
NagymarNagymarNagymarNagymarNagymarososososos
Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

2006. május 5. - a lap ingyenes!

polgárváros, királyi panorámával

A legáldottabb kéz a földön,
a te kezed jó anyám,
rettentõ semmi mélyén álltam
közelgõ létem hajnalán.
A te két kezed volt a mentõm
s a fényes földre helyezett,
Add ide - csak egy pillanatra,
hadd csókolom meg kezedet.

Ez a kéz áldja, szenteli meg
a napnak étkét, italát.
ez a kéz vállalt életére
gyilkos robotban rabigát.
Ez tette éltünk nappalokká
a nyugodalmi perceket…
Add ide - csak egy pillanatra,
hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
ha éjsötétbe dõlt a föld,
hányszor csordult a bánat könnye,
amit szememrõl letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
mely csupa, csupa szeretet,
add ide - csak egy pillanatra,
hadd csókolom meg kezedet…

Dsida Jenõ: Édesanyám keze
(részlet)

Nem gondoltam, hogy a 2002-
es augusztusi áradás után, alig 4
év múlva ismét rekordszinten,
713 cm-en fog tetõzni a Duna. A
nehézségek ellenére sikeres volt
a védekezésünk, összefogással,
jól szervezett és kivitelezett vé-
dekezéssel úrrá lettünk a kritikus
helyzeten.

Legfontosabb most a köszö-
net.  Köszönöm Marosnak, a ma-
rosiaknak! Rövid idõn belül már
másodszor bizonyították az itt
élõk, hogy képesek az összefogás-
ra, az önzetlen segítségre a város
védelme érdekében. Köszönöm az
idõseknek és a fiataloknak, a nyug-

Ismét legyõztük a veszélyt!

"A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még nem
erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi.

S hány ily külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán...”
(SZÉCHENYI)

díjasoknak és a diákoknak, nõk-
nek és férfiaknak, az állandó la-
kosoknak és a nyaralótulajdono-
soknak, a vállalkozóknak, a civil-
szervezetek tagjainak - különösen
is a polgárõröknek, az egészség-
ügyi és szociális területen dolgo-
zóknak, a közmunkásoknak és az
önkormányzati alkalmazottaknak
egyaránt. Ismét példát mutattunk
helytállásból és szolidaritásból –
hiszen sokan jöttek segíteni azok
közül, akiknek vagyonát nem fe-
nyegette az árvíz.

Külön köszönöm a terület-fe-
lelõsnek felkért vezetõk együttmû-
ködését és kiemelkedõ helytállá-

Nagymaros kútját húsvét vasár-
nap délelõtt szentelte fel
Zimonyi János plébános atya és
áldotta meg az alkotókat
Mákusné Láng Ilona református
lelkész. Részletek az 5. oldalon.

Szeretettel köszöntjük
az édesanyákat!

sát: Bachor Lászlót, Mihály Gá-
bort, Murányi Zoltánt és Kathi Ró-
bertet, valamint az általuk megbí-
zottakat - akik a védekezést a hely-
színen irányították – kell elsõsor-
ban említenem. A védekezéshez
szükséges feltételek biztosítása ér-
dekében kiemelkedõ munkát vé-
geztek Hutter Jánosné jegyzõ ve-
zetésével a polgármesteri hivatal
munkatársai, a konyha, a mûvelõ-
dési ház és a gondozási központ
vezetõi és munkatársai. Ezúton is
köszönöm a segítségüket!

Hálával és köszönettel tarto-
zik városunk a ceglédi tûzoltók-
nak, akik már ismerõsként jöttek
segítségünkre, a kirendelt vízügyi
szakembereknek: elsõsorban
Agócs Zoltánnak és Polgár Lász-
lónak, akik a vízügyi szakmai irá-
nyításban támogattak, a szombat-
helyi vízügyi irányítóknak, a pé-
csi gátõröknek. Komoly segítsé-
get jelentett a márianosztrai BV-
intézet által felajánlott segítség a
szivattyúzásban és a zsákok ra-
kodásában – köszönöm a pa-
rancsnoknak, Kárpáti Tamás bv.
ezredes úrnak, munkatársainak és
az intézet állományának.

Ezúton is köszönetet mondok
Veresegyház Önkormányzatá-
nak, akiktõl két szivattyút kap-
tunk térítésmentesen kölcsön.

A fizikai és technikai segít-
ségért köszönetet mondok a Ma-
gyar Honvédségnek: az Elsõ
Honvéd Tûzszerész és Hadiha-
jós Ezred, a 64. boconádi Szabó
József Logisztikai Ezred, vala-
mint a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem parancsnokainak
és katonáinak.

» folytatás a 3. oldalon

Tisztelt Nagymarosi Polgárok!
Köszönöm az országgyûlési
választáson kapott bizalmu-
kat. Ahogy az elmúlt két cik-
lusban, úgy az elõttünk álló-
ban is igyekszem ennek meg-
felelni. Támogatásuk meg-
tiszteltetést jelent számomra,
és felelõsséget ébreszt ben-
nem.

A 74 százalékos részvétel
a város polgárainak felelõs
gondolkodását tükrözi, a kö-
zel 70 százalékos támogatott-
ságom értékrendünk és tö-

rekvéseink találkozását.
Dolgozzunk tovább a Dunakanyar szépségének meg-

õrzésén, adottságaink kamatoztatásán, a város fejlõdésén.
Isten áldja Nagymaros polgárait!

HARRACH PÉTER

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
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Nagymaros Város Képviselõ-
testülete április 18-án rendkívüli
képviselõ-testületi ülést tartott.
Sor került még egy rendkívüli
ülés összehívására is április 27-
én, azonban határozatképtelen-
ség miatt a napirendek tárgya-
lására nem került sor.

Az április 18-i összejövete-
len a napirend elõtt megtartot-
ták a Maros Építõipari és Kom-
munális Kft közgyûlését, ame-
lyen elfogadták a társaság
2005. évi mûködésérõl szóló
beszámolóját. Gyombolai Gyu-
la, a pénzügyi és gazdasági bi-
zottság elnöke javasolta, hogy
jogi képviselõ bevonásával
rendezzék a kft vagyoni hely-
zetét. A képviselõ-testület a kft
könyvvizsgálatával továbbra is
a Balogh és Társai Könyvvizs-
gáló Kft-t javasolta  megbízni.
Felkérték és felhatalmazták az
ügyvezetõt a szerzõdés megkö-
tésére.

A napirendek tárgyalása
után a következõ döntések szü-
lettek:

- a képviselõk megismerve
és meghallgatva Magyari Sán-
dor alezredes, kapitányságveze-
tõ kiegészítõjét és a feltett kér-
désekre adott válaszát elfogad-
ták a Váci Rendõrkapitányság
és a Nagymarosi Rendõrõrs
2005. évi mûködésérõl szóló
beszámolót és megköszönték az
eddig végzett munkájukat;

- az elõterjesztést megis-
merve és Stamler Jánosné
ügyvezetõ, bejegyzett könyv-
vizsgáló véleményét meghall-
gatva a képviselõ-testület el-
fogadta a gazdálkodási osztály
vizsgálatáról szóló beszámo-
lót, melyet az ASC Adószak-
értõ Iroda készített. Elfogad-
ták a jegyzõ által kért módo-
sításokkal az intézkedési ter-
vet is. Felkérték a jegyzõt a
tervben foglaltak végrehajtá-
sára. A pénzügyi és gazdasági
bizottság elnökét pedig felkér-
ték arra, hogy a bizottság te-
gyen javaslatot a gazdálkodá-
si osztálytól igényelt adatszol-
gáltatásra, és terjessze azt a
képviselõ-testület elé;

- eredményesnek nyilvání-
tották a Fõ tér környezetrende-
zése – egyedi mûalkotás elké-
szítése pályázati felhívást.
Nyertes pályázóként Nagy At-

Beszámoló a képviselõ-testületi ülésrõl
tila szobrászmûvészt jelölték
meg, a kétoszlopos változat el-
fogadásával. Egyúttal felkérték
és felhatalmazták a polgármes-
tert a vállalkozói szerzõdés
megkötésére;

- a képviselõ-testület a Fõ
tér környezetrendezése – to-
vábbi ütemek tervezése tender-
felhívást érvényesnek és ered-
ményesnek nyilvánította, nyer-
tes ajánlattevõként a Kvadrum
Építész Kft-t jelölte meg.
Egyúttal felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a vállal-
kozói szerzõdés megkötésére;

- kezdeményezték a RÉV
átkelõhöz jelenleg a Fõ téren
keresztül vezetõ út forgalmá-
nak újraszabályozását, a jelen-
leg a forgalom kivezetésére
szolgáló Magyar utca alsó sza-
kaszának kétirányúsítását, ez-
által a Fõ tér tehermentesítését.
A forgalmi rend megváltozta-
tásához szükséges ingatlan
nyilvántartási rendezés lebo-
nyolítására és a Magyar Közút
Kht-val kötendõ szükséges
megállapodás megkötésére fel-
hatalmazták a polgármestert.
Egyúttal felhatalmazták a pol-
gármestert arra is, hogy a te-
hergépkocsi forgalom város-
magból történõ kihelyezésének
lehetõségeit vizsgálja meg;

 - elfogadták a 2005. évi
költségvetési beszámolót, illet-
ve zárszámadást;

- megalkották a luxusadóról
szóló helyi rendeletet;

-  a képviselõ-testület elfo-
gadta Hutter Jánosné jegyzõ-
asszonynak a helyi adókról
szóló rendeletre vonatkozó
módosító javaslatát;

- elfogadták a személyes
gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, az igénybevételük
módjáról és az értük fizetendõ
térítési díjakról szóló a 13/
2004. (V. 25.) számú rendelet
2. §-val kapcsolatos módosító
javaslatot;

- határoztak arról, hogy a
Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetésérõl szóló 2005. évi
CLII. törvény 16. § (1) bekez-
dése és 6. számú mellékletének
1. pontja alapján támogatási
igényt nyújtanak be az önhibá-
jukon kívül hátrányos pénzügyi
helyzetben lévõ helyi önkor-
mányzatok támogatására.

Április 9. – I. forduló
Szavazásra jogosultak száma: 3694
Szavazók száma: 2731
Érvénytelen szavazatok száma: 18

Eredmények:
Gerhát Imre MIÉP-Jobbik

– 75 szavazat
Harrach Péter FIDESZ-KDNP

– 1451 szavazat
Kárpáti Zsuzsa MSZP

– 920 szavazat
Manninger Gábor MDF

– 134 szavazat

Országgyûlési választások – 2006
Nagymarosi egyéni eredmények

Szakmáry Sándor CENTRUM
– 31 szavazat

Tolnai Jánosné SZDSZ
– 102 szavazat

Április 23. II. forduló
Szavazásra jogosultak száma: 3692
Szavazók száma: 2607
Érvénytelen szavazatok száma: 14

Eredmények:
Harrach Péter FIDESZ-KDNP

– 1540 szavazat
Kárpáti Zsuzsa MSZP

– 1053 szavazat

Városfejlesztési és
városüzemeltetési

események április hónapban
- A Fõ tér környezetrendezése keretében megkezdõdött
a burkolat aljzatának elõkészítése, az aszfaltburkolat le-
marása, ami az elsõ látványos, de a tér használatát jelen-
tõsen korlátozó munkarész. Szintén elindult a csapadék-
csatorna kitorkollások bekötése a gyûjtõrendszerbe, vala-
mint az ívóvízhálózat rekonstrukciója. A következõ hóna-
pokban várhatóan az alépítményi munkák folytatódnak, a
járdaburkolatok részben elkészülnek és az elektromos há-
lózatépítési munkák befejezõdnek. A kivitelezés során
várható közlekedési problémák miatt megértésüket és tü-
relmüket kérjük.

- Szintén a Fõ térhez kapcsolódóan április hónapban a
tervezett köztéri mûalkotás bírálata és eredményhirdeté-
se is megtörtént. A meghívásos pályázatra négy pályamû
érkezett, melyek közül a nyertes Nagy Attila szobrászmû-
vész úr Szent Mártont és a koldust ábrázóló alkotása lett.
A lap terjedelmi és formai korlátai miatt a nyertes pálya-
mû itt nem kerül bemutatásra, de a hivatalban az irodánk
elõtti folyosón hamarosan megtekinthetõ a többi pályázó
tervezett mûalkotásával együtt.

- A Fõ tér harmadik elemeként elkezdõdött környezet-
rendezéssel érintett következõ ütemek tervezése. Az érin-
tett akcióterület magában foglalja a Magyar utcát, a Fõ tér
felé futó utcaszakaszokat és a dunaparti sétányok egy ré-
szét. A tervezés kiterjed a Fõ tér munkálataihoz hasonlóan
a burkolatok, a kertek, a köztéri berendezések, a közmû-
vek, az utak és némely építészeti elem átdolgozására. A
tervezõ fõvállalkozó a Kvadrum Kft, akinek képviselõi-
vel és alvállalkozóival egyelõre az elsõ egyeztetések tör-
téntek meg. A tervezés folyamatába már az egyeztetés so-
rán bevontuk a közmûvek és az érintett szakhatóságok kép-
viselõit. A vázlatok elsõ olvasata várhatóan egy hónapon
belül készül el.

- A Mainzi utca útépítése megkezdõdött az ivóvízve-
zeték részleges rekonstrukciójával. Ezzel párhuzamosan
május közepén az árvízi védekezés gátjának elbontása után
megindul a burkolat újjáépítése is, aminek kivitelezése vár-
hatóan további három hetet vesz igénybe.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER, MURÁNYI ZOLTÁN VVO OSZTÁLYVEZETÕ
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A buszközlekedésrõl
A nagymarosi helyi menetrend-
szerinti buszközlekedés biztosí-
tása érdekében a Fótibusz Kft-
vel fennálló szerzõdésünk 2006.
április 30-án, a bérletek érvé-
nyessége 2006. május 5-én le-
jár. A szolgáltatás 2006. május
1-tõl való biztosítása érdekében
a vonatkozó jogszabályok, és a
képviselõ-testület döntése alap-
ján a szükséges közbeszerzési
eljárást kiírtuk. Az ajánlattételi
határidõig egyetlen érvényes
ajánlat sem érkezett. Ezért te-
lefonon megkerestem a
Fótibusz Kft képviselõjét, aki
elmondta, hogy a szolgáltatást
nem kívánják folytatni. Ké-
sõbb a cég írásban is megerõsí-
tette, hogy „A kft jelen helyze-
tében, a pályázatra ajánlatot
benyújtani nem tudott”. Ezért
2006. május 5-én estétõl a
buszközlekedés bizonytalan
ideig szünetel.

A buszközlekedés színvona-
lának javítása érdekében 2003-
2005. között kiépítettük és ké-
nyelmesebbé tettük a megálló-
kat, elértük, hogy a településmé-
rethez igazodó jármûvek közle-
kedjenek. A buszközlekedéssel
kapcsolatos problémákat a kép-
viselõ-testület többször tárgyal-
ta az eltelt 4 évben, és eddig min-
dig sikerült megoldást találnunk.
A legutóbbi idõkig a céggel jó
volt az együttmûködésünk, ezért
meglepetésként ért a döntésük.
A buszközlekedés õszi újraindí-
tása érdekében vizsgáljuk a le-
hetõségeket.

*
Egy, a független és korrekt

tájékoztatást ígérõ nyomdater-
mékben megjelenteket pontosí-
tani szükséges alábbiak szerint
– mert zöldségek terjednek… Az
önkormányzat és a polgármes-
ter hamis színben való feltün-
tetésére alkalmas szövegek re-
mélhetõen nem egyéb céloknak
és okoknak, csupán a szerkesz-
tõségben ülõk emlékezet-prob-
lémainak tudhatók be.

A Fõ tér rekonstrukciós pá-
lyázat rövid története

A pályázat kiírása és meg-
jelenése 2003. augusztus vé-
gén volt, a beadási határide-

Néhány városunkat érintõ közéleti kérdésrõl
ezúton tisztelettel tájékoztatom Kedves Olvasóinkat

je: 2003. november 7.
A pályázat készítését 2003.

szeptember elején kezdtük el. A
pályázat benyújtásáról 2003.
október 20-án született képvi-
selõ-testületi döntés, a pályáza-
tot határidõre benyújtottuk, a
kért hiánypótlásokat megfelelõ-
en teljesítettük.

A pályázat bírálati eredmé-
nyérõl, mely szerint 883 ezer
eurót nyertünk a Fõ tér kör-
nyezetrendezésére és a további
ütemek tervezésére, 2004 ápri-
lis elején kaptunk értesítést. A
szerzõdéskötésrõl 2004. június
közepén kaptunk tájékoztatást.
Az ünnepélyes szerzõdéskötés
2004. július elején volt.

A kivitelezéshez szükséges
közbeszerzési kiírás megjelen-
tetésére 2005. augusztus végén
kaptunk hozzájárulást, a képvi-
selõ-testület szeptemberben
döntött a közbeszerzési eljárás
kiírásáról, melynek eredményét
2005. decemberben bírálta el.
Ekkor volt a szerzõdéskötés és
ennek alapján 2006. tavaszán
kezdõdött a kivitelezés. Az ár-
víz miatt módosított tervezett
átadási határidõ 2006. augusz-
tusa. Ezúton is köszönöm kol-
legáim többéves összehangolt
és eredményes munkáját, mely
remélem, meghozza eredmé-
nyét – minden marosi örömére.

Április végén a Belügymi-
nisztérium EU önerõ alap pá-
lyázatán 7.490.000,- Ft támo-
gatást nyertünk a Fõ tér pályá-
zat önerejének biztosításához, a
szerzõdést megkötöttük.

Az önkormányzat ügyfél-
szolgálatának kialakítása, a
bejárat átépítése és akadály-
mentesítése kapcsán az említett
lapban közöltek azt a megté-
vesztésre alkalmas látszatot kel-
tik, mintha az önkormányzat
túlköltekezett volna, ezért hely-
reigazítási kérelemmel fordul-
tam a laphoz. Remélem nem
bírósági úton kell érvényt sze-
reznünk a tisztességes, korrekt
és pontos tájékoztatásnak.

A polgármester fizetésérõl
Mint már több alkalommal kö-
zöltük - magasabb jogszabály
rendelkezik, egy szûk sávon

belül, a pontos mértéket a kép-
viselõ-testület állapítja meg.
Nagymaroson ez a legutóbbi két
ciklusban a felsõ határon volt.
Meg kell jegyezni, a jogszabály
szerint az új polgármester fize-
tése nem lehet kevesebb az
elõdjéénél. A bértáblák ellent-
mondásai miatt egy idõben a
jegyzõ fizetése és juttatásai
meghaladták a polgármesterét.

A templom díszvilágítása
Furcsa mód azok követelik
most nagy zajt csapva, akik an-
nak idején a Rókus-kápolna fel-
újításhoz adott - emlékeim sze-
rint 200.000.- Ft - támogatás
ellen hevesen tiltakoztak és nem
is szavazták azt meg. Tisztelet-
tel jelzem, a Fõ tér rekonstruk-
ciós munkálatok részét képezi
a templom díszvilágítása is, az
terv szerint el fog készülni.

A lótartásról
Az állattartás szabályairól az
önkormányzat az illetékes szak-
emberek bevonásával megal-
kotta a 29/2004. (X. 27.) szá-
mú rendeletét, melynek betar-
tása érdekében van a polgár-
mesternek átruházott hatósági
jogköre. Ezen jogkörrel élve a
W. és B. családok panaszának
kivizsgálása érdekében az ille-

tékes szervek (pl. állatorvos,
ÁNTSZ, jegyzõ, állategészség-
ügyi hatóság, természetvéde-
lem) helyszíni vizsgálatát és
arról szakmai jelentését kértem.
Ezek a vonatkozó jogszabályok
betartásáról szóltak. Az építési
engedélyezési eljárásban a pol-
gármesternek nincsenek hatósá-
gi jogkörei.

A panaszos családok bíró-
sághoz fordultak. A peres eljá-
rás során a bíróság helyszíni tár-
gyalást is tartott, végül ítéleté-
ben elutasította a panaszosok
beadványát. Az ítélet jogerõs.

A polgármesteri hivatal ve-
zetésérõl
A jogszabályok szerint a polgár-
mesteri hivatalt a jegyzõ vezeti,
a polgármester irányítja. Jegy-
zõ asszonnyal teljes egyetértés-
ben célunk a hivatal törvényes és
jogszerû mûködésének biztosítá-
sa, de mindezek felett az ügyfe-
lek elégedettségének érdekében
az õ segítõkész és szakszerû ki-
szolgálásuk, ügyeik gyors, pon-
tos intézése. Nehéz örökséget
vettünk át. Elvárásaimhoz képest
ugyan lassabban, de több terüle-
ten sikerült elõrelépést elérnünk.
Köszönöm azon kollegáimnak,
akik ebben segítettek.
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

Ismét legyõztük a veszélyt!
folytatás az 1. oldalról

Köszönet illeti a magasabb szintû irányítókat: a polgári véde-
lem, a mûszaki irányító törzs és a kormánybiztosság vezetõit és
munkatársait.

Köszönöm a Magyar Közút Kht, valamint a Nagymarosi Rend-
õrõrs és a Váci Rendõrkapitányság vezetõinek és állományának hat-
hatós segítségét a forgalomterelés – és ezáltal a védekezés sikere
érdekében.

A rászorultak nevében is köszönöm Solymár Önkormányzatá-
nak és a Belügyminisztérium dolgozóinak a károsultak javára fel-
ajánlott gyors anyagi segítséget.

Köszönöm Remitzky Zoltánnak Szob, Poldauf Gábornak Kis-
maros és Soós Gábornak Szõdliget polgármesterének együttmûkö-
dését, akikkel egymást támogatva, egymást segítve tudtunk helyt-
állni a nehéz napokban.

Oly sokan segítettek, hogy ezt összeszámolni sem kis feladat,
ezért külön köszönöm azoknak, akik esetleg a fenti felsorolásban
nem kerültek külön is említésre.

Az elmúlt hetek megmutatták, hogy településünk valóban egyre
inkább polgárvárossá válik. A polgár az én felfogásomban az az
ember, aki a maga egzisztenciáját megteremtve képes a saját sorsát
kézbe venni és irányítani.

Még egyszer köszönöm mindazok segítségét, akik a sikeres ár-
vízi védekezésben segítségünkre voltak!

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

(Árvízi színes képes beszámolónkat a lap közepén olvashatják.)
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete
Kedves Olvasóink széleskörû tájékoztatása érdekében a
jövõben lapunkban havonta adjuk közre az önkormány-
zat gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat. Az alábbi-
akban az áprilisi adatokat olvashatják.

Hírtévé adáskimaradások
Lapunk egyik olvasója, Hujbert István azzal a panasszal for-
dult Edöcsény András polgármesterhez, hogy városunkban a
kábeltévé hálózaton a Hír TV adása sorozatosan, “minõsít-
hetetlenül rossz”. Ez abban nyilvánul meg, hogy vagy hang,
vagy kép nincs.

A panasszal felkerestük a MarosNet Kft ügyvezetõjét,
Nagy Albertet, aki arról tájékoztatott, hogy ismerik a gondot,
de az nem a társaság hibájából adódik. Az ügyvezetõ ígéretet
tett arra, hogy utánajár az adáskimaradások okának. Ez meg
is történt. Lapzártánk után továbbította részünkre Lányi Ta-
másnak, a Hív TV mûszaki igazgatójának hozzá intézet leve-
lét, melyet az alábbiakban adunk közre:

“Tisztelt Nagy Albert ügyvezetõ igazgató Úr!
Az Önöknél észlelt adáskimaradások oka az elmúlt hónap

során, a Hír TV adásjelének továbbításában résztvevõ cégek
hibájából következett be.

A szerzõdéseink értelmében az esetek kivizsgálásainak le-
zárultáig nincs módomban felelõsöket megnevezni.

A hibák nem a Hír TV mûszaki rendszerében, és nem az
Önök technikai egységeiben keletkeztek. Természetesen a Hír
TV érdeke, hogy minden elõfizetõhöz kiváló minõségben jus-
sunk el, és ehhez a jeltovábbító cégeknek, és a terjesztõ állo-
másoknak a felkészültségére is szükségünk van.

Az Önök, és a mi adásbiztonságunk érdekében arra törek-
szünk a jövõben, hogy a hasonló adáskimaradások kivédésé-
re további tartalékokkal szereljék fel a jeltovábbító cégeket.

Köszönöm észrevételét, további sikeres Hír TV adáster-
jesztést kívánok!

Tisztelettel: Lányi Tamás mûszaki igazgató"

A 10 órás szentmise
után búcsúztak ápri-
lis 30-án, az egyház-
község tagjai, a hívek
és Zimonyi János
plébános atya Jung
Máriától, aki har-
mincöt éven keresz-
tül kántorként szol-
gálta a nagymarosi
templomban Istent.

Az idén nyolcva-
nadik esztendejében
lévõ Jung Mária ir-
galmas rendi nõvér
1946-1950-ig – az
apácarendek felosz-
latásáig – szolgált a
rendben, majd világi
emberként folytatta tevékenységét, egészen nyugdíjazásáig.
Munkája mellett elvégezte Nagymaroson a kántori szolgála-
tot, orgonált és énekelt a szentmiséken, esküvõkön, temetési
szertartásokon. Emellett húsz esztendõn keresztül nagy lel-
kesedéssel és odaadással szervezte a zarándokutakat, melye-
ken nagyon sok nagymarosi és környékbeli település lakói
vettek részt.

Jung Mária eladva nagymarosi szülõházát, május 2-án
visszavonult Budapestre a rendbe. A ház árából jelentõs össze-
get felajánlott a nagymarosi orgona felújítására.

Búcsúzunk tõle. Áldja meg az Isten!

Búcsú Jung Máriától
LAKOSSÁGI FÓRUM. Szeretettel várunk min-
den nagymarosi lakost május 12-én 18 órára a mûvelõ-
dési házban rendezendõ lakossági fórumra. Témák: ár-
víz, a városi fejlesztések és a jövõbeni tervek.

Pályázatok
Döntés született a BM EU Önerõalapra még tavaly október-
ben benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban. Ennek eredménye-
ként közel 7,5 millió forint támogatást kaptunk hitelkiváltás-
ra a Fõ téri beruházás kapcsán, mely a vállalt önrész közel egy-
harmada. A támogatási szerzõdés aláírását követõen az önrész
felhasználásának arányában fogja a Belügyminisztérium utalni
a fenti összeget.

A pozitív támogatási döntés értelmében megkezdtük Nagymaros
új kiadványainak tervezõ munkáit. Reményeink szerint mind-
három brosúra még a nyári szezon elõtt elkészül és a Tourinform
irodák segítségével megkezdõdhet terjesztésük is.

Élve a vis maior pályázat kiírásában szereplõ lehetõséggel, már
az árvíz második napján elõleget kérvényeztünk a Közép-Magyar-
országi területfejlesztési Tanácsnál, melyet rövid idõn belül el is
utalt a Belügyminisztérium önkormányzatunk bankszámlájára. A
teljes kár (tehát védekezés, bontás költségei és az árvíz miatt be-
következett egyéb káresemény) enyhítésére benyújtandó pályá-
zat még elõkészítés alatt áll, de a május 8-i testületi ülést követõ-
en hamarosan be tudjuk majd küldeni.

A közelmúltban adtuk be a 2006-os Kittenberger Kálmán Em-
léknapokra pályázatunkat.

GÁVEL PÉTER, STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE
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Nagymaroson emberemléke-
zet óta pezsgõ zenei élet zaj-
lott. Vidám muzsika szólt a
Duna-parti és a borospincék
melletti kisvendéglõkben, fú-
vós zene a fõtéren. Ünnepe-
ken a kórus éneke emelte ma-
gasba a hallgatók szívét-lel-
két. A 30-as években estén-
ként kiültek az emberek a
Loreley-szikla közelébe, hogy
a szép hangú “Muri Jani” és
testvére duettjében gyönyör-
ködjenek.

Negyven éve állami zene-
iskola is mûködött Maroson.
Hegedülni, csellózni, fúvós
hangszereken játszani tanul-
tak a fiatalok. 28 éve Mayer
József megalapította a mai
Dunakanyar Fúvószenekart
(Szob központtal).  Az 1990-
es évek végén egy lelkes ze-
netanár, Lénárdné Patay Zsu-
zsa közadakozásból “vásá-
rolt” egy zongorát Nagyma-
rosnak. Mivel ebbe beletette
az akkori önkormányzat min-
den zenére szánt pénzét, félõ
volt, hogy a zeneoktatásra
már semmi sem marad. Ekkor
Végvári Györgyi, az általános
iskola akkori igazgatója létre-
hozta a mûvészeti iskolát, va-
gyis a Szobi Állami Zeneis-
kola nagymarosi ága betago-
zódott a helyi Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvé-
szeti Iskola szerkezetébe. A
zenei tevékenység azóta kép-
zõmûvészeti és néptánc tago-
zattal bõvült ki. Az ünnepé-
lyeken bárki megcsodálhatja
fiataljaink igényes produkci-
óit. Legutóbb a Szlépkáné
Árvai Ágnes által szervezett
március 15-i ünnepélyen tap-
solhattunk F. Szabó M. furu-
lya, Fehér Bálint ütõs,
Szlépka Zsófi, Szlávik Anna,
Borkó Bea és Heincz Regina
zongorajátékának.

Miért van szükség ilyen
szerteágazó mûvészeti kép-
zésre? Manapság az “ép test-
ben ép lélek” alapigazságát
egyre gyakrabban idézik úgy,
hogy “ép lélek = ép test”, va-
gyis fizikai egészségünk
nagyban függ lelkiállapo-
tunktól. Életünket áthatja a
zene, - nem mindegy, hogy

Zenei tagozat a mûvészeti iskolában
csupán passzív befogadói,
kritikátlan fogyasztói va-
gyunk a ránk zúduló hangá-
radatnak, hanem igényesen,
kimûvelt zenei kulturáltság-
gal válogatunk abból, vagy
netán magunk is tudunk ki-
sebb alkotásokat reprodukál-
ni, alkotni is. “Fiaim, csak
énekeljetek!” – buzdított
1852-ben Tompa Mihály. A
Börzsöny Népe lapjain így
szól hozzánk Nagymaros
Liszt-díjas zeneszerzõje,
Szabados György is: ”Drága
testvéreim, drága magyar
édesanyák, ne felejtsetek el
énekelni!” Közeledik  anyák
napja, hát gondoljunk arra is,
hogy a gyermekek nem a gé-
pek, hanem édesanyjuk ének-
hangjától, az élõ muzsikától
lesznek lélekben erõsek.

A marosi zenei tagozaton
ma nyolc zenetanártól tanul-
hatnak a kicsinyek. A zene-
óvodásoktól az önálló koncer-
teket adókig: Lénárd Hajnal-
ka, Szabó Tímea, és Gergõ,
Szalai Dávid sok-sok örömteli
élményben részesítette a
nagymarosiakat. Gyöngyösi
Erzsike és Gyula ének-estjei
is igen nagy sikerûek voltak
nemrégiben! A vizsga-hang-
versenyeken minden növen-
dék bemutatkozik évrõl évre.
Ezek a koncertek ingyenesek,
nyilvánosak.

Április 29-én a Dunaka-
nyar valamennyi kis muzsiku-
sa adott a Kittenberger Kul-
turális Napok alkalmából
hangversenyt a mûvelõdési
házban. Hibátlan produkció-
kat hallottunk a Visegrádról,
Szobról, Kemencérõl,
Zebegénybõl, Kismarosról,
Budapestrõl érkezõ kis mûvé-
szektõl, valamint Nagymaros
ifjú zenészeitõl! Nagy öröm
számunkra, hogy városunk
ma is központja ezeknek a
kulturális bemutatóknak. Te-
lepülésünknek egyik turiszti-
kai vonzereje ez a program!
Köszönet a zenetanárok mun-
kájáért, s azért, hogy mind a
kormány mind az önkormány-
zat támogatja ezt a nemes te-
vékenységet!

GY. M. M.

“Nem történelem, nem legen-
da, nem városszépítõ kút, vagy
idegenforgalmi látványosság
elsõsorban, hanem megszentelt

hely, az Élet Forrása, amely
nélkül minden csak halott és
terméketlen pusztaság.”

Egy éve leírt gondolatok
ezek, és lám a gondolat formát
nyert, valóságos formát. A rí-
tus tovább adatott, a mélység-
magasság kútja kiásatott. A for-
rás megtaláltatott. Értõ kezek
munkája “lerántotta” sötét lep-
lét régi-új kutunknak és a cso-
da feltárult. Bár a kút mindig
is ott volt – Égi és földi kutak
határán. Ünnep – és ez az
egyetlen ünnep – elnyerni va-
lami többet, amit mindig ma-
gamban hordtam, többé válni,
arcomat, lehetõségemet arcu-
lattá formálni, annak arcává, ki
mindeneknek arcát adta. Egy
kútét is.

Nagymaros kútja arculattá
vált, nemessé, királyivá. Virág-
gal vették körbe, borral itatták.

Nagymaros kútja
Ünnepelték, felszentelték, az
építõket megáldották, imád-
koztak hozzá, érte. Csendben
nézte.

Régóta nézi, régóta várta.
Azóta ünnep élte. Köszönet
érte sok jó embernek és a Jó
Istennek!

A kutat nemes formájához
segítették: Seregi György ko-
vácsmester, Baráz Tamás szob-
rász, Lukács István szobrász
(tervek), Nagymaros Város
Önkormányzata, Edöcsény
András polgármester, Véka
Lajos és társai (burkolás), hu-
szonnyolc család, százharminc
támogató, sok-sok névtelen-
ségben maradó ember.

A kutat felszentelte
Zimonyi János atyánk, az épí-
tõket, építtetõket megáldotta
Márkusné Láng Ilona tisztele-
tes asszony.

Köszönet érte minden jó-
akaró Embernek!

NAGYMAROSI ZOLLER CSABA

ARS REGIA SZELLEMI MÛHELY

Fenségesen, messzirõl is
jól láthatóan nyúlik a ma-
gasba a kálvária tetõn álló
kápolna új rézborításos
tornya, mely nemrég ké-
szült el a Hód Kft kivitele-
zésében. A tetõszerkezet
felújítására az egyházköz-
ség a Nemzeti Kulturális
Alap pályázatán 2,5 millió
forintot nyert.

Elkészült a torony

Fotó:
Szabó Miklós
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Tavaly október elején nagy
lelkesedéssel játszóteret ál-
modtunk a felsõ iskola udva-
rára. Szülõk, pedagógusok és
vállalkozók mozdultak meg a
jó ügy érdekében. Segítségük-
kel négy hét alatt el is készült
a játék fele. Csak reményked-
tünk, hogy összejön a pénz a
többire is.

Az összefogás most is si-
kert hozott. Ma már áll a két
hinta és mászóka is. Köszönet
érte a szülõknek, támogatóink-
nak, és mindazoknak, akik

Elkészült a felsõ iskolai játszótér

ISKOLAI HÍREK. Focisiker. A Kittenberger Kálmán Általá-
nos és Mûvészeti Iskola leány labdarúgó csapata a Pest Megyei
Diákolimpia IV. korcsoportos területi bajnokságon elsõ helyezést
ért el. További sikereket kívánunk!

Három díj és elsõ helyezés. Kiss Károly a Szentendrén megrende-
zett V. Áprily Lajos vers- és prózamondó versenyen három díjat
nyert. A 7-8. osztályosok vetélkedõjén bronz oklevelet, a közön-
ségdíjat, valamint elnyerte a tehetséges Ifjúságért Alapítvány kü-
löndíját.

Kiss Károly május 6-án a Zebegényben rendezett V. Dunaka-
nyar vers- és prózamondó versenyen elsõ helyezést ért el.

Gratulálunk!

fontosnak találták, hogy gyer-
mekeink jól érezzék magukat
az iskolában. Tanítványaink
öröme bennünket igazolt.

Támogatóink: Kovács
Sándor, Maurer Gábor, Zoller
József vállalkozók, a váci
Zollner Kft, Janovics Tibor
vállalkozó, önkormányzati
képviselõ, Edöcsény András
polgármester. Terveink sze-
rint, még egy homokozóval
bõvülne a játszótér.

PERBÍRÓNÉ BORNEMISZA ANGÉLA,
ZOLLER CSABÁNÉ

... a mintegy ötven marcona indián gyûrûjében mozdulni sem tud-
tunk. Rángattak, ordítottak , hamar rájöttünk elveszik mindenün-
ket. Csak 1000 pesonk van – mondtuk, elégedjenek meg azzal.
Ráálltak, de a gatyába varrt rejtekhelyrõl azonnal egy 2000-es bújt
elõ! A francba! Az egyik rabló felajánlatta, elszalad felváltani ...(?!)
Hamarosan jött is a visszajáróval! A többi a vetítésen...

MEXICO – GUATEMALA – BELÍZE   (2006)
Sok szeretettel vá-
runk minden ér-
deklõdõt a nagy-
marosi kertészet-
be május 13-án
szombaton, 19
órától a téli uta-
zásunk diavetítés
beszámolójára.

KISPISTIÉK

KÖTELEZÕ EBOLTÁS. Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy az ebek éves veszettség elleni oltásáról és a
szintén kötelezõ féreghajtásról ne feledkezzenek meg!

Településünkön állandó állatorvosi szolgálat mûködik, de
az oltás elvégeztethetõ bármely oltási jogkörrel rendel-
kezõ állatorvos által is. Az eboltás jelentése a Polgármeste-
ri Hivatal felé az oltást végzõ állatorvos kötelessége.

Az összevezetéses eboltás megszûnt.
Az ebek oltása mindannyiunk érdeke. Évente kb. 40-50

bejelentett kutyaharapás történik közterületeinken!
Az ebek bejelentése és veszettség elleni oltására az alábbi

jogszabályok kötelezik az ebtartókat: 41/1997 FM rendelet
212. §, 41/1997 FM rendelet 213. §, 81/2002. (IX. 4.) FVM
rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi
feladatairól 8. § (1).

Közterület-felügyelõ figyeli
a szabálytalanságokat

Bessenbacher Géza személyében május 1-tõl van Nagymaros-
nak közterület-felügyelõje. Bessenbacher Géza, aki mintegy 15
éve végzi a mezõõri munkát városunkban, április 19-én sikere-
sen letette a közterület-felügyelõi feladat ellátáshoz szükséges
OKJ-s szakvizsgát, melyet a Rendõrtiszti Fõiskolán három hó-
napos képzés elõzött meg. A közterület-felügyelõ köztisztviselõ
és hivatalos személy – tudtuk meg.

- Mi a feladata a közterület-felügyelõnek? – kérdeztük
Bessenbacher Gézától.

- A köztisztaság és a közrend fenntartása, megõrzése. A köz-
terület-felügyelõ kiszabhat helyszíni bírságot, amely 1000-10.000
forintig terjedhet, vagy feljelentést tehet a szabálysértési elõadó,
illetve a jegyzõ felé. Ebben az esetben 1000-150.000 forintos
bírság is kiszabható. Büntethetõ a szabálytalan parkolás, s az a
személy, aki a  közterületen szándékosan helyez el szemetet és
törmeléket. A felderítés hatékony eszköze, hogy rendelkezem vi-
deó kamerával, amellyel dokumentálom a szabálytalanságot.
Mûködési területem Nagymaros közigazgatási határán belül van,
s külön jelentõsséggel bír, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park is itt
húzódik – mondta Bessenbacher Géza, aki az új feladatköre
mellett továbbra is ellátja a mezõõri teendõket.

ÁLLÁSAJÁNLAT. Nagymaros Város Önkor-
mányzata a Parlagfûmentesítési Tárcaközi Bizottság in-
tézkedési terve alapján parlagfû elleni védekezéshez több-
letlétszám foglakoztatására kap támogatási  normatívát.
E városunk üzemeltetése szempontjából fontos feladat-
hoz keresünk munkatársakat az alábbi munkakörbe:

KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATOTT
Feladata: Nagymaros város területén parlagfû-mentesí-
tési feladatok ellátása (kasza, fûkasza, stb.)
Munkába állás feltétele:
Munkaügyi központban regisztráció
Amit kínálunk:
Nyolc órás foglalkoztatás, bruttó 62.500 Ft
Munkavégzés helye: Nagymaros területe
Munkába állás idõpontja: a munkaügyi központ által
meghatározott idõpont
Amennyiben érdekli ajánlatunk, kérjük keresse fel sze-
mélyesen Kathi Róbertet.

A programról bõvebb felvilágosítást a 27/595-109-es
telefonszámon, vagy személyesen a polgármesteri hiva-
talban kaphat.



Nagymaros                                                                                                              7

A 2001-ben készült általános
polgári védelmi terv felülvizs-
gálatát követõen, annak ki-
egészítéseként elkészítettük a
vízkárvédelmi mellékletet,
melyet 2005 augusztusában
hagytam jóvá. A védekezés
ennek alapján folyt. Az árvízi
védekezés elsõ lépéseként, a
vízügyi szakszolgálatoktól
kapott elõrejelzés, a várható
vízállások ismeretében 2006
március 30-án 12 órakor I.
fokú – 17 órakor II. fokú ár-
vízvédelmi készültséget ren-

deltem el, egyúttal megkezd-
tük a védekezés konkrét elõ-
készítését és a legveszélyez-
tetettebb területeken a véde-
kezést. Az érintett területeken
élõket írásban is tájékoztat-
tam a várható eseményekrõl
és a védekezés tervezett mód-
járól.

A helyi vezetõk és a víz-
ügyi szakemberek javaslatá-
nak, valamint a 2002-es árvíz
tapasztalatainak a figyelembe
vételével döntöttem arról,
hogy a várost a védekezés
szervezése szempontjából két
részre osztom fel. (Radnóti
utca – Magyar utca között és
Fõ tér – Selmecbánya utca

Az árvízi védekezésrõl
között). A munkák helyszíni
irányítására két területi veze-
tõt jelöltem ki. Olyan embe-
reket kértem fel e feladatra,
akik az elhúzódó és hosszú
idejû áradás esetén is tudják
vállalni e feladatot, akár több
munkanapon keresztül is.
Jegyzõ asszonnyal egyeztetve
kijelöltem a védekezés egyes
részfeladatainak felelõseit is,
részükre a szükséges eligazí-
tás megtörtént.

Az alábbi mûszaki, gazda-
sági, szervezési szempontok

alapján született döntés a Ki-
rály utca – Radnóti utca sza-
kaszon a védvonal 12-es fõ-
közlekedési út vasút felõli ol-
dalán való kiépítésérõl (2002-
ben a Duna felõli oldalon
folyt a védekezés):

- a védvonal a kerítéseknek
támasztható (kerítéseket
szükség szerint fa ácsolattal
ellenoldalról megtámasztot-
tuk) ezáltal a védmû stabilab-
ban és biztonságosabban, ke-
vesebb homokzsák felhaszná-
lásával építhetõ ki;

- a 12-es fõközlekedési út
az elöntésig korlátozás nélkül
használható anyagszállításra
és a védmû építésére (ha az

út Duna felõli oldalán véde-
keznénk, ez nem lenne lehet-
séges)

- a csapadék- és szennyvíz-

csatorna nyílások túlnyomó
része a mentetlen, elöntött ol-
dalra kerül, ezáltal a
védmûvek mögötti vízbetörés
veszélye csökken;

- a 12-es utat nem károsít-
ja a víznyomás-különbség,
mivel az elöntésre kerül;

- az árhullám levonulása

után is szükség szerint fenn-
tartható az ideiglenes védvo-
nal a 12-es fõközlekedési út
forgalmának zavarása nél-
kül;

- hatékonyabb és gazda-
ságosabb a védekezés (keve-
sebb homokzsák, kevesebb

élõmunka, kevesebb anyag-
és szállítási költség).

A lefutó utcák védvonalát
a város alsó szakaszán a 12-

es fõút feletti szakaszra jelöl-
tük ki, a város felsõ szakaszán
pedig a Duna felõli alsó épü-
letek vonalába. Az elhúzódó
árhullám miatt késõbb egyes
szakaszokon a telkeken belül
is védvonalakat kellett kiépí-
tenünk.

A Zöldfa utca – Selmecbá-

nya utca között a védekezés a
meglévõ töltés magasításával,
a Molnár utca, Német utca
térségében pedig az alsó épü-
letek vonalában keresztgátak
építésével történt.

A védekezés a két fõ sza-
kaszon teljesen eltérõ jellegû
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volt: a Selmecbánya utca –
Zöldfa utca között klasszikus,
kiépített védmûveken folyó
árvízi védekezés, míg a Fõ tér

– Radnóti utca szakaszon in-
kább „városi utcai harc”
folyt.

Még 30-án megkezdték
kollegáim a kiépítendõ véd-
vonalak várható 670 cm te-
tõzõ vízállás magasságra
történõ szintezését, a szint-
jelek felfestését, melyet
másnap reggel fejeztek be.
Ebben nagy segítség volt a
2005 év végén elkészült di-
gitális térkép. Szükségessé
vált alkalmas mûszer beszer-
zése is.

Szintén 30-án megkezdtük
a védekezéshez szükséges
anyagok és eszközök megren-
delését a szállítás március 31.
nappal kezdõdõ ütemezésé-

vel. Az anyagszállítás az igé-
nyeknek megfelelõ mértékû,
végig zavartalan és folyama-
tos volt. Ezúton is köszönöm
a fuvarozók segítségét, akik
nem egy esetben korábbi
megrendeléseiket mondták le
azért, hogy a városnak tudja-

nak anyagot szállítani.
2006. március 31-én 7 óra-

kor III. fokú árvízvédelmi ké-
szültséget rendeltem el. A

védvonalak kiépítése március
31-én reggel indult meg a köz-
munkások és a lakossági ön-
kéntesek segítségével. A
védmûveket elõször 670 cm
vízállás magasságára tervez-
tük és építettük, ami a vízügyi
szakszolgálatoktól kapott elõ-
rejelzés folyamatos módosu-
lása miatt és annak ismereté-
ben többször is magasításra,
átépítésre került, végül 740
cm-en fejezõdött be. A pon-
tosabb elõrejelzés nagy se-
gítségünkre lett volna már a
védekezés kezdetekor, hiszen
a 70 cm-es utólagos magasí-
tás esetenként komoly több-
let-nehézséget okozott, mint-
ha eleve ezen szintre kezdtük

volna a védmûvek kiépítését.
A szükség szerint kiépített el-
lennyomó medencék, és bor-
dás megtámasztások elérték a
kívánt hatást.

A védekezés során közel
190 ezer homokzsákot - 80
ezerrel kevesebbet, mint

2002-ben – használtunk fel,
munkánkat számos szállító és
rakodójármû, speciális eszkö-
zök is segítették. Köszönöm
ezek tulajdonosainak, vezetõ-
inek, kezelõinek a helytállá-
sát! A kritikus napokban kö-
zel 30 szivattyú üzemelt, a
bérelt és kölcsönbe kapott
eszközök mellett beszerez-
tünk 5 db nagyteljesítményû

szivattyút is, mely városunk
tulajdonában marad.

Nehézséget jelentett a
homokzsákok és a szivattyúk
beszerzése és az a tény, hogy
ezeket április 1-ig csak térí-
tés ellenében kaptuk. Szintén

gondot okozott a hajóforga-
lom által keltett hullámverés,
a kellõ létszámú vízügyi szak-
ember (mûszaki irányító és
gátõr) és szervezetten mozgat-
ható létszám (katonaság és
más rendvédelmi alakulatok)
hiánya, továbbá az önkor-
mányzatok igen nehéz anya-
gi helyzete.

További nehézséget je-
lentett a 12-es út és a Rad-
nóti utca elöntése miatt
szükségessé vált forgalom-

terelés, mely csak a rendõri
jelenlét esetén volt igazán
hatékony. A táblázás és a pol-
gárõrök jelentõs erõfeszítése-
ik és kiemelkedõ helytállásuk
ellenére - igazoltatási és intéz-
kedési jogkör hiányában -
nem mindig tudták egyma-
gukban a kívánatos ered-
ményt elérni. A rendõrséggel,
vagy esetenként katonákkal

megerõsítve eredményes volt
munkájuk.

Szintén gondot okozott,
hogy a nem megfelelõ kivi-
telezés és a 2002-es (a mos-
tani áradásig) rekordszintû
árhullám levonulása által -

önkormányzati és állami for-
rások hiányában - a
védmûvekben okozott sé-
rülések és károk nem ke-
rültek helyreállításra, kija-
vításra. A bõs-nagymarosi
erõmû-rehabilitációs munkák
során készült Zöldfa és a
Felsõmezõ utca közötti gát
eredeti funkciójának több
ok miatt sem felelt meg,
koronaszintje lényegesen és
tartósan a vízállás alatt volt,
valamint a víznyomásnak el-
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Köszönet
Köszönet az árvíznél dolgozó sok fiatalnak!
Külön elismerés és köszönet Gyimesi Lászlónak,
Hornyák Józsefnek a gyors, segítõkész önzetlen mun-
káért!

GYÕRFFY ERNÕ, HETÉNYI MIHÁLYNÉ A MAGYAR UTCÁBÓL

lenállni nem teljes mértékben
volt képes, a szivárgás olyan
mértékû volt, hogy az veszé-
lyeztette a létesítmény állé-
konyságát – és ezáltal a men-
tett terület védelmét.

Kezdetben nehézséget je-
lentett a kellõ számú és kép-
zettségû vízügyi szakember,
helyszíni mûszaki iránytó és
gátõr hiánya.

A veszélyeztetett lakosok

kiköltöztetése, kitelepítése
megfelelõen, rendben zajlott,
egy család kivételével min-
denkit rokonoknál tudtunk
elhelyezni.

A védekezési munka elõ-
zetes tervezése, a megfelelõ
szakmai irányítás, az elõre-

haladás rendszeres ellenõr-
zése és értékelése (a kritikus
napokban naponta többször

is) és az idõben kezdett vé-
dekezés eredményeként a
szükséges munkálatokat, át-
gondoltan, idõben és ered-
ményesen tudtuk elvégezni,
nem kerültünk idõzavarba. A
védmûvek idõbeni elkészü-
lése miatt esetenként az ön-
kéntes lakosok egy kis részé-
nek tettvágyát nem volt
könnyû lekötni. A kisebb
visszhangot kiváltó szesz-

árusítási tilalmat életvédel-
mi és biztonsági okokból
kellett egy rövid idõszakra
elrendelni.

Szintén nehéz perceket
okozott az oktatási miniszter
gyerekeket gátra vezénylõ
döntése – nem volt könnyû
megértetni, hogy az átázott
gát és az áradó folyó veszé-
lyes terület és a kisdiákok az-
zal segítenek leginkább, ha
biztonságban vannak. Ezúton
is köszönöm az õ és tanáraik
megértését!

Az árvízi helyzet kapcsán
számos médiamegjelené-

sünk volt. A helyzetrõl sze-
mélyesen, a helyszínen szá-
molhattam be Gyurcsány

Ferenc miniszterelnök és
Orbán Viktor miniszterel-
nök-jelölt úrnak, Lamperth
Mónika belügyminiszter
asszonynak, Havril András

vezérezredes úrnak a hon-
védvezérkar fõnökének, va-
lamint számos magas rangú
katonai és polgári védelmi
parancsnoknak és vízügyi

vezetõnek. Harrach Péter
körzetünk országgyûlési
képviselõje a kritikus napok-
ban településünkön is na-
ponta személyesen tájékozó-
dott. Szintén jelen volt és se-
gítséget nyújtott Kárpáti
Zsuzsa képviselõ-asszony is.
Napi telefon-kapcsolatban
voltam Dudás Ferenc állam-
titkár, kormánymegbízott

úrral és a mûszaki irányító
törzzsel, akik számos eset-
ben gyors intézkedésükkel
voltak segítségünkre. Ez-
úton is köszönöm mind-

annyiuk támogatását és a vé-
dekezés sikere érdekében
nyújtott segítségüket.

A lakosokat írásban, falra-
gaszokon, hangosbemondón

és az internetes honlapon ke-
resztül tájékoztattuk. Ezúton
is köszönöm polgárainknak,
hogy a szükséges korlátozáso-
kat megértõen fogadták, a kért
segítséget minden esetben
megadták.

EDÖCSÉNY ANDRÁS

POLGÁRMESTER

FOTÓK: GÁL GYÖRGY

ÉS KISS PÉTER
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Levél Ikafalváról
Az alábbiakban adjuk közre Sánta Imre református lelkész
sorait, melyet Ikafalváról (Sepsiszentgyörgy közelében lévõ
település) küldött a nagymarosi árvíz idején Edöcsény And-
rás polgármesternek.

"Kedves András!
Aggódva figyeljük a tõletek jövõ híreket, hogy sok helyen

árvizet hozott a megáradt Duna. Téged is láttunk és hallot-
tunk a Hír TV Híradójában beszélni, amint a nagymarosi
gondokat ecsetelted. Arra gondoltunk, hogy ha szükség van
ránk esetleg az árvízkárok helyreállításában, szívesen szer-
vezünk egy önkéntes csoportot és felajánljuk a kétkezi mun-
kánkat. A tavalyi székelyföldi árvíz alkalmával csodálatos
volt látni az összefogást, hogy Magyarországról hogyan ér-
keztek a segíteni óhajtók. Most rajtunk a sor, és ha úgy gon-
dolod, hogy szükség van ránk, szervezkedünk és indulunk. A
szentgyörgyi társaságunkban már beszélgettünk errõl, a
hajlandóság részünkrõl megvan.

Szeretettel üdvözöljük a megpróbált nagymarosiakat.
Imre"

Agócs Zoltán, a KÖVIZIG
védelmi osztag részlegveze-
tõje (képünkön) – aki, mint
mondta: “békeidõben” léte-
sítményfelelõs - tíz napig,
március 31-tõl április 10-ig
segítette Nagymaroson az
árvízvédelmi munkákat. Fá-
radtságot nem kímélve dol-
gozott, a tíz nap alatt jó, ha
tizenkét órát tudott aludni.

- Mikor érkezett Nagyma-
rosra? – kérdeztük Agócs Zol-
tánt, már a Duna visszavonu-
lása után.

- Március 31-én reggel 7-
re rendelt ki Kabai Sándor
vízügyi igazgató, a védelem
vezetõje Nagymarosra. A vá-
rosba érkezésem után felvet-
tem a kapcsolatot Edöcsény
András polgármesterrel, aki
tájékoztatott az akkori hely-
zetrõl. Rövid konzultáció után
a bejártuk helyszínt, a védvo-
nal helyét kijelöltük, majd a
szakhatóságoktól kapott víz-
állás elõrejelzés alapján - ak-
kor még 670 cm-es vízmagas-
sággal számolva - 700 cm-re
kezdtük kiépíteni a védmûvek
magasságát. Másnap reggel
azonban a tények ismeretében
740 cm-re kellett emelni a
védmûveket. Megjegyzem: a
2002-es árvíznél 707 cm-rel
tetõzött a Duna, most pedig
713 cm-rel.

- A Duna Nagymarosnál
április 3-án hajnalban tetõ-
zött. Hogyan bírták a megpró-
báltatást a kiépített védelmi
rendszerek?

- A védelmi rendszer, ami
sík területen épült nem oko-

Aki tíz napig együtt dolgozott
a nagymarosiakkal

zott gondot, azonban a dám-
tól visszafelé a Német és Mol-
nár utcáknál, megkerülve a
víz a gátat átszivárgott a há-
zak közé, ezért ott másod
védmûvet kellett kiépíteni.

Ezeket a helyeket fokozot-
tan figyeltük, ahol szivárgást
észleltünk, ott erõsítettük a
védmûveket, amelyek kellõ
biztonságot nyújtottak a gát
stabilitására. A vízátszivárgá-
sokat szivattyúkkal orvosol-
tuk, fóliával erõsítettük.

- A tíz nap alatt voltak
olyan helyzetek, amelyek pró-
bára tették?

- Folyamatosak voltak
ezek a pillanatok, ehhez hoz-
zájárultak a lakosság részérõl
a rémisztgetések is. Jöttek
például olyan hírekkel, hogy
áttörte a víz a gátat. S voltak
olyanok is, akik nekem sze-
gezték a kérdést: láttam-e
egyáltalán vizet? Kemény na-
pokat éltünk át, a mintegy tíz
nap alatt talán 12 órát alud-
tam. A rendkívüli fokozat –
amely a III. fokozatot megha-
ladja - április 10-én lett lefúj-
va.

- Milyen személyes tapasz-
talatokat szerzett Nagymaro-
son?

- Nagyon megkedveltem
az itt élõ embereket, akik igen
megértõek voltak. Sokszor
már vissza kellett tartani õket,
hogy csökkentsék munkaked-
vüket, mert akkor is töltötték
volna a homokzsákokat, ami-
kor már nem volt arra szük-
ség. Kiemelném Edöcsény
András polgármester tevé-
kenységét, aki mindvégig a
helyzet magaslatán állt, a pol-
gármesteri hivatal munkatár-
sait, akik mindenben támogat-
tak, és minden alkalommal
biztosították a szükséges esz-
közöket, így minden gördülé-
kenyen ment, az anyagellátás-
ban nem volt gond. Úgy ér-
zem, mindenkivel sikerült
megtalálnom a megfelelõ
hangot - mondta befejezésül
Agócs Zoltán.

FISCHER ERZSÉBET

Az általános iskolában egy úgynevezett aranykönyvbe,
ezüst tollal írták be azok a gyerekek a nevüket, akik részt
vettek az árvízi védekezésben, természetesen a szüleik fel-
ügyelete mellett. Fotó: Gy. M. M.

Aranykönyv az iskolában

Hogyan élték meg az árvizet
azok, akik közvetlenül érintet-
tek voltak? Ezt a kérdést tettük
három nagymarosi polgárnak.

Herth Imréné  - Visegrádi utca:
"Lelkileg és fizikailag nagyon
nehezen éltük meg az árvizet,
hiszen 1991-ben benn volt a víz
a házban. 2002-ben ugyan nem
jött be a víz, de elõvigyázatos-
ságból – arra az eshetõségre
számítva, ha átszakadna a gát -,
az alsó helyiségekbõl mindent ki-
pakoltunk. Viszont jó érzés volt
tapasztalni azt a példamutató
összefogást, amit az emberek az
árvízi védekezés során mutat-
tak."

Makrai Ferencné - Német utca:

"Többször átéltem már árvizet,
ezért nem okozott nekem különö-
sebb gondot. Az udvart, az összes
mellékhelyiséget elöntötte a víz,
de a házban nem volt benn, mert
az õseink gondoltak az árvízre és
magasra építették az épületet."

Perbíró József alpolgármester –
Váci út: "Hozzászoktunk már ár-
vizekhez, tudjuk ilyenkor mi a
dolgunk. Most is kipakoltuk az
alsó helyiségeket, utána követ-
kezett a lomtalanítás. A lakásba
– amely magasan van – nem jött
be a víz. A falak egy kicsit meg-
szívták magukat, repedeznek.
Mindezzel együtt szeretünk itt
lakni, és nem költözünk el azért,
mert itt a közelünkben a Duna."

F. E.

Közel az árhoz
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Városunk május havi programajánlata Szomszédolás – régiós programajánló

Anyakönyvi hírek

(Lezárva: 2006. május 2.)

„A ritmusok bejárják a világot”

Remek koncert – kicsit keserû szájízzel
A Váci Ütõegyüttes tartott koncertet április 22-én a mûvelõ-
dési házban. Az együttes tagjai: Kökényessy Anna, Ábrányi
Tibor, Bártfai Zoltán, ifj. Fazekas László és mûvészeti veze-
tõjük: Fazekas László óriási lelkesedéssel jöttek el a nagy-
marosi hangversenyre.

Sokféle - többek számára még nem is ismert - hangszert
hoztak, változatos mûsorral készültek, melyben szerepelt tra-
dicionális afrikai népzene, brazil ritmus, de – az igen cse-
kély, ámde hálás – közönség hallhatott Bach és Ravel átiratot
csakúgy, mint japán zeneszerzõ által komponált mûvet. Meg-
tudhattuk, hogy mi mindenbõl lehet ritmust, dallamot, zenét
kicsalni és a hallgatóság örömére elõadni!

Azok, akik eljöttek erre a hangversenyre, szép élménnyel
lettek gazdagabbak, akik – az újságban levõ hirdetés, a hir-
detõtáblákon elhelyezett plakátok, a kiküldött mintegy 150
darab meghívó és személyes meghívás ellenére – sem jöttek
el – sajnálhatják.

Mi, a rendezõk, pedig nem tudtuk megmagyarázni a fellé-
põ mûvészeknek - akik úgy emlékeztek, hogy a nagymarosi-
ak zeneszeretõ polgárok -, hogy mi is az oka ennek az érdek-
telenségnek. (A szép idõ vagy az, hogy belépõjegyes rendez-
vény volt? Vagy csak magunkra, saját együtteseinkre vagyunk
kíváncsiak? Ki tudja?)

A Váci Ütõegyüttesnek köszönet az élménydús, szép kon-
certért, a hangversenyen résztvevõknek köszönet, hogy el-
jöttek.

MÁNDLI KATA

Szob - Börzsöny Múzeum
Sinkó István festõmûvész kiállítása

Vác – mûvelõdési központ
- Május 15., 19 óra: “Szép primadonna, csodál a világ...” - Kalo-
csai Zsuzsa estje. Vendégmûvészek: Oszvald Marika, Jankovics
József, Benkóczy Zoltán. Kísér: a Váci Szimfonikus Zenekar Ve-
zényel: Farkas Pál.
- Május 20., 18 óra: a Váczi Néptáncegyüttes gálamûsora. Közre-
mûködik: Lafkó Tibor és Barátai zenekar.
- Május 26., 18 óra: Ukrán zenei est - Velünk élõ kisebbségek XI.
Makausz Zsuzsa (zongora) és Scsur Alexander (klarinét, szaxofon,
tárogató)

Verõce
- Május 8., 18 óra: Filmklub Luc Jacquet rendezõ A pingvinek
vándorlása címû filmje kerül projectoros vetítésre.
- Május 12., 19 óra: „Verõcei házak” Bacher Iván író szerzõi estje
- Május 13., 16 óra: Simon M. Veronika Munkácsy és Szent István
emlékérmes festõmûvész Festménysorozatait bemutató kiállításá-
nak megnyitója.

Visegrád
- Május 11, 12, 18, 19, 25, 26, 30, 31.: A honfoglalástól Mátyás kirá-
lyig címû történelmi rendezvénysorozat. Helyszín: Királyi palota
- Május 21.: Megemlékezés és koszorúzás Görgey Artúr halálának
90. évfordulóján, Helyszín: Görgey-lépcsõ és Görgey-bérc
A hónap utolsó péntekén rendezendõ elõadás-sorozat: Gróh Dániel
elõadása Bartók Béláról, sok zenével. Helyszín: mûvelõdési ház

Meghívó minden kedves érdeklõdõnek!
Városunkban 11. alkalommal kerül megrendezésre a Kittenberger
Kálmán emléknap 2006. június 10-11-én.  A hagyományoknak
megfelelõen a programok szombattól vasárnapig tartanak.

Elsõként a megemlékezés koszorúinak elhelyezése történik a
nagy vadász kutatónk és írónk Fõ téri szobránál. A színes program-
ban kiállítás, afro-fesztivál, tánccsoportok fellépése is szerepel.
Vasárnap megrendezzük a hagyományos horgász- és fõzõversenyt.

A részletes programot a késõbbiekben kérjük, keresse a pla-
kátokon.

Információ és a fõzõversenyre jelentkezés: polgármesteri hi-
vatal. Ivor Andrásné - telefon: 06-20/414-0712.

- Május 7.: Anyák napja
- Május 9. Az Európai Unió ünnepe
- Május 13. szombat 19 óra: Diavetítés - Mexico - Guatemala -
Belíze (2006). Helyszín: nagymarosi kertészet
- Május 20.: Nagymarosi Katolikus Ifjúsági találkozó
- Május 20. szombat 19 óra: Diavetítés - Honduras - Nicaragua -
Costa Rica. Helyszín: nagymarosi kertészet
- Május 28.: Gyermeknap
- Május 28.: a magyar hõsök napja
- Június 4-5.: Pünkösd
- Június 4.: pedagógusnap

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm a barátoknak, vadásztársaknak, hogy fér-
jemtõl elbúcsúztak. Emlékezzenek rá szeretettel.

BARABÁS EDIT

Meghívó Nagymaros elsõ sváb-német nemzetiségi találko-
zójára május 26-án (péntek) 18 órai kezdettel. Helyszín:
Feketesas Étterem

Tisztelt nagymarosiak! Szeretettel várjuk és hívjuk mindazo-
kat, akik nagymarosiként a német, és/vagy sváb kultúrát települé-
sünkön fel szeretnék éleszteni és magyarságuk mellett a sváb érté-
keket megtartani.

Kérem a sváb/német hagyományokat õrzõ családokat, lakoso-
kat, akik egyetértenek az elképzeléssel és részt kívánnak venni a
megvalósításban, jelentkezzenek.
Szíves visszajelzését tisztelettel és szeretettel várom:
Ivor Andrásné szervezõ. Telefon: 06-20/414-0712, 27/595-100/123.

Születtek:
Dr. Vas Lehel és dr. Zombory Klára fia: Bulcsu
Heffenträger András és Bucsu Hajnalka fia: Bálint
Sotkovszky Máté és Kovács Bernadett fia: Ádám
Gubányi Péter és Bánhidi Dorottya lánya: Luca
Jaics István és Ivor Krisztina fia: Bálint András

Házasságot kötötek:
Vén Balázs és Ocskay Zsuzsanna
Lénárt Zsolt és Mester Kitti
Ceglédi Zoltán és Ónodi Katalin

Elhaláloztak:
Berki Tibor
Matus Mihályné Pintér Anna
Lénárd Istvánné Liebhardt Teréz
Pitz Józsefné Cseh Mária
Déri Miklósné Holtság Ella
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... a tetveket képtelenek voltunk megszokni. Szinte felüdülés
volt amikor megérkeztek a bolhák is. Kész társasutazás! Végül
egy madárpók is arcon mart! Életünk felejthetetlenül szép hetei
voltak ezek. A többi a vetítésen...

HONDURAS – NICARAGUA - COSTA RICA
Sok szeretettel vá-
runk minden érdek-
lõdõt a nagymarosi
kertészetbe május
20-án, szombaton
19 órától a téli uta-
zásunk diavetítéses
beszámolójára.

KISPISTIÉK

Gyermek, család, nevelés (2)
Mottó: “ … minden gyermekben, akit ember hozott a világra…

a nagyság csírája lappang.”
(H. G. Wells)

Városunkban néhány éve mûkö-
dik Nevelési Tanácsadó. Intézmé-
nyünk összekötõ kapocs az isko-
la és a család között. Feladata igen
sokrétû. Kisgyerekkortól a serdü-
lõkor végéig segítséget nyújt a
családnak a problémák korai fel-
ismerésében, a harmonikus érzel-
mi, értelmi fejlõdés alakításában,
a tanulási képességek fejlesztésé-
ben, a kamaszkor lelki problémá-
inak leküzdésében, a családi krí-
zisek kezelésében.

Cikksorozatunkban szeret-
nénk bemutatni, hogy a gyermek
fejlõdésének egyes szakaszaiban
milyen problémák adódhatnak,
mire érdemes a szülõknek oda-
figyelni, mi az, ami természetes
és mi az, ami a késõbbi bajok elõ-
jele is lehet. Aktualitása miatt a
beiskolázással és az iskolaérett-
séggel kezdjük.

Szeptemberben kezdõdik az
új tanév és az iskolába járás nagy
kihívás a gyermekek számára.
Bár az óvodának kiemelt helye
van az iskolára való felkészítés-
ben, de a sikerhez elengedhetet-
len az otthoni foglalkozás is. A
szülõk többsége tudja ezt, de ta-
nácstalan abban, hogy gyerme-
ke fejlõdését miként segíthetné
elõ. Ehhez szeretnénk néhány
ötletet, segítséget nyújtani.

Beszédkészség fejlesztése
Lehetõleg minden este meséljen
gyermekének elalvás elõtt mese-
könyvbõl, vagy kitalált saját tör-
ténetet!

Tanítson és hallgassanak éne-
keket, mondókákat, zenét!

„Mondd tovább!” A feladat
a következõ: mondjon egy egy-
szerû mondatot, s felváltva bõ-
vítsék egy-egy szóval. Ha kell
kérdéssel segítse gyermekét. Pl.:
Anya vásárol. (Mit vásárol?)
Anya kenyeret vásárol. Anya a
boltban kenyeret vásárol.

„Játék a szavakkal.” Mondd
az ellentétét! Pl.: szép – csúnya,
magas – alacsony.

Mondd a rokon értelmû pár-
ját! Pl.: fut – szalad, kacag – ne-
vet.

Beszélgessenek minél többet
növényekrõl, állatokról, évsza-
kokról, foglalkozásokról, bármi-
rõl, ami a gyermeket és a csalá-
dot foglalkoztatja.

Megfigyelõképesség, figye-
lem, emlékezet fejlesztése
„Mi változott?” Rakjon sorba 4-
5 képet, vagy bármilyen tárgyat!
Miután a gyermeke jól megfi-
gyelte, a gyermek csukja be a
szemét, s ön cseréljen meg két
dolgot!

A fenti játék azzal a különb-
séggel, miután a gyermek meg-
jegyezte a sorrendet, takarja le a
képeket! A gyermek mondja el,
lehetõleg sorrendben, balról
jobbra haladva, mit látott.

Keressen hangadásra alkal-
mas 3-4 tárgyat! Pl.: kulcscsomó,
két fakanál, dobozban néhány
kavics, pohár kanállal. Miután a
gyermek megismerte a „hangsze-
rek” hangját, csukja be a szemét.
Ön szólaltassa meg azokat egy
bizonyos sorrendben! A gyermek
sorolja el melyik „hangszert”

hallotta elõször, másodszor, stb.
Memória játék. Lehet készen

is venni, de készíteni is. Szüksé-
günk van 15-20 képpárra (gyü-
mölcsök: pl. két alma, két dió,
stb., jármûvek, játékok képei). A
játék menete: a képpárokat ké-
pes oldalukkal lefelé összekever-
jük. Az a feladat, hogy megtalál-
junk minden képpárt. Az elsõ já-
tékos két képet megfordít, ha párt
alkotnak, akkor felveszi, és újra
fordíthat kettõt. Ha nem párt ta-
lált, akkor visszafordítja és a kö-
vetkezõ játékos fordíthat kettõt.
Az gyõz, aki a legtöbb képpárt
összegyûjti.

Visszhangjáték. Válasszanak
egy témakört, pl.: autómárkák,
virágok, állatok! Az elsõ játékos
mond egy állatnevet, pl.: kutya.
A következõ elismétli, majd õ is
hozzátesz egyet, pl.: kutya –
macska. A harmadik játékos (ha
többen játsszák, ha nem, akkor
újra az elsõ játékos), elismétli az
elõtte elhangzottakat és egy új ál-
latnevet mond. Pl.: kutya – macs-
ka – egér. Így folyik tovább a já-
ték, amíg valaki el nem téveszti
a felsorolást.

Királyosdi. A király egy sor
feladatot ad a szolgájának, amit
annak pontosan egymás után
végre kell hajtania. Egyszer Ön,

egyszer a gyermek legyen a ki-
rály. Pl.: tedd a labdát a székre,
azután csukd be az ajtót, s páros
lábbal ugrálva gyere ide hozzám.

Logikus gondolkodás fej-
lesztése:
Találós kérdések megfejtése.

Barkochba játék.
Kakukktojás keresés. Pl.:

alma, körte, veréb, szilva. Indo-
koltassa meg a választ!

Analizáló-szintetizáló képes-
ség fejlesztése:

Puzzle játékok.
Rövid szavak hangokra bon-

tása. Pl.: Milyen hangokat hal-
lasz a következõ szóban – méz?
„m”, „é”, „z”.

Rövid szavak alkotása han-
gokból. Pl.: Melyik szót hallod?
„v”, „á”, „r” – vár.

Szociális készségek fejlesz-
tése:
Játsszanak társas- és kártyajáté-
kokat!
Az iskolában nagy jelentõsége
van annak, hogy a gyermek ho-
gyan viseli el a sikertelenséget.

Kívánok sok vidám együtt
töltött perceket, órákat, és sok
sikert az iskolában.

FINTA BERNADETTE

NEVELÉSI TANÁCSADÓ MUNKATÁRSA

Óvodai beíratás. Értesítem a Kedves Szülõket, hogy az
óvodai beíratás idõpontja

2006. május 16-án 8-tól 16 óráig
2006. május 17-én 8-tól 16 óráig
Helye: Magyar utcai óvoda – Nagymaros, Magyar utca 15.
A 2003. szeptember 1. és 2004. augusztus 31. között szüle-

tett gyermekeket lehet az óvodába beíratni.
Beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi

kivonata és a TAJ-száma.
Csak a megadott idõpontban beíratott gyermekek számíthat-

nak óvodai elhelyezésre.
CSIZMADIA FERENCNÉ ÓVODAVEZETÕ
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A Máté Állatvédelmi Köz-
hasznú Alapítvány. TÁ-
MOGATOTT AKCIÓK
2006 JÚNIUSÁBAN:
MACSKÁK/KUTYÁK
IVARTALANÍTÁSÁRA
ÉS MACSKÁK VE-
SZETTSÉG ELLENI
OLTÁSÁRA.

Jelentkezési lapok talál-
hatók a Bethlen sörözõben,
a horgászboltban  és a
könyvtárban.

A lapok ugyanott adha-
tók le MÁJUS 20-ig.

VON-BENKO FERENC

Lovasok az úton. A világ
legjobb dolga a lovaglás.
Nincs is jobb, mint felülni
a lóra és az erdõ fái közt
csak az állatra, és a termé-
szetre koncentrálni, de elõt-
te még át kell vergõdnünk
Nagymaroson, ami nem is

olyan könnyû feladat.
Régebben még természetes
volt a ló és lóforgalom az uta-
kon. Sajnos mára az autósok
megnehezítik a közlekedésün-
ket az utcákon. A lovak na-
gyon békés és jámbor állatok,
de félénkek is, ezért ijednek
meg a dudáló kocsiktól és a
korholó szavaktól. Nyugal-
mas állapotban az utcán sen-
kire nem jelentenek veszélyt
a lovak, de ha megijednek kárt
okozhatnak mind a kocsinak,
mind a lovasnak. Tehát az len-
ne a legjobb, ha az autósok
türelmesen megvárnák,  míg
elhaladunk a lovakkal, vagy
mintha ott sem lennénk to-
vább mennének autóikkal. Így
a ló és lovasa sem lenne ide-
ges és az autós is békében
folytathatná útját.

Olyan jó lenne, ha a közel-
jövõben minden autós tekin-

tettel lenne a lovakra és így
nyugodt és feszültségmentes
lehetne a közlekedés.

MELTS FANNI 6. OSZT. TANULÓ,
SÁROG NOÉMI 7. OSZT. TANULÓ,

NAGYMAROSI LOVASOK

Tavaszi teendõk. - Az idõ
melegedésével együtt megje-
lennek a kullancsok is. Sok
súlyos betegséget terjeszte-
nek, melyek kezelés nélkül
végzetesek lehetnek. Jobb te-
hát távol tartani õket kedven-
cünktõl. Nagyon jó minõségû
kullancsriasztó nyakörvek és
ún. spot on cseppek állnak
már rendelkezésünkre, érde-
mes használni õket.

- A tavaszi vedlés sok ku-
tyusnak okoz több hetes visz-
ketegséget, segítsük elõ a régi
szõr eltávolítását gyakoribb
fésüléssel, vagy vigyük el ku-
tyakozmetikushoz, aki telje-
sen rendbe teszi a bundát.

- A hirtelen jött melegben
gyakran vetik magukat az el-
dobott bot után a vízbe ked-
venceink. A víz azonban még

nagyon hideg! Fõleg kistes-
tû kutyák áthûlhetnek. Vár-
juk meg a nyári hónapokat
ezzel a játékkal.

- Az árvíz visszavonulá-
sa után várjunk néhány hé-
tig a duna-parti sétával. Az
ár nyomán sok bomló anyag
maradhat vissza, melyet
kedvencünk összeszedhet,
komoly gyomor-, bélgyulla-
dást, egyéb fertõzéseket
okozhat náluk.

- A tavasz ivarzási ciklus
elõtt gondoljuk végig újra,
szeretnénk-e kölyköket, mi-
lyen módon akarjuk megóv-
ni kedvencünket a nem várt
vemhességtõl.

- Ne felejtkezzünk el az
évente kötelezõ veszettség
elleni oltás beadatásáról, és
a szintén kötelezõ féreghaj-
tásról!

DR. DROBILICH JÁNOS

„A kedvenc állat nem játék-
szer, tartása nemcsak egy pár
szabadságos hétre szól, ha-
nem az állat egész életére!”
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AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu



Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.

Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
E-mail: pmkabinet@nagymaros.hu
Nyomdai és szerkesztõi munkák:

Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.

Felelõs szerkesztõ: Fischer Erzsébet (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.

Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!
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ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!
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Marha lábszár 1 kg   999,- Ft
Elõhûtött Pacal (leveles-csíkozott) 1 kg   599,- Ft
Fagyasztott pacal 1 kg   629,- Ft
Fagyasztott csirkemáj 1 kg   299,- Ft
Baromfi virsli (Alföldi) 1 kg   299,- Ft
Lévai csirkemell sonka 1 kg   999,- Ft
Inoveci turista szalámi 1 kg   699,- Ft
Magaslati turista szalámi 1 kg   699,- Ft
Nyitrai csemege szalámi 1 kg 1295,- Ft
Tokaji paprikás szalámi 1 kg 1395,- Ft
Sertésmáj pástétom
(szalonna burokban) 1 kg   765,- Ft
Pozsonyi virsli (mûbeles) 1 kg   359,- Ft

Lara light margarin 500 gr     95,- Ft
Puddy puding 200 gr     49,- Ft
Sole felezett trappista sajt 1 kg   999,- Ft
Mega Trade tortasajt (3 ízben) 1 kg 1999,- Ft
Kaserei Dor Blue tortasajt 1 kg 1999,- Ft
Bolgár Kaskaval sajt (tehéntejbõl) 1 kg   995,- Ft
Herba snack tömböcskék (7 ízben) 100 gr     99,- Ft
Coburger camambert sajt (30 %) 125 gr   159,- Ft

Classic tépõzáras pástétom (7 ízben) 135 gr     89,- Ft
Efi felezett õszibarack  befõtt 830 gr   155,- Ft
Alma befõtt  (Észak üveges) 720 ml   149,- Ft
Taipai eper befõtt 425 gr     95,- Ft
Trópusi gyümölcskoktél 425 gr   125,- Ft
Szamóca dzsem (Bogica) 410 gr   139,- Ft
Vegyes íz (Vitamor) 370 ml   119,- Ft
Jasmine Hering (parad.-olajos-chillis) 155 gr     79,- Ft
La Palma hámozott
paradicsom konzerv 400 gr     89,- Ft
La Palma zöldborsó konzerv 400 gr     85,- Ft
Rolnik gomba üveges 370 gr   159,- Ft
Rolnik patisszon üveges 300 gr   129,- Ft
Áfonya dzsem 410 gr   169,- Ft
Csipkebogyó lekvár (Bogica) 410 gr   129,- Ft
Sárgabarack lekvár (Bogica) 410 gr   129,- Ft

Józsa házi tészta 6 tojásos 500 gr   159,- Ft
Kotányi fûszerek 25-40 gr
(grill-borsos-fehér bors-steak-kapor)   125,- Ft

Kandírozott kesudió 80 gr   189,- Ft
Kandírozott dióbél 80 gr   175,- Ft
Héj nélküli tökmag 80 gr   129,- Ft
Wolf sósmogyoró 500 gr   179,- Ft
Bravos kávé 1 kg   495,- Ft

Ralf kutyaszalámi 1 kg   199,- Ft
Happy állateledel marhahússal 1250 gr   195,- Ft
Country line állateledel
baromfihússal 1240 gr   195,- Ft

Fagyasztott kagylóhús Hering Trade 500 gr   499,- Ft
Fagyasztott tenger gyümölcse
Hering Trade 500 gr   669,- Ft
Fagyasztott hekk medalion
Hering Trade 1 kg   599,- Ft
Fagyasztott pizza (5 ízben)
Hering Trade 300 gr   165,- Ft
Fagyasztott Comix burgonyakrokett 1 kg   169,- Ft
Fagyasztott sajtos korong (Hungerit) 1 kg   899,- Ft

Éden napraforgó étolaj 1 l   195,- Ft
Compex asztali só 1 kg     29,- Ft
Ferr olasz rizs 1 kg   135,- Ft

Choko King táblás csoki (3 ízben) 100 gr     59,- Ft
Nestlé Boci napolini gold (mogy.-tej) 37 gr     45,- Ft
Stollwerck Americana táblás csoki
(több ízben) 100 gr     89,- Ft
Poldesse csoki puding 40 gr     19,- Ft

CBA 100-as papírzsebkendõ 1 db     55,- Ft
Szindy 100-as papírzsebkendõ 3 rétegû 1 db     59,- Ft
Szindy 8 tekercs barackos wc papír 1 db   345,- Ft
Szindy 8 tekercs kamillás wc papír 1 db   345,- Ft
Sensitive szappan (3 illatban) 100 gr     39,- Ft

Fonet Verde ásványvíz (dús, mentes) 1,5 l     45,- Ft

Becks sör üveges 0,5 l                                 119,- Ft + üv.
Löwenbrau sör üveges 0,5 l                         119,- Ft + üv.
HB Prémium sör üveges 0,5 l                       119,- Ft + üv.
HB Prémium sör dobozos 0,5 l   125,- Ft
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