenberger Vadásztársaság vadgazdálkodását bemutató kiállítás és a csatlakozó egyéb
rendezvények sora.
Az utóbbi években örömmel tapasztaljuk, hogy az évente sorra kerülõ vadászati rendezvények színesebb, változatosabb programokkal bõvülnek – bemutatva a régió természeti
értékeit, a vadászattal kapcsolatos kultúrtörténeti helyeket, eseményeket.
A Börzsönyben, a Dunakanyarban páratlan természeti értékek találhatóak; az erdõ állománya, növényés állatvilága, vadászattal kapcsolatos múltja sok száz évre tekint vissza.
Gondoljunk a hegységben fennmaradt nevekre - Királyrét, Királyháza,
Ipolydamásd, Szokolya, Márianosztra –, Zsigmond és Mátyás király idejében virágzó vadászterületek voltak a térségben. Nem szabad
engednünk, hogy a közöny miatt feledésbe merüljenek a népünkhöz,
történelmünkhöz kötõdõ emlékek,
események. Ezt a célt is kell, hogy
szolgálja az évente megrendezésre
kerülõ vadászati rendezvények
sora.
Nagymaros és környéke újkori
vadászati emlékekben is bõvelkedik
– Kittenberger Kálmánhoz és a Rózsa-kunyhóhoz sok szállal kapcsolódik Fekete István neves író és vadásztársa, valamint Láng Rezsõ – Sólyom
-, irodalmi mûvekben is gyakran szerepelnek együtt.
Az idei rendezvény kiegészül
Bársony István neves regény- és vadászíróra való megemlékezéssel,
ugyanis a Nimród vadászújságon keresztül
kapcsolatban
volt
Kittenberger Kálmánnal, Börzsönyhöz is sok szállal kötõdött, kedvenc
szalonkázó helye volt, amelyet a Királyháza melletti Tûzköves-forrásnál
található emléktábla jelez.
Az idei Kittenberger vadásznapok
programja a következõképpen alakul:
Június 4-én, szombaton délelõtt: ünnepélyes megnyitó, koszorúzás Kittenberger Kálmán szobránál, a vadászati kiállítás és a gyermekrajz kiállítás megnyitása. A rendezvény érdekes és szép színfoltja
lesz a korhû öltözékben a vadászlo-

vasok, kürtösök, íjászok, solymászok
felvonulása.
A déli órában a Rózsa-kunyhónál történik a Bársony István emléktábla felavatása. Dr. Csiák Gyula, az
író emlékeinek lelkes kutatója tart
megemlékezést Bársony Istvánról "a
rejtelmesen fennséges természet nagy
magyar apostoláról…"
Június 5-én, vasárnap folytatódnak a kulturális rendezvények, íjászat, solymászati bemutató, céllövõ
verseny, stb. A Duna-parton bográcsokban fõzik a vad- és halételeket
a látogatók részére. Ének- és zenekarok fellépése jó hangulatot teremtve teszik színessé a rendezvényt. A Duna csillogó víztükre, a
visegrádi fellegvár ódon falai, a hegyek koszorúja varázslatos keretet
nyújtanak.
A Börzsöny hegység alkalmas
olyan erdei természetvédelmi tanösvény létesítésére, amelyhez kapcsolódhatnának a térség vadászati emlékhelyei, neves vadászokra emlékeztetõ forrás, nyiladék, hegyorom.
A vadásznapon alkalom adódna az illetékesekkel kapcsolatot teremtve
felvetni a terv gondolatát. Bizonyára egy ilyen tanösvény létrehozása az
erdõ, a természetvédelem és a vadászat közötti összhang megteremtését
is szolgálná.
2007-ben lesz Kittenberger Kálmán halálának 50. évfordulója. Reménykedünk, addigra megoldódik a
már hosszú évek óta várt emlékszoba kérdése és az évfordulón felavatásra is kerülhet. Ehhez önzetlen
összefogást kell kialakítani a muzeológusok, a vadászok és a helyi lelkes lokálpatrióták között, hogy a terv
valóra válhasson.
A Kittenberger vadásznap rendezését segíti és támogatja az Ipoly
Erdõ Rt vezérigazgatója, Kiss László, fõmérnöke, Karnis Gábor, a helyi erdészet és vadásztársaság, a polgármesteri hivatal, lelkes szervezõje, Ivor Andrásné.
Támogatja a Vadász Védegylet,
a Vadász Kamara, a Vadászati Kulturális Egyesület és a Vadász Könyvklub Egyesület.
Mindenkit szeretettel várunk a
rendezvényre.
KÖVESKUTI GYÖGY,
A SZERVEZÕ BIZOTTSÁG TAGJA,
A V ADÁSZ KÖNYVKLUB
EGYESÜLET ALELNÖKE

Bõvült a kábeltévé szolgáltatása
Tisztelettel értesítjük elõfizetõinket és leendõ elõfizetõinket, hogy két közkedvelt csatornával bõvült a nagymarosi
kábeltévé szolgáltatása. Az UHF 47-es csatornán (a 679,25
MHz) a Discovery Channel, és a 48-as csatornán (a 687,25
MHz) az Animal Planet kerül sugárzásra. Még ebben a hónapban sugárzásra kerül a Film+ mozicsatorna is.
HEINCZ TAMÁS, MAROSNET KFT
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A Nagymarosi Nyugdíjas
Klub két évtizede
Születésnapi torták, emléktárgyak, jókívánságok
Fennállásának 20 éves évfordu- – amely most már lassan nagylóját ünnepelte április 3-án dél- korúvá vált – önök egymásra taután a mûvelõdési házban a láltak.” Beszédének végén
Nagymarosi Nyugdíjas Klub. A Edöcsény András az elõzõ nap
meghitt hangulatú ünnepség sikeréhez sok
kedves vendég, barát
járult hozzá ajándékkal,
tortával, virággal. A köszöntõk mellett hallottunk verseket is, s vetítés keretében felelevenedtek a húsz év történései. A fényképeken
sokan nemcsak magukat
látták viszont egy-egy
kirándulás helyszínén,
hanem az évek során eltávozott kedves hozzátartozókat, barátokat is,
így az öröm mellett néha A város születésnapi tortáját Perbíró Jószomorúság is kiült az zsef alpolgármester adta át Burgerarcokra.
meister Ferencnének, a klub alapító elA születésnapi ün- nökének
nepségen jelenlévõket –
köztük Edöcsény Andrást, Nagy- elhunyt Õszentsége, II. János Pál
maros város polgármesterét, Mi- pápa utolsó üzenetében megfohály Jánost, a Nyugdíjas Klubok galmazottakat idézte fel, s ezt kíés Idõsek „Életet az Éveknek” vánta õ is jelenlévõknek: „LegyeOrszágos Szövetsége alelnökét, tek derûsek”.
A klub elsõ elnöke, BurgerKrizsán Sándornét, a szövetség
kulturális és mûvészeti bizottsá- meister Ferencné beszélt a közösgának vezetõjét, Krizsán Sándort, ség megalakulásáról, kiemelve
a szövetség mindenkori tisztelet- azokat az embereket - Kismartobeli elnökét, Sasvári Istvánnét, a ni Ferencet, a mûvelõdési ház
szövetség Pest megyei elnökét a akkori igazgatóját és Zeller
helyi önkormányzati képviselõket Ferencnét – akiktõl sok segítséés civil szervezetek jelenlévõ get kapott. Ezután Edöcsény Andképviselõit Mándliné Szabó Ka- rás polgármester és Perbíró Jótalin, a Nagymarosi Könyvtár és zsef alpolgármester virágot, torMûvelõdési Ház igazgatója üdvö- tát, emléktálat adott át a klub régi
zölte. Elõször a 101 éves Nagy- elnökének, Burgermeister Femarosi Férfikar mûsorával kö- rencnének és új elnökének, Makszöntötte a 20 éves „kistesvért”, rai Ferencnének.
majd Edöcsény András polgárMihály János – aki szintén enmester mondott ünnepi beszédet. nek a klubnak a tagja – a szövetBevezetõjében a polgármester úr ség újonnan megválasztott elnök
beszélt a településen élõ idõs em- asszonya és a saját nevében is köberek hétköznapjairól, majd szólt szöntötte a jelenlévõ klubtársait,
a nyugdíjas klub létrejöttérõl, a jeles évfordulón. „Olyannyira
amely azt a célt szolgálta, hogy megkomolyodtunk, hogy országos
az idõs emberek ne maradjanak hírünk lett és mindenhol, ha azt
egyedül, társaságot, közösséget mondják, nagymarosi – akár az
találjanak, és részt tudjanak ven- énekkarról, akár a tánckarról beni egymás életében. „Önök nálam szélnek -, tudják, kikrõl van szó, s
nyilván jobban tudják, ha vigyá- ez nagyon szép dolog és nagyon
zunk egymásra, ha tudunk egy- nagy önbecsülést ad az embermásnak segíteni, ha tudunk nek” – hallottuk Mihály János alegyütt bánkódni és örülni, akkor elnök úrtól, aki úgy gondolja, ez
lesz életünk értelmes, ezáltal nyer az országos hírnév csak növekedaz élet értelmet és ezáltal lesz het, s biztos abban is, ez így is lesz.
bennünk az az érzés, hogy igenis Mihály János köszöntõje után átjó élni bármilyen évszakban, ta- adta a szövetség elnökségének
vasszal, vagy õsszel, nyáron, vagy ajándékát és egy díszoklevelet.
télen értelmes élettel jó. Azt lá- Köszöntötte a nyugdíjas klubot a
tom, hogy ebben a közösségben Kertészek és Kertbarátok Orszá-

Nagymaros
gos Szövetségének elnöke, dr.
Szent-Miklóssy Ferenc úr, Krizsán
Sándor tiszteletbeli elnök úrnak
erre az alkalomra írt Születésnapra címû versét felesége, Krizsán
Sándorné olvasta fel. Sasvári
Istvánné, a szövetség Pest megyei
elnöke a megyei vezetõség nevében virággal köszöntötte a nyugdíjas klubot, s kívánt további sok
sikert. Mint minden rendezvényrõl, a születésnapiról sem maradhatott el a nyugdíjas klub egyik
tagjának, a 90 éven már túl lévõ
Nógrády Lászlónak az elmúlt két
évtizedre emlékezõ írása sem. A

mûvelõdési ház és könyvtár dolgozói egy emeletes tortával kedveskedtek a „felnõtt” korba lépett
nyugdíjas klubnak, ajándékot
adott át az gondozási központ vezetõje, s a még „kiskorú”, a
nagymarosi hölgyeket összefogó
ANNA Klub képviselõje is a húszéveseknek. A születésnapi ünnepség végén Mihály Gábor levetítette az emlékezetes eseményekrõl,
kirándulásokról a húsz év alatt
készült fényképfelvételeket, majd
az ünnepség estébe nyúló része a
kötetlen beszélgetéssel telt el.
FISCHER ERZSÉBET

Amikor a falut plurális képviselõk képviselik
Zavaros világunkban egyre nehezebb eligazodni.
Zengzetes szavak szólnak
multikultúráról, pluralizmusról,
liberalizmusról, és egyéb izmusokról, a mezei ember meg csak
áll és kapkodja a fejét. Igazodási
vonala nincs, holott ha eltûnik a
függõleges irányultság, a felfelé
tekintés a Teremtõ felé, ahonnét
egyedül ember irányítást elfogadhat, akkor anarchia van.
Pedig az ember olyan lény,
hogy szereti, ha ügyét felvállalják, helyette feladatokat elvégeznek, ha képviselik õt. De a képviselet ügye nem ilyen egyszerû.
Mert úgy tûnik, hogy némely választott képviselõnket is felülrõl
vezérlik, de nem a Teremtõ.
Régen minden közösséget arra
kiválasztott és kiválasztódott, a
célra kivált és kiváló emberek képviselték. Ezért kell ma is nagyon
odafigyelnünk, amikor képviseletünket másokra bízzuk. Mert
könnyen lehet, kecskére bíztuk a
káposztát! Mert lehet, hogy mi fûtenénk, õk meg nem. De ha már
egyszer õ ül a kazánnál, akkor úgy
fog fûteni, ahogy neki tetszik, vagy
ahogy felülrõl súgják.
Régen a képviseletre kiválasztott ember köztiszteletnek örvendett, de õ is tisztelte a közösséget
annyira, hogy részt vett a köz
ügyeiben. A köz ügyei pedig nem
csak a testületi ülések, hanem a
köz ünnepei is. A faluközösség
pozitív módon kiváló tagjai mondjuk a falusi értelmiség, az

orvos, a jegyzõ, a pap, a lelkész,
az állatorvos, a gyógyszerész stb.
a köz ünnepei alkalmával az elsõ
sorban ültek. Jelenlétükkel képviselve a közösséget és legitimálva az eseményt.
És mi van ma? Az embernek
az a benyomása, hogy a közösség
által választott képviselõk nem a
választóikat képviselik. A közösség eseményein nem vesznek
részt, az ünnepek õket nem érintik, de most már azt a feladatot sem
látják el, amire választották õket.
Nevezetesen, a testületi üléseket
sem látogatják, ahol pedig dolguk
lenne a köz érdekében a döntések
meghozatala. Vagyis a köz ügyeinek elõmozdítása, és nem gátlása
és hátráltatása.
Nekik a részvétel a fontos, nem
az eredmény és ezen elv szerint teljesítenek. Õk nem írnak, õk nem
olvasnak, õk nem szavaznak. Reméljük, majd a köz is felfogja
ténykedésük céljait és eredményét,
és megnézi, kire szavaz legközelebb. Talán akkor olyan emberekre bízza képviseletét, akik a közösség életének megkönnyítéséért,
elõbbre jutásáért dolgoznak, és
nem holmi buta levelek aláírásával töltik idejüket. A képviselõ
nem szent tehén és a közösségnek
igenis joga van számon kérni képviselõin, hogy a rábízott feladatot
hogyan végzi. Legkorábban a legközelebbi választásokon.
Nem kellene jobban megnézni, kire szavazunk?
JANOVICS TIBOR

A levélíró álláspontja az adott kérdésben nem feltétlenül esik egybe
a szerkesztõség véleményével. A szabad véleményalkotás szellemében azonban minden olyan írást leközlünk, amely nem sért személyiségi jogokat, nem sérteget, s nem alantas eszméket szolgál.
Az írások esetében a rövidítés és a stiláris javítás jogát szerkesztõségünk a továbbiakban is csorbítatlanul fenntartja.

Cserépkályhához felhasználható hódfarkú
cserép eladó (körülbelül 300 darab).

Érdeklõdni:
06-30/315-0545

Nagymaros
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„Magunk között vagyunk”
Ez volt Schäffer Erzsébet mottója, amikor az ANNA Klub vendégei között helyet foglalt április
8-án pénteken az újonnan megnyílt Fekete Sas nagytermében.

A beszélgetés végén Schäffer
Erzsébet dedikált (Fotó: Mándli
Gyula)
Régen teáztunk együtt itt, az
étterem hangulatosan berendezett
nagytermében, ahova az ANNA
Klub régi szokásához híven
örömmel hívta következõ kedves
vendégét, Schäffer Erzsébet írót,
újságírót. Hetente olvashatjuk
cikkeit a Nõk Lapjában, és sokan
szerettek volna találkozni vele

élõben. Tapasztaltuk, hogy üde,
friss írásai hû tükrei egyéniségének. Kedves hangján, közvetlen
stílusban – hiszen magunk között
voltunk – ontotta magából a történeteket. Tévedünk, ha azt
hisszük, hogy ezek csak vele esnek meg. Mindnyájunkkal, ha van
szemünk és fülünk, hogy a helyzetek, a történések érdekességét
meglássuk, tanulságait levonjuk.
Ehhez persze Schäffer Erzsébet
világlátását kellene elsajátítanunk. Kedvenc idézete elgondolkodtató: „Tanuljunk meg vágyakozni az után, ami a miénk.”
Mennyivel nyugodtabb és boldogabb lenne az életünk, ha felismernénk ezt az igazságot! Minden kis történet, amibe vendégünk
belebotlik, arról szól, hogyan tegyük boldogabbá környezetünket. Kellenek a filozófiai mélységek, a nagy bölcsességek az életben, de mindennapi életünkben
fontosabb, hogy felismerjük a
fontos üzenetet a bagatellben is.
Ez pedig elsõsorban nõi feladat!

Ismét színház a mûvelõdési házban

Sok kis lépés
Seprûvel, lapáttal felszerelt csapat
szállta meg április 23-án reggel a
Duna-partot. Az ANNA Klub ezúttal nem kulturális rendezvényre, hanem környezetünk rendbetételére hívta meg a nagymarosiakat. (Bár a tiszta, rendezett település is része a kultúrának.) Tudjuk, szegény az eklézsia, nem telik karbantartókra. Így aztán ezt a
feladatot is ugyanaz a néhány tucat ember vállalta magára, aki
egyébként is minden közügyre érdeklõdést mutat.
A játszótértõl a Dámig sikerült
eltakarítani a tél hordalékát. Tennivaló lenne még bõven, ha mindent nem is gyõz a néhány ember,
de sok kis lépésbõl egyszer tényleg lesz 100 lépés, bár ezt nem
fogja csinnadratta kísérni.
Köszönjük szépen a takarítócsapatnak az elvégzett munkát és
ezt a jó hangulatban eltöltött délelõttöt. Kíváncsian várjuk, mikor
fognak például társadalmi munkát
szervezni a Kádár után nosztalgi-

ázók, vagy az inkább erre mozdulók. Mindegy ki, de tegyen le valamit a közös asztalra. Köszönjük
a Duna-parti háztulajdonosoknak
a jó tanácsokat, hogy hol kellene
még levágni a bokorból, meg még
söpörni. Mindenkinek állampolgári joga a maga portája elõtt söpörni. Annak a háztulajdonosnak
is köszönjük a fáradságát, aki a
háza elõtt a község/város/falu által ültetett bokrokat nemes egyszerûséggel letörte, mert így kevesebbet kellett seperni. Az is biztos,
hogy neki a kilátás is szebb lett
Visegrádra, csak a bokrok állnak
megcsonkítva.
Tudomásul vettük azt is, hogy
választott képviselõink között van
olyan, aki a lapátot is elbírja, bár
egyetértünk, hogy könnyebb a tollat fogni és hangulatkeltõ leveleket aláírni. Eltalálták, a “tollforgatók” nem tartották fontosnak,
hogy a közös ügyért a lapátot is
megforgassák.
J. T.

Sikeres összefogás
az új székekért

Május 22-én (vasárnap) 18 órakor színházi elõadás keretében Erdélyi György színmûvész Márai estet tart. Jegyek
500 forintos áron a mûvelõdési házban, illetve az ANNA
Klub-tagoknál kaphatóak. Minden érdeklõdõt szeretettel
Kedves Olvasók, Kedves Nagy- Áruház Sugár Üzletközpontban
várunk! Jegyinformáció: 30/44 68 422
marosiak!
lévõ bútoráruházában rendeltem
*
Örömmel tájékoztatok min- meg, 3600 Ft/db áfás áron, a helyTestvéreimmel együtt ezúton értesítjük a kedves temetõlátogató- denkit, hogy a decemberben in- színre kiszállítva. A 400 Ft különkat, hogy két év után mindnyájan épek és egészségesek vagyunk. dított „székakció” sikeresen a vé- bözet a feliratozásra nyújt fedeKöszönjük, hogy vigyáztak ránk, és hogy rendre visszavisznek géhez közeledik. Rövidesen - le- zetet, a fennmaradó összeget új
bennünket a helyünkre – a kútkávára.
het, hogy az újság megjelenésé- székek vásárlására fordítom. A
ANNA-KANNÁK vel egy idõben – 200 darab új pontos elszámolás bármikor meg*
szék érkezik a mûvelõdési házba, tekinthetõ nálam (Bergmann Martalán mondhatom, hogy mind- git 2626 Nagymaros, Visegrádi u.
annyiunk örömére. Ezúton is 4.), illetve a polgármesteri hivamegköszönöm mindazoknak, talban az átadást követõen.
akik adományaikkal segítettek
Kívánom, hogy sokáig örülabban, hogy új székek kerüljenek hessünk a közösen elért eredméKerékpáros teljesítménytúrát ren- Nagymaros (65 km). Szintidõ 3 és a régiek helyére. Röviden a rész- nyeknek.
dez a Cédrus Egyesület június 4-én, fél óra.
BERGMANN MARGIT
letekrõl: a székeket a DOMUS
Nevezni délután 1 órától lehet a
Nagymaroson, a Kittenberger Kálmán vadászati napok alkalmából. nagymarosi hajóállomásnál, neve- Tisztelt Asszonyom, Kedves Margit!
Mindannyiunk nevében köszönöm fáradozásodat és fõképp
Az útvonal: Nagymaros - Viseg- zési díj: 300 forint, 18 év alatt 200
rád - Dömös - Pilismarót - Eszter- forint. Díjazás: emléklap, tombola. bátorságodat, hogy bele mertél vágni a székprogramba. Hiszem
További
információk: azt, hogy a csodát nem egyvalakitõl kell várni - hanem együtt,
gom - Párkány (Sturovo) Garamkövesd (Kamenica nad www.nagymaroscsoport.hu/cedrus, összefogva csinálni, és Te ebben mutattál nekünk példát. MindHrnom) - Szalka (Salka) - Letkés - 06-20/465-4147. Mindenkit sok annyiunk nevében köszönöm!
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER
Ipolydamásd - Szob - Zebegény - szeretettel várunk!

Májusi meglepetés – figyeljék plakátjainkat!!!

Cédrus kerékpáros teljesítménytúra

FELHÍVÁS. Tisztelt Nagymarosi Polgárok, Üdülõ- és Telektulajdonosok! Hamarosan elkészül Nagymaros Város Fejlesztési Koncepció és Struktúra Terve, melynek alapján idén megkezdjük a jelenleg érvényben lévõ rendezési tervünk (településszerkezeti terv,
valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv) felülvizsgálatát.
Ezúton kérünk mindenkit, hogy amennyiben észrevétele, javaslata, ötlete van a rendezési tervet illetõen, úgy azt küldje meg városunk fõépítészének, Varga Csabának levélben a 2626 Nagymaros,
Fõ tér 5. címre, e-mailben a foepitesz@nagymaros.hu elektronikus
postafiókra. Együttmûködésüket elõre is köszönjük.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY. Értesítem a helyi õsterme-

lõket, hogy szombatonként lehetõség van terményük árusítására a
Mátyás király étteremmel szemben az árkád alatt. Az egységes kép,
valamint a körülmények kultúrált megteremtése miatt kizárólag a
kijelölt helyen kérjük a kertjükben megtermelt termények árusítását.
A képviselõ-testület 20/2004. (IX. 13.) számú helyi rendelete szerint saját termény árusítása esetén a közterület-foglalási díj 2 m2-ig
díjtalan. Az árusításhoz õstermelõi igazolvány és Nagymaros Város
Polgármesteri Hivatalában történõ regisztráció szükséges.
Regisztrálás személyesen Ivor Andrásnénál.
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
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Nagymaros

„aki velem nem takar, tékozol”
Az Ungvári Gyermekkórus vendégül látásával Nagymaros nem
csak a határon túli magyarokért,
a határon inneniekért is sokat fog
tenni, hiszen nemzetünk egységét
szolgálja a maga eszközeivel.
„Minden ország, a mely magával meghasonlik, elpusztul.” „S
a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak” szemébe örömkönny
vegyül. A népek hazája nagyvilág
nem fog bánkódni miattunk!
Konkrét segítségkérés

A gyermektábor sikeres lebonyolításához a következõképp lehet hozzájárulni:
- Étel: lekvár, szalonna, egyéb
tartós élelmiszer adományozásával, illetve kenyérjegy, tejjegy
megváltásával. Ezeket június
végén a falut körbejárva fogjuk
gyûjteni, illetve a kerékpár-szervizben lehet átadni. Az adományokat csak megfelelõ okirattal
rendelkezõ személynek szíveskedjenek átnyújtani!
- Egy harmincöt személyes vacsora megfõzésével, illetve költ-

ségeinek vállalásával. A fõzésekre a San-Team kertjében kerül sor.
Üst rendelkezésre áll. Ebbéli segítségi szándékát kérem, jelezze
Szomráky Pálnál a 06-27/594330-as vagy a 06-70/207-33-67es telefonszámon, esetleg személyesen a Béla sétány 2. szám alatt.
- Pénzbeli támogatással: készpénzzel vagy rózsaszínû postai
csekken a kerékpár-szervizben; a
San-Team bankszámlájára való
átutalással: Veresegyház és Vidéke
Takarékszövetkezet
66000114-10104734-00000000.
Ezen kívül is minden támogatást köszönettel elfogadunk.
A gyerekek 2005. július 3-án
érkeznek, és július 10-ig nyaralnak Nagymaroson. Tervezett
programjaik közül az esztergomi
és visegrádi kirándulás, a túrázás
és csónakázás, valamint a
Misztrál-koncert emelkedik ki. A
tábort az Ungvári Gyermekkórus
és a Nagymarosi Férfikórus közös koncertje koronázza meg.
„Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar”
SZOMRÁKY PÁL

Elveszett kulcs gazdáját keresem
Lányom április harmadik vasárnapján a dunaparti nagy
betonstég mellett (ahol a lakatlan étteremhajó van) talált
egy kulcsot. A karikán szõrös kulcstartó lóg, a végén egy
kis kolomppal. Aki a magáéra ismert, a 30/25-66-857-es számon jelentkezhet a holmiért.

Vigyázat, kullancsveszély!
Pest megyében tavaly csaknem
130 olyan megbetegedés történt,
amelyet kullancs okozott, legtöbben az alig harminc éve felismert
Lyme-kór miatt szorultak orvosi
ellátásra, ketten azonban a vírusos agyhártya-, agyvelõgyulladást
okozó enkefalitiszban betegedtek
meg – adta hírül az ÁNTSZ Pest
Megyei Intézetének Sajtószolgálata.
A Lyme-kór elsõ tünetei közé
tartozik a csípés körül megjelenõ
ovális bõrpír, amely növekedhet,
terjedhet. Fáradékonyság, fejfájás, ingerültség, nyirokcsomóduzzanat és más tünetek követhetik. A Lyme-kór ellen nincs védõoltás, de gyógyítható!

A közhiedelemmel ellentétben
a kullancs nem a fák lombozatán
él, hanem a talaj közeli növényzetben, és így könnyen rátapad
nemcsak az emberre, hanem kedvenc háziállataink szõrére is.
A megelõzés a legmegbízhatóbb védekezés, vagyis a zárt ruházat, valamint a testfelület gyakori átvizsgálása, és a megtalált
kullancsok azonnali eltávolítása.
A kiskereskedelmi forgalomban
riasztószereket is be lehet szerezni, és ezeket az ÁNTSz ajánlja
is. A kullanccsal fertõzött területeken jogszabályi elõírások
szerint a terület tulajdonosának
kell gondoskodnia a védekezésrõl.

Pest megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság, VÉSNÖK KFT. Északi
csoport. 27. forduló: május 8., vasárnap: felnõtt: 17.00; ifjúsági: 15.00:
Sóskút – Nagymaros; 28. forduló: május 15., vasárnap: felnõtt: 17.00;
ifjúsági: 15.00: Nagymaros-Pilisvörösvár, 29. forduló: május 21., szombat: felnõtt: 17.00; ifjúsági: 15.00: Váci Reménység-Nagymaros; 30. forduló: május 29., vasárnap: felnõtt: 17.00; ifjúsági: 15.00: NagymarosDunaharaszti; 31. forduló: június 1., szerda: felnõtt: 17.00; ifjúsági: 15.00:
Pilisszentiván-Nagymaros; 32. forduló: június 5., vasárnap: felnõtt:
17.00; ifjúsági: 15.00: Nagymaros-Dunakeszi Kinizsi.

A diáknap
Április 1-jén, pénteken iskolánk
„diáknapot” tartott.
Bár a programok fél 9-kor kezdõdtek, már jóval korábban ott
tolongott mindenki a csapóajtónál, hogy beléphessen a szellemfolyosóra. Amikor bementünk,
minden tanteremben más-más
program várt minket. Játékterem,
jósda, büfé, ügyességi játékok,
szkanderverseny, koreográfiaverseny. Az alsó folyosón filmeket
vetítettek.
A fiúk részére a legnagyobb
érdeklõdést a Playstation jelentette, de a koreográfiaverseny is a
diákok körében nagy sikert aratott. Három kategóriában indultak tanulók. Egyéniben Rasman
Zsolt, párosban Balogh Cintia és
Ferbert Fanni 5/a. osztályos tanulók, csoportos versenyszámban
pedig a 8/b-bõl Baranyi Balázs,
Heffenträger András és Scultéty
Gergõ. Mindenkit vastapssal jutalmazott a lelkes közönség.
Az utolsó program a multimil-

liomos vetélkedõ volt, melyben öt
csapat vett részt. A játékot Kiss
Karcsi (7/b.) vezette. A versenyt
Ricsi bácsi csapata nyerte meg, õk
vitték el a fõdíjat, a tortát.
Végül köszönjük mindazoknak a támogatását, akik munkájukkal, adományaikkal hozzájárultak a „diáknap” sikeréhez.
Bergmann Vilmosné Katalinnak a tortát;
a CBA áruháznak a büfé
alapanyagait;
Dankainé Csanda Máriának
a zsákbamacska és a tombola
ajándékait, illetve segítségét a büfében;
Heinczné Dudás Ágnesnek a
büfében nyújtott segítségét;
Kiss Károlynak és családjának az üdítõket és a rengeteg aprópénz rolnizását;
Papp Józsefnek (Szepi bácsinak) a folyosó díszítését;
Várnagy Bélának a szódát és
a tortát.
GALAMBOSI GÁBOR 5/B.

Meghívó
Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák, Nagymamák, Nagypapák!
Gyermeknapot tartunk a mûvelõdési házban május 14-én,
szombaton 14 órától az óvodásoknak és a kisiskolásoknak.
Az érdeklõdõket rajzkiállítás, kisállat-kiállítás, az iskolások
táncelõadása, mesedramatizálás, barkácsolás, bábelõadás, versenyjátékok és
büfé várja.
Töltsünk együtt egy vidám délutánt! Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés ingyenes!
NAGYMAROSI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

Sziget kerékpáros teljesítménytúrák
A Szigethalmi TE kerékpáros szakosztálya és a szigetbecsei Sziget-csücske Természetbarátok Egyesülete május 28-án, szombaton kerékpáros
túrát rendez a Csepel-szigeten, melyre mindenkit szeretettel várnak! A
túrák 95 és 35 km-es távon kerülnek megrendezésre szigethalmi és szigetbecsei indulással.
Minden távra: Magyar Turista Kártyával a nevezési díjból 20százalék kedvezményt adnak!
Nagyobb csoportok indulását május 10-ig kérik elõre jelezni! Diákoknak 50 Ft kedvezmény! A legnagyobb létszámú csapatnak kupát
adnak! A túrával kapcsolatos információk megtalálhatók a
www.szigethalmite.hu honlapon.
Részletes információ kérhetõ: Szabó József 20/210-9337,
matrakekesteto@freemail.hu; Nagy Imre 30/310-5994, Szigetbecse
Polgármesteri Hivatala 24/513-510.

SZÁRAZELEM-GYÛJTÉS. Megkezdõdött városunkban a hulladékok szelektív gyûjtése, ám az elhasználódott szárazelemeknek egyelõre a Maros Kft Rákóczi úti telephelyén lévõ hulladékudvaron kívül még
nincsenek gyûjtõhelyei. A Gondozási Központ vezetõje, Raszlerné
Szalai Katalin arról tájékoztatott bennünket, hogy õk szívesen felvállalják a szárazelemek gyûjtését, erre külön edényt biztosítanak az idõsek klubjában, a kapun belül. Aki tehát használt szárazelemet szeretne
leadni, az csengessen be a Vasút út 6. szám alá, az idõsek klubjába,
ott átveszik az elemeket.

Nagymaros

Terepi szemétszedés
Április 16-án (10-én a sok esõ miatt elnapoltuk) második nekirugaszkodásra 38 fõs csapat gyûlt
össze reggel 9-kor a Fõ téren.
Ilyen szép létszámmal még soha
nem képviselte magát akciónkon
az általános iskola, 28 tanuló és 6
pedagógus jött el. A társaság a Világos-tér – Hegyes tetõ – Szt. Mihály-hegy – Zebegény közötti turistaút mentén gyûjtötte az eldobált szemetet. Az áldozatos munkának köszönhetõen egyre kevesebb a kóbor csokipapír, kólásüveg, csak a tiszta erdõt hagytuk
magunk mögött. A gyerekek fegyelmezetten, hangyaszorgalommal szedték zsákokba a hulladékot, nem riadtak vissza, ha szúrós
bokor mélyére kellett bebújniuk,
vagy nagy emelkedõket kellett
megmászniuk egy-egy eldobott
üvegért.

9
henõ környékén volt rengeteg szemét, 5-6 zsákra való. Miután megteltek a zsákok, bizonyos helyeken
depóztuk õket. Az elszállításról
ezúttal is az Ipoly Erdõ Rt Nagymarosi Erdészete gondoskodott,
köszönet érte Hámori Tibor erdész
barátunknak.
Köszönet illet minden résztvevõ tanulót, nevelõt és szülõt, akik
idejüket áldozták egy nemes cél
érdekében!
Résztvevõk: Dobó Máté 1/a,
Gláz Dorottya 1/a, Gyombolai
Kristóf 1/a, Heier Péter 1/a,
Lovasi Balázs 1/a, Lukács Péter
1/a, Mucs Máté 1/a, Rudolf Lilla 1/a, Szántai Szabó Márk 1/a,
Tar Bálint 2/a, Tóth Bence 2/a,
Vandrus Anita 2/a, Zoller István
2/a, Bodor Adrienn 2/b, Galszter
Dániel 2/b, Hárshegyi Nóra 2/
b, Honti Luca 2/b, Wiltschkó
Eszter 2/b, Kovács Krisztina 3/
a, Ritzl Roxána 3/a, Sárogh Zsolt
3/a, Lovasi Eszter 3/b, Ritzl Renáta 5/a, Vandrus Attila 5/a, Bálint Zádor 5/b, Brázovics Norbert 5/b, Lakatos Erzsébet 6/a,

Tavaszi tárlat
A hagyományokhoz híven idén is
megrendezte Tavaszi tárlatát - melyen a nagymarosi mûvészeken kívül láthattuk budapesti, dunakeszi,

kotásain keresztül az igazságot, a
valódi világot, s azt, hogy az élet
szép, élni jó, élni érdemes – hallottuk Edöcsény Andrástól.

gödi, váci és zebegényi alkotók
A tárlaton kiállító mûvészek:
mûveit is - a Nagymarosi Képzõ- Békefi András, Béki Márton, Csámûvészeti Egyesület. A mûvelõdési szár Zsuzsanna, Czadró József,
házban rendezett kiállítást április Domin Károly, Dudásné Stum Be17-én, vasárnap délelõtt a Nagyma- áta, Flamich Gábor, Fleischmann
rosi Könyvtár és Mûvelõdési Ház Pálné, Ferenczy Glózer Ili, M.
vezetõje, Mándliné Szabó Katalin Garami Mária, Gorzás Zsófia,
köszöntõje és Szabó Tímea zongo- Hamvasné
Bohák
Mária,
rajátéka után Edöcsény András pol- Kákonyiné Képes Erzsébet, Királygármester nyitotta meg. A polgár- né Vezendi Erzsébet, Kovács Andmester úr megnyitó beszédében rea, Legényné Andresz Gréti, Lenegyebek közt beszélt arról, hogy a gyel Klára, Magyar János, Morvay
mai, a valóságtól elrugaszkodó lát- Marianna, Péntek Lajos, Rákos
szatvilágunkban milyen nagy jelen- Éva, Schlögl Zoltán, Sramkóné
tõsége van egy ilyen tárlatnak. Ez Borsos Margó, Szabó Jane,
a tárlat értékeket közvetít, s a ránk Szigetváry Izabella, Szommer JóSajnálattal tapasztaltuk, hogy Ritzl Alexandra 6/a, Rudolf Me- kényszerített látszatvilág helyett zsef, Vajda Pál, Zebegényi Mária,
bemutatja a kiállító mûvészek al- Gulyás László.
környékünkön nincs minden rend- litta 6/ b, valamint Ambrus Juben, a Julianus kilátónál a rongá- dit, Demeter Enikõ, Hamvas Brilás jelent komoly gondot. Az gitta, Kiss Gáborné, Kovácsné
izléses útbaigazító táblákkal fel- Hangrád Katalin, Erdeiné
szerelt oszlop, mely tavaly õsszel Nieberl Ágnes pedagógusok,
még megvolt, mára szõrén-szálán Kiss Ildikó tanuló és Rudolf Jó- Nagymaros Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a polgármesteri hivatal irattárának rendezésére.
eltûnt és a padokat is jelentõsen zsef szülõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 31.
KISS PÉTER, VÍZVÁLASZTÓ
megrongálták.
Ezúttal
a
A pályázat elbírálásának határideje: 2005. június 30.
Zebegényhez közeli Borostyán-piTERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET
A munkavégzés helye: Nagymaros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
A munka teljes körû befejezésének határideje: 2005. október 30.
A pályázat tartalma: a polgármesteri hivatal irattárának rendezése,
különösen:
A közelmúltban névtelen levél érkezett a Nagymaros Város Cigány Ki- az iktatott és nem iktatott iratok selejtezése;
sebbségi Önkormányzatához, mely alá annyit írt a levélíró, hogy 500
- a selejtezett iratok elszállítása és elõírásszerû megsemmisítése;
aláírás, csak éppen az aláírások hiányoztak. Névtelen levelekkel nem
- a selejtezéshez szükséges technikai feltételek biztosítása;
foglalkozunk, ám a levél írójának arra a felvetésére, hogy miért nem
- a selejtezési jegyzõkönyv elkészítése, az illetékes levéltárral való
tart a kisebbségi önkormányzat lakossági fórumot, szeretnénk válaszolni. Önkormányzatunk 2004. novemberében tartott egy fórumot, melyre jóváhagyatása;
- a tovább õrizendõ iratoknak az arra kijelölt helyen selejtezési
sok meghívót küldtünk ki, ám kevesen jöttek el. Idén is tervezünk lakossági fórumot, erre november 15-én kedden 18 órakor kerül sor a jel, irattári tételszám szerinti rendezése;
- a levéltárnak átadásra kerülõ iratok átadásra való elõkészítése,
mûvelõdési házban.
irattárba való szállítása és átadása.
NAGYMAROS VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
A pályázat kiíróját a jegyzõ képviseli.
A jegyzõ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti általános tarTÁJÉKOZTATÓ. Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt utazó közöntalmat az egyeztetések során kiegészítse.
séget, hogy a Nagymaros-Visegrád révátkelés nyári menetrendjében
A pályázónak konkrét, forintban megállapítható árajánlatot kell
az alábbiak szerint változás történik. Az elsõ teherjárat (komp) 2005.
tennie.
május 2-tõl kezdõdõen munkanapokon Visegrádról indul: 5.15-kor,
A pályázattal kapcsolatos egyéb információk, valamint a helyNagymarosról indul: 5.25-kor. A további idõpontok változatlanok
szín megtekintésének biztosítása érdekében Girgász Júlia áll az érmaradnak.
deklõdõk rendelkezésére telefonon (27/595-128), vagy személyesen.
ATLANTIS-VISEGRÁD CLUB KFT ÜZEMELTETÉSE

Pályázat

Válasz a névtelen levélre
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Városunk május havi programajánlata Szomszédolás – régiós programajánló
MÁJUS 13., 18 ÓRA - a Szelíd kérlelhetetlenség címû film vetítése - KISMAROS
május 7. - Erdei vasutas-nap Kismaros-Szokolya-Királyrét: 7.30 gyalogtúra (KisCédrus UNI összejövetel.
maros-Magyarkút-Királyrét-Kóspallag-Kismaros); 7.30-tól kerékpáros túra (KisHelyszín: napközi
maros-Királyrét-Kóspallag-Kismaros); 9 hegyikerékpáros túra (KismarosMÁJUS 14. - Gyermeknap
Zebegény-Törökmezõ-Királyrét), 9.30 megnyitó, sváb néptánc, baptista fúvósA résztvevõket meseelõadás, bábelõadás, kézmûves foglalkozások, rajzkizenekar; 9.38 futóverseny (elõzd meg a vonatot!) 10 futóverseny gyerekeknek
állítás és a Kolompos együttes mûsora várja.
(1,5 km távolság); 11 kézi hajtány-verseny; kisvasutas fotókiállítás.
Belépõdíj nincs
Szokolya – Kacár tanya 11-15-ig lovagi torna;
Helyszín: mûvelõdési ház
Királyrét 10-16-ig madarak és fák napja (madárgyûrûzés, diavetítés, madarászMÁJUS 20. - szabadtéri kulturális fesztivál, valamint a Kittenberger
túra)
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola 90 éves fennállásának megünneplése. A fesztiválon bemutatkoznak és fellépnek városunk életét színesí- PILISCSABA
tõ és hobbi szinten itt mûködõ gyermek csoportok együttesei. Jazzbalett,
május 6-8. - Tizenegyedik Piliscsabai Egyházzenei Napok
társastánc, néptánc, svábtánc, zenés torna, önvédelmi torna, mazsorettek,
karikástánc, és még sok minden más, ami a kavalkádot színesíti és az itt VÁC
élõk sokoldalúságát, a fiatalok tehetségét mutatja be.
május 6., 18 óra - Madách Imre Mûvelõdési Központ
Helyszín: Duna-part, Kõszínpad
Székelyföld népdalai és népmeséi - a Budakeszi Népdalkör elõadása
május 12., 19 óra - Madách Imre Mûvelõdési Központ
MÁJUS 20., 18 ÓRA - lakossági fórum
IV. Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál
Helyszín: mûvelõdési ház
május 13., péntek 19 óra - Madách Imre Mûvelõdési Központ
MÁJUS 21., 9 ÓRÁTÓL - katolikus ifjúsági találkozó, témája: az EuA világhírû izraeli Givatayim Néptáncegyüttes mûsora
charisztia
május 15., - Püspöki Palota
Az országos szintre kinõtt, immár hagyományos összejövetelt minden év11 órakor Bartha Tóni Bábszínháza: Sisa Pista; 13 órától nyílt nap a Püspöki
ben több ezer fiatal, és család látogatja, s hitük szerint élik meg ennek a
Palotában; 19 órakor a Püspöki Palota dísztermében pünkösdi koncert
napnak a meghittségét. A csoportos beszélgetések lehetõséget adnak a gonmájus 16., 19 óra - váci székesegyház
dolatok átértékelésére, egymás megértésére.
“Legyetek derûsek, én is derûs vagyok” IN MEMORIAM II. JÁNOS PÁL - jótéFõbb programok: 9 órától közös reggeli ima; 10 órától elõadás (Varga
konysági hangverseny
László kaposvári plébános); 11 órától fakultációk; 13 órától ebédszünet,
május 25., 18 óra Galamb utcai Oktatási Központ
idõ a személyes találkozásokra; 14 órától “Az Eucharisztia iskolája”; 16
Ahol az ég és a föld összeér - Jeruzsálem a mennyország kapuja - dr. Stella
szentmise
Leontin atya vetítettképes elõadása
Helyszín: plébánia, helyi intézmények, templomok
MÁJUS 22. 18 ÓRA - Erdélyi György színmûvész Márai estje
VERÕCE
Jegyek 500 forintos áron a mûvelõdési házban, illetve az ANNA KlubDunap’art nyár 2005 programsorozat keretében
tagoknál kaphatók.
május 14., 19 óra - Völgyessy Szomor Fanni koncertje. A mûsor magyar és ír
népdalok, versek, mai könnyûzenék sajátságos ötvözete
május 21. 18.30 óra - 100 Folk Celsius együttes koncertje a Duna-parti színpaJÚNIUS 4-5. - Kittenberger Kálmán emlékünnepség 10. alkalommal
don (díjtalan)
E két napon Kittenberger Kálmánra, a Nagymaroson élt természettudósra,
június 4. - Wass Albert: 13 almafa - színházi elõadás a Duna-parti színpadon
vadászra és íróra emlékezünk, felelevenítve munkásságát.
A rendezvényen kiállítás nyílik emlékanyagából, egyúttal vadászati tró- VISEGRÁD
feák bemutatásával.
május 7., 16 óra – mûvelõdési ház
Az ünnepség koszorúzással kezdõdik, majd a kiállítás megnyitását köAz Abu Ramla Szahara Expedíciót (Szudán, Napata-Meroe 2003) bemutató fovetõen színes programokkal várjuk az érdeklõdõket.
tókiállítás megnyitója. A kiállítás május 25-ig tekinthetõ meg.
Lovas toborzó, kürtösök, solymászbemutató és a vadászathoz kapcsomájus 12., 13., 19., 20., 26., 27., 31., június 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10.
lódó sok-sok program gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt.
,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi rendezvénysorozat a királyi palotában.
Lovagi torna, solymászbemutató, történelmi játszótér, kézmûves foglalkozások,
múzeumi séta. Egész napos elfoglaltság. Érdeklõdni az 1/ 368-68-35-ös telefonOrvosi ellátás:
számon lehet
Hétköznapi ügyelet este 6 órától reggel 8 óráig. Sürgõs esetben a készenmájus 25. - Kihívás napja. Egész napos sportrendezvények a város különbözõ
léti ügyeletes a 27/354-180-as telefonszámon érhetõ el.
pontjain.
május 27., 18 óra, könyvtár - Merre megy tovább a katolikus egyház? – útkereHétvégi ügyelet: szombaton reggel 8 órától hétfõ reggel 8 óráig. Az ügyesések, gondolatok, problémák
letes orvos a 27/354-180-as telefonon érhetõ el.
május 29. - Úrnapja - virágszõnyeg készítés a templomban.
Fogászat:
Szombat 8-tól 12 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig
ZEBEGÉNY
- május 7-8.:
dr. Molnár Csilla
Április 24-tõl látogatható Zebegényben a Napraforgó tanösvény, melyet a Teleház
Vác, Földváry tér 15., tel.: 27/301-471
Alapítvány a Göncöl Szövetséggel karöltve Zebegény természeti értékeinek be- május 21-22.:
dr. Simon Csilla
mutatása és megóvása céljából hozott létre.

Júniusi elõzetes

ÜGYELETEK

Vác, Zrínyi u. 9., tel.: 27/311-386
dr. Tomka Eleonóra
Vác, Deákvári fõtér 29., tel.: 27/307-093
- június 4-5.:
dr. Ullmann Klára
Vác, Földváry tér 15., tel.: 27/310-031
Minden beavatkozás térítésköteles!
- május 28-29.:

Gyógyszertár:
Május 2-tól:
Május 9-tõl:
Május 16-tól:
Május 23-tól:
Május 30-tól:

Alsóvárosi Gyógyszertár
(Vác, Zöldfa u. 1. Tel.: 311-157)
Deákvári Gyógyszertár
(Vác, Deákvári fõtér 30. Tel.: 510-805)
Központi Gyógyszertár
(Vác, Március 15. tér 22. Tel.: 501-630)
Vácz Remete Gyógyszertár
(Vác, Magyar u. 3. Tel.: 305-997)
Gyöngyvirág Gyógyszertár
(Vác, Radnóti u. 2. Tel.: 301-178)

Június 4., 10.30 óra - Nemzeti Ökumenikus Zarándoklat

Anyakönyvi hírek
Születtek: Hetényi Zoltán és Szabó Barbara Eszter fia: Erik
Balázs Sándor és Oláh Erzsébet fia: Dávid Martin
Szacsuri Tamás és Niegreisz Anna fia: Bence Zsolt
Hadi Péter és Turcsik Kinga fia: Péter
Házasságot kötöttek: Hénop Zsolt és Juhász-Garas Rita
Elhunytak: Palotai Renéné Szlávik Éva Hajnalka,
Pesti Kálmánné Glaser Matild
(Lezárva: 2005. április 29.)
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Szemelvények dr. Seregi György Nagymarosi Naplójából

Visszhang (1)

Örömmel tapasztaltam, hogy a
Nagymarosi Naplómból közölt
jegyzeteim gyermekeim, barátaim
és ismerõseim körében nem maradtak visszhang nélkül.
A visszhang nemcsak kívülrõl,
hanem belülrõl, saját magamból is
fakad, mert a bátorítások révén
igyekszem nyitottabb szemmel járni és a részletekre és apróságokra
is odafigyelni. Mert ki tudja? Lehet, hogy ezek az apróságok komoly értékeket takarnak. Nekünk
ezekre is oda kell figyelni, mert
nem a Fórum Romanumon, vagy az
Akropoliszon sétálunk, ahol léptennyomon többezer éves kövekbe,
mûemlékekbe botladozunk.
A megjegyzések, vélemények
két csoportra oszthatók. Az egyik
csokorba a „semmiségek” köthetõk, amelyek itt vannak az orrunk
elõtt és bár figyelemre méltók,
mégsem értékeljük õket.
A fiam említette, hogy a templom északi homlokzatában látható
egy régi kõ. Legközelebb arra járva meg is találtam azt a fekvõ, szõlõindás faragással díszített követ,
nemsokkal a talajszint felett, a lábazatba építve. Nem vagyok sem
mûvészettörténész, sem régész, az
azonban látható, hogy a jelenlegi
templom falazásához használt köveknél régebbirõl van szó, amit feltehetõen – mint egy díszesebb darabot – a korábbi templom maradványaiból építettek be és ezzel
megóvták az utókor számára. De
azt is hallottam, hogy ez a kõ a római korból származik, és legalább

KÖZLEMÉNY. Tisztelettel tájé-

koztatjuk az ingatlantulajdonosokat,
hogy május második felétõl átfogó terepi felmérés kezdõdik városunkban,
melynek célja az adóhatósági és az építéshatósági nyilvántartás felülvizsgálata. A felmérésben résztvevõ munkatársaknak - akik névreszóló önkormányzati megbízóleveléllel rendelkeznek a munka ezen szakaszában nem feladata az ingatlanokba törétnõ bejutás. Tisztelettel kérjük segítõ együttmûködésüket. Köszönettel:
POLGÁRMESTERI HIVATAL

DOKUMENTUMFILM VETÍTÉSE. Szeretettel hívunk mindenkit a
Cédrus-UNI legközelebbi összejövetelére, mely május 13-án, pénteken este
18 órakor lesz. Ez alkalommal a Szelíd
kérlelhetetlenség címû dokumentumfilmet vetítjük. (Dárday István és Szalai
Györgyi filmjében Lénárd Ödön piarista atya és dr. Tímár Ágnes apátnõ vallanak életükrõl, a diktatúra áldozatairól.) A vetítés után alkalom nyílik az
alkotókkal való beszélgetésre.

2000 éves. Ez pedig még kõnek is
szép kor.
És ha már a régi köveknél tartunk, elmondom, hogy a napokban
a Mainzi utca és Váci út sarkán
megbotlottam (szerencsére) egy kiálló kerékvetõben, ami után a cipõm orrát (ami szintén muzeális
darab), valamint annak behorpadását okozó követ is alaposan megvizsgáltam. A cipõmért kárpótolt a
sarokkõ látványa, melynek csigavonalban gömbölyödõ faragása
kosfejre emlékeztetett. Ez a kosfej
is úgy süllyed az aszfaltba, minha
egy élõlény feltartott feje süllyedne a mocsárba. Jó, hogy nem kiabál kétségbe esve: emberek, ne rakjatok újabb és újabb rétegeket a járdára, mert megfulladok!
De ez a kõbe vésett kosfej – bár
más formában – megjelent annak,
a Dézsma utcai pincében látható
szõlõprésnek a kifolyóján is, amire már egy korábbi naplóbejegyzésemben felhívtam a figyelmet. Úgy
látszik, a régi marosi kõfaragók
kedvenc motívuma volt ennek a
férfiasságot jelképezõ, derék állatnak erõt sugárzó testrésze.
Adóügyeimmel kapcsolatban a
múltkorában a városházán volt dolgom. Ilyenkor – amikor fizetni kell
– nem túl vidám az ember. Rossz
kedvemet azonban enyhítette, hogy
megfoghattam a bejárati nagykapu
kovácsoltvas, mívesen megmunkált kilincsét. Belépve az épületbe
azon gondolkodtam, hogy vajon mi
ér többet? Az épület (nem a bent
lévõk), vagy a kilincs? Ilyen épü-

let több száz van a környéken és
több ezer az országban. Ilyen kilincset azonban alig-alig látni a városban.
És ha már a város kovácsoltvas
emlékeirõl beszélünk, vajon hányan tudják, hogy a marosi emeletes iskola északi oldalán (a fiúk
bejárata mellett) lévõ kovácsoltvas
kapu a szecessziós iparmûvészet
egyik jellegzetes alkotása? E stílus
jellemzõje az ívelt, hajlékony elemekbõl készült mintázat – a magyar szecessziónál a tulipán motívum –, vagyis a derékszögû, geometrikus vonalvezetés feloldása,
ami megtalálható ezen az alkotáson. Ha pedig felnézünk az ablakok elõtti virágtartóra, megállapíthatjuk, hogy azok hasonló stílusban készültek. Akkor még – az épülettel harmonizálva – ilyen részleteket is gondosan megoldottak.
Szerencsére a kapu is, a virágtartók is jó állapotban vannak.
Nem nehéz felismerni, hogy a
Schwab András építész tervezte iskolához tartozó lakóépület is a magyar szecesszió stílusában épült.
Ennek a XX. század elején egyik
változata volt a Kós Károly által
meghonosított, az erdélyi népi építészetbõl átvett elemeket alkalmazó
stílus, melynek kiemelkedõ alkotása
a zebegényi templom. Ezek a motívumok inkább az említett lakóépület nyugati homlokzatán láthatók,
ahol a fából készült, szépen díszített
elõtetõ védi a bejárati ajtót.
(folytatjuk)
2004. augusztus 16.

„Kipattan a szívembõl,
s táncra perdül legszebb álmom.”
(Rabindranath Tagore: A
KERTÉSZ címû versciklusból)
Burma (Myanmar) 2005!
… és ez is a Biggy ötlete
volt! Szerinte minden ország népe örül, ha az idegen átveszi szokásaikat.
Burmában - mint Ázsia
sok országában - a férfiak
szoknyában (longyban) járnak. Hosszas tépelõdés
után egy sárga, legyezõmintásat választottam, szolidan
kicsit a térd felett, a szörnyû trópusi melegre való tekintettel – alatta
semmi. A reggeli napfényben elindultunk a falu poros fõutcáján. A
nyomorult viskókból özönlöttek kifelé a látványosságra… Igazából
nem is nevettek, hanem visítottak a röhögéstõl. Piszkosul égtem. Váratlanul huncut kis szél kerekedett…
A többit május 14-én, szombaton 19 órától a KERTÉSZET-ben!
Szokás szerint: kávé, ülõpárna, hálózsák, ital saját használatra.
06-27/355-511, DIAVETÍTÉS – KISPISTIÉK 06-27/354-357.

Rendõrségi hírek
Tisztelt nagymarosi Polgárok!
Az elmúlt idõszakban több nagymarosi polgár és képviselõ kérte, hogy a
régebbi gyakorlatnak megfelelõen legalább havi rendszerességgel, ismételten
jelenjen meg a nagymarosi önkormányzati lapban egy rövid, rendõrségi híreket, aktualitásokat tartalmazó rovat.
A kérésnek természetesen eleget fogunk tenni az elkövetkezendõ idõben.
2005. április 7-én városunkban több
üzletben is megjelent a mellékelt fantomképen látható személy és egy 1.000
Ft érték alatti vásárlást követõen egy hamis 20.000 Ft-os bankjeggyel kívánt fizetni. Sajnos két üzletben is elfogadták
a hamis bankjegyet, mivel az eladók
csak utólag vették észre, hogy az hamis.
Az ismeretlen elkövetõ még azon a
napon beváltott egy hamis 20.000 Ft-os
bankjegyet egy márianosztrai boltban is.
Információink szerint
a képen látható személy az
ország különbözõ területein követett el
hasonló bûncselekményeket, így újbóli felbukkanása bármikor
elõfordulhat. A képen látható személy
kb. 170-175 cm magas, vékony testalkatú, kreol bõrû. Az elkövetõ által átadott bankjegyek nem jó minõségû hamisítványok, szemrevételézéssel laikus
számára is egyértelmûen megállapítható, hogy színes fénymásolóval, rossz minõségû papírra másolt hamisítványról
van szó, amelyre a 2.000 Ft-os bankjegy
“MNB” és a címert ábrázoló hologramos
fémszalagját ragasztották.
Kérjük a tisztelt lakosságot, és különös tekintettel a kereskedelmi tevékenységet végzõket, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a fizetés céljából
átvett bankjegyek valódiságára.
*
A nyári idõszak közeledtével elõkerültek a kerékpárok, amelyek fokozott
figyelmet igényelnek az autóval közlekedõk részérõl is. Felkérjük a kerékpárral közlekedõket, hogy a város külterületén a kerékpárutat vegyék igénybe,
mivel a fõútvonalon való közlekedésük
tiltott, továbbá fokozottan balesetveszélyes. Sajnos folyamatosan tapasztalható, hogy a várost átszelõ 12-es számú fõútvonalon egyes autós társaink a megengedett sebességet jelentõs mértékben
túllépve közlekednek, ezzel veszélyeztetve a többi közlekedõt, ezért rendszeresen fogunk Nagymaros bel-, illetve
külterületén is mûszeres sebességellenõrzést végezni.
*
Ne feledjék, a 107-es hívószám ingyenes és bármikor hívható! Kérjük,
amennyiben bûncselekményt, vagy
arra utaló körülményt észlelnek, haladéktalanul tegyenek bejelentést!
KISS SÁNDOR FÕHADNAGY
ÕRSPARANCSNOK -HELYETTES
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Állatvédelmi

sorok
TÁMOGATOTT AKCIÓK
2005. MÁJUS-JÚNIUSÁBAN
MACSKÁK/KUTYÁK
IVARTALANÍTÁSÁRA ÉS
MACSKÁK VESZETTSÉG
ELLENI OLTÁSÁRA
Jelentkezési lapok találhatók: a Bethlen sörözõben, a horgászboltban és a könyvtárban.
A lapok ugyanott adhatók le
MÁJUS 20-IG.

Állatorvosi
tanácsok
Mérgezések a háztartásban. A
háztartásainkban leggyakrabban elõforduló veszélyes anyagok száma óriási. Megpróbálom
összegyûjteni a leggyakoribb
anyagokat.
Rágcsálóirtó szerek: általában véralvadásgátlók, a mérgezés legjellemzõbb tünete a vérzés, vérömleny-képzõdés.

Fagyálló folyadék: etilénglikol. Gyakorlatilag totális veseleállást idéz elõ. Az édes folyadék rendkívül vonzó kedvenceinknek. Már néhány milliliter is
halálos lehet!!!
Meztelen csigairtó szer:
metaldehid. Szintén nagyon vonzó a méreg szaga. Görcsöket okozó idegméreg.
Permetezõ-szerek: a hatóanyagok száma óriási. Az általános gyomor-bél rendszeri problémákon és májkárosodáson kívül
számtalan egyéb specifikus tünetük is lehet.
Tisztító-fertõtlenítõ szerek:
maró hatásuk miatt bõr-, szem-,
nyálkahártya sérüléseket okozhatnak.
Nagy fehérjetartalmú, romlott
ételek: gyomor-bélrendszeri,
idegrendszeri tünetek, keringési
zavarok.
Gyógyszerek: az emberi
gyógyszerek egy része mérgezõ
állataink számára. Sok gyógyszer

adagolása, paracetamol tartalmú gyógyszer adása macskának szigorúan tilos!!!
DR .

DROBILICH JÁNOS

A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány. Szabadságra menetel elõtt mindenképpen ajánlatos a kedvenc
állatok gazdáinak egy felelõs
és megbízható személyt találni, akire, távollétük alatt, kedvencük gondozását nyugodt
lélekkel rábízhatják. Ugyancsak célszerû egy második
személyt
(szomszédot,
rokont,vagy barátot) is megkérni, arra az esetre, ha a megbízott személy valamilyen
akadályoztatás miatt nem tudja ellátni a vállalt gondozást,
ami az állatnak szükségtelen
szenvedést, a környezetben
lakóknak pedig alapos kellemetlenséget okoz.
Arra is gondolni kell, hogy
sok állatnak (fõleg kutyáknak)
a mindennapos etetés- itatáson
kívül személyes törõdésre és
mozgásra (sétára) is szüksége
van!
Amennyiben az derülne ki,
hogy a gondozásba adott kutya - az okozott kényelmetlenség miatt - túl nagy teherré
vált, kíméletesebb lenne egy
új gazdát keresni neki, aki szívesen befogadná.
VON-BENKO MARIAN

KÉRJÜK, TÁMOGASSANAK, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!
Postai befizetõ csekkek az állatorvosi rendelõben, a Bethlen vendéglõben, a könyvtárban, és a révpénztárban találhatók.

NEMZETISÉGI ÉS ZENEI FESZTIVÁL. A Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola április 6-án területi német nemzetiségi fesztivált, 9-én pedig zenei fesztivált rendezett - nagy sikerrel. Ezek a rendezvények a hagyományos tavaszi bemutatók voltak - a környezõ települések iskoláinak meghívásával kezdetben Hétszínvirág
Napok, majd Kittenberger Fesztivál névvel.

KÖZLEMÉNY. Tájékoztatjuk kedves hirdetõinket, hogy a képviselõ-testület döntése értelmében a következõ lapszámtól megszûnnek az ingyenes hirdetések, kivéve a gyászjelentéseket és a közérdekû meghívókat.
AZ ÖNKORMÁNYZAT
MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu

Ember,
hova tartozol?
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség nagymarosi csoportja a költészet napja alkalmából elõadóestet
szervezett a verset szeretõk számára. Ez ünnepi alkalommal, József

Galánfi András, a népm vészet mestere, el adóm vész
Attila születésének 100. évfordulójára a költõrõl fennmaradt fényképekbõl, verseibõl vett idézetekbõl kiállítást tekinthettek meg az érdeklõdõk a nagymarosi mûvelõdési
házban. Az est házigazdája,
Hujbert István köszöntõjében beszélt nyelvünk gazdagságáról, a
vers összetartó erejérõl, arról, hogy
a vers nap mint nap szembesít bennünket a legégetõbb kérdésekkel:
igazul élsz-e, emberséges vagy-e,
tudsz-e jól szeretni, van-e mennyei
hazád, hátországod, oltalmad és
otthonod?
Edöcsény András polgármester
figyelmeztetett mindenkit az írástudók felelõsségére, de még inkább
az olvasók és a hallgatóság felelõsségére is.
Galánfi András, a népmûvészet
mestere, elõadómûvész megszólaltatta líránk legnagyobbjait, összekötõként Latinovits Zoltán Verset
mondok kötetébõl válogatott részleteket. Illyés Gyulával együtt kereste a választ arra, hogy a költõ
ma milyen világot lát maga körül,
melybõl egyikünk sem menekülhet.
Vallja Ratkó Józseffel, hogy eltöprengeni valónk van bõséggel, de azt
is vallja Reményikkel együtt, hogy
nem félünk a széthulló világtól.
Utassy József versét megrázó erõvel közvetítette, mely szerint van
feladatunk a világban, csak most
meg ne halljatok, fiúk! Üzeni minden kor emberének, hogy barátaim, ne féljetek az élettõl!
Kellenek ilyen szomjat oltó esték, együttlétek, ahol felüdül a lélek, és választ kap másodpercek töredéke alatt gyötrõ kérdéseire az
ember. Hagyományt szeretnénk teremteni, és élményt nyújtani a
szépszámú hallgatóságnak, ezért
ezentúl minden évben méltó módon szeretnénk megünnepelni a
költészet napját.
SZILÁGYI ERZSÉBET

Nagymaros
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Nagymaros,
Fõ tér 3.
Tel.:
06-20/5495-165
27/354-535

Rádiók, tévék, videók, hifik, CD-k,
DVD-k helyszíni és mûhelyjavítása

Harami László szervizmérnök
Nyitva tartás: H-P: 9-17 óráig,
Szombaton: 9-12 óráig

ILDIKÓ Ingatlan, Értékbecslõ, Hiteliroda
06-20/46-43-429, 27/354-535, Nagymaros, Fõ tér 3.
Kedves Eladó Ingatlannal Rendelkezõ Tulajdonosok!
Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére
- Többgenerációs családi házakat 10-35 Mft, családi házakat központban 8-20 Mft, nyaralókat, telkeket, Duna-parti házakat,
- Házrészeket 5-13 Mft, albérletet, szobákat turizmusra.
- Értékbecslés 24 órán belül, adó-illeték-ingatlanjogi tanácsadás, gerenda- és egyéb házak építése, ingatlan-életbiztosítások, támogatott,
jelzálog és személyi hitelek ügyintézése.
- Duna-parton lakóparki lakások értékesítése - elõjegyzés az irodában.
NYÁRI NYITVA TARTÁS:
hétköznap 9-tõl 17-ig,
Haraminé Papp Ildikó
szombat-vasárnap 10-tõl 17 óráig.
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MEGNYITOTTUK!
AUTÓJAVÍTÁS MELLETT:
TÉLI ÉS NYÁRI GUMIK
ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS SZERELÉSE!
MINDEN MÉRETBEN
ÉS MINÕSÉGBEN

DUNAKANYAR GUMI KFT.
(GÉ-SA 95 Bt.)

NAGYMAROS, VÁCI ÚT 60. (A FÕÚTON)
Tel.: 27/355-203, Mobil: 20/519-8630
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 7.00-17.30,
szombat 08.00-12.00

Nagymaros
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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: Furucz Zoltán
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 25.!
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Nagymaros,
Magyar utca 21.

MÁJUS 5-tõl 31-ig

Ász parasztkolbász 1 kg
Füstölt fõtt császár 1 kg
Valdor sajtos baromfi párizsi 500 gr
Vasi frankfurti virsli 1 kg
Pick sertés párizsi 500 gr
Rákóczi szalámi midi 1 kg
Disznósajt 1 kg
Csécsi szalonna 1 kg

649,- Ft
699,- Ft
299,- Ft
999,- Ft
379,- Ft
2229,- Ft
599,- Ft
665,- Ft

Szénsavas üdítõital (több íz) 2 l
Szénsavmentes üdítõital (több íz) 2 l
Szénsavmentes üdítõital (több íz) 5 l
Ice tea (citrom,barack) 1,5 l
Aquvitae ásványvíz 1,5 l
Mammut sör dob. 0,5 l
Stephansbrau sör dob. 0,5 l

115,- Ft
115,- Ft

Aba tejföl 20 % 175 gr
Aba zacskós tej 2,8 % 1 l
Aba teavaj 100 gr
Ewa margarin (csészés) 500 gr
Sana margarin 250 gr
Milli trappista sajt 1 kg
Rottaler bergmilch uht. tej 1,5 % 1 l

59,- Ft
115,- Ft
109,- Ft
115,- Ft
39,- Ft
895,- Ft
119,- Ft

Gafood dar. ananász befõtt 580 ml
Gafood eper befõtt 425 ml
Gafood babkonzerv (több íz) 425 ml
Gafood szeletelt gomba 425 ml
Gafood mandarin befõtt 314 ml

109,- Ft
99,- Ft
79,- Ft
119,- Ft
105,- Ft

Thallo kaszinó tojás 2 db
Thallo 1db kaszinó tojás+1db tormás sonka 1 cs.
Thallo párizsi hússaláta 200 gr
Thallo majonézes burgonya saláta 200 gr

159,- Ft
159,- Ft
129,- Ft
99,- Ft

Mák (Pack-ing) 250 gr
Lencse (Pack-ing) 500 gr

59,- Ft
79,- Ft

La Mattina cappucino (csok.-van.) 100 gr
Gellwe La Mattina kakaó 80 gr
Cba fagy. hasábburgonya 1 kg
Mirelit csemege kukorica 1 kg
Bábolna sajttal tölt.pulykaroló 1 kg
Bábolna pulyka cordon blue 1 kg

89,- Ft
99,- Ft
159,- Ft
145,- Ft
749,- Ft
999,- Ft

Milka M-joy csokoládé (több ízben) 40 gr
Cba mogyorókrémes selyemcukor 200 gr
Cba tejkaramella 200 gr
Nussgenus kókuszos csokoládé 100 gr
Danesita creamy tölt.keksz 250 gr
Luxury gyümölcskenyér (több íz) 300 gr
Cherry piskóta tallér (több íz) 135 gr

139,- Ft
129,- Ft
139,- Ft
69,- Ft
139,- Ft
145,- Ft
99,- Ft

Brölio napraforgó étolaj 1 l
Cba napraforgó étolaj 1 l
Kristálycukor 1 kg
Juhász házi tészta (több fajta) 200-250 gr

229,- Ft
209,- Ft
189,- Ft
85,- Ft

Frutta tetra üdítõ (alma,narancs) 1 l

65,- Ft

Tonhal apró darabolt natúr lében 185 gr
Tonhal apró darabolt olajban 185 gr

69,- Ft
79,- Ft
195,- Ft
79,- Ft
49,- Ft

89,- Ft
89,- Ft

Csemege uborka (Meiko) 720 ml
Pepperoni savanyúság üv. 720 ml
Lecsó 720 ml

145,- Ft
139,- Ft
139,- Ft

Cba pacalpörkölt dob. 400 gr
Cba babfõzelék kolbásszal dob. 400 gr
Cba tölt. káposzta dob. 400 gr
Globus rizseslecsó kolbásszal 400 gr
Globus szalontüdõ burgonyagombóccal 400 gr
Lupack holland sonkakonzerv 465 gr
Ringa löncshús dob. 400 gr

279,- Ft
199,- Ft
199,- Ft
239,- Ft
239,- Ft
355,- Ft
119,- Ft

Dost körettészta 500 gr
Gyorsrizs (Léta) 250 gr
Fõtt, héj nélküli szelídgesztenye 100 gr

79,- Ft
85,- Ft
165,- Ft

Nova hajlakk 450 ml
Bella eü. betét blue 10+10 db
Bella eü. betét green 10+10 db
Domet dörzsi formázott 2 db
Domet fém edénysúroló 3 db
Domet mop pamutfej 1 db
Üvegszálas harisnyanadrág 1 db
Cottage zokni 2 pár
Gyerek zokni 3 pár
100 % pamut zokni 1 pár
Nõi zokni 1 pár
Splady pillanatragasztó 3 gr

515,- Ft
289,- Ft
289,- Ft
119,- Ft
159,- Ft
269,- Ft
129,- Ft
375,- Ft
465,- Ft
179,- Ft
155,- Ft
29,- Ft

NYITVA TARTÁS: H-P: 6-TÓL 20 ÓRÁIG, SZOMBATON 7-TÕL 17 ÓRÁIG ÉS VASÁRNAP 8-TÓL 15 ÓRÁIG
AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!!!

