Nagymaros
2005. március 5. - a lap ingyenes!

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Aláírták a szerzõdést
Ünnepélyes keretek között, a
médiumok jelenlétében írta alá
február 18-án kora délután a polgármesteri hivatal dísztermében
Edöcsény András polgármester

megállapodtak arról, hogy a
Zebegényben található Hajózástörténeti Múzeumnak Nagymaroson, a Váci út 32. szám alatt biztosít az önkormányzat helyet. A

zebegényi Hajózástörténeti Múzeum fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen írta alá.
A megjelenteket - Farkas Juditot, a múzeumot mûködtetõ kht
vezetõjét, Benkõ Ferencet,
Neszmély község polgármesterét,
Sztankó Attilát, az Európa Rendezvényiroda ügyvezetõjét - aki egyben annak az alapítványnak is elnöke, mely a leselejtezésre kerülõ
magyar hajók megmentését tûzte
ki célul -, Somlóvári László tengerész kapitányt, a MAHART Rt
vezérigazgatóját, a magyar tengerészet, folyamhajózás és flottila
képviselõit, Kautz Istvánt, a
MASPED Rt vezérigazgatóját, a
Magyar Turizmus Rt képviseletében Túriné Zubor Valériát, a médiumok képviselõit, Szimon AttiA szerzõdés aláírásának pillanata. Balról Farkas Judit és Edöcsény lát, aki testvére a közelmúltban elhunyt Szimon Miklós kapitánynak,
András
Edöcsény András polgármester
urakat és a település képviselõit Gável Péter, a polgármesteri hiés Farkas Judit, a Hajózástörté- múzeum Nagymarosra költözésé- vatal stratégiai tervezéssel foglalneti Múzeumot Segítõ Kht veze- rõl a szándéknyilatkozatot mind- kozó munkatársa köszöntötte.
» folytatás a 3. oldalon
tõje azt a szerzõdést, melyben két fél tavaly júliusban, a

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
2005. március 15-én, kedden 10 órakor kezdõdõ
1848-as emlékünnepélyre a mûvelõdési házba.
Közremûködnek a Nagymarosi Férfikórus, a
Dunakanyar Fúvósegyüttes, a Nagymarosi
Lovasegyesület, a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola növendékei és a Szent
Gellért Cserkészcsapat tagjai.
Az ünnepség tervezett menete az idõjárástól függ.
10-órakor gyülekezõ a mûvelõdési ház elõtt,
ahol az épület külsõ homlokzatának díszlete a

Utassy József

Zúg március
Én szemfedõlapod lerántom:
kelj föl és járj, Petõfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
suhog a zászlós tûz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
úgy kelj föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
lopnak a bõség kosarából,
a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?
Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra, Petõfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!

korabeli Nemzeti Múzeumot idézi. Sorfalat a lovasok és a cserkészek állnak, miközben a fúvószenekar tagjai indulót játszanak. A mûvelõdési
ház lépcsõjén elhangzik a 12 pont, majd ezt követõen az ünneplõ közönség bevonul a mûvelõdési házba, ahol a Himnusz eléneklése és az ünnepi beszéd után a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola növendékeinek megemlékezõ mûsora következik. A tanulókat felkészítették Perbíróné Bornemisza Angéla és
Naményiné Markó Edit, a táncot betanították
Bozóki Mariann és Kuti Andrea pedagógusok.
A program a Nagymarosi Férfikar fellépésével zárul.
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„Ha mindenki kivonja magát a kötelessége alól s csak a
maga hasznára gondol: akkor vége van a hazának.”
(AXEL OXENSTJERNA)
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Testületi ülések
Nagymaros Város Képviselõtestülete februárban két ülést
tartott, az elsõ rendkívüli
összejövetelt 7-én, a másik rendes ülést pedig 28-án.

A rendkívüli ülésen napirend
elõtt Hadi Péter képviselõ úr, az
ügyrendi, összeférhetetlenségi és
szavazatszámláló bizottság elnöke bejelentette, hogy minden képviselõ leadta vagyonnyilatkozatát.
A napirend elfogadása elõtt Zoller
Csaba és Grécs László képviselõ
urak kérték, az utolsó napirendet,
mely az aljegyzõ munkaviszonyának megszüntetésérõl szólt, vegyék elõre, mivel az ügyben érintettek jelen voltak. Grécs László
képviselõ úr ennél a pontnál indítványozta a zárt ülést, ámerre
csak a érintett beleegyezésével lett
volna lehetõség, õ viszont nem
kért zárt ülést. Végül módosításokkal, de elfogadták a képviselõk a napirendet (8-2).
A napirend elõtti kétperces felszólásnál Hadi Péter képviselõ úr
nehezményezte, hogy a hivatalból
a telekadó kapcsán pontatlanul
ment ki az értesítés. A képviselõ
úr emlékeztetett arra is, hogy tavaly hasonló eset már történt.
Gyombolai Gyula képviselõ úr azt
javasolta, egy következõ ülés napirendje is lehet az, hogy megállapítsák, kik ezért a felelõsek.
Elsõ napirendként Hunyadkürti Szilvia aljegyzõ munkaviszonyának megszüntetését tárgyalta a képviselõ-testület. Ennél
a napirendnél jelen volt Bethlen
Farkas úr, Verõce polgármestere,
ugyanis Nagymaros aljegyzõjét
pályázat útján megválasztották
Verõce jegyzõjének. Dr. Ferenczi
Tibor jegyzõ úr – a napirend beterjesztõje
–
elmondta:
Hunyadkürti Szilvia az ügyrend
szerint nem számolt el a folyamatban lévõ ügyiratokkal, ezért kérte
a testületet, vegyék le a napirendrõl ezt a témát, mert ha elengedik
az aljegyzõt, akkor õ az át nem
adott ügyekbõl fakadó problémákért nem tud felelõsséget vállalni. Vita után a képviselõk egyhangúlag hozzájárultak Hunyadkürti
Szilvia aljegyzõ munkaviszonyának áthelyezéssel történõ megszüntetéséhez február 10-i hatállyal, amennyiben a munkakörét az ügyrend szerint átadja.
Foglalkozott a testület az iskolatej-ellátással is. Mindenki egyetértett azzal, hogy a CBA Nagymaros Trade Kft-vel kötött iskolatejellátásról szóló szerzõdést hosszú
távú együttmûködésre módosítsák, ám megegyeztek abban is,

hogy azok a gyerekek is kapjanak
iskolatejet, akik nem napközisek,
de igénylik az iskolatejet.
Megismerte és némi módosítással elfogadta (8-3) a testület a
Maros Építõipari és Kommunális
Kft-vel kötendõ bérleti szerzõdést
és felhatalmazta a polgármestert
a szerzõdés megkötésére és aláírására. Dr. Ferenczi Tibor jegyzõ úr
elõterjesztésében egyhangú szavazás mellett elfogadták a városatyák a köztisztviselõi teljesítménykövetelmények alapját képzõ célok meghatározásáról szóló
elõterjesztést.
Döntés született a Hajózástörténeti Múzeumot Segítõ Kht-val
megkötendõ együttmûködési szerzõdés aláírására (7-3, 1 távollét),
egyben felkérték a jegyzõt (10
igen) a lakások és helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl szóló önkormányzati rendelet módosításának kidolgozására. Napirenden
szerepelt a polgármesteri hivatal
létszámhelyzete. Ebben a következõket határozták el: az aljegyzõ helyettesítésérõl a jegyzõ a hivatal
szervezetén belül gondoskodjon
(11 igen); nem járult hozzá a testület (5-6) 1 fõ adminisztrátor és 1
fõ gyámügyi ügyintézõ (3-8) felvételéhez; az építéshatósági feladatok zökkenõmentes ellátása érdekében 2005 augusztus 1-tõl hozzájárultak az építésügyi ügyintézõ
párhuzamos alkalmazásához (9-2);
a képviselõ-testületnek szándékában áll (9-2) augusztus 1-tõl az
ügyfélszolgálat átalakítása és oda
két pályakezdõ diplomás alkalmazása, melyhez pályázati forrást is
igénybe lehet venni. Vita nélkül,
egyhangú szavazással hozzájárultak ahhoz a képviselõ urak, hogy a
Nevelési Tanácsadó a szokolyai
Cseh Péter Általános Iskola, valamint a Börzsöny Gyöngye Óvoda
részére logopédiai szolgáltatást
nyújtson. Felkérték a polgármestert az együttmûködési megállapodás megkötésére és aláírására.
A legnagyobb vitát ezen az ülésen az Állami Számvevõszék jelentésében foglaltak váltották ki.
Végül a hibák kijavítására vonatkozó intézkedési tervet elfogadták
(9-2) és döntöttek arról is, hogy
ez ügyben az ügyrendi, összeférhetetlenségi és szavazatszámláló
bizottság végezzen vizsgálatot.
Egyben felkérték a bizottságot (11
igen), hogy a gondok tisztázása érdekében szervezzen egy találkozót a képviselõ-testület és a polgármesteri hivatal szervezeti egységei vezetõinek részvételével.

Ellenõrzés a
fejállomáson

A nagymarosi kábeltelevíziót üzemeltetõ MarosNet Kft a közelmúltban kötött megállapodást Heincz Tamással, aki a zökkenõmentes
televíziós szolgáltatás érdekében rendszeresen ellenõrzi a polgármesteri hivatal egyik helyiségében lévõ fejállomást.

Képviselõi fogadóórák
Harrach Péter úr, a körzet országgyûlési képviselõje az alábbi idõpontokban tartja fogadóóráit a polgármesteri hivatalban:

2005. márciu 31. (csütörtök) 16 és 17 óra,
2005. április 26. (kedd) 16 és 17 óra között.

Hírek
ELFOGADTÁK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉT. Lapzártánk után március 7én rendkívüli testületi ülésen a képviselõ-testület elfogadta a város 2005. évi költségvetését, melynek fõ bevételi és kiadási fõösszege 722 millió 347 ezer forint.
ÖTSZÁZ ADAG EBÉD. A Budapesten tüntetõ gazdákkal szolidaritást vállalva
február 3-án nagymarosiak egy csoportja gulyáságyúval és alapanyaggal felszerelkezve a fõvárosba ment és a tüntetés helyszínén marhalábszárból 500 adag pörköltet fõzött és osztott szét a gazdáknak.

CIVILEK ÖSSZEJÖVETELE. Második alkalommal találkoztak február 26-án
délután a napköziben a nagymarosi civil szervezetek. A találkozó alkalmával sok
javaslat született, a jelenlévõk megállapodtak abban is, hogy legközelebb április
30-án 14 órakor a Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület Váci úti helyiséfolytatás az 4. oldalon gében találkoznak.

Nagymaros
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Aláírták a
szerzõdést
folytatás az 1. oldalról

Ezután a jelenlévõk egyperces
néma csenddel emlékeztek a közelmúltban tragikus esemény következtében elhunyt két kiváló tengerészre: Szimon Miklós hosszújáratú tengerészkapitányra és Katona
Miklós gépészre, majd életükrõl,
munkásságukról részletesen beszélt Somlóvári László tengerészkapitány úr, a MAHART Rt vezérigazgatója.

Benkõ Ferenc, Neszmély község
polgármestere
A megemlékezés után, a szerzõdés aláírása elõtt Edöcsény András polgármester úr és Farkas Judit
úrhölgy mondott beszédet.
Edöcsény András kiemelte: amikor
szóba került a Hajózástörténeti
Múzeum Zebegénybõl – ahol már
kinõtte a helyet – Nagymarosra költözése, azt a nagymarosi képviselõ-testület örömmel fogadta, s a
viták és részletek tisztázása után

februárban úgy döntöttek, hogy
erejükhöz és a lehetõségeikhez
mérten támogatják ezt a kezdeményezést. Farkas Judit, a múzeumot
üzemeltetõ kht ügyvezetõje úgy
fogalmazott, a szerzõdés aláírása a
múzeum életének és jövõjének
szempontjából igen nagy esemény.
és nemcsak Nagymaros és a Hajózástörténeti Múzeum életében az,
hanem ezáltal egy új folyamat is elindul az egész Dunakanyar térségében.
Benkõ Ferenctõl, Neszmély
község polgármesterétõl megtudtuk, a neszmélyi Szent Ilona öbölben a magyar folyamhajózás 150
éves történetének relikviáit bemutató hajóskanzen várja a látogatókat, sõt Nagymarosra, a szerzõdés
aláírása alkalmából a vendégek
Neszmélybõl a 45 esztendeje gyártott, nemrég felújított Sopron hajóval érkeztek. A hajónak nem volt
pozíciólámpája, ezért Farkas Judit
a múzeum anyagából felajánlott és
átadott a hajó részére két pozíciólámpát használatra addig, amíg másikat nem tudnak beszerezni.
Neszmély polgármestere, Benkõ
Ferenc úr úgy látja, a szerzõdés aláírása a két település között, egy formálódó kapcsolat kezdete. Mint
mondta: a jövõben szeretnék
Neszmélybõl kiindulva egy Duna
menti borút indítását, s az elsõ próbaút végállomása május 14-én
Nagymaros lenne.
Az ünnepi ceremónia után
Neszmély polgármesterének kíséretében többen megtekintették a
hajóállomás kikötõjében álló Sopron hajót, mely a nagymarosi vendégekkel tett egy tiszteletkört, azután elindult vissza a neszmélyi
Szent Ilona öbölbeli kikötõbe.

Testületi ülés napirendje
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2005.
március 21-én 17 órai kezdettel tartja következõ ülését, melynek
tervezett napirendjei a következõk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszámoló a lejárt határidejû határozatok teljesítésérõl
Rendõrség beszámolója
Gondozási Központ 2004. évi beszámolója
Mûvelõdési ház 2004. évi beszámolója, 2005. évi tervei
Napközikonyha feladatellátás
2005.évi partfal pályázat
Rendelet a gépjármû elhelyezési kötelezettség
pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzésérõl
és felhasználásáról
8. Városfejlesztési koncepció és városfejlesztési akciótervek
elkészítése másodiki fázisának beszámolója:
Fejlesztési alapelképzelés/koncepció vázlat beszámoló
9. Egyebek
- következõ képviselõ-testületi ülés ideje, napirendje.

Egyetemisták álmai
maketteken és rajzokon
Milyennek szeretnék látni Nagymarost a jövõ középülettervezõ szakemberei? Erre kapott választ az, aki
megtekinti a mûvelõdési házban
február 28-án nyílt és március 10ig látható kiállítást, melyet a
BMGE Épületgépészeti Kar
Középületter-vezési Tanszék hall-

idõszakban. Végül arra bíztatta a
fiatal mérnökjelölteket, hogy ne
adják fel az álmaikat, merjenek
nagyokat álmodni, nagyokat gondolni.
A csoport vezetõje, az Ybl-díjas Balázs Mihály tanszékvezetõhelyettes úr a megnyitón elmond-

Philipp Frigyes építész szakmai szemmel vizsgálja a kiállított terveket
gatóinak az elmúlt fél év alatt készített legjobb munkáiból állítottak
össze. Az mûegyetem mintegy háromszáz – többségében harmadéves – hallgatója szeptember 18án érkezett hajóval városunkba,
hogy megismerkedjen településünkkel, most pedig a kiállításmegnyitón kíváncsian figyelték,
hogyan reagálnak a nagymarosi
emberek az általuk készített marosi középülettervekre.
A vasárnap délután megnyílt
kiállításon Edöcsény András polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, az építészeket, az építészhallgatókat. Kiemelte: igen fontos
teendõnk a mai világban, hogy
megpróbáljunk az egyre nagyobb
rendetlenségben némi rendet teremteni. Ez nem azt jelenti, hogy
korlátozzuk a fantáziánkat – hallottuk -, hanem azt, hogy van értelme a munkánknak, tudjuk, hogy
mit, miért csinálunk, és ez elsõsorban spirituális gyökerekbõl kell,
hogy fakadjon, talán ezért nem véletlen, hogy a hallgatókat nagyon
megindította a nagymarosi ravatalozó tervezésének kérdése.
Edöcsény András örömét fejezte ki, hogy ebben az évben
Nagymaros adhatott otthont az
egyetemi hallgatók féléves munkájának, s bízik benne, hogy az itt
látott ötletekbõl - azokat továbbfejlesztve - néhány meg is valósulhat majd az elkövetkezendõ

ta: a kiállított tervek mindegyikét
a tanszék és a tanárok már értékelték, s azok jeles osztályzatot kaptak. Balázs Mihály úr beszélt a tanszéknek arról a régi hagyományáról, hogy a tervezési feladatokat valóságos, látható, bejárható, érezhetõ helyszínekre írja ki. A nagymarosi tervek egy sorozat részét képezik, amelyet számtalan, hasonló
helyszín elõzött meg, s most már
gyakorlatuk és némi rálátásuk is
van arra, hogy jól mûködik ez a
modell. Balázs Mihály hangsúlyozta: egy építészhallgatónak nagy
szüksége van arra, hogy a mai magyar valóságban jártassá váljon, s
egy vidéki település problémái egészen mások, mint mondjuk a fõvárosé. A tanszékvezetõ-helyettes
megnyugtatta a nagymarosi polgárokat, senki telkét nem akarják elvenni, a kiállított tervek fikciók,
olyan feltételezéseken alapulnak,
amelyek ma még a település számára elérhetetlennek tûnnek, de elképzelhetõ, hogy a közeljövõben
valósággá válnak.
A mûvelõdési házban, az építészhallgatók által készített mintegy 250 tervnek az ötödét állították ki. Balázs Mihálytól megtudtuk azt is, kizárólag minõségi tervek láthatók a kiállításon, melyek
mindegyike bármelyik európai építészeti szakfolyóiratban megállná
a helyét.
FISCHER ERZSÉBET
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Testületi ülések
A másnap hajnalba nyúló, több
mint tízórás február 28-i rendes testületi ülés egyes témáknál szópárbajok, sértõ megjegyzések mellett

Edöcsény András polgármester úrnak az elmúlt idõszakban végzett
munkabeszámolójával – ez utóbbi
szintén hosszú vita tárgya volt -,
nem fogadta el a testület (6-6).
Egyhangú szavazással elfogad-

zajlott. Több, az elõterjesztésben
szereplõ határozatot azért nem fogadtak el, mert a képviselõk fele
igennel, fele pedig nemmel szavazott.
Ez történt elõször is a napirenddel, amelyet azután szünetek után
némi módosítással megszavazott a
testület. Vita tárgyát képezte –
amint az Rasman Miklós alpolgármester úr felszólalásából kiderült
-, hogy korábban február 21-én hat
képviselõ – köztük õ is - indítványt
nyújtott be, melyben kérték, hogy
a lehetõ legrövidebb idõn belül hívjanak össze rendkívüli ülést, napirendjén a könyvvizsgálóval történt
rendkívüli felmondás és a költségvetés körül kialakult helyzet szerepeljen. Edöcsény András polgármester úr válaszában egyebek közt
elmondta: a beadvány az SzMSzben elõírtaknak nem felelt meg. A
könyvvizsgálóval kapcsolatos napirend a mostani ülés napirendjén
szerepel.
A fele-fele arányú szavazás
kapcsán Bethlen Gábor úr azt
mondta: megdöbbenve tapasztalja,
hogy Maroson patthelyzet alakult
ki. “Nekünk és a képviselõ társaimnak egy lehet a fontos, Nagymaros. Itt nem érdekellentétek vannak,
hanem Nagymaros, az, hogy a város élete szabályszerûen menjen
és elõre haladjon.” Rasman Miklós erre válaszolva azt mondta: õk
is ezt szeretnék. Gyombolai Gyula
úr szerint a rendkívüli ülés összehívása Nagymaros érdeke volt, s
az, hogy a városnak a lehetõ leggyorsabban legyen költségvetése.
A napirendek tárgyalásánál a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót, mely kiegészült

ta testület a Nagymarosi
Napköziott-honos Óvoda szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint megismerte és elfogadta az intézmény házirendjét. Sürgõsséggel
tárgyalták és került a napirendek
közé a PEA (Pályázati Elõkészítõ
Alap) pályázat Csizmadia
Ferencné elõterjesztésében, mely a
hátrányos helyzetû gyermekek felzárkóztatását segítené elõ. A képviselõk elõzetesen egyetértettek
(11-1) az Esélyegyenlõség megalapozása gyermekkorban címû projekt 2. fordulójához való csatlakozással, felhatalmazták a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében kösse meg az együttmûködési
megállapodást. Némi módosítással
elfogadták (8-4) a Magyar utcai
óvodában egy tornaszoba kialakításáról szóló elõterjesztést, mely
szerint az óvoda bõvítéséhez tanulmány- és engedélyezési tervek elkészítése szükséges. Felkérték és
felhatalmazták a polgármester urat
az elõírt eljárásrend szerint az árajánlatok bekérésére és a tervezés
megrendelésére. A képviselõ-testület egyhangú szavazással megismerte és elfogadta a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola pedagógiai programjáról és
helyi tantervérõl szóló szakértõi véleményt. Emellett megismerte és
jóváhagyta az iskola Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát.
Nem fogadta el (6-6) a pályázati kiírást a könyvvizsgálói feladatok ellátására. A felmondás oka
részletesen szerepelt a lejárt határidejû határozatoknál. Ebbõl kiderül, hogy Edöcsény András polgármester úr miért mondta fel rendkívüli felmondással február 8-án a

folytatás a 2. oldalról

Gauditax Kft-vel – mely a könyvvizsgálót, Polyák Zsuzsannát biztosította – a szerzõdést. Az ülésen
jelen volt Polyák Zsuzsanna és a
Gauditax Kft képviselõje, Gyalog
András, akik a pályázati kiírás napirendnél harmadszori szavazás
után szót kaptak, s elmondhatták
véleményüket, mely az indulatoktól sem volt mentes. Rasman Miklós alpolgármester úr kérdése a
képviselõ-testülethez az volt,
megerõsíti-e a testület a könyvvizsgálói szerzõdés felmondását. Kérésére nyílt, név szerinti szavazással voksoltak a képviselõk.
A nyílt szavazásnak nem volt
eredménye, mert fele-fele arányban
volt az igenek és a nemek száma.
Név szerint a szavazatok: Bethlen
Gábor (igen), Burgermeister László (igen), Edöcsény András (igen),
Grécs László (nem), Gyombolai
Gyula (nem), Hadi Péter (igen),
Heincz Tamás (igen), Niedermüller
Ervin (nem), Perbíró József (igen),
Rasman Miklós (nem), Várnagy
Béla (nem), Zoller Csaba (nem).
Foglalkoztak a képviselõk és
egyhangú szavazással elfogadták a
helyi közbeszerzései szabályzatot,
valamint a közbeszerzési tervet,
mely tájékoztató jellegû volt. Tárgyalta és egyhangú szavazással,
némi módosítással elfogadta a képviselõ-testület a civil szervezetek
támogatására vonatkozó pályázati
kiírást. A pályázaton – a városatyák
döntése értelmében – ebben az évben nem bejegyzett szervezõdések
is indulhatnak. Teljes egyetértésben
elfogadták a város 2005. évi
eseménynaptárát, az ehhez kapcsolódó pénzügyi fedezetrõl a költségvetés elfogadása után döntenek.
Megismerte és elfogadta (12 igen)

a testület az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati társulás
2004 december 9-i keltezésû szervezeti és mûködési szabályzatát,
valamint a társulási megállapodás
módosításait, ezzel egyidejûleg
megerõsítve korábbi határozatát.
Felkérte a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a társulást
értesítse az okirat elfogadásáról.
Grécs László üdülõegyesületi tanácsnok úr elõterjesztésében
Edöcsény András polgármester úr
módosító javaslatai elfogadásával
megszületett az önkormányzatnak
a Mihályhegyi Üdülõtulajdonosok
Egyesületével kötendõ együttmûködési megállapodás tervezete,
amely most már mindkét fél részérõl aláírásra vár. A megállapodás
alapja lehet a város többi üdülõegyesületével történõ együttmûködéseknek. Az egyebek napirendek
között Hadi Péter úr, az ügyrendi,
összeférhetetlenségi és szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette az Állami Számvevõszék jelentése kapcsán a bizottság vizsgálatának eredményét. Az elnök úr elmondta: az ÁSz-jelentésben nagyságrendileg 40 különbözõ észrevétel szerepelt, ezek közül körülbelül két pont érinti a polgármestert,
kettõ a képviselõ-testületet, a többi a hivatalt, illetve a jegyzõt. Hadi
Péter képviselõ úrtól megtudtuk,
mivel a bizottság tagjai nem jogászok, ezért az Ász-jelentés vizsgálatára felkért a hivatal egy jogi
szakértõt, aki elkészítette jelentését. A testület a szavazásnál a vizsgálat eredményérõl szóló határozati
javaslatot nem fogadta el (6-6).
F. E.

A képviselõ-testület a február 7-én tartott ülésen megtárgyalta az Állami
Számvevõszék decemberben átadott vizsgálati jelentését és az abban jelzett
hiányosságok megszüntetésére a polgármester által beterjesztett, jegyzõ által készített intézkedési tervet, melyet 9:2 szavazati arányben elfogadott.
Felkérte továbbá az ügyrendi, összeférhetetlenségi, és szavazatszámláló bizottságot, hogy vizsgálja ki az esetleges személyi felelõsség kérdését és szervezzen meg egy találkozót a testület és a hivatal vezetõi között. Az ÁSz a
város gazdálkodásának 2003. évi és a 2004. elsõ negyedéves idõszakának
átfogó ellenõrzését végezte 2004 nyár végén, az ellenõrzés célja az önkormányzati gazdálkodás törvényességének és szabályszerûségének, továbbá az
önkormányzat által ellátott feladatok és az azokhoz rendelkezésre álló források összhangjának - valamint a gazdálkodás szabályszerûségét biztosító belsõ
ellenõrzés és belsõ irányítási és szabályozási rendszer vizsgálata volt. A vizsgálat eredményeként az ÁSz számos hiányosságot tárt fel, ezek súlya azonban sem pénzbírság kiszabására, sem más intézkedésre nem adott okot.
*
Nagymaros Város Önkormányzata Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és
Szavazatszámláló Bizottsága a vizsgálat után a következõ határozatot hozta,
melyet a február 28-i testületi ülésre beterjesztett:
Az ÁSz által a helyszíni ellenõrzés során megállapított hiányosságok a
következõk felelõsségét vetik fel, (mint ahogy az, az ÁSz jelentés 42-43-44
oldalán is található) a képviselõ-testületét, a polgármesterét és a jegyzõét.
A bizottság sem nem jogászokból, sem pedig e téma szakértõibõl nem
áll, azonban azt látja, hogy a felelõsségek az ÁSz megállapításai alapján
fennállnak, de azt, hogy ez képezi-e fegyelmi felelõsségre vonás alapját, a
bizottság nem tudja, és nem is akarja eldönteni, ezért ennek eldöntésére felkéri a képviselõ-testületet. Felelõs: Hadi Péter, határidõ: azonnal.
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Megkérdeztük…

ken is így van. Nagyon fontosnak
tartom a helytörténeti gyûjteményt, magunk, és nagyon fontosnak tartom a hajózási és más
múzeumokat is a turizmusfejlesztés miatt dolgozunk mind a két
kérdésen. Az sem titok, hogy tárfele-fele arányban biztosítjuk, gyalásokat folytatok más múzeuakkor a pályázati pénzbõl létre- mokkal is, hogy Nagymarosra
hozott épületrésznek is fele-fele költözzenek.
arányban leszünk a tulajdonosai.
- Nagymaros Város ÖnkorAz együttmûködési megállapodás
szerint 22 hónapon belül szeret- mányzata Képviselõ-testületének
nénk itt Nagymaroson megnyitni a helyi adókról szóló 9/2004. (IV.
ezt a múzeumot, ez gyakorlatilag 27.) számú rendelete módosításáról szóló 32/2004. (XII. 20.)
a 2006. év vége, 2007 eleje.
A hajózási múzeummal ilyen számú rendelete alapján 2005módon nem függ össze a helytör- tõl bevezették a telekadót. Errõl
téneti gyûjtemény, amelyet más a város polgárait februárban lehelyen szeretnénk elhelyezni. A vélben - rendelet leírása, bevalhelyszín megvan és jelenleg a fõ- lás - értesítette a hivatal, ám a
építész úr el is kezdte ennek a ter- kiküldött anyagba több hiba csúvezését, amelyhez szintén pályá- szott. Erre a rendkívüli testületi
zatokon szeretnénk pénzt szerez- ülésen az ügyrendi, összeférhetetlenségi, és szavazatszámláló
bizottság elnöke, Hadi Péter hívta fel a figyelmet és kérte, hogy
a jövõben ilyen eset ne forduljon elõ. Milyen intézkedés történt
az észrevétel kapcsán?
- A helyi adókról döntött
Nagymaros Város Képviselõ-testülete. Az utólag is felmerült bennem, hogy mennyire volt megalapozott ez a döntés, mert nem titok, az egyik testületi ülésen én
javaslatot tettem arra, hogy külsõ tanácsadókkal vizsgáljuk végig az adórendszerünket és kérjünk meg külsõ szakértõt, hogy a
körülményeket, a helyzetet, a helyi embereknek az adóerõ képességét vizsgálva tegyen javaslatot
adórendszerünk felülvizsgálatára,
ha kell átalakítására. Ezt a képviselõ-testület leszavazta és a helyi
gazdasági osztályt bízta meg a
feladattal, akik javaslatot tettek
többek közt a telekadó bevezetésére is. Úgy tûnik, hogy ez nem
volt egy szerencsés döntés, mert
most, hogy látjuk már, milyenek
az adóbevallások, a befolyó beni. Bízunk benne, hogy a költség- vétel nem fogja jelentõsen megvetési rendeletünkben a képvise- haladni azt a költséget, amivel az
lõ-testület jóváhagyja a tervezési adó beszedése jár, innentõl pedig
költségeket és akkor még ez év- nincs értelme egy ilyen adót kiben be tudunk nyújtani pályáza- vetni. Én nagyon sajnálom, hogy
tot. A két múzeumi cél nem egy- a képviselõ-testület így döntött,
mást kizáró ok, hanem egymás- mert megfelelõ szakmai elõkészísal párhuzamosan kezelendõ. tést követõen másképpen alakulUgyanis a helytörténeti gyûjte- hatott volna a helyi adórendszer.
mény mindig a helyi polgároknak Ezúton is elnézést kell kérnem
az érdekeit képviseli és más – a minden polgártársunktól, hogy
helyi identitás erõsítése - a célja, egy olyan levél ment ki a hivatalmíg egy Hajózástörténeti Múze- ból, amelyet sem a jegyzõ – aki a
um turisztikai vonzerõ. A Hajó- hivatalt vezeti -, sem a polgármeszástörténeti Múzeumért várható- ter nem látott és innentõl ez belan messzi tájakról is jönnek em- sõ felelõsségvizsgálatot is igéberek érdeklõdni, a helytörténe- nyel, hogyan történhetett ez meg,
tit pedig, ha már itt vannak, szí- hogy több száz levél ment úgy ki,
vesen megnézik, de egy helytör- hogy sem tartalmában, sem hangténetiért nem fognak eljönni más nemében nem tükrözi sem a poltelepülésrõl. S ez más települése- gármester, sem a képviselõ-testü-

Edöcsény András polgármestert
- Hosszú elõkészítõ munka, s a
tavalyi, Zebegényben aláírt
szándéknyilatkozat után februárban megszületett a megállapodás a Hajózástörténeti Múzeumot Segítõ Kht-val, mely
szerint a Hajózástörténeti Múzeum Nagymaroson kap helyet. Mi
a megállapodás lényege, s várhatóan mikor nyitja meg kapuit
városunkban a múzeum? A Hajózástörténeti Múzeum mellett a
helytörténeti gyûjtemény megfelelõ helyre költöztetése a nagymarosi polgároknak szívügye. A
gyûjtemény várhatóan hol lesz
elhelyezve?

- A Hajózástörténeti Múzeummal kötött együttmûködési megállapodásnak az a lényege, hogy
az önkormányzat biztosít 1100
négyzetméteres telket egy jelenleg 350 négyzetméteres épülettel
beépítve a Hajózástörténeti Múzeum céljára, ami azt jelenti, hogy
ezt a gyûjteményt ott el lehet helyezni. Az együttmûködési megállapodásnak másik része természetesen, amennyiben az ingatlan
fejlesztésre kerül - s ez szükséges is -, akkor a felek a beruházás arányában szereznek részt
abban a tulajdonban, amit közösen hoznak létre, amibe pedig
külön, az továbbra is az önkormányzat osztatlan tulajdona marad. Például, ha mondjuk együtt
pályázunk és a pályázati részt

let, sem a jegyzõ törekvéseit. Ezt
jegyzõ úrnak már jeleztük és õ a
megfelelõ lépéseket meg is fogja
tenni. Még egyszer elnézést kérek a polgártársaktól és rövidesen
ki fog menni egy megfelelõ tájékoztató a telekadó kapcsán.
- A 2005-ös költségvetés-tervezetet március 7-én, lapzártánk
után tárgyalta a testület. Milyen
gazdasági év elõtt áll a város?
-A költségvetéssel kapcsolatban – nem titok – elég nehéz
helyzetben vagyunk. A költségvetést a polgármesternek a vonatkozó jogszabályok szerint
február 15-ig kell a képviselõtestület elé terjeszteni – ezt én
megtettem. Hozzáteszem, hogy
13-án vettem kézhez azt a tervezetet, amit kiküldtünk és nem
véletlenül nem írtam alá azt a
kiküldött anyagot, mert elfogadhatatlan volt mind tartalmában,
mind fõösszegében. Az a tervezet, amit a gazdasági osztály 13án részemre biztosított, 300 millió forint hitelfelvétellel számol
egy 900 milliós költségvetésben.
Ez teljesíthetetlen, viszont nekem törvényi kötelezettségem
ezt beterjeszteni. Ezt beterjesztettem és természetesen azonnal
megkezdtük a költségvetési rendelet-tervezet átdolgozását. Sajnálatos módon a gazdasági vezetõ hirtelen megbetegedett és
ebben a munkában nem tudott
részt venni, így kénytelen voltam
külsõ segítséget felkérni. A jelenlegi rendelet-tervezetet múlt vasárnap postáztuk a képviselõ-testület tagjai részére és 7-én lesz a
tárgyalása. A fõösszege 722 millió forint és ebbõl 87 millió forint hitelfelvétel, melybõl 8,1
millió fejlesztési hitel – ez teljesíthetõ, hiszen ha a testület úgy
dönt, hogy fejlesztésre nem vesz
fel hitelt, akkor ennyivel kevesebb dolgot kell megvalósítani
még így is több mint 38 millió
forint fordítható fejlesztésre. A
nagy probléma a 79 millió forint
mûködési hitellel van, hiszen az
egyértelmûen látszik, hogy a város jelenlegi intézményrendszere ilyen módon nem finanszírozható. 80 millió forintot nem fogunk tudni bérfedezetre hitelként
felvenni, hiszen ezt nem tudjuk
mibõl kitermelni. Ez nem egy
könnyû feladat, ezt kell megoldani a képviselõ-testületnek. Én
bízom benne, hogy a személyes
és egyéni érdekek helyett végre
tényleg a város érdeke kerül elõtérbe és napirendre és több órát
nem azzal fogunk foglalkozni,
hogyan lehet a polgármestert
mocskolni, hanem azzal, hogyan
lehet a nehézségeket közösen
megoldani.
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Húsvét elé
Feltámadt Krisztus halottaiból, legyõzte halállal a halált, és a sírban
lévõknek életet ajándékozott!
A feltámadás kérdését és következményét legbátrabban Szent Pál
apostol vetette fel: ha Krisztus nem
támadt fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek…! (I. Kor. 15)
Ha Krisztus nem támadt fel,
akkor még mindig a megváltatlanság, akkor még mindig a halál árnyékában sínylõdünk. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor mi keresztények vagyunk a világ legszánalmasabb figurái. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, akkor
gyökértelen sóvárgás minden papi
mûködés, hiábavaló minden
imádság, hiábavaló és felesleges
minden szál virág elhelyezése szeretteink sírján, hiába évezredek
hite, a vértanuk vére, a viszontlátás reménye, évezredek kultúrája,
civilizációja, minden hiába! Ha
Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek…!
Ilyen bátran és nyíltan beszél,
akinek kezében van a bizonyíték.
A Korintusi Levél Krisztus halála
után körülbelül huszonöt évvel keletkezett, és hitelességéhez nem fér
kétség. Arról tanúskodik, hogy vallást alapítottak Krisztus feltámadásának tényére.
Az Apostolok Cselekedeteiben
azt olvassuk, hogy Jeruzsálemben
már Krisztus feltámadása után ötven nappal, az elsõ Pünkösd ünnepén a döntõ tényezõ a feltáma-

dás valóságának elfogadása volt.
Az apostolok tanítását az a szegény
és józan népréteg tette magáévá,
amelyik a földi küzdelemben vigasztalást és reményt keresett Istennél. Ezek az emberek ismerték
Jézust és a tanúi voltak halálának.
Ha a feltámadás kitalált mese lett
volna, könnyen leleplezték volna
az apostolokat.
A pogány vallásokban meghalt
és újjáéledett istenek mítosza került a közvélemény elé. Ezek a
mitológiai istenek a télben elhaló
és a tavaszban megújuló természet
megszemélyesítõi voltak. Alakjuk
térben és idõben elmosódott. A
keresztény vallás a názáreti Jézus
feltámadásáról beszél, aki történeti
személy volt, magát valóságos Istennek és valóságos embernek
mondta. Emberi természete szerint
ment át a halálon és a feltámadáson.
Akár a Szentírás, akár a történelmi kritika, akár észbeli, vagy
szívbeli érveket nézünk is, TÉNY
AZ, hogy Krisztus feltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje és Õ
általa jön a holtak feltámadása is.
Hitünk, lelki igényeink és vágyaink szerint várjuk mi is az Üdvözítõt, aki megújítja testünket, és
hasonlóvá teszi az Õ dicsõséges
testéhez.
Az ószövetségi Jóbbal mondjuk és hisszük mi is: tudom, hogy
az én Megváltóm él és fölkelek
majd a földbõl, mert ez a remény
van eltéve az én szívemben.
JÁNOS ATYA

TÁJÉKOZTATÓ
a 2005. évi szemétszállítási díjak befizetésének módjáról
A szemétszállítási díj befizethetõ:

- a MAROS Kft telephelyén (Nagymaros, Rákóczi út 37.) munkanapokon 8-14 óráig.
- a mûvelõdési házban:
március 11-én (pénteken) 14-tõl 18 óráig,
március 12-én (szombaton) 8-tól 12 óráig.
A szemétszállítási díj éves összegei:
110 l-es kuka esetében
9.400,- Ft,
melybõl március 15-ig fizetendõ: 4.700,- Ft.
120 l-es kuka esetében
10.200,- Ft,
melybõl március 15-ig fizetendõ: 5.100,- Ft.
50 l-es kuka esetében
4.700,- Ft,
melybõl március 15-ig fizetendõ: 2.350,- Ft.

A módosított 1/1994. (I. 15.) Kt. önkormányzati rendelet szerint
az ingatlantulajdonosok a szemétszállítási díjat két részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kötelesek befizetni a szolgáltató
(Maros Kft) részére.
GENZELMANN JÓZSEF
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ

MAROS KFT

Százötvenhét évvel
ezelõtt történt…
Március 15-e legjelentõsebb nemzeti ünnepünk. A forradalom és
szabadságharc másfél éves története nemzeti identitástudatunk
meghatározó része. Az eseményekhez számos legenda kötõdik, gyakran nem a valós történelmi tényeknek megfelelõen emlékezünk.
A mítoszok március 15-ével
kezdõdnek. Most azonban nézzük
a tényeket! Az országgyûlés Pozsonyban ülésezett, és számos reformot készített elõ. Kossuth Lajos és Batthyány Lajos február
végén alkotmányt kér a birodalom népeinek. Követeléseiket
csak kevesen támogatták egészen
március 1-ig: ekkor érkezett Pozsonyba a párizsi forradalom híre.
Ennek és fõként a március 13-án
kitört bécsi forradalomnak a hatására 14-én már a fõrendek is
elfogadták Kossuth javaslatait és
másnap, 15-én küldöttség vitte azt
a császárvárosba, Bécsbe.
Eközben a bécsi hírek kapcsán
a forradalmi ifjúság Pesten is elhatározta magát a cselekvésre. Március 14-én este megérkezett Pestre
a bécsi forradalom híre, Petõfiék
elhatározták az azonnali cselekvést.
Már másnap, 15-én (szerdai nap
volt) reggel 10-15 fõnyi csoport indult a Pilvax kávéházból az egyetemre. Itt körülbelül 2000 fõre gyarapodott a létszámuk. Innen a
Landerer nyomdához vonultak.
Közben a városlakók közül sokan
csatlakoztak a felvonulókhoz. A
már jól ismert nevek: Petõfi, Jókai, Vasváry Pál, Irinyi József, Irányi Dániel, Bulyovszky Gyula,
Vidats János, Egressy Gábor. Irinyi József ünnepélyesen lefoglalta
a sajtót a “nép nevében”. Kinyomtatták a Nemzeti dalt, a 12 pontot,
és szétosztották a tömegben.
Petõfiék végigjárják a pesti újságok
szerkesztõségét és tudatták velük,
hogy nem kell többé cenzúráztatni
a lapokat, mert kivívták a sajtószabadságot! A városházán ezalatt
ebédszünetet tartottak, de délután 3ra újabb ülést hívtak össze - tekintettel az eseményekre. Petõfi ezt
megtudva szintén délután 3-ra népgyûlést hirdetett a múzeumkertbe,
majd tüntetést a városháza elé, hogy
ott is elfogadtassák a 12 pontot.
Délután a múzeumnál Vasvári
és Irinyi volt a fõszereplõ. A tömegnek a 12 pontot magyarázták,
majd javasolták, hogy vonuljanak
a pesti városháza elé, onnan Budára a Helytartótanácshoz, sõt szabadítsák ki a politikai foglyokat,
köztük Táncsics Mihályt. A városi
tanácstestület rövid ellenállás után

aláírta és pecséttel is ellátta a követeléseket. (Érdekes epizód, hogy
egy Holics nevû polgárt ki is akartak dobni az ablakon, mert el akarta halasztani a döntést.) Itt, a városházánál tudja meg a tömeg,
hogy Pozsonyban a fõurak is elfogadták a felirati javaslatot és Kossuth vezetésével Bécsbe viszik aláíratni a királyhoz. A tanácstestület
13 tagú bizottságot is választ a további teendõk kidolgozására, valamint a közrend védelmére. Ez
lesz a Közbátorságra ügyelõ választmány. Tagjai között ott van:
Petõfi, Vasvári, Irinyi, Irányi, Klauzál, Nyári Pál, Egressy Sámuel,
valamint 6 városi tanácsnok.
Almássy Móricz gróf, az udvar
követe nem tudja megakadályozni, hogy a tömeg Budára ne vonuljon, ezért úgy dönt, hogy inkább
az élére áll. A tüntetõk a hajóhídon át közelednek a Vár felé. Az
õrt álló olasz ezred katonái “Evviva
l’Ungheria” (“Éljen Magyarország”) kiáltással üdvözlik õket.
Valószínûleg a Vízikapun át jutnak
be a Várba, végighömpölyögnek az
Úri utcán (kb. 20.000 fõ) “Szabadság, testvériség, éljen Táncsics,
éljen a király!” – kiáltozással. Az
élen haladók piros-fehér-zöld zászlót visznek.
A felvonulók küldöttsége
Almássy gróffal az élen bement a
Helytartótanácsba, amely az esti
órák dacára is ülésezett. Klauzál
Gábor esdekelve kérte a tanácsot,
fogadja el a forradalom követelését: a cenzúra eltörlését és Táncsics
szabadon bocsátását.
Este fél hatkor hirdeti ki Nyári Pál a Helytartótanács ablakánál a tömegnek, hogy a tárgyalások eredménnyel zárultak. Ezután szabadítják ki a közeli József laktanya börtönébõl Táncsics Mihályt. Feleségével együtt
hintóba ültetik és a tüntetõk maguk húzzák át Pestre az ünnepelteket a Nádor fogadóig! Itt ingyen
szállást kapnak. A tömeg közben
állandóan éljenez: “Éljen Táncsics! Éljen a sajtószabadság!
Éljen a szabadság és egyenlõség!” Az ablakokban sorra gyertyák gyúlnak. A csaknem általános kivilágítás arra vall, hogy
ezen a napon a forradalomnak az
emberi szívekben is sikerült gyõzelmet aratnia.
A forradalmi tömeg ezután feloszlik. Petõfiék a városházára sietnek, hogy a forradalmi választmány megtárgyalja a további teendõket. A Nemzeti Színházban este
a Bánk bán díszelõadása folyik.
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Felkészülés a közelgõ
zenei szezonra
a tavalyi évben felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékából együttesünk számlájára közel
400.000 forint folyt be. Ezt az
összeget új hangszerek vásárlására, zenekari fesztiválokon való
megjelenésre használtuk fel.
Nagyon szépen köszönjük
minden kedves támogatónknak az
eddigi adományokat és kérjük,
hogy a jövõben is lehetõségeikhez mérten segítsék az együttes
Együttesünk a tavasz közeled- mûködését!
tével újult erõvel kezdte meg a
Adószámunk: 19180148-1-13.
felkészülést a közelgõ zenei
szezonra.
Dunakanyar Fúvósegyüttes

Legutóbb egy éve számoltam
be önöknek a zenekar háza táján
történtekrõl.
Az elmúlt év fontosabb eseményei:
- 2004. március 20-án tavaszváró koncertet adtunk.
- 2004. május 23-án együtt ünnepeltünk Zsombori Miklóssal és
a táncosokkal Miklós 40 éves
mûvészi jubileuma alkalmából.
- 2004. június 20-án a nagymarosi nyugdíjas tánckarral közösen Tiszafüreden léptünk fel.
- 2004. június 26-án megrendeztük az immár hagyományosnak mondható fúvószenekari
fesztivált a Duna-parton.
- 2004. július 3-tól 5-ig Sopronban töltöttünk egy hosszú hétvégét, ahol többször is felléptünk
illetve kipihentük az addigi fáradalmakat.
- 2004. július 21-én szerepeltünk a Nagymarosi Férfikar jubileumi hangversenyén.
- 2004 augusztus végén az
önkormányzat jelentõs anyagi segítségével felújítottuk a mûvelõdési házban Jóska bácsi termét.
- 2004. szeptember 18-án sörfesztivált rendeztünk.
- 2004. december 19-én karácsonyi hangversenyt adtunk.
- 2005. február 15-én a Bartók Rádióban az együttes mindennapjairól beszélgettünk.
Ezenkívül az egész év során
részt vettünk a helyi rendezvényeken, muzsikáltunk a környékbeli
településeken.
Honlapunk lassan már egy éve
üzemel, melyet az érdeklõdõk a
http://www.dunakanyarbrass.hu
címen találhatnak meg a világhálón, ahol többek között fellelhetõk zenei anyagok, fényképek és
sok egyéb érdekesség. Kérem,
látogassák, ha idejük engedi!
Továbbá örömmel értesítem
önöket, hogy zenekarunk javára

Számlaszámunk - melyre az év
folyamán bármikor - további adományaikat várjuk: OTP Bank Rt.
szobi
fiókja
1174226920501479.
Az idei évben áprilisban rendezzük meg tavaszi hangversenyünket, ahová minden kedves
érdeklõdõt szeretettel várunk! A
következõ számban hírt adunk
a pontos idõpontról.
A továbbiakban köszönetemet
szeretném kifejezni:
- Mayer József és Ujvári Gábor karnagyoknak a sok türelemért
- az együttes minden tagjának
kitartó és szorgalmas munkájukért,
- az önkormányzatnak az
anyagi segítségért,
- a mûvelõdés ház dolgozóinak segítõkészségükért,
- Gyarakiné Márton Magdának a koncerteinken való konferálásért,
- mindenkinek, aki bármivel
támogatta a zenekart.
Végül külön köszönöm Hénop
Zsoltnak, Szalai Zoltánnak, Szabó Mariannának, Fehér Gyulának,
Ujvári
Gábornak,
Schuppauer Anitának, Madarász
Viktornak, Szabó Ádámnak segítségét, kik a terem felújításában
segédkeztek.
Együttesünkkel, koncertjeinkkel
kapcsolatban bármilyen információ
a dunakanyarbrass@vnet.hu drótpostacímen, illetve személyesen a
mûvelõdési házban kapható.
A Dunakanyar Fúvósegyüttes
minden tagja nevében tisztelettel:
MATUS LÁSZLÓ
ZENEKARI TITKÁR

Felhívás
A nagymarosi civil szervezetek február 26-i összejövetelén az együttgondolkodás eredményeként született meg az ötlet, adjon ki a Virágos
Nagymarosért Társadalmi Egyesület rózsajegyeket. Erre azért van szükség, mert az egyesület utolsó forintjait elköltötte a város szépítésére, s a
lakosságnak pedig igénye van a már megszokott virágos Duna-part képére. A rózsajegyeket 300 forintért lehet vásárolni, a civil szervezetek
fogják árusítani. 360 darab rózsatõre van szükség ahhoz, hogy a Dunapart évelõ növényekkel legyen ellátva.
Legyen Ön is gazdája egy, vagy több rózsatõnek!

Akar-e Ön a
rózsáskertek királynõje,
vagy királya lenni?
Vásároljon sok rózsatövet!

Kedves Nagymaroson élõ,
Nagymarost szeretõ emberek
Önök biztosan tapasztalták már,
hogy a mûvelõdési házban milyen
rettenetes állapotban vannak a
székek.
A múltkori színházi elõadáson
támadt egy ötletem: közös erõvel
cseréljük ki a székeket. Ennek
megvalósításához szeretném a
segítségüket kérni.
Sok jó példa van elõttünk:
korábban a mûvelõdi házban lévõ
koncertzongora megszerzése, a
Virágos Nagymarosért Egyesület
kezdeményezései, az Oroszországba elhurcoltak és az '56-os
hõsök emlékmûvének felállítása,
jelenleg az Ars Regia Szellemi
Mûhely kezdeményezései, és ezeken kívül szerencsére még
hosszan folytathatnám a sort,
hogy az itt élõ lokálpatrióták
mennyi mindent tettek városunk
szépítéséért.
Azt is érezzük nap mint nap,
hogy civil kezdeményezések nélkül – anyagi források hiányában
– a polgármesteri hivatal nem tud
mindent megoldani.
A fényképen látható szék –
úgy gondolom - néhány évig kellemesebbé tenné a közönség számára a rendezvényeken való részvételt. A célnak megfelelõ kínálatból az ára alapján – körülbelül
4000 Ft/db – ezt találtam a legalkalmasabbnak. A terem berendezéséhez 200-250 db székre lenne
szükség. Terveim szerint a székeken feltüntetnénk az adományozók nevét.
Elsõ lépésben szeretném
összegyûjteni mindazok nevét,
akik anyagilag támogatnák elképzelésem megvalósulását. Kérem
az adományozni szándékozókat,
hogy nevük és elérhetõségük feltüntetésével telefonon (17 óra
után: 355-167), e-mail-en
(bergmannmargit@invitel.hu),
levélben vagy személyesen a Vi-

segrádi u. 4. szám alatt keressenek meg. Köszönettel fogadom
mindazok jelentkezését is, akik a
lebonyolításban segítségemre
lennének. A pénz összegyûjtésére azután kerülne sor, ha elegendõ felajánlás érkezett, melyrõl
folyamatosan tájékoztatom önöket.
Segítségüket elõre is köszönöm:
BERGMANN MARGIT
VISEGRÁDI U 4.

Ezúton tájékoztatom a tisztelt
olvasókat, hogy felhívásomra
eddig 120 db székre érkezett
felajánlás. Szeretném, ha a
Dunakanyar Fúvósegyüttes
tavaszi koncertjét (2005. április 30.) már ezeken a székeken ülve élvezhetnénk. Tisztelettel kérem a felhívásomhoz
csatlakozni kívánókat, hogy
felajánlásaikat minél elõbb
tegyék meg.
Támogatásukat elõre is köszönöm.
BERGMANN MARGIT
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Rekordmennyiségû
bort neveztek be
„A bornak két hibája van: az
egyik az, hogy ha vizet teszel hozzá, tönkremegy, a másik az, ha
nem teszel vizet hozzá, akkor téged tesz tönkre.”
Ennek a spanyol bölcsességnek az
felidézésével kezdte megnyitó beszédét Edöcsény András polgármester úr
február 19-én a mûvelõdési házban
rendezett bor- és kolbászversenyen.

rájának fejlesztése és elterjesztése
céljából ezen okiratban foglaltak
szerint megalapítom és a jövõ nemzedékeire hagyományozom a nagymarosi borverseny, Nagymaros város örökös vándordíját. A díjat a
nagymarosi borverseny bíráló bizottsága ítéli oda, a versenyben elõírásszerûen benevezett és ott részt
vett, az összességében legmagasabb
pontszámot elérõ bor készítõjének. A

Mint mondta: Nagymaros hagyományaihoz, történelmi múltjához és
adottságaihoz hozzátartozik a borkészítés és természetesen a bor fogyasztása is. Ezért fontos ez a mai esemény
– hallottuk a polgármestertõl -, hiszen voltak közben olyan idõk, amikor ez a hagyomány kezdett alábbhagyni, sõt kis híján meg is szakadt,
amikor egy jó gondolattól vezéreltetve Heininger Károlynak eszébe jutott, hogy az elsõ borversenyt 2000ben megszervezze. S lám, öt év múlva már nem férünk el a teremben, öt
év elteltével már két borbíráló bizottságot kell felállítani, hogy ezt a nemes munkát el tudják végezni – hallottuk egyebek közt Edöcsény Andrástól, aki a bor- és kolbászverseny
eredményhirdetése elõtt az esemény
szervezõinek, segítõinek Heininger
Károlynak, Mojzes Péternek és Mihály Gábornak, a Nagymaros csoport képviselõjének oklevél és kupa
átadásával mondott köszönetet
Nagymaros város polgárai nevében.
Edöcsény András bejelentette, hogy
mindenki, aki benevezett a borversenyre, egy gravírozott kóstoló poharat kap. A következõ meglepetése
pedig Nagymaros város örökös vándordíja volt. Az alapító okiraton
egyebek közt ez olvasható: „Mint
Nagymaros város polgármestere, a
szõlõtermesztésnek és borászatnak,
a város kultúrájával, történelmi
múltjával és hagyományaival összhangban való újraélesztése, a borok
minõségének védelme, továbbá a
borkészítés és borfogyasztás kultú-

díj szükség esetén megosztva is kiadható.”
Az eredményhirdetés elõtt
Mojzes Péter borász úr értékelte a
versenyt és beszélt a 2004-es esztendõ szõlõtermésérõl. Mindenekelõtt
bejelentette, hogy idén rekordmennyiségû bort neveztek be. A versenyzõk összesen 143 bort adtak le,
ebbõl vegyes fehér 10, fajtatiszta fehér 57, vegyes vörös 22, fajtatiszta
vörös 48, rosé 6 volt. Megtudtuk: a
2004-es év nem nagyon kedvezett a
borok jó minõségének a kifejlõdéséhez, mivel a vegetációs idõben két
hét nyár volt 35 fok feletti hõmérséklettel, a többi hideg volt, hidegek
voltak a hajnalok, az éjszakák, csapadékos volt a nyár és az õsz.
A díjkiosztón az arany-, ezüst-,
bronzérmeken kívül értékes különdíjakat is kiosztottak. Nagymaros város
örökös vándordíját elsõ alkalommal
a legmagasabb pontszámot elért bor
készítõje, az Udvarnoky & Schmidt
versenyzõpáros nyerte olaszrizling
borával. Edöcsény András polgármester az elsõ nõi borbírának, Dévényi
Mariannak virágcsokorral köszönte
meg munkáját (képünkön fent).
A kolbászversenyt Horváth István elnök úr értékelte. Elmondta,
húsz nevezés volt. A kolbászok között voltak jók és hibásak is. A legtöbb hiba a füstölésbõl adódott, de
volt olyan is, hogy a hús – amelyet
áruházban vásároltak – minõsége
miatt a kolbász sem lett olyan jó. Volt
nagyon csípõs kolbász és olyan is,

amelybe nagyok sok fokhagyma került, elnyomva a többi ízt.
A borversenyen közremûködött
Heinczinger Balázs, az eredményhirdetés után Nógrády László mondta el
erre az alkalomra született írását, melynek fõ témája természetesen a bor volt.

nos (pinor noir – barrique), Altsach
Ignác (pinot noir), Altsach Ignác
(medina), Szimon Ágnes (zweigelt),
Szepesi Áron (medina), Fras Gábor
(zweigelt);

Rose kategória
- aranyérem: Jakab Lajos (kékAz V. nagymarosi borverseny gyõz- frankos - rose), Farkas Tamás (vetesei - vegyes fehér kategória:
gyes vörös – rose);
- aranyérem: Heininger Károly,
- ezüstérem: Heininger Károly
Liptai László;
(kékfrankos – rose);
- ezüstérem: Arnold Gábor,
- bronzérem: Fábián Albert
Heininger Károly, Recska Ferenc;
(zweigelt – rose).
- bronzérem: Altsach Ignác,
Heincz József, Mester István;
A IV. nagymarosi kolbászverseny
gyõztesei
Fajtatiszta fehér kategória
I. helyezés: Arnold Sándor
- aranyérem: Udvarnoky &
II. helyezés: Horváth Antal
Schmidt (olaszrizling), Szalai LászIII. helyezés: Kóka Etelka
ló (furmint);
- ezüstérem: Heininger Károly
(chardonnay), Gerstmayer János
(rizling), Mundi László (ezerjó),
Heininger Károly (chardonnay),
Friedrich István (zenit), Mester Béla
(rizlingszilváni), Nagy András (zenit), Fábián Albert (olaszrizling),
Gerstmayer János (királyleányka),
Nagy András (rajnai Rizling),
Flamich & Kiss (cserszegi fûszeres);
- bronzérem: Trampó Ferenc
(zalagyöngye), Berczeli Péter (Irsai
Olivér), Mester Béla (Irsai Olivér),
Dubniczky István (chardonnay), Jakab Lajos (muscat ottonel), Jakab
Lajos (chardonnay – barrique),
Krichenbaum Antal (hárslevelû), Fábián Albert (zengõ);

A kolbászverseny harmadik helyezettjének, Kóka Etelkának
Vegyes vörös kategória
- aranyérem: Belányi Béla (ké- gratulál a zsûri elnöke, Horváth
István
pünkön lent);

A zsûri tagjai
- fehérbor: Mojzes Péter (elnök), Belányi Béla, Nógrády Tamás, Udvarnoky József, Valentin
József;
- vörösbor: Farkas Tamás (elnök), Dévényi Mariann, Flamich István, Kiss István, Solymár Károly;
- kolbász: Horváth István (elnök), Ocsovai László, Szepesi Ádám,
Schült Ferenc, Varagya Lajos.
- ezüstérem: Farkas Tamás;
- bronzérem: Pfeifer Ferenc,
Pákozdi Imre, Rudolf János;
Fajtatiszta vörös kategória
- aranyérem: Süttõ József
(Flamich) (merlot), Belányi Béla
(cabernet sauvignon), Gyarmati-Katona (kékfrankos);
- ezüstérem: Gutman Vilmos
(zweigelt),
GutmanVilmos
(zweigelt), Vona Csaba (zweigelt),
Belányi Béla (merlot), Farkas Tamás
(kékfrankos – barriuque), Szepesi
Ádám (pinot noir), Gutman Vilmos
(zweigelt), Belányi Béla (cabernet
franc), Altsach Ignác (zweigelt),
Rottenbacher Mihály (medina);
- bronzérem: Altsach Ignác (pinor
noir), Fábián Albert (zweigelt), Szepesi Áron (pinor noir), Fazekas Já-

A rendezvény támogatói
Edöcsény András polgármester úr, Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala, Naszály PRStúdió – fõ támogató, Kautz István, Mihály Gábor és Heininger
Ivett (számítógépes feldolgozás),
Zoller László, CBA – Rasman
Miklós, Batki Trans, Toyota Autó
Vác, Bedõ István – Stefán Vendéglõ, Mátyás Király Vendéglõ,
Váci Napló – Fischer Erzsébet,
Ipoly Info – Gyenes Gábor,
Ormándy Nóri virágboltja, Floch
Cukrászat Vác, Ádám Tibor –
zene, Gulyás Imre, Szûcs Géza,
Várnagy Béla, a mûvelõdési ház
dolgozói és nem utolsósorban köszönet illeti Heininger Károlyt,
aki a rendezvényt életre hívta és
családjának, akik támogatták és
segítettek ebben a munkában.
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Mi a jó bor titka?
Beszélgetés Udvarnoky Józseffel
Nagymaros város idén alapított
örökös vándordíját a V. Nagymarosi Borversenyen a legmagasabb pontszámot elért bor
készítõje, az Udvarnoky &
Schmidt páros olaszrizling borával nyerte. Az eredményhirdetéskor Udvarnoky József a
vándorserlegen kívül még két
kisebb serleget és egy értékes
különdíjat vett át. Egyébként a
71. sorszámú nyertes bor nem
ismeretlen a nagymarosiak
elõtt, hiszen sokan megízlelték
– s elismerésüket fejezték ki a tavaly augusztus 20-i Fõ téri
borkóstolón.

Udvarnoky József nyerte Nagymaros város örökös vándordíját
Udvarnoky József bácsikájával,
Schmidt Jánossal együtt termeli
közös tulajdonú földjén a szõlõt és
készíti belõle a bort. Míg a szõlõmûvelésben Udvarnoky József, addig a borkészítésben Schmidt János a jártasabb.
- Mióta foglalkozik szõlõtermesztéssel és borkészítéssel?
- 1978 óta van saját szõlõnk.
Amikor vásároltuk, tíz éves telepítés volt az olaszriszling fajtából –
mondja Udvarnoky József. – A szõlõ présházzal, pincével a Balatonfelvidéken Pécsely község szõlõhatárában van, Tihany fölött. Érdemes
megemlíteni, hogy a pinceajtómból
látom a tihanyi apátságot kicsiben,
a Balatont pedig két hegy közt.

1989-ben Fertõrákoson nemzetközi borversenyt nyertünk egy kékfrankos borral.
- Ezek szerint vörös szõlõ is terem a területen.
- Igen, de gyakorlatilag vörös
borunk kevés van. Elmondom a
vörös szõlõ telepítésének külön történetét. Nekünk csak fehér szõlõnk
volt, s a mellettünk lévõ két telekdarabot kiadták haszonbérbe. Az új
tulajdonos bemutatkozáskor azt
mondta: szerinte a telekhatár rossz
helyen van. Mondtuk: hozzon egy
független földmérõt, mi elfogadjuk, akit küld, vagy hoz, aki veszít,
az fizet. Kiderült, tényleg rossz helyen volt a telekhatár, mert nekünk
járt még négy méter, ide ültettünk
be soproni kékfrankost, így van
most vörös borunk is. Idén három
és fél hektoliter lett belõle. Gyakorlatilag a 10 hektóstól a 31 hektós
szüretig minden elõfordult a 27 év
alatt. Az olaszrizling egyébként a
Balaton-felvidék jellegzetes szõlõje, ezt a területet nagyon kedveli,
innen igen kiváló borok kerülnek
ki. A soproni kékfrankos pedig
meggyõzõdésem szerint az egyik
legjobb vörösbor.
- Nagymaroson volt a családnak szõlõje?
- Nagyszüleimnek voltak, viszonylag silány minõségû szõlõik,
de ez a halálukkal megszûnt. A területek a Vízállásban és a Köbölvölgyben még megvannak, de az
egyik területrõl 1971-ben, a másikról 1978-ban kivágtuk a szõlõt, de
ezek fél direkttermõ, direkttermõ,
értéktelen fajták voltak.
- Mi a titka a jó bornak?
- A szõlõhöz kell egy bizonyos
fokú szakértelem, jó idõjárás, jó
termés, jó hordók, s ha ez mind
megvan és a borhoz is értünk, akkor jó borunk lesz. Ha ezek közül
bármely hibázik, akkor az egész
nem ér semmit.
- Számított ekkora sikerre?
- Számítottam a jó eredményre,
arany-, vagy ezüstéremre, de ilyen
kimagasló sikerre nem. Egyébként
minden nagymarosi borversenyen
indultam és mindig kaptam valamilyen díjazást a benevezett borral.
- FISCHER -

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet minden kedves barátnak,
szomszédnak, ismerõsnek, akik szeretett halottunkat,
SZILVÁSSY ÁRPÁDOT utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

EBOLTÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek éves veszettség elleni oltásáról és a szintén kötelezõ féreghajtásról ne feledkezzenek meg!
Az egyre csökkenõ igény miatt és az emberi, illetve állati sérülések
elkerülésének érdekében az összevezetéses tömegoltásra nem kerül sor.
Településünkön állandó állatorvosi szolgálat mûködik, de az oltás
elvégeztethetõ bármely oltási jogkörrel rendelkezõ állatorvos által is.
Az eboltás jelentése a Polgármesteri Hivatal felé az oltást végzõ állatorvos kötelessége.
Az összevezetéses eboltás megszûntével egyidejûleg a Polgármesteri Hivatal felállított egy számítógépes nyilvántartási rendszert, melynek segítségével az eboltásból kimaradt ebek gazdáit felszólítjuk az eb
beoltatására, eredménytelen felszólítás után pedig az 1995. évi XCI.tv.
5. §, valamint 43. § alapján állategészségügyi bírság kiszabására kerül
sor, melynek legkisebb összege 20.000 Ft. Az év eleji összesítéseken
kívül évközben is szúrópróbaszerû ellenõrzéseket fogunk végezni.
Az ebek oltása mindannyiunk érdeke. Évente körülbelül 40-50 bejelentett kutyaharapás történik közterületeinken!
Az ebek bejelentésére és veszettség elleni oltására az alábbi jogszabályok kötelezik az ebtartókat.
41/1997 FM rendelet 212. §
(1) Az eb tartója - a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtási, a vám- és pénzügyõri szervek, a határõrség kivételével - köteles az eb tartási helye szerint illetékes jegyzõnek
bejelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott, vagy elveszett,
c) tartási helye három hónapnál hosszabb idõre megváltozott, vagy
d) új tulajdonoshoz került.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a változást az új tartási hely
jegyzõjének is be kell jelenteni. A bejelentés tartalmazza a veszettség
elleni legutóbbi oltás idõpontját is.
41/1997 FM rendelet 213. §
(4) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles:
a) minden három hónaposnál idõsebb ebet - a tudományos-kutatási
és laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok kivételével - veszettség
ellen beoltatni az alábbiak szerint:
1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2. az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül,
3. ezt követõen évenként;
b) az eboltási könyvet megõrizni, azt az oltás elvégzését ellenõrzõ
hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni;
c) az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végzõ
állatorvostól pótlását kérni.
81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól
8. § (1)
(2) A veszettség elleni védekezés feltételeként kötelezõ az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel egyidejûleg az eb széles
spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése. Az immunizálásról és a
féreghajtó kezelésrõl nyilvántartást kell vezetni.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Az iskola
alapítványi bálja
Nagy várakozás elõzte meg a
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola hagyományos alapítványi bálját az idén
is, február 12-én.

Köszöntõjében Laczi István,
az iskola új igazgatója elõször
üdvözölte a vendégeket a nevelõtestület nevében, majd így folytatta beszédét:
- Közel egy évvel ezelõtt kerültem az iskola élére, s örömmel
láttam, hogy milyen sok segítséget kap iskolánk a szülõktõl, a
társadalmi és a civil szervezetektõl. Tisztában vagyunk azzal,
hogy gyermekeinknek nem minden területen tudunk XXI. századi körülményeket, oktatási feltételeket biztosítani. Ezzel szemben
olyan meghitt, szeretetteljes légkör veszi körül õket ebben a kisvárosban, s annak iskolájában,
melyre a mai világban igen nagy
szükség van. Folyamatosan segíti munkánkat az önkormányzat és
a szülõi közösség, s ez a folyamatosság a további fejlõdés garanciája. Alapítványi bálunk célja kettõs: egyfelõl a szórakozás,
másfelõl az iskola fejlesztése.
Ígérem, hogy a ma összegyûlõ
pénzösszeget az alapítványon keresztül hatékonyan fogjuk felhasználni, s errõl mindenkit rész-

boldog falunál jobb helyet? Horatius költõi kérdésére mindenki
tudja a helyes választ: igen, ez
egy boldog vidék. Az ország erõtartalékai a szoros szálakkal közösséggé szövõdõ falvak, kisvárosok. A mi városunk ereje is a
közös akaratban, munkában, a
közös ünneplésben van, - ezek
mélyítik el az összetartozás érzését. Itt mindenki tudja, mi a feladata, minden jóérzésû ember
tiszteli embertársainak kiválóságait, s kellõ alázattal tudja elfogadni a közösség értékrendjét, a
számára rendelt helyet. Lám, táncolni sem lehet egyedül…A táncospár egyik tagja vezet, a másik hozzá alkalmazkodik – mégis, (sõt épp ezért ) sikeres a dolog…
Engedjék meg, hogy a római
Aurelius-fürdõk bejárata feletti
felirat szövegével biztassam felhõtlen szórakozásra Önöket:
„Nem talál itt gyógyulást, ki
gondjait le nem veti”. Érezzék jól
magukat, gyönyörködjenek a fiatalok és a hölgyek szépségében
táncuk örömében, a zene vidám
áradásában, egymás társaságában e nemes, jótékony célú mulatságon! A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány bálját ezennel ünnepélyesen megnyitom!.”

A 8. b osztályosok nyitó tánca a palotás volt

letesen tájékoztatni fogunk. Most
tisztelettel felkérem Edöcsény
András polgármester urat a bál
megnyitására.
„Tisztelt Hölgyeim, Tisztelt
Uraim, kedves bálozó úri Közönség!”- kezdte a bál fõvédnöke,
majd így folytatta: „Ismersz-e a

A nyitó tánc hagyományainkhoz híven a palotás volt. A 8. b
osztályosok adták elõ elegánsan,
feszes tartással, stílszerûen. Elõadásukban megelevenedett a Mátyás korabeli magyar reneszánsz
paloták hangulata. Finta
Bernadette tanárnõ készítette fel

õket- igen szép eredménnyel!
Ezután felhangzott a sváb
tánc zenéje, bevonultak a 8. a.
osztályosok. Mindannyian hagyományos öltözékben: a lányokon dirndli, hajuk gondosan befonva, a fiúkon rövid vadásznadrág, kockás ing, sötét térdharisnya, kalap! Az öltözékük maga
fél siker volt! Hát még amikor
egy kör-figurációban a fiúk hiba
nélkül cserélgették ezeket a kalapokat! Mind a táncosok, mind
tánctanáruk, Zsombori Miklós
hatalmas sikert arattak. Grõb

zók ajándékait! Idén a következõ vállalkozók és cégek adakoztak az iskola javára: CBA áruház,
Stefán vendéglõ, Béci szóda
(Várnagy), a CLEO szalon szépész-vállalkozói: Heinczné
Györgyi, Kristóf Kata, Nonn
Kati, Raszler Orsi, Dunakanyar
Utazási Iroda (Hadiné Karádi
Gabi), ÉDESKE (Alíz) cukrászda, Fazekas Gabi fodrász,
Szilágyiné Franyó Emese ( Csini szalon), FIRE BOX
Kft.(Ambrus Béláné), FORTUNA divatáru (Kmetty Ildi), Ga-

Sváb táncot adtak elõ a 8. a osztályosok
Jánosné osztályfõnök elégedett
lehetett - érdemes volt hónapok
óta próbákra kísérni, biztatni, ritmusra lépni, forogni tanítgatni a
nebulókat!
Érdekes színfoltja volt a bemutatónak a rock and roll, mely
a közelmúlt stílusa, - és a gyerekek szülei ifjúságának legszebb
táncos emlékeit idézte. Egyaránt
volt szívet melengetõ, profi módon bemutatott, sõt: vidám humorral csillogó, igazi „farsangfarki” fergeteges! Heinczinger
Balázs koreográfiája a klasszikus „rokin” kívül sok vidám ötlettel nevettette meg a nézõket.
Az osztályfõnök, Küstel Ricsi
bá’ a rock and rollerezés mesterének bizonyult!
Az illemórákon tanultakat végül szüleik, rokonaik, barátaik
táncra kérésével is bemutathatták
a nyolcadikosok. A keringõ után a
szülõk ropták, sõt, a táncversenyen
is sokan részt vettek. Legsikeresebben a Gulyás-Kosnyák házaspár (1.díj), a Philipp-Jung házaspár (2.díj) és a Valentin-Helm Erika páros (3.díj) adta elõ a klasszikus táncokat. A többieket a sok értékes tombola-ajándék vigasztalta meg. A bál zenekarául a
Heinczinger zenekart kértük fel.
A büfét a Stefán vendéglõ biztosította.
Köszönjük a marosi vállalko-

rami Mária képzõmûvész,
Heincz Károly háztartási gépszerelõ, Fõ téri patika (Dákai
Zoltán), Jakus Mihályné Éva
(Magyar utcai csirkebolt), Jung
Rita gyermekruha-készítõ,
Karsán szõrmebolt, KÁOSZ
vegyescikk bolt, Lendvai és Pesti
Vendel látszerész, Maros Csoport, Maros-NET Kft. (Nagy Albert), MaroSpan Kft., Mediterrán Terasz pizzéria, Opel Lózs,
Ormándy Nóra virágkötõ, dr.
Szili Zsoltné Szabó Kitty virágkötõ, Palásti Ildi virágkötõ,
Papp Ildi szõnyegkészítõ, Paduc
horgászbolt , Panoráma élelmiszerbolt, Skoda Gabi fodrász,
100 Ft-os bolt (Zoller István),
Piramis Építõház, Trieb Sándor
vállalkozó, Szûcs Géza autószerelõ, Textilla (Kissné Sebi Mari),
Zeller Erzsébet virágkötõ, Valentin József vállalkozó.
Van mit megköszönni a ruhatárban segédkezõ szülõknek,
nagyszülõknek (Fazekas Mari,
Lénárd Teri és Kati), valamint
Hoffmann Józsefnek. (A többi
munkát a pedagógusok végezték.)
Az iskola tanárai és tanulói
nevében köszönjük a báli támogatást! Reméljük, jövõre is lesz
lehetõségünk ennek a nemes hagyománynak az ápolására.
AZ ISKOLA NEVELÕTESTÜLETE
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„S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának…”
Az ország kormányzói közül sokakat állva talál az idézett két sor.
A legtöbbjük már jelentéseket
sem ír-olvas, ha elhangzik a Himnusz. Sõt a kormányzó fõméltóságok legméltóságosabbika bal
kezével a mellén kotorászva magában büszkén – merthogy tudja
a szöveget - teszi fel a kérdést:
Merre zúgnak habjai Tiszának,
Dunának?
Nekünk, marosiaknak, mint
ahogy sokan másoknak sem, ez
nem kérdés. Meg is teszünk mindent az ország felvirágoztatására,
még ha eszközeink szerényebbek
is, mint a „hazafi” honatyáké.
A Haza és a magyarok iránt
érzett szeretetünket a nyár elején
(június utolsó hetében) azzal is kifejezhetjük, hogy egy kárpátaljai

(ungvári) gyermekkórust városunkban vendégül látunk. Bár
Nagymaros önmagában is kitûnõ
üdülõhely, a kb. 30 gyerek sikeres nyaralásához mindnyájunk
segítségére, támogatására szükség lesz.
Mindenki tud segíteni, ha mással nem is, egy szál kolbásszal,
vagy egy üveg, messze földön
híres, házi lekvárral, de hát „Melyik atya pedig az közületek, akitõl a fia kenyeret kér és õ talán
követ ád néki? vagy ha halat,
vajjon a hal helyett kígyót ád-é
néki?”
„Barátom, adj nékem kölcsön
három kenyeret, Mert az én barátom én hozzám jött az útról és
nincs mit adjak ennie.”
SZOMRÁKY PÁL

Sakkbajnokság
felsõsöknek
Február 20-án a Cédrus Egyesület elõször rendezett sakk bajnokságot az általános iskola felsõ tagozatasai számára. Nem
várt, kellemes meglepetésünkre
Szobról is érkeztek lelkes játékosok, akik szemmel láthatóan
nagyobb rutinnal rendelkeztek,
mint a marosiak, de lelkesedésben nem volt különbség.
Elõször két nyolcfõs csoportban mérték össze a tudásukat a fiatalok, aztán a csoportelsõk mérkõztek meg az elsõ
helyért, a másodikok a 3. hePalotai Roland
lyezésért. A helyosztókra már
Perbíró András
7 mérkõzés lejátszása után keTharan Anna
rült sor (melyek akár fél óráig
Trampó Péter
is tarthattak), nem csoda, hogy
a fiatalok alaposan elfáradtak,
A verseny levezetésében
mire erre sor került.
Rothbauer Antal volt segítségünkre, aki a legjobbakat különAz eredmények:
díjjal jutalmazta.
1. Kulcsár Bálint
Hogy lesz-e folytatás? A pró2. Borkó Máté
ba
jól
sikerült, a lelkesedés ösz3. Heininger Szabolcs
tönzõ.
Szeretnénk a következõ
4. Kendrik Gábor
télen Nagymaros-bajnokságot
rendezni, ahol kortól függetlenül
Indultak még:
mérkõzhetnek meg egymással a
Bonifert Levente
vállalkozó kedvûek. Kellõ száCsoma Sándor Gergely
mú érdeklõdõ esetén megteremtGubacsi Norbert
jük a rendszeres gyakorlás leheGyömbér László
tõségét is.
Lakati Ádám
Minden résztvevõnek ezúton
Marosvölgyi Gergely
Marsi Miklós
is gratulálunk!
Palotai René
BERGMANN PÉTER

Õszintén a
kamaszkorról
Kétségbeesett szülõk, megerõsítést váró pedagógusok
hallgatták kíváncsian február 18-án az ANNA Klub által
meghívott dr. Csák Annamária szakpszichológus elõadását. A doktornõ, aki az Újpesti Nevelési Tanácsadó vezetõje - s akibõl óriási tapasztalata mellett valami különös
életerõ, optimizmus és nyugalom árad -, az alfától az
omegáig körüljárta ezt a sokunkat nyugtalanító kérdést:
elfogadja, tovább éli-e gyermekünk azt, amit mi helyesnek tartunk?
Az elõadást videóra vettük,
szülõi értekezleteken megtekinthetõ (Staud Katalinnál).
Münchausen báróhoz hasonló
az a szülõ, aki gyermeke kamaszkori problémáit a hajánál fogva –
csupán jelenségeiben - látja illetve próbálja a bajból kirángatni, és
már csak akkor, amikor a gondok
jelentkeznek - mondta a doktornõ.
Az ember élete olyan, mint egy
szép, sudár, erõs gyökerû fa. A
gyökérzet a gyermek születése
elõtti érzelmi alap.. Fontos, hogy
a gyermeket szeretõ család várja.
Ha az újszülött békében, nyugalomban lehet együtt az édesanyával, érzékeli a családi harmóniát,
- jó alapokra épülnek a kis ember
érzelmei. A biztonságérzet késõbb
kihat az intellektus, az agy fejlõdésére, a személyiségfejlõdésre is.
(Az iskolában gyakran látni kiváló elméket ellustulni, - kizárólag
családi okok miatt…)
A kisgyermekkor kedvességét
a kamaszkori tüskés magatartás
váltja fel, mely a felnõtté válás, az
önállósodás jele és feltétele! Ez
az életfa szárba szökkenésének,
lombosodásának kora. A fiatal
ilyenkor a korcsoportjához kötõdik erõsebben, mint a szüleihez.
Ez azonban csak idõszakos jelenség (ha elég türelmesek és megértõk a szülõk), bár sokszor fájdalmas is lehet. Ám a szülõnek mindvégig tudnia kell, hogy a helyes
útra csak nagy-nagy odafigyeléssel, szeretetteljes szigorral(!), nem
pedig a sértõdés csigahéjába bújva terelheti vissza a gyermekét.
Kemény próba ez. Két-három évig
is eltarthat, de sziklaszilárd elvi
irányítás (fiúknak férfi, lányoknak
nõi példamutatás, sok közös munka, játék, csöndes beszélgetés),
sok-sok elfogadó, megértõ szeretet és türelem eredményre vezet.

Ha a kisgyerekkor az ”ölelj át”
kora, a 3-11 éves kor a ”tegyél le”,
a kamaszkor a „hagyjál békén”
játszmáé. Ez a kettõs-hármas
igény azonban felváltva többször
felbukkan! Néha megértõ szeretetre, máskor tapintatos visszavonulásra van szükség. Szükséges,
hogy bizonyos korlátokat állítson
a szülõ. Kritikus helyzetekben viszont jó tudni, hogy van mibe ka-

paszkodni! Ezeket a korlátokat
gyakran átlépi a kamasz, de idõvel – ha a nevelésünk nem eseti,
nem kapkodó, hanem a gyermek
születésétõl fogva következetes -,
visszatér a tévelygõ a helyes útra.
Ha lehet, válasszon a szülõ olyan
társaságot, amely hozzá hasonló
elveket vall. Így a gyermek számára adva van egy értékközpontú
csoport, az ide tartozó gyerekek
közül választhat társakat. (Sportszínház-, zenebarát, kirándulócsoportok, alapítványi iskolák…)
Az elõadást követõ kötetlen
beszélgetés során kiderült, hogy
nagyon eleven, élõ problémáról
van szó. A felnõtté válás kora kitolódott, társadalmunk értékrendje kaotikus. A gyermekintézményeket egymást váltogató irányzatok teszik tétovává. Csakis a szülõk képesek az általuk kiterjesztett miliõben úgy nevelni kisgyermekeiket, hogy ha a kamaszkorba
érnek, határozott fogalmaik legyenek a JÓról és a ROSSZról, de
fõleg bizodalmuk a szeretetben.
Az ANNA Klub legutóbbi rendezvénye a március 6-án volt, amikor Trianon címû filmet vetítették.
A felnõtt kor lélektana Weöressel szólva „a lélek árján
felfénylõ igék” - Márkusné Láng
Ilona tolmácsolásában és vezetésével kerülnek szóba majd egy
késõbbi idõpontban. Rendezvényeink díjtalanok. Mindenkit szeretettel várunk!
AZ ANNA KLUB ÉS BARÁTAI
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Szent Imre kútjáról
Harmadszor
Böjti idõszakba lépett az ember
és a természet, várva az újjászületést, a megújhodást, a dicsõséget, amit már-már megkoronáz a
magasra emelkedett ragyogó
februári nap. Lassan szétpattannak a jeges börtönbe zárt világok, kibontják szirmaik az áldást
hozó virágok, hogy színes szõnyegükön születhessen újjá
mindaz, ami halni látszott. Felékesítvén a természet oltárát, az
ember is áldozni óhajt, nemesen,
megtisztulva: szépséget, értéket,
harmóniát teremtve bensõjében
és környezetében. Mélyre ásva
önmagában, évezredek óta kutatja mélységeit, titkait embernek,
Istennek. Leereszkedvén lelké-

nek kútjába, ás-ás lefelé, míg a
szomjat oltó, tiszta vizet megtalálja és a letisztult tükörben Önmagát meg nem pillantja. Valaha, amikor az emberek kutat ástak vagy építettek, tudták ezt, és
a mozzanatot, a rítust sosem felejtették. Tekintetüket égi kutak
felé fordították – legbensõjük
felé – és úgy tudták, elõbb a víznek, az “élõvizek forrásának”
kell felfakadni, majd a helyet
meg kell szentelni, kúttal, templommal, oltárral. A rítus mindenhol ugyanaz évezredek óta. Élet,
közösség csak itt fakadhat, csak
itt szentelõdhet meg. Mert az élet
csak megszentelve élet. Ezért a
kút szimbólum: a megszentelt

élet szimbóluma, a tisztaságé, a
harmóniáé; és aki e Kúthoz járul
naponta és annak vizét issza, a
legtisztábból merít, és az évezredes rítust továbbadja. A helyet,
az életet nap, mint nap újra szenteli és virágzó világokat fakaszt
magából. Világunk sorvadni látszik – minden ellenkezõ híreszteléssel szemben. Kútjaink mármár rég leomlottak, eltömõdtek,
forrásaik elapadtak. Vannak,
akik a sorvadást észrevették, de
az élet szentségét nem értették,
a rítust elfelejtették. Soha szépet,
maradandót nem alkottak. Hitüket a fejlõdés-felejtés kútjába vetették, a magasat, a szépet, a nemest nem értették, nem értik.
“Vizet” már rég nem isznak, és
tükörképüket már rég nem látják.
Pedig csak a magasság-mélység
vizeinek tükrében jelenhet meg,
csak égi-földi metszéspontjában
nyilvánulhat meg Az, ami az Éle-

Mûleírás
Helye: Nagymaros, Szent Imre park
Szemben a templom bejárattal, illetve a parókia bejáratával
Szakrális tengelyek: (falu hossztengely, templom alaprajzi tengelye)
Feltárt kút:
A kút körülbelül 20 méter mély, az alján víz látható
Átmérõje: 1 méter
Anyaga: jó állapotban lévõ szegmens ívre faragott kõ falazat
Kora: valószínûsíthetõ, hogy a gótikus, katolikus templommal egyidõs (1509)
Tervezett kút:
Az ásott és kõvel falazott (nem tégla) kút fölé egy hagyománytisztelõ, a templom gótikus stílusjegyeit hordozó, de a mai, a
XXI. század ízlésének megfelelõ formát választotta a két tervezõ, Seregi György és Lukács István.
A 120 centiméter átmérõjû kõbõl faragott kútkávára kovácsoltvas kútrács kerül, mely a régi funkciót idézi, ugyanakkor
a tér hangulatát fokozza.
A kút mélyébe reflektor kerül, mely a kovácsolt térplasztikát súroló fénnyel világítja meg.
A kõkáva köveiben hasonló módon, mint a kálvária lépcsõfokokba, az adományozók nevét lehetne vésni, felelevenítve e szép szokást.

tet adja: a szépséget, a harmóniát, a nemest. A metszéspont bennünk van, az ég és föld közöttiben, a kutat ásóban, a kutat építõben, a mélységet-magasságot
feltáróban, összekötõben, a tükrözõben, az Életet szomjúzóban.
Szent Imre Csodás Kútja népünknek: életet adó, szépséget
fakasztó, tiszta forrás buzog fel
szívében, Nagymaros szívében.
Nem történelem, nem legenda,
nem városszépítõ kút vagy idegenforgalmi látványosság elsõsorban, hanem megszentelt hely,
az Élet Forrása, amely nélkül
minden csak halott és terméketlen pusztaság.
Az Ars Regia Szellemi Mûhely nevében:
ZOLLER CSABA

Nagymaros,
2005. Böjtelõ hava.
Nemes és áldozni kész emberek
jóvoltából már összegyûlt a kút
megépítéséhez szükséges összeg
fele, de továbbra is várjuk nagylelkû felajánlásaikat. Aki szeretné saját, illetve családja nevét a
város közepén megörökítve az
utókorra hagyni, annak azt a lehetõséget nyújtjuk, hogy bevéssük azt a díszkút káváját képezõ
24 kváderkõ egyikébe. Elképzelhetõ, hogy több család fog össze,
és örökíti meg nevét ily módon.
Ez a lehetõség 95 000 forintba
kerülne. Azok nevét, akik kisebb
adományokkal vennének részt a
közös városszépítésben, réztáblán örökítenénk meg a kút körüli parkban. Bármely csekély,
vagy nagyobb összegnek örülnénk, amely gyorsítaná a kivitelezést. A díszkút terveit Seregi
György kovácsmûvész és Lukács
István szobrászmûvész készítették el. Ez megtekinthetõ és az
adományozás megtehetõ Zoller
Csabánál a kerékpár üzletben.
(Német u. 8.)
Köszönettel:
ARS REGIA
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Kerti tennivalók
vesszõket felváltva hosszabb termõvesszõnek, illetve rövidebb
ugarvesszõnek metsszük. Az
ugarvesszõk lehetõleg kifelé álljanak. A vékony - termõrügyben
végzõdõ - termõnyársakat ne
vágjuk vissza, mert ezek a termés kinevelése után leszáradnak.
A túl sûrûn álló termõvesszõket,
Káros, ha tavasszal nagyobb a száraz, beteg, levéltetû szívámennyiségû baromfi-, juh-, vagy sa következtében görbe vesszõsertéstrágyát teszünk az ültetõ ket tõbõl távolítsuk el. Gondo-

A tavasszal ültetett gyümölcsfákat, gyümölcsbokrokat, ha
száraz az idõjárás sokkal gondosabban kell öntöznünk, hogy
jól megeredjenek. Ha nincs lehetõség vezetékes öntözésre,
fánként három-négy vödör
(harminc-negyven liter) vizet
számítunk.

Lapzártánkkor még a nagymarosi kerteket hó fedte, de reméljük
ebben a hónapban megérkezik a jó idõ és el lehet végezni a metszést és a lemosópermetezést
gödörbe. Nyáron, kis talajnedvesség esetén a tömény tápanyag
szinte megégeti a vele érintkezõ
új gyökereiket. Ügyeljünk, hogy
ültetéskor az istállótrágya és a
gyökér között elegendõ föld legyen. Mindig csak érett trágyát
használjunk! Kiváló hatású a
TERRA-VITA humusztrágya.
Megkezdhetjük napos idõben az
õszibarackfák termõre metszését. Elõször a vázág csúcsán lévõ
vezérvesszõt metsszük vissza
egyharmadára úgy, hogy a csúcsrügy külsõ állású legyen. Az erõs

san kenjük be a sebeket például
Fagél sebkezelõvel.
Fordítsunk nagy figyelmet a
gyümölcsfák és a gyümölcsbokrok télvégi lemosó permetezésére. Ha ezt szakszerûen végezzük el, sokkal eredményesebb
lesz a növényvédelmünk, kevesebb permetezéssel is hatékonyan védhetjük meg növényeinket. Részesítsük elõnyben a környezetkímélõ készítményeket
(Agrol, Nevikén, Tioso,
bordóilé, Biola, Funguran-OH,
stb.). A szõlõben a telepítés elõt-

“Társas” tánc tanfolyam
Szeretnél táncolva tanulni? – akkor
gyere és ismerd meg a hagyományos
“társas” tánc minden lépését, és legyél te is részese annak a jó hangulatú társaságnak, akik a: fox-trot,
slow-fox, swing, angol keringõ, bécsi keringõ, rumba, szamba, tangó,
csa-csa-csa, rock&roll, blues táncokat fogják közösen megtanulni!
I. csoport: 10-14 év: minden
szombat de. 8.00 órától, kezdés: április 2-án (szombaton)

II. csoport 14 év felett: minden
szombat délelõtt fél 10-tõl, kezdés:
április 2-án (szombaton).
A tanfolyam ideje: 2 hónap (9
alkalom). A tanfolyam díja: 2500 Ft/
havonta. Helyszín: Nagymaros, mûvelõdési ház. Bõvebb információ:
Ivor Andrásné, polgármesteri hivatal. Telefon: 27/595-100/123, vagy
06-70/451-5421.
Heinczinger Balázs tánctanár
Telefon: 06-20/9191-005.

ti trágyázáskor ne takarékoskodjunk a tápanyaggal. A tõkék
kifejlõdéséhez, megerõsödéséhez sok, úgynevezett indító tápanyag szükséges. A talajt legalább 60-70 centiméter mélyen
forgassuk meg és száz négyzetméterre 500-600 kilogramm
érett istállótrágyát, 5-6 kilogramm pétisót, 4-6 kilogramm
szuperfoszfátot és ugyanennyi
kálisót adagoljunk. A talaj elegyengetése után az elõre elkészített ültetési terv alapján jelöljük ki a tõkék helyét. Ha érési
sorrendben ültetjük a fajtákat,
jóval kevesebb madárkár elleni
Netlon hálóra lesz szükségünk,
mert ennek egy részét vándoroltatni tudjuk. Folytassuk a termõszõlõ metszését. Fordítsunk
nagy figyelmet a szakszerû
munkára, mert sokkal több és
jobb minõségû termést kapunk
majd. A metszéskor egyúttal
mindig végezzük el a harmatgyökerezést, vagyis a talaj felszínéhez közel képzõdõ gyökerek eltávolítását körülbelül 1015 centiméteres mélységig. Így
nem következhet be, hogy az
alanyról elválik a ráoltott, meggyökeresedett nemes rész. A borospincében ellenõrizzük borainkat, ha szükséges derítéssel tegyük tetszetõsebbé, jobban eladhatóvá. A kiürült hordókat
azonnal mossuk el. A barnatöréses bort azonnal képezzük.
A fûtött fóliasátor alatt akkor
szedhetjük a karalábét, ha a fajtára jellemzõ nagyságot elérte.
Érés elõtt nagyobb vízadaggal ne
öntözzük, mert a gumók felrepednek, ezeket nehezebben tudjuk eladni. Készítsük elõ az uborka ágyás talaját. Ez különösen
meghálálja az érett istállótrágyát,
a komposztot. A fûtetlen fóliasátor további hasznosítására kezdjük meg az uborka palántanevelését.
DR.

SZENT-MIKLÓSSY FERENC

Miért tüntettek
a gazdák?
Mondd meg, mit eszel, megmondom, meddig élsz - tartja
egy régi indiai közmondás.

FÁBIÁN DEZSÕ nagymarosi gazdálkodót arról kérdeztük, õ
hogyan vélekedik a gazdatüntetésrõl.
- Magam nem voltam ott, mivel azok közé a szerencsés kisgazdák közé tartozom, akik korábban megkapták a megígért támogatást. Tudom viszont, hogy a
többiek a fennmaradásukért, a
családjukért küzdenek.
- Sokan kérdezik, miért kell a
gazdának az EU-s és a FVM-s támogatás. Más ember miért nem
kap?
- Az élelmiszerárak nem a szabad piac árai. Itt nincs szabad verseny. Ha az lenne, sokan éhen halnának, mert a termelés költségei
(mûtrágya, gépesítés) nagyok.
Hogy mégis érdemes legyen gazdálkodni, az állam Európa minden országában beavatkozik, támogat.
Ennek a támogatásnak azonban különbözõ mértékei vannak,
aszerint, hogy mennyit sikerült kiharcolnia a kormánynak az EU
többi országaival való tárgyalások (a verseny) során. Sajnos mi
nem voltunk olyan ügyesek a belépés elõtt, mint pl. Lengyelország.
- Miért nem adja el a gazda a
magyarországi áruházaknak közvetlenül az áruját?
- Szóba sem állnak velünk,
vagy ha igen, bagóért veszik meg
az árut. Jön a külföldi dömping.
Azt se tudják a vásárlók, mit esznek. Minden nem magyar termék
megvásárlása egy koporsószeg a
magyar parasztgazdaságnak.
Népmesei harc ez a sárkánnyal.
Vagy olyan, mint amikor Mátyás
királyhoz ment föl az egyszerû
ember, hogy ajándékot vigyen.
Minden ajtónálló kezéhez ragad
valami a jutalom aranytalléraiból. Ma is így van: eladjuk a
felvásárlónak fillérekért az árut,
s mire a boltokba kerül, mindenki többet keresett rajta, mint az,
aki napi 10-20(!) órai munkával
megtermelte. Ha ez így folytatódik, a mezõgazdaságban csak a
megszállottak, az öregek maradnak. Nagymaros határának ma
csak töredékét mûveli valaki, fiatalnak nem is éri meg, pedig régen virágzó kisgazdaságokban
gyönyörködhetett az ide látogató.
Miért tüntettek tehát a gazdák?
Kiért? - Mindannyiunkért.
LEJEGYEZTE: GY. MÁRTON MAGDA
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KEMÉNY TÉL A BÖRZSÖNYBEN. Az idei tél idõjárása nem szokványosan (jelentõsebb csapadék nélkül) alakult.
Februárban némi késéssel, de beköszöntött az igazi téli idõ, 80-

A TÉL FOLYAMÁN ISMÉT
SZEGÉNYEBBEK
LETTÜNK NÉHÁNY ÖREG FÛZFÁVAL. A dunaparti üdülõtulajdonosok évtizedek óta ádáz harcot folytatnak a fûzfákkal, amelyek hol a visegrádi fellegvárat,
hol a napot, hol pedig a Dunát
takarják el. Konklúzió: a fûzfák

fel vannak töltve. Az erdészeknek
sok bosszúságot okoz, hogy valakik rendszeresen kiürítik ezeket
a ládákat. Talán csak garázdálkodók, vagy jópofa túrázók, akik azt
hiszik, jót tesznek azzal, ha szét-

6 métert!), melyek számos madár- és rovarfaj élõhelyül szolgálnak, de az öreg füzek törzsén
nõ például a sárga gévagomba
(ízletes gombafajunk) is. Tehát
elmondható, ezekrõl a fûzfákról,
hogy igen fontos részei a területen fennálló életközösségnek.
Feladatunk lenne, hogy vigyáz-

Erdei pihenõhely, háttérben a Foltán-kereszt

mindig rossz helyre nõnek (némi
iróniával). Így volt ez esetünkben is, ezúttal a Sólyomszigeten
jelentettek valakinek akadályt.
A sólyomszigeti üdülõövezetet teljes egészében körbekeríti
a Duna árterének élõvilágához
tartozó füzes galéria. Nem ritkák
itt az évszázados fûzfák sem (némelyikük törzskerülete eléri a 4-

Nagymaroson,
vagy környékén
kiadó lakást,
vagy házat
keresek.
Tel: 20/475-4777
MÉG CSA
TLAKOZHA
T
CSATLAKOZHA
TLAKOZHAT
hétvégi OKJ-s
képzéseinkhez
NAGYMAROSON
T keresked boltvezet
T vendéglátó üzletvezet
T ABC eladó
T könny - és
nehézgép kezel

Érdekl dni:
06-20/333-4008
27/356-312

zunk az árterek élõvilágára és
annak minden elemére, így a
partmenti füzekre is! Meggondolatlanul ne vágjunk ki egyetlen
fát sem!

VÉDD A
TERMÉSZETET!

90 cm vastag hótakaró borítja a
Magas-Börzsönyt. Igen nagy nehézséget jelentve ezzel az erdei
állatoknak, a természetes szelekció ilyenkor felerõsödik. Az erdõgazdaság mindent elkövet, hogy
a rendkívüli tél ellenére ne keletkezzen túlzott veszteség a vadállományban, az állatoknak legyen
elegendõ tápláléka. Ilyenkor a kihelyezett etetések a nagyvad számára életmentõ jelentõségûek lehetnek. Az etetõhelyek, ún. szórók közelében sokszor találunk
tározó ládákat, amelyek ilyenkor

Értesítem a Tisztelt nagymarosiakat,
hogy 2004 decemberétõl
Nagymaroson, a G-INVESZT
ingatlanirodájában a Váci út 28. szám alatt
az alábbi idõpontokban ügyvédi félfogadást tartok.
Minden kedden és csütörtökön
17-18 óráig
Bármilyen jogi tanácsadást,
közremûködést igénylõ ügyeikkel, szeretettel várom Önöket!
Elõzetes idõpont-egyeztetés a
70/505-6393 telefonszámon.

szórják az amúgy is állatoknak
szánt magvakat. De nem így van!
Ne akadályozzuk, inkább segítsük a munkájukat végzõ erdészeket!
Az erdõ apróbb, szárnyas lakói is táplálék után kutatnak, elõszeretettel keresik fel a lakott területeket, ahol a rendszeresen feltöltött madáretetõk jelentik számukra a túlélés esélyét. Tehát, ha
odafigyelünk rájuk, mi magunk is
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy sikeresen átvészeljék a hosszú telet.

-INVESZT ingatlaniroda
alapítva 1992 új helyen
Nagymaros Váci út 28 szám alatt.
Nyitva:
hétfõ-péntek: 9-17; szombat: 9-13
Budapest belvárosi és budai kerületeiben,
- Dunakanyar, Balaton kínálunk és keresünk
igényes lakásokat,
családi házakat és üdülõket
Értékbecslések készítése 48 óra alatt!
Hitelügyintézés, tanácsadás
Irodáink
Nagymaros, Váci út 28.
30/334-25-98, 30/334-26-00,
27/354-190
1052 Budapest, Deák Ferenc utca 10.
30/334-25-99, 1/266-44-77
www.ginveszt.vnet.hu
E-mail:ginveszt@vnet.hu
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Az egyetlen magyar hegyikerékpáros, aki
külföldi profi csapatnál áll szerzõdésben

Melts András tavaly is
jól szerepelt a hazai és
külföldi versenyeken
Néhány esztendõvel ezelõtt Nagymaroson többen belevágtak a
hegyikerékpározásba, sõt a Nagymarosi Sportegyesületben mûködött egy kerékpáros szakág is. Bár
ez a csapat már nem létezik, mégis
sokan ûzik még egyénileg városunkban ezt a sportot, s az egykori
fiatal csapattagok közül ketten,
Melts András és Burgermeister Balázs ma is rendszeresen részt vesznek hazai és külföldi versenyeken,
mondhatjuk
úgy
is,
a
hegyikerékpározás az életformájukká vált. Büszkék lehetünk rá,
hogy jelenleg Melts András az
egyetlen magyar hegyikerékpáros,
aki külföldi profi csapatnál World
Team-nél áll szerzõdésben.
- Körülbelül 12 éves voltam,
amikor a hegyikerékpározni kezdtem a nagymarosi egyesületnél
Zoller Csaba és Fleischmann Pál
irányítása mellett – mondja Melts
András, aki tavaly decemberben töltötte be a 20. életévét. - Késõbb,
1997-98 körül a pilisvörösvári egyesülethez igazoltam át, s 2003 elejétõl pedig egy német csapatnál, a
Corratec World Team-nél versenyzem. A versenyzést a nagymarosi
hegyikerékpárosok
közül
Burgermeister Balázs is folytatja, õ
pilisvörösvári Cross County Club
színeiben teker. A hegyikerékpárnak
már nagyon sok szakága van, én a
cross-country-t ûzöm, elsõsorban
ezzel foglalkozom, amely 1996 óta
olimpiai sportág. Nem feltétlen extrém sportként kell elképzelni, mert
nagyon sok edzés és állóképességi
munka áll mögötte, inkább 75 százalékban állóképességi sportág,
mint technikai és extrém. Ugyanakkor valamilyen szinten veszélyes és
nehéz, hiszen a hegyrõl le is kell
jönni.
- Kedvezõbbek a feltételek a
külföldi csapatnál, mint mondjuk
itthon voltak?
- Külföldön sokkal jobb feltételek mellett tudom gyakorolni ezt a
sportot, hiszen nagyon sokba kerül,
ezért szükség van a támogatókra. A
mostani csapatom egy kerékpárokat
gyártó német cégé, ide a világ minden pontjáról több versenyzõ tartozik. Körülbelül tízen vagyunk, s
ennek a cégnek a színeiben indulunk a versenyen, mezünkön a feliratukkal. A felszerelést, a ruházatot, a kerékpárt, mindent õk biztosítanak. Szponzoraim még a maro-

si érdekeltségû SANIPEX Hungaria
Kft, a Maros-Span, valamint a Fagyöngy Faipari Kft.
- Milyen távot kell teljesíteni a
cross-country-nál a versenyeken?
- Az olimpián két és fél órás távot kell teljesíteni, kilométerben
nincs megszabva a táv, a terepviszonyoktól és az adottságoktól
függ, hogy mennyi emelkedõ van
benne, s milyen nehéz a pálya.
Ezek mellett vannak a maratonok,
amelyek 50-100 kilométeres távok.
Az utóbbi idõben elég sok ilyen
maratonon is indultam.
- Csapattal, vagy egyéniben
versenyez?
- Ez teljes mértékben egyéni
sportág, csak az a közös, hogy
ugyanabban a színben indulunk, de
a csapattagok is ugyanúgy ellenfeleim, mint a többi versenyzõ.
- Hol készül fel a versenyekre?
- Túlnyomórészt Nagymaroson
és a Börzsönyben. Ilyenkor télen,
amikor kinn 10 centis a hó inkább
benn edzem. Van egy speciális állvány, erre fel lehet szerelni a kerékpárt, amelyet naponta több órán
keresztül tekerek. Emellett nagyon
sokat futok, úszok, illetve a nagymarosi kajakosokkal együtt is
edzem. Az edzõm az osztrák Toni
Beretzki, lassan másfél éve dolgozom vele együtt. Nagyon sokat vagyok nála, ahol többek között vizsgálatokon, orvosi teszteken veszek
részt. Tavasszal és év közben edzõtáborokba járok, de túlnyomórészt
itthon edzek.
- Minden versenyzõ vágya az
olimpia. Gondolt már erre, szeretne indulni?
- Persze, az embereknek mindig vannak ilyen céljai. Egyelõre
még elég fiatal vagyok ehhez, hiszen ennél a sportnál az ideális kor
az olimpián 28 év körül van. Nekem még a következõ olimpia, ha
24 évesen részt tudnék venni, nagyon korai lenne. Bõven van idõm
még ezzel foglalkozni, persze a
gondolataimban ott motoszkál,
hogy nem lenne rossz ott lenni.
- A versenyek, felkészülések
mellett mire van még ideje?
- Tavaly érettségiztem a váci
Boronkay György Mûszaki Középiskolában, most elkezdtem levelezõn a Zsigmond Király Fõiskolát,
melynek Nemzetközi Kapcsolatok
Szakára járok – mondta befejezésül Melts András.

Név:
Lakhely:
Születési év:
Csapat:
Edz :
Sportág:
Szakág:
Kerékpár:
Kategoria:
Súly:
Magasság:
Iskola:

Nyelvtudás:
Els OB részvétel:
Támogatók:
Hobbi:
Zene:

Melts András
ÖNÉLETRAJZ
Nagymaros
1984. 12. 05.
Corratec World Team (Németország)
Toni Beretzki (Ausztria)
Mountain Bike
Cross Country, Maraton
Corratec Titan Bow, Corratec World Cup,
Corratec RaceTech One
U23
63 kg
174 cm
Zsigmond Király F iskola
Nemzetközi Kapcsolatok Szak és
Boronkay György M szaki Középiskola és
Gimnázium technikusképz
német fels fok, angol középfok
1995
IKO Corratec GmbH, Oakley, MIELE, Northwave, Born,
SANIPEX Hungaria Kft, MaroSpan, Fagyöngy Faipari Kft.
bicaj, futás, úszás
KoolSavas, Sido, Bushido

2004 Nemzetközi versenyek/Elite-U23
Silberberg Trophy U23 E2
Laaerberg Trophy
Garda Bike Festiv. 90 km
World Cup
World Cup
Cappadocia Cup D2
Lurnfelder Eisenwadl.E1
UCI World Championship
World Cup
Istra MTB Truffle Tour
Parenzana Maraton E1
Alanya Cup E1
Hazai versenyek
Sopron Maraton
Corratec Maraton
Duna Maraton
Magyar Bajnokság U23

Leibniz
Bécs
Gardasee
Madrid
Schladming
Ürgüp
Möllbrücke
Les Gets
Livigno
Porec
Parenzana
Alanya

EREDMÉNYEK
Ausztria
Ausztria
Olaszország
Spanyolország
Ausztria
Törökország
Ausztria
Franciaország
Olaszország
Horvátország
Horvátország
Törökország

5.
3.
3.
120. 29. (u23)
81. 28. (u23)
1.
3.
32.
78. 26. (u23)
1.
1.
4.

Sopron
Nagykovácsi
Budapest
Sopron

1.
3.
2.
2.
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Vadászok bálja A hóborította Fõ tér
Nagymaroson
A bor- és kolbászversenyt követõen ismét hagyományteremtõ
rendezvény volt február utolsó
hétvégéjén városunkban, a vadászbál.
A
Dunakanyar
Kittenberger Kálmán Vadásztársaság február 26-ára meghirdetett
rendezvényére szép számmal jelentkeztek a vadászok és a szórakozni vágyók.
A színvonalas, jó hangulatú
bált Sukerek János, a Dunakanyar
Kittenberger Kálmán Vadásztársaság elnöke nyitotta meg, köszöntve a résztvevõket. Az eseményt részvételével megtisztelte:
Edöcsény András polgármester
úr, Rasman Miklós alpolgármester úr, Bõzsöny Ferenc nyelvész,
rádióbemondó, Köveskúti György
erdészeti, vadászati szakértõ
urak. Bemutatót tartott az Autó
Kocsis Kft Mitsubishi Márkakereskedése egy L200-as terepjárót
kiállítva, továbbá színvonalas fo-

tók készültek a helyszínen azonnal átvehetõen Bányavári Pál vadász és fotós jóvoltából.
A 43 tombola között szép
számmal voltak felajánlások is,
mint Nagymaros Város Önkormányzata, CBA, Skoda Gabi fodrászata, Ormándy Nóra virágüzlete, Mátyás Király Étterem.
A háromfogásos vacsora mellé a MAROS PÉK - Sotkovszky
Mihály jóvoltából friss, ropogós

A hajóállomás felõl csodálatos látványt mutatott a havas Fõ tér
Sukerek János megnyitja a vadászbált

Ingatlantanácsok

pogácsa fogadta a vendégeket,
mindenki örömére. A sikeres bálon a zenét a Heinczinger Zene- A múltkori lapszámban a tulajkar biztosította.
doni lap részeirõl volt szó. Most
a tulajdoni lap III. részérõl kicsit bõvebben írnék. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ néhány fontosabb jogról, illetve tényekrõl. (Ingatlaneladásnál ezért érdemes friss tulajdoni lapot kérni.)

Reméljük hogy a vadásztársaság jóvoltából - immár hagyományként -,jövõre is megismételhetjük még több érdeklõdõvel ezt a rendezvényt Nagymaroson.
SUKEREK JÁNOS,
DUNAKANYAR KITTENBERGER
KÁLMÁN VADÁSZTÁRSASÁG ELNÖKE
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER
IVOR ANDRÁSNÉ
A

RENDEZVÉNYSZERVEZÕ

Tojásfestés a San-Team
szervezésében
A San-Team Szabadidõ Egyesület klubjában szeretettel
várják az érdeklõdõket március 26-án délután 15 órakor tojásfestésre.

Jogok:
- Tulajdonjog: tulajdonjogot
az egész ingatlanra, vagy annak
eszmei hányadára lehet bejegyezni.
- Haszonélvezeti jog: a haszonélvezeti jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetõségre, eszmei hányadra, az ingatlan
természetben meghatározott, illetõleg területileg kijelölt részére is be lehet jegyezni.
- Telki szolgalmi jog: a telki
szolgalmi jog alapján valamely
ingatlan mindenkori birtokosa
másnak az ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa valamely magatartástól tartózkodjék.
- Közérdekû használati jogok: ide tartoznak a földmérési
jelek, földminõsítési mintaterek,
villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, a
vezetékjog, a vízvezetési és bánya-szolgalmi jog.
- Elõvásárlási jog: elõvásárlási jogot egész ingatlanra, egész
tulajdoni illetõségre, ezek eszmei hányadára lehet bejegyezni.

- Vételi jog: a vételi jogot határozott idõre is köthetik.
- Jelzálogjog: a pénzkövetelés biztosítéka. Arra jogosítja a
hitelezõt, hogy ha az adós nem
tesz eleget a kötelezettségének,
a hitelezõ az adós ingatlanának
elárverezése útján juthasson
hozzá a követeléshez.
- Végrehajtási jog: bejegyzése általában bírósági vagy közigazgatási úton lefolytatott végrehajtási eljárással kapcsolatban
kerül sor. Ellentétben a jelzáloggal, ebbe az összegbe a lejárt kamatok és a megítélt költségek is
beszámítanak.
Tények:
- Jogosult kiskorúsága vagy
gondnokság alá helyezése: a kiskorúság vagy a gondnokság alatt
állás a tulajdonos (egyéb jogosult) cselekvõképességét és ennek
folytán rendelkezési jogát korlátozza, illetõleg esetenként kizárja. A kiskorúak-gondnokoltak
jognyilatkozatai rendszerint csak
a törvényes képviselõ beleegyezésével érvényesek. Bizonyos
nyilatkozatot csak a gyámhatóság
jóváhagyásával tehet meg.
- Árverés kitûzése, árverés sikertelensége: árverés az ingatlan-végrehajtás utolsó fázisa. Az
árverés az ingatlannak hatósági
úton való kényszer eladása annak a személynek, aki azért a legtöbbet ígéri, a végrehajtást a bírósági végrehajtó foganatosítja.
HARAMINÉ PAPP ILDIKÓ
INGATLANSZAKÉRTÕ
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MÁRCIUS 18-ÁN
- 18 óra (mûvelõdési központ, Emeleti Galéria): Kötelék – 1 - Új Szalon
Váci Alkotómûvészek egyesületének kiállítása.
- 19 óra (színházterem): „Mozart – karnevál” - Tavaszi Fesztivál nyitómûsor. Horgas Eszter fuvolamûvész Mozart estje. Közremûködik a Váci Szimfonikus Zenekar, vezényel: Farkas Pál. A belépõjegy ára elõvételben: 1800
Ft, az elõadás napján: 2100 Ft.
MÁRCIUS 18-19-20.
Bartók Béla Zeneiskola: Ütõegyüttesek Országos Versenye. A belépés díjtalan!
MÁRCIUS 19.
Családi nap: - 14 órától kézmûves foglalkozás, kirakodóvásár, aula
gyermektáncház: közremûködik a Galga zenekar és a Váczi Néptáncegyüttes
Czinóber Klára és Karánsebessy Balázs vezetésével. A belépés díjtalan!
- 16 óra: A Varázstükör címû mesejáték (színházterem), dr. Eisenbarth Vándorszínpad elõadásában. A belépõjegy ára: 400 Ft;
- 17 óra: felnõtt táncház: közremûködik a Galga zenekar aula és a Váczi
Néptáncegyüttes Czinóber Klára és Karánsebessy Balázs vezetésével. A
belépés díjtalan!
- 18 óra: Indiai táncest (Maklári terem). Fellép: Mészáros Ágnes táncmûvész. A belépõjegy ára elõvételben: 600 Ft, az elõadás napján: 900 Ft.
MÁRCIUS 21-ÉN
- 19 óra (színházterem): a Jahilka ukrán bandura
együttes (képünkön) mûsora a Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat szervezésében. A belépés díjtalan!
MÁRCIUS 22-ÉN
- 18 óra (Végh Dezsõ terem): Vendég, muzsika –
vidám összeállítás a vendégségrõl és a vendégekrõl Bächer Iván írásaiból. Elõadja: Molnár Erika
színmûvész, zongorán kísér: Bächer Iván. A belépõjegy ára: 500 Ft.
MÁRCIUS 23-ÁN
- 19 óra Bartók Béla Zeneiskola: Zenét minékünk, muzsikát! - zenés-verses
elõadóest a francia és magyar szimbolizmus alkotásaival. Elõadják: Dónusz
Katalin – szoprán, Huszár Anita – mezzo szoprán, Cs. Nagy Ildikó – zongora, Görhöny Ádám - vers. A belépõjegy ára elõvételben: 700 Ft, az elõadás napján: 1000 Ft.
MÁRCIUS 24-ÉN
- 17 óra (Kassai Vidor Galéria): Hímes tojás kiállítás. Kiállítók: Bognár László (Budapest), Gyurasics
Tamásné (Törökbálint), Kurucz Zoltán (Vác). Különleges patkolt, áttört, dróthímzett tojások, tojáslámpák
bemutatója. A kiállítást megnyitja: Konczili Anna, a
Dunakanyar Népmûvészeti Egyesület elnöke.
MÁRCIUS 24-ÉN
- 19 óra (színházterem): Edvin
Marton hegedûmûvész (képünkön) koncertje. A belépõjegy ára elõvételben: 2200 Ft,
az elõadás napján: 2500 Ft.
MÁRCIUS 26-ÁN
- 19 óra (színházterem): a színházi világnap alkalmából - Vágy a szilfák alatt, színházi elõadás. A fõszerepben: Koncz Gábor, Gregor Bernadett. A belépõjegy ára
elõvételben: 1700 Ft, az elõadás napján: 2000 Ft.
MÁRCIUS 29-ÉN
- 19 óra (színházterem): Jézus Krisztus Szupersztár – rockopera. Fõbb szerepekben: Makrai Pál, Pintér Tibor. A belépõjegy ára elõvételben: 1500 Ft,
az elõadás napján: 1800 Ft.
MÁRCIUS 31-ÉN
- 19 óra (színházterem): BEST UFF L’ART POUR L’ART - A L’art pour
l’art Társulat legújabb mûsora. A belépõjegy ára elõvételben: 1300 Ft, az
elõadás napján: 1600 Ft.
MÁRCIUS 31-ÉN
- 17 óra (Görög templom kiállító terem): Keresztezõdés - a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége festõ szakosztályának bemutatkozása Vácott. A kiállítás rendezõje: Bárdosi József mûvészettörténész.
ÁPRILIS 1-JÉN
- 19 óra (színházterem): Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni… - költészet
napi ünnepi hangverseny József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából Vác város kórusainak közremûködésével: Harmónia Kórus, karnagy:
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Verebélyi Ákos, Serenus Kórus karnagy: Brusznyai Margit, Vox Humana
Énekkar, karnagy: Lógó Tibor. A belépõjegy ára elõvételben: 600 Ft, az
elõadás napján: 900 Ft.
ÁPRILIS 2-ÁN
- 16 óra (városi könyvtár): Tumbász András fotómûvész Váci képek címû
kiállítása
- 20 óra (mûvelõdési központ kávézõ): Nat Nichols Trió jazz koncertje.
Nat Nichols - zongora, B. Csuhaj Tibor - bass, Mohai András - dobok. A
belépõjegy ára elõvételben: 600 Ft, az elõadás napján: 900 Ft.
ÁPRILIS 3-ÁN
- 19 óra (színházterem) - Marica grófnõ. Közremûködik többek között:
Pintér Tibor, Vörös Edit, Maros Gábor, a Váci Szimfonikus Zenekar, vezényel: Farkas Pál. A belépõjegy ára elõvételben: 2000 Ft, az elõadás napján: 2300 Ft.
ÁPRILIS 4-ÉN
- 19 óra (Bartók Béla Zeneiskola): Kincses Veronika operaénekes és Teleki
Miklós orgonamûvész koncertje. A belépõjegy ára elõvételben: 1000 Ft, az
elõadás napján: 1300 Ft.
ÁPRILIS 5-ÉN
- 14 óra (városi könyvtár): Dizséri Eszter Illik viselkedni címû elõadása a
viselkedéskultúra fejlõdésérõl.
- 19 óra (színházterem): Ghymes koncert. A 20 éves együttes legújabb lemezének bemutatója. A belépõjegy ára elõvételben: 1500 Ft, az elõadás
napján: 1800 Ft.
ÁPRILIS 7-ÉN
- 19 óra (színházterem): Benkó Dixieland Band koncertje. A belépõjegy
ára elõvételben: 1500 Ft, az elõadás napján: 1800 Ft.
ÁPRILIS 9-ÉN
- 18 óra (Emeleti Galéria): Egyszer volt Kisvác… Hörömpõ Gergely fotókiállítása Kisvácról. Köszöntõt mondanak: Fónagy Miklós református esperes és Fekete István fotómûvész. A kiállítást megnyitja: dr. Gyarmati
György történész.
ÁPRILIS 9-ÉN
- 19 óra (színházterem): 25 éves a Gyõri Balett - jubileumi gálaest. Magyarország leghíresebb balett társulatának legnépszerûbb elõadásaiból kaphatnak ízelítõt: Stabat Mater - koreográfus: Robert Cohan, zene: Antonio
Vivaldi; Trójai játékok - koreográfus: Robert North, zene: tradicionális latin-amerikai népzene; A félelem labirintusa - koreográfus: Bombicz Barbara, zene: Dés László; Machbeth - koreográfus: Marie Brolin–Tani, zene:
Piazzola; Paracelsus rózsája - koreográfus: Demcsák Ottó, zene: Ákos,
Ugurkur, Hindemith; Purim, avagy a sorsvetés - koreográfus: William
Fomin, Juhos István „Puttó”; Finálé - koreográfus: Román Sándor, zene:
John William: Részlet A hazafi címû film zenéjébõl. Mûvészeti vezetõ, igazgató: Kiss János, Liszt- és Hevesi-díjas balettmûvész. A belépõjegy ára
elõvételben: 2500 Ft, az elõadás napján: 2800 Ft.

Pest megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság,
VÉSNÖK KFT. Északi csoport
2004/2005. bajnokság, tavaszi idény

19. forduló: 2005. március 13., vasárnap
Felnõtt: 14.30; ifjúsági: 12.30
Nagymaros–Halásztelek
20. forduló: 2005. március 19., szombat
Felnõtt: 15.00; ifjúsági: 13.00
Érd–Nagymaros
21. forduló: 2005. március 27., vasárnap
Felnõtt: 15.00; ifjúsági: 13.00
Nagymaros–Pécel
22. forduló: 2005. április 3., vasárnap
Felnõtt: 16.00; ifjúsági: 14.00
Kerepes–Nagymaros

Locsolóversek
Ákom, bákom, berkenye,
Szagos húsvét reggele,
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot!
*
E háznak van rózsabokra,
Megöntözném, hogy virulna.

A kis kertész fáradsága,
Egy pár tojás a váltsága.
*
Kelj föl párnáidról szép ibolyavirág.
Nézz ki az ablakon, milyen szép
a világ.
Megöntözlek szépen, az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással.
(Magyar népköltések)
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Sváb beszélgetõ kör várják a fiatalokat is

Ez egy „pörgõs”
buli volt
Mindenki megtalálta a maga társaságát

Egyre kevesebben ismerik a marosi sváb nyelvet, pedig jó lenne megõrizni, hiszen ez is a múltunk része. Makrai Ferencnének, a Nyugdíjas Klub vezetõjének és
még néhány marosinak eszébe jutott, jó lenne gyakorolni anyáik, nagyanyáik nyelvét, hiszen ha nincs kivel beszélniük, õk is felejtenek belõle, emellett talán õk is
tovább tudnák adni a jövõ nemzedéknek a marosi nyelvjárást. Tehát aki szeretné
gyakorolni szülei, nagyszülei nyelvét, annak nyitva áll a Mûvelõdési Házban a
Nagymarosi Nyugdíjas Klubon belül szervezett sváb beszélgetõ kör minden hónap 2. és 4. szerdáján 14-16 óráig.

20 éves a Nagymarosi Nyugdíjas Klub
Ezen jeles ünnepségre minden klubtagunkat - s a régi klubtagjainkat is - szeretettel várjuk
2005. április 3-án (vasárnap) 16-órakor a Mûvelõdési Házba.
Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!
NAGYMAROSI NYUGDÍJJAS KLUB VEZETÕSÉGE
MAKRAI FERENCNÉ ELNÖK

Üdvözlet mindenkinek!
Reméljük tetszett mindenkinek a buli, hiszen azt hiszem panasz nem is nagyon lehet rá! Vagy
mégis??
Szerencsére ez alkalommal
nem kellett várnunk a fiatalokra,
mert mindenkinek jó volt az idõpont, azt hiszem. Legalábbis ezzel tudom magyarázni az utóbbi
bulin való kellemetlenségeket!
Az a lényeg, hogy fél 9-kor
kezdtünk és ezt szinte mindenki
meg is tudta jegyezni. A meghívottak nagy része ott volt, sõt még
néhányan csatlakoztak is hozzájuk. Ennek ki örült, ki nem!
A buli ez alatt folyamatosan
„pörgött” és kb. 11 órára eljutott
olyan szintre, amikor a nagyma-

rosi fiatalok már jól érezhetik
magukat. Ismételten sikerült formálni a jókedvet, a jó hangulatot és a mûvelõdési házban kisebb-nagyobb kárt tenni! A buli
szerencsére jól ment tovább, teljesen a végéig. Mindenki megtalálta a maga társaságát, táncoltak, romantikáztak, s a humorizálás sem volt elhanyagolva!
Hajnal 2 környékén sajnos be
kellett fejeznünk, de sikerült ezt
megértetni mindenkivel, s így
mindenki hazaballagott. Persze
minket még vártak meglepetések
takarítás ügyben, de megért
ennyi áldozatot, hiszen a marosi
fiatalok unalmát elvettük egy estére!
NAFIA-GYÕZI

Farsangi mulatság

Évfordulónaptár
MÁRCIUS - Böjtmás hava
Március 1.

- a polgári védelem világnapja;
- a nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi napja;
1875. március 4-én született gróf Károlyi Mihály;
1475. március 6-án született Michelangelo, a reneszánsz
nagy alkotója;
1875. március 7-én született Maurice Ravel, a Bolero komponistája;
1955. március 11-én halt meg Sir A. Fleming, a penicillin felfedezõje;
Március 15. - nemzeti ünnep: az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc ünnepe;
- a magyar sajtó napja;
- Kr. u. 180-ban e napon hunyt el Marcus Aurelius
római császár hazánk földjén;
Március 19. - a cigányság világnapja;
1895. március 19-én forgatták az elsõ filmet
a francia Lumiere fivérek kinematográffal;
1955. március 19-én készítette el az elsõ tranzisztoros számítógépet
a Bell Társaság;
Március 21. - a faji megkülönböztetés elleni küzdelem napja;
- 1685-ben e napon született a legnagyobb német
barokk zeneszerzõ: J. S. Bach;
Március 22. - a víz világnapja;
Március 23. - meteorológiai világnap;
1900. március 23-án halt meg Zsolnay Vilmos, akinek kerámiái
Nagymaroson is láthatók az iskola homlokzatán;
Március 24. - a tuberkolózis elleni küzdelem világnapja;
Március 25. - nagypéntek, Jézus kereszthalála;
Március 27. - húsvétvasárnap, feltámadás ünnepe;
1885. március 29-én született Kosztolányi Dezsõ;
1900. március 31-én született Szabó Lõrinc.

Az alapítványi bált megelõzte az iskola farsangi bálja. Képünkön
a negyedikesek farsangi mulatsága látható

Nagymaros
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Városunk március havi programajánlata
( Február 27-tõl március 10-ig: Középülettervezõ építészhallgatók
kiállítása
Helyszín: mûvelõdési ház
( Március 4. 18 óra: Cédrus Uni “És mégis magyarok” - A csángók
Helyszín: felsõ iskola
( Március 5.: Kovács Andrea grafikus- és festõmûvész
kiállításának megnyitója
Helyszín: mûvelõdési ház
( Március 11.: A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola
március 15-i emlékünnepsége
Helyszín: mûvelõdési ház
(
(Március 12.: Szabó Tímea zongorakoncertje
Helyszín: mûvelõdési ház
( Március 13.: IX. Duna Menti Zöldsport Fesztivál - szupermaraton
váltóállomás Nagymaroson 12-14-óra között Dömösi átkelésnél,
és a hajóállomásnál
( Március 15. 10 óra: városi ünnepség, 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc évfordulója, nemzeti ünnep
Helyszín: mûvelõdési ház
( Március 18.: Beszélgetõest Polcz Alen pszichológussal
Helyszín: mûvelõdési ház
Rendezõ: ANNA Klub

Áprilisi elõzetes:
( Április 1.: Teadélután
Helyszín: mûvelõdési ház
Rendezõ: ANNA Klub
( Április 3.: Nyugdíjas Klub 20. évfordulójának emlékünnepsége
Helyszínek: mûvelõdési ház, kõszínpad
Rendezõ: nyugdíjas klub

Ügyeletek
Orvosi ellátás:
Hétköznapi ügyelet este 6 órától reggel 8 óráig. Sürgõs esetben a készenléti ügyeletes a 27/354-180-as telefonszámon érhetõ el.
Hétvégi ügyelet: szombaton reggel 8 órától hétfõ reggel 8 óráig. Az ügyeletes orvos a 27/354-180-as telefonon érhetõ el.
Fogászat:
Szombat 8-tól 12 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig
- március 5-6.:
dr. Dobó Katalin
Szõdliget, Tinódi u. 18-20. Tel.: 27/590-345
- március 12-13.:
dr. Gedeon Tamás
Vác, Szent János u. 16. Tel.: 27/302-633
- március 19-20.:
dr. Havassy Veszela
Rád, Petõfi u. 8. Tel.: 27/374-274
- április 2-3.:
dr. Hevér László
Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 27/302-524
Minden beavatkozás térítésköteles!
Gyógyszertár:
Március 7-tõl:
Március 14-tõl:
Március 21-tõl:
Március 28-tól:
Április 4-tõl:

Fekete Kígyó Gyógyszertár
(Vác, Széchenyi u. 37. Tel.: 312-338)
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)

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Macskás Tibor és Pataki Katalin fia: Tibor
Haniberger Károly és Hártó Izabella fia: Károly Koppány
Szokob Zoltán és Kõvári Tímea fia: Márk
Elhunytak:
Szilvássy Árpád Sándor
Hortobágyi József
Kramár István
(Lezárva: 2005. február 22.)

Szomszédolás – régiós
programajánló
Március
KISMAROS
március 20. - 18 óra – Teleház
- Filmklub: A lator
- péntekenként kb. 18.25-tõl – sajbázás, a templomtól nézhetõ
áprilisi elõzetes:
április 1. - 16 óra - Teleház
Hagymás István fotómûvész és író irodalmi estje
április 2. - 16.30 - templom, cserkészotthon
- Opus Dei találkozó

SZOB
- március 26-ig látható a szobi Börzsöny Múzeumban Simon M.
Veronika Munkácsy- és Krúdy emlékérmes festõmûvész kiállítása

VERÕCE

Mûvelõdési Ház
március 11. péntek - 19 óra
- Világjárók Klubja: Brazíliai utazás Lippai Zsuzsanna
vetítéssel egybekötött útibeszámolója. Belépõdíj: 250 Ft
március 15. - 14.30 óra
- színházlátogatás Budapestre a Pesti Színház Dzsungel Könyve
címû elõadásának megtekintése
március 18.péntek - 18 óra
- az Egressy Béni Zeneiskola tanárainak hangversenye
március 18.péntek - 19 óra
- Világjárók Klubja: Burma Zsuppán Zsuzsa vetítéssel
egybekötött úti beszámolója
március 19. szombat - 17 óra
- a Verõcei Fészek III. összejövetele Részletek fotográfiák
a Salföldi Pajta Galéria gyüjteményébõl, majd a Dunakeszi
Pinceszínház Molière: A Fösvény címû mûvének bemutatása
március 21. hétfõ - 16.30 óra
- Ezoterikus klub

VÁC
- március 8-tól április 9-ig Váci Tavaszi Fesztivál (részletes program a 17. oldalon)
Március 15. – 18 óra – mûvelõdési központ
- ünnepi hangverseny – közremûködik a
Váci Szimfonikus Zenekar, vezényel Farkas Pál.
A belépés díjtalan!
- március 30. – 18 óra – Galamb utcai Oktatási Központ
- Ahol az ég és föld összeér - dr. Stella Leontin atya vetítettképes
elõadássorozata Szent Teréz és városa Avila
- március 31. – 19 óra – Credo-ház
- Kalotaszegi táncház - vezeti: Ónodi Béla,
zene: Blaskó Csaba és tanítványai

VISEGRÁD
március 18. - Mátyás Király Mûvelõdési Ház
- A világ futballcsillagai A-Z-ig címû kiállítás megnyitója
március 19.
- sajbázás - helyszín: Duna-part
március 22. - Mátyás Király Mûvelõdési Ház
- Kunkovács László néprajzkutató diaképes elõadása a
mûvelõdési házban. Sziklarajzok, kõemberek, áldozóhelyek
Belsõ-Ázsiában címmel
A programok idõpontjáról érdeklõdni lehet a 26/398-128-as telefonszámon.

ZEBEGÉNY

április 1.
Végh Alpár Sándor Magyarország erõközpontja a Dunakanyar
címmel elõadást tart.
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Szemelvények dr. Seregi György Nagymarosi Naplójából

Városfejlesztés

Ezt a Nagymarosi Naplót unokám 1988-ban kezdte írni. Õ már az
elsõ oldalon megadta utasítását, hogy "Ebbe a könyvbe csak szépen lehet írni!" Én, a nagyapa, aki immár tizenöt éve folytatom az
általa megkezdett napló írását, ezt mindvégig igyekeztem betartani. Hogy mint sikerült, majd az olvasó eldönti azokból a szemelvényekbõl, amelyeket a Nagymaros címû lap hónapról-hónapra közöl, amelyben nagy segítségemre van a közben felcseperedett leány unokám, Panni, aki igen járatos a fájlok világában és írásaimat az elektronikus számítástechnika módszerével leírja, lektorálja, bírálja és küldi e-mail-en a szerkesztõségbe, vagy CD-re teszi a
mai korszerû igényeknek megfelelõen.
Félig-meddig hívatlanul, féligmeddig nagymarosi lakósként – de
teljes egészében olyan polgárként,
akit a város fejlesztése minden szempontból érdekel – mentem el arra a
megbeszélésre, amit az említett
tárgykörben Edöcsény András polgármester és Gauder Péter tartott a
helyi vállalkozók részére.
Gauder Péter akit a városfejlesztési koncepció kidolgozásával megbíztak ismertette, hogy az eddigi
többlépcsõs konzultáció eredményeképpen körvonalazható a fejlesztés
lényege: a helyiek egy nyugodt, csendes kisvárost szeretnének, ahol szépen, boldogan lehet élni, ahol tiszta
a levegõ, lehet sportolni, kirándulni
és ahol mindezt a kellemes légkört a
turisták tömege tülekedésükkel, hangoskodásukkal nem zavarják. A turistákat persze nem kell elzavarni, ha
csendben sétálnak, minél többet költenek (de mire?) és utána minél elõbb
eltûnnek. Várják az ötleteket, hogy
ilyen jól nevelt turistákat (persze szigorúan meghatározott számban) hogyan, miképpen lehet ide csábítani.
A fejlesztések gyakorlati teendõit, fentiek megvalósítását pedig maguknak a polgároknak, illetve az általuk létrehozott egyesületeknek
kell kitalálni. Így – akár
Münchausen báró, aki magát emelte fel saját hajánál fogva – úgy kell
az innovatív marosiaknak felemelni saját városukat a csendes fejlõdés irányába.
Az ipart a várostól távol kell tartani, ipari parkról szó sem lehet és a
bevásárló központok, szupermarketek telepítése annál jobb, minél
messzebb van a Dunakanyartól.
Miközben hallgattam ezt az idilli koncepciót, otthon, naplóm révén
az alábbi hozzászólást fabrikáltam:
Tisztelt Polgármester Úr, Hölgyeim és Uraim!
Ne vegyék nagyképûségnek, ha
én is hozzászólok városuk, városunk
fejlesztési kérdéseihez. Erre az jogosít fel, hogy harminchét éve élek
„félig” itt, hogy „meddig” az csak a
jóistentõl függ. Elõször is azt javasolom Gauder Péternek, hogy mielõtt véglegesíti koncepcióját, men-

jen fel a nagyvillámi kilátóba és nézzen át a túloldalra, Nagymarosra. A
látképet a Kõkeresztek címû napló
jegyzetemben leírtam. Itt csak azt
emelném ki, hogy a város feletti
dombokon, hegyeken talán ezernél
is több hétvégi ház, nyaraló bújik
meg, melyekben egy nyári hétvégét
több ezren töltik. Ezek száma a helyi lakosság számát biztosan meghaladja. Ha számszaki adatokra kíváncsi – amit merek remélni – kérdezze meg a pontos adatokról a polgármesteri hivatal adóügyi osztályát
, vagy Rasman Miklóst, a CBA vezetõjét, hogy mennyi a forgalmuk
februárban és mennyi augusztusban.
Az átmenõ turistaforgalomról (hány
személy, hány autó) pedig pontos
számadatokat kaphat a kompot kezelõ kft vezetõjétõl. Ez sem elhanyagolható, hiszen õket is ide kéne
kötni legalább egy fél napra.
Nagymaroson tehát nem kell
csendes turistákat ide csábítani, országos propagandát folytatni, erre a
célra temérdek pénzt, ötletet áldozni. Itt vannak 20-30 éve, az önök
orra elõtt lábatlankodnak tavasztólõszig a hétvégeken és nyáron sokan
hetekig, a nyugdíjasok hónapokig.
Az idegenforgalom legnehezebb része tehát – vagyis a vendégek ide
csábítása – rég megoldott. A kevésbé nehéz része van tehát hátra: itt
kell tartani a nyaralótulajdonosokat,
a „homo víkendest” (akikrõl még
írni fogok) minél hosszabb idõre,
hogy civilizált körülmények között
jól érezze magát, minél többet költsön és együtt élvezze a helyiekkel a
jövõ csendes, nyugodt, élhetõ kisvárosát. Azt kell tehát kitalálni, hogy
a közeli hegyekben karbantartott sétautak, pihenõhelyek, kilátók legyenek, hogy tavasszal és õsszel lehessen kirándulni, hogy pl. legyen egy
megfizethetõ
vendéglõ
a
kövesmezõi autós parkírozónál,
ahonnan az ország legszebb kilátása élvezhetõ. Nyáron legyen kijelölt
dunai strand és vízi-élet a szükséges infrastruktúrával, igazi csónakházzal, motorcsónak tárolókkal, gépesített vízrebocsátási lehetõséggel,
kultúrált vendéglátással. Pályázni

kellene fedett uszoda (horribile
dictu: élményfürdõ), tornacsarnok,
fedett és nyitott teniszpálya, kuglipálya, fittnesz terem stb. építésére,
ahol egész évben lehet úszni, sportolni, játszani a marosi iskolásoknak, felnõtteknek és a homo víkendesnek, hogy ne csak a hétvégét, hanem az egész szabadságát itt töltse.
Az se baj, ha egy jópofa sört meg
lehet inni a mozgás közben elvesztett folyadék pótlására. Télen pedig
síbusz járatokat kellene szervezni a
Nagyhideg-hegyre vagy akár
Zebegénybe.
Ne mondjanak halálos ítéletet
minden iparágra és fõleg ne a szolgáltató iparra, a motorcsónak-, a kerékpár-, a gépkocsi javító mûhelyekre, az építõipar szerteágazó szakmáira, a modern informatika mûvelõire, a kerékpár- a bringó-hintó kölcsönzõire, bérbeadóira. Hölgyeim és
Uraim! Önök akkor fognak nyugodtan élni csendes városukban, ha mellesleg dolgoznak és itt van munkalehetõségük. Az élhetõ városhoz ez is

hozzátartozik, még ha némi zajjal is
jár.
Ha „élhetõ” a város télen-nyáron, a kisemberek mellett ide fognak jönni a jómódú polgárok, az
újgazdagok és a vállalkozók is. Ne
gyárakat építsenek, hanem itt pihenjék ki a napi hajszától meggyötört
idegrendszerüket, itt költsék el a kikapcsolódásra szánt pénzüket. Ehhez rendezni kell a nyaralóövezeteket (pályázati pénzekkel, a nyaralók
és befektetõk bevonásával), ki kell
építeni a normál méretû utakat, parkírozókat, a közvilágítást, a modern
infrastruktúrát, hogy a kádári korszakban épített sufnik, faházak helyett normális, a XXI. századi igényeknek megfelelõ nyaralók, családi házak épüljenek. Itt kellene belépnie a Szabados úr által javasolt
„abroncsnak”, vagyis aki rendezi (a
fejlesztési terv alapján), irányítja,
szervezi, összefogja és részben finanszírozza ezt a folyamatot, hogy
a spontán fejlõdés összevisszasága
és anarchiája helyett terv szerinti elképzelések valósuljanak meg. Az
„abroncs” csak az önkormányzat lehet, õ tudná a nyaraló övezetet rendezni, a városhoz nõtt - erre alkalmas - részét pedig fokozatosan lakó
övezetté nyilvánítani, magába integrálni. Ekkor valósulhatna meg igazán az önök elképzelése, mely egy
frappáns francia mondás szerint:
„plus ça change plus c´est la même
chose”(mentül inkább változik, antul inkább ugyanaz marad).
Ha a nyaralók fokozatosan „telelõkké” is válnak, többet vásárolnak,
építkeznek, igénybe veszik a szolgáltatásokat és mindebbõl a marosiak
profitálnak és igaz lehet - eléggé el
nem ítélhetõ - véleményem: „nem baj
ha az önkormányzat szegény, ha a
polgárok gazdagok”.

2005. február 12.

Útiterv Nagymaros
város megújításához
Elkészült településünk Városfejlesztési Koncepciója és Városfejlesztési
Akcióterve második szakaszának munkaközi anyaga a “FEJLESZTÉSI
ALAPELKÉPZELÉS/KONCEPCIÓVÁZLAT, … útiterv Nagymaros városának megújításához”. A közel 50 oldalas dokumentum építve a megelõzõ szakasz és a január hónapban megtartott megbeszélések, civilszervezeti találkozók tapasztalataira meghatároz átfogó, valamint speciális célokat is. Ezeknek megfelelõen az alkotók öt operatív programot vázolnak fel,
melyek az alábbiak:
- Helyszínfejlesztés/Környezetfejlesztés/Településfejlesztés
- Település-termék fejlesztése
- Szervezetfejlesztés/menedzsment-fejlesztés
- Humán erõforrás és innovációs készségfejlesztés
- Kommunikáció, marketing
Amennyiben a képviselõ - testület továbbra is egyetért a felvázolt iránnyal
és feladatokkal a koncepció tervezés következõ fázisában a konkrét feladatok kerülnek meghatározásra. Az önkormányzati bizottságok és a testületi
véleményezések után a még szélesebb körû nyilvánosság megteremtése érdekében, terveink szerint az anyag rövidített változatát az újságban megjelentetjük.
Eddigi segítõ együttmûködésüket köszönjük, valamint a továbbiakban
is kérjük és várjuk, városunk jövõjét érintõ gondolataikat, hozzászólásaikat, melyeket megküldhetnek a pmkabinet@nagymaros.hu postafiókra.
GÁVEL PÉTER
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Állatvédelmi
sorok
AZ ÁLLATBARÁTOK KLUBJA 2005. A Máté Állatvédelmi
Közhasznú Alapítvány az általános
iskolában mûködõ Állatbarátok
Klubja segítségével február hónapban rongygyûjtést rendezett a váci
Zöld Menedék számára. Az iskola
tanulói a szülõk segítségével tekintélyes mennyiségû meleg holmit
gyûjtöttek össze a fázó kutyakölykök és idõs kutyák számára.

ÁLLATORVOSI TANÁCSOK.
Szívbetegségek jelei: kutyák és macskák szívbetegségére akkor kell gondolnunk ha kedvencünk fáradékonnyá
válik, köhög, súlyosabb esetben fulladhat is. Elég gyakori, hogy a hátsó
lábak, a has alja, kan kutyáknál a tasak megduzzad, vizenyõssé válik.
A már kialakult szívbetegségek
zöme sajnos nem szüntethetõ meg,
de sok esetben jelenõsen meg-

A szorgos gyûjtõk a gyûjtött holmikkal
A lelkes állatbarátok a következõk voltak:
1. a osztály: Ferbert Fanni,
Maurer Fruzsina, Gláz Dóra,
Heier Péter, Dobó Máté, Wozner
Lilla, Rudolf Lilla, Zoller Anna.
2. a osztály: Tar Bálint és
Scultétyné Jung Erzsébet.
2. b osztály: Cserni Henrietta, Szilágyi Zsófia, Radics István,
Bodor Adrienn.
3. a osztály: Scheirich Bálint,
Lakati Krisztián, Kellner Balázs.
3. b osztály: Bachor Levente,
Bodor Barnabás, Heincz Regina.
A gyûjtésre való felkérés Maurer
Jánoson át történt, aki jó szívvel
magára vállalta az összegyûjtött holmiknak elszállítását, melyet ezúton
is hálásan köszönünk. A szállítmányt
nagy örömmel és hálásan fogadták a
Zöld Menedéknél.
DEMETER ENIKÕ

gondoskodjunk jó elõre jó minõségû szénáról, zabról és ivóvízrõl és ne
etessük õket zöldfélékkel, száraz kenyérrel, káposztával.
DR. D ROBILICH JÁNOS

talán csak tudatlan és sokszor kegyetlen?) kedvencállat tartás nagyon nehezen érthetõ, hiszen ezek
az állatok is érzõ élõlények és arról pedig nem õk tehetnek, hogy a
gazdi, aki befogadta õket csak késõbb jött rá arra, hogy tartásuk túl
sok idõt és türelmet igényel!
VON-BENKO MARIAN

Máté, a múlt év augusztusában,
szolgálat közben, a kompon
súlyos balesetet szenvedett
komp kutya, öthónapos gondos ápolás után, végre újra révbe jutott. Közel másfél évtizedes szolgálat után, jól megérdemelten, nyugállományba
vonult. Szeretõ, új gazdira talált, ahol házon belül lakik, játszó pajtása van és nagyon jól
megy a dolga. Idõnként átlátogat a komppal (mint vendég)
Visegrádra, különösen a Révbüfébe szeret betérni, ahol régi
barátai, az Ormándy házaspár
és sok büfét látogató vendég,
mindig nagy örömmel fogadja.

A MÁTÉ ÁLLATVÉDELMI
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY.
Akit kicsi kora óta az állatok szeretetére és becsülésére neveltek, annak
a Nagymaroson való sétálás sok megdöbbentõ látvánnyal szolgálhat. Ezek
közül néhány példa: fiatal és öreg kutyák, sokszor rövid szõrûek, kint vannak az udvaron a legnagyobb hidegA közelmúltban, több jószívû
ben is, kellõ védelem nélkül. Mások
egy lánc végén élik le nyomorult éle- állatbarát, adójának 1 százalékát
tüket ugyanabban az elhanyagolt kör- fel akarta ajánlani Alapítványunk
nyezetben. Van olyan udvar, ahol egy javára. Nagy sajnálattal kell közöl-

Máté kedvenc helyén (korábbi felvétel)

hosszabbítható állatunk élete, akár
tünetmentessé is tehetõ a megfelelõ nagy kutya és egy kis kutya lakik
együtt, s amikor valaki a kerítés melgyógyszerek használatával.
lett elmegy, a nagy kutya gyakran neki
HÚSVÉTI NYUSZIK. Húsvét kö- esik a kisebbnek, az meg fájdalmában
zeledtével a kisnyulak ajándékozásá- vagy félelmében üvölt. Sok kutya
nak problémája is felvetõdik. Az át- kóborol magányosan Nagymaroson,
lag háztartásban manapság csak ke- ezek kiszabadulhattak a kerítésen át,
vés helyen vannak meg a szakszerû de az is lehet, hogy a gazdi (másokra
állattartás feltételei, ezért aztán a való tekintet nélkül) kiengedte sényuszik zöme vagy elpusztul a szá- tálni, vagy ami a legszomorúbb, egymára nem megfelelõ körülmények szerûen kidobta, mert terhére vált.
Vidámabb dolgok is akadnak: demiatt, vagy miután megunták õket….
Néhány praktikus tanács azok- cemberben három kutyát fogadtak be
nak, akik élõ nyuszival szeretnének jószívû állatbarátok. Ezek közül az
egyik csak 6 hetes volt és még az anyja
örömet szerezni gyermekeiknek:
Kérjünk kölcsön nyulat néhány táplálta. Vajjon mi történt az ugyanazon alomból származó kiskutyákkal?
órára, ne vásároljuk meg õket!
Az emberek többsége a saját érHa mégis nyuszit veszünk: legalább 2-3 hónapos legyen, készítsünk zéseivel kapcsolatban rendkívül érzészámára otthonos búvóhelyet, ne keny, vajon miért nem terjed ki ez az
rémísszük õt hajszolással, a nyuszi érzékenység az úgynevezett kedvenc
nem olyan szelíd, mint egy kiscica, állataikra is? A nemtörõdöm (vagy

nünk, hogy a jelenleg érvényes rendelkezések értelmében, ezt legelõször csak 2006 elején fogadhatjuk
el. Idén postai befizetõ csekken
történõ átutalással támogathatják Alapítványunkat, lehetõvé
téve az állatok védelme és megsegítése érdekében tett közhasznú tevékenységünk egyre szélesebb körben történõ végezését.
VON-BENKO FERENC

A kedvenc állat nem
játékszer, tartása
nemcsak egy pár
szabadságos hétre szól,
hanem az állat egész
életére!
MÁTÉ ÁLLATVÉDELMI
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KÉRJÜK, TÁMOGASSANAK, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!

Postai befizetõ csekkek az Állatorvosi rendelõben, a Bethlen vendéglõben, a Könyvtárban, és a Révpénztárban találhatók.
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Szobafestést,
mázolást, tapétázást,
küls -bels hangés h szigetelést,
gipszkartonozást
VÁLLALUNK!
RADICS KÁROLY
Telefon: 30/999-2714

Gyógymassz r vállal:
T Masszírozást T Talpmasszázst
Bejelentkezni lehet:

06-30/532-3770, 06-27/354-374

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

Rózsahegyi Anna

06-30/9649-145
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.
Haraminé Papp Ildikó

Nagymaros
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Szépség Egészség Stúdió
Kozmetika - T
ermészetgyógyászat
Természetgyógyászat
Problémás bõrök személyre szóló, külsõ-belsõ kezelése
természetes módszerekkel és anyagokkal!

Szûcs Éva
Szív u. 19.
Bejelentkezés: 06-20/333-4008, 06-27/356-312
AVON-TERMÉKEK
A Kozmetikában megvásárolhatók.

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
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Nagymaros,
Magyar utca 21.

MÁRCIUS 5-tõl 31-ig

Mátyás kenyér 750 gr
Mátyás kenyér szeletelt - csomagolt 750 gr
Fonott kalács 250 gr
Fonott kalács 500 gr
Foszlós mazsolás-kakaós kalács 500 gr
8 lapos Réteslap (kézi)

105,- Ft
119,- Ft
95,- Ft
179,- Ft
179,- Ft
99,- Ft

Fagyasztott zöldborsó (Télikert) 1 kg
Fagyasztott sárgahüvelyû bab (Télikert) 1 kg
Fagyasztott franciasaláta keverék (Lédó) 450 gr
Fagyasztott leveszöldség (Lédó) 450 gr
Fagyasztott karfiol (Lédó) 450 gr
Fagyasztott baromfi vagdalt (Frozen) 1 kg

359,- Ft
359,- Ft
169,- Ft
179,- Ft
179,- Ft
499,- Ft

Sana Margarin kocka 250 gr
Topping Star tejszínhab spray 250 ml
Edami sajt 1 kg
Német Edina tömbsajt 1 kg
Adela margarin 500 gr
SOLE Trappista (fel) 1 kg
MIZO Trappista 1 kg
Bulgár Feta sajt 1 kg
SOLE UHT 2,8 % dobozos tej 1 l
CBA UHT 1,5 % dobozos tej 1 l

65,- Ft
169,- Ft
965,- Ft
865,- Ft
109,- Ft
995,- Ft
995,- Ft
995,- Ft
135,- Ft
125,- Ft

Grill tyúk (Pesti Bar.) 1 kg
Füstölt - darabolt lapocka 1 kg
Kötözött sonka 1 kg
Füstölt - fött tarja 1 kg
Füstölt - darabolt comb 1 kg 7
Lángolt karaj (Surjányi hús) 1 kg
Kolbásszal töltött karaj (Surjányi hús) 1 kg

299,- Ft
699,- Ft
699,- Ft
769,- Ft
69,- Ft
1095,- Ft
1095,- Ft

Kiss Torma (ecetes) 200 gr
Kiss Torma (ecetes) 350 gr
Mustár (Nektavin) 500 gr
Pack-Ing mák 250 gr
Mazsola olasz 250 gr

99,- Ft
145,- Ft
129,- Ft
79,- Ft
89,- Ft

Dr. Oetker Édes Pillanatok krémpud. van-csok. 53 gr
Dr. Oetker Édes Pillanatok tejbegríz vanília 53 gr
Dr. Oetker Díszdoboz (8 db puding)
La Palma Bab (chilis-kidney-fehér-pard.) 400 gr
Jasmine szardinia (olaj-par-chilis) 125 gr
Mini csem. sárgadinnye aszalt gyüm. (Kalifa) 100gr
Sósmogyoró (Kalifa) 100 gr

79,- Ft
79,- Ft
599,- Ft
79,- Ft
85,- Ft
159,- Ft
65,- Ft

Family Star Narancs üditõ 2 l
Szobi üditõ több ízben (Tetra) 12 %-os 1 l

49,- Ft
75,- Ft

Brölio napraforgó étolaj 1 l
Fiesta Brava olivaolaj 1 l
Kristálycukor 1 kg

249,- Ft
595,- Ft
199,- Ft

Sport szõlõcukor családi 250 gr
Milady marcipán desszert 180 gr
Candy szemenként csom. cukor 100 gr
Töltettlen szemenként csom.gyüm. cukor 400 gr
Danasita Swiss Roll (több ízben) 250 gr
Milchgenuss táblás csokik (több ízben) 100 gr

199,- Ft
699,- Ft
89,- Ft
239,- Ft
139,- Ft
89,- Ft

Del Castello olasz tészták (durum) 500 gr
Mary-Ker tészta 4 toj. (orsó-f. metélt-rövidcsõ) 500 gr

89,- Ft
169,- Ft

Fagyasztott mexicói keverék (Télikert) 1 kg

359,- Ft

Majonézes burgonya dobozos 200 gr
Francia saláta dobozos 400 gr
Kaszinótojás dobozos 2 db-os

99,- Ft
185,- Ft
165,- Ft

Padicao inst. kakaó 800 gr 445,- Ft
Díszdobozos Nescafe Classic 300 gr
Jacobs Merido vak. 125 gr
Tchibo Family vak. 250 gr
Tea World gyüm. filter tea 20*1,5 gr
OWL instant citromos tea 10*20 gr
OWL instant kakaóital 10*20 gr

1795,- Ft
129,- Ft
319,- Ft
99,- Ft
255,- Ft
255,- Ft

Radegast dob. sör 0,5 l
Rocky Cellár dob. sör 0,5 l
Villanyi Merlot (Csányi P.) 0,75 l
Villanyi Cabernet Sauvignon 0,75 l
Halasi olaszrizling (száraz) 0,75 l
Halasi Kékfrankos (száraz) 0,75 l
Szent István pezsgõ (édes-száraz) 0,75 l

105,- Ft
105,- Ft
675,- Ft +üv
825,- Ft +üv
269,- Ft +üv
319,- Ft +üv
399,- Ft +üv

Moltex nedves törlõkendõ 72 db-os
Happy prémium pelenka midi 32 db-os

429,- Ft
1095,- Ft

Happy prémium pelenka maxi 28 db-os
Happy prémium pelenka junior 24 db-os
Sissi intimbetét 9 db-os
Blick univerzális tisztitószer 1000 ml
Blick mosogatószer 1000 ml

1095,- Ft
1095,- Ft
155,- Ft
199,- Ft
165,- Ft

Mc Bride Nova hajlakk 450 ml
Mc Bride Nova hajhab 200 ml
Aquafresh fogkrém 75 ml
Fa Men after shave (Amazon-oceán) 100 ml
Fa deo 25 ml

549,- Ft
365,- Ft
139,- Ft
799,- Ft
299,- 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 TART!!!

