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A tartalomból

polgárváros, királyi panorámával

A város 2006. évi költségvetése
A költségvetési rendelet-terve-
zet a jogszabályokban elõírt
tartalommal és módon került
beterjesztésre. A tervezetet a
bizottságok összevont ülésen
megtárgyalták, módosító ja-
vaslattal nem éltek. Ezt köve-
tõen a képviselõ-testület a
2006. február 20-i ülésen,
hosszas vita után, megalkotta
a 2006-os költségvetési rende-
letet.

A város idei költségveté-
sének fõösszege 1,1 milliárd
forint, mely 207 millió forint
mûködési és 50 millió forint
felhalmozási hiánnyal számol.
A mûködési hiány azt jelenti,
hogy az intézményrendszer
napi mûködésének fenntartá-
sához: a dolgozók bérének és
a közterheknek, a mûködéshez
szükséges villany-, gáz-, víz-
telefonszámláknak a kifizeté-
séhez, az apróbb karbantartás-
okhoz és egyéb (pl: óvodai já-
ték, kréta, stb.) költségek
ennyivel haladják meg a bevé-
teleket. A felhalmozási hiány
abból ered, hogy több beruhá-

zást tervezünk, mint amennyi
a városfejlesztésre fordítható
bevétel. Felújításra és felhal-
mozásra – melynek forrása
nagy részben ingatlan-értéke-
sítés - 324 millió forintot ter-
veztünk. Ilyen kiadás például
az iskola egy részének terve-
zett tetõcseréje, vagy a közte-
rületi padok, szemetesek cse-
réje, a Fõ tér felújítás, és a
Mainzi utca burkolat-cseréjé-
nek önrésze, játszótér építése,
az ügyfélszolgálat, vagy a
helytörténeti múzeum kialakí-
tása. A teljes lista a rendelet-
ben található meg.

Talán egy egyszerû példával
tudnám a mûködési és a fejlesz-
tési tételek közötti különbséget
bemutatni: ha a családi háztar-
tásban élelmiszert veszünk, ki-
fizetjük a gáz-, víz-, telefon-,
vagy kábelTV számlát, megja-
víttatjuk a gyerek cipõjét – az
mûködési költség. Ha kicserél-
jük a rossz ablakot, kifestjük a
szobát-, vagy beépítjük a tetõ-
teret az felhalmozási költség.

» folytatás a 4-5. oldalon

“Amikor a gonoszok összefognak, akkor az igazaknak is egyesülniük kell,
mert különben egyenként fognak elhullani sajnálatra sem méltó

áldozatként egy hiábavaló küzdelemben”
(WINSTON CHURCHILL)

Petõfi Sándor:
A nemzethez

(részlet)
Konduljanak meg a
                           vészharangok!
Nekem is egy kötelet kezembe!
Reszketek, de nem a félelemtõl;
Fájdalom és düh
                      habzik szivembe’!

Fájdalom, mert düledék
                                   hazámra
Uj viharnak közeledtét látom,
És düh, és düh, mert
                   tétlenkedünk, mert
Nem szakad le szemünkrõl
                                   az álom.

Pillanatra fölriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj van
                               a világban?

És a másik oldalára fordult,
S mostan ujra aluszik javában.

Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
Aki ott az elsõk közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!

Ébredj, hazám, mert ha
                    most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi idõd
                                  lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!

Föl, hazám, föl! százados
                                mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
“Mindent nyerni, vagy
                    mindent veszítni!”
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.

(Pest, 1848. augusztus)

Emlékezés a márciusi ifjakra

Új tetõt és tornyot kap
a kálvária kápolna

Az elmúlt évben az egyházközség a Nemzeti Kulturális Alap
pályázatán 2,5 millió forintot nyert a felsõ kápolna tornyá-
nak és tetõszerkezetének felújítására.

» folytatás a 3. oldalon

 A korrekt tájékoztatás jegyében   6. oldal
 Emlékezés Bársony Istvánra   7. oldal
 Az iskola alapítványi bálja   8. oldal
 Emlékezés a kommunizmus áldozataira   9. oldal
 Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület  11. oldal

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2006. március 15-én, szerdán 15 órakor kez-
dõdõ 1848-as forradalom és szabadságharc
158. évfordulója alkalmából rendezendõ váro-
si ünnepségre a mûvelõdési házba.

Ünnepi beszédet mond dr. Harrach Péter or-
szággyûlési képviselõ, a parlament alelnöke.

Közremûködnek a Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Mûvészeti Iskola tanulói és a Nagymarosi Férfikórus.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Nagymaros Város Képvise-
lõ-testülete február hónap-
ban kétszer ülésezett 13-án
és február 20-án.

A február 13-iki rendkívüli
ülés határozatai:

- határoztak a képviselõk ar-
ról, hogy pályázatot nyújt be az
önkormányzat a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Fejlesz-
tési Tanács által meghirdetett, a
hátrányos helyzetû térségeket
támogató pályázatára, mely az
idegenforgalmi fejlesztésekhez
nyújt támogatást. A pályázatot
Nagymaros és környéke arcu-
latteremtõ kiadványrendszeré-
nek kialakítása címmel adják
be, ebbõl három kiadvány - ese-
ménynaptár, általános tájékoz-
tató füzet és Nagymarosi baran-
goló füzet – megjelentetését ter-
vezik. A 628.500.- Ft-os össz-
költség harminc százalékát,
azaz 188.550.- forintot az ön-
kormányzat önrészként biztosít-
ja;

- forráshiány miatt nem fo-
gadta el a testület az elõterjesz-
tést, hogy pályázzon az önkor-
mányzat a Zöldfa utca, Nyár
utca, Német utca útburkolatá-
nak felújítására;

- hasonló okból szintén nem
kapta meg az igen szavazatok
többségét, hogy pályázatot ad-
janak be a Babits Mihály utca-
Deák Ferenc utca útépítési
munkáira;

- elfogadták egyhangú sza-
vazással a képviselõk, hogy a
Dózsa György úti óvoda tetõ
felújítási munkáira pályázatot
(CÉDE) nyújtson be a hivatal,
s biztosították a szükséges ön-
részt is. A tetõ felújítási költ-
ségeire összesen 3,100.154.-
forintot terveztek be.

- a képviselõ-testület a Fõ tér
környezetrendezése tárgyában a
további ütemek tervezésére ten-
derfelhívás meghirdetését rendel-
te el;

- döntött a testület a Pro
Urbe díj odaítélésérõl és elis-

Név szerinti szavazás
Beszámoló a képviselõ-testületi ülésekrõl

merõ oklevél adományozásá-
ról;

- döntött a testület egy nagy-
marosi lakos szociális otthon-
ban való elhelyezésérõl;

- foglalkoztak ingatlan vá-
sárlási kérelemmel;

- határoztak arról, hogy az ön-
kormányzat alapító tagként be-
lép a megalakítandó Börzsöny-
gáz Önkormányzati Gázkereske-
delmi és Energetikai Kft-be,
ugyanakkor a Börzsöny-menti
gázberuházás (korábbi Bör-
zsönygáz társulás és Börzsöny-
gáz Kft, valamint jogutódai) el-
számolásából a készpénzbeli
tõke-visszatérítést a lakosság
számának arányában javasolták
felosztani. Egyben felhatalmaz-
ták a polgármestert a társasági
szerzõdés aláírására, a társulás-
ban az önkormányzati képvise-
let ellátására, s a szükséges ok-
mányok aláírására.

*
A február 20-i rendes ülésen

egyetlen témakör szerepelt, ez
pedig a város 2006. évi költ-
ségvetése. A képviselõk mint-
egy négyórás vita után a költ-
ségvetést 1,1 milliárd forint be-
vételi és kiadási fõösszeggel -
mely 207 millió forint mûkö-
dési és 50 millió forint felhal-
mozási hiányt tartalmaz - név
szerinti szavazással (7-5 arány-
ban) elfogadták. A képviselõk
szavazatai a következõk: Beth-
len Gábor – igen,
Burgermeister László – igen,
Edöcsény András – igen, Grécs
László – nem, Gyombolai Gyu-
la – nem, Hadi Péter – igen,
Heincz Tamás – igen, Hollósi
Géza – nem, Janovics Tibor –
igen, Niedermüller Ervin –
nem, Perbíró József – igen,
Várnagy Béla – nem.

A képviselõtestületi ülés na-
pirendje után Várnagy Béla, a
pénzügyi és gazdasági bizott-
ság elnöke bejelentette elnöki
tisztségérõl való lemondását.
(F.E.)

Pályázatok,
önkormányzati fejlesztések
Újabb pályázatokat adott be Nagymaros Város Önkormányzata
alábbi témákban:

 TRFC: Idén a pályázati keret idegenforgalmi fejlesztések címû
intézkedése (szemben a korábbi évek gyakorlatával) csak mar-
keting jellegû fejlesztéseket támogat. Ezért események támoga-
tására nem tudtunk pályázni. A Nagymaros és környéke arcu-
latteremtõ kiadványrendszerének kialakítása címen benyújtott
pályamûvünk a tavaly elfogadott Városfejlesztési Koncepcióban
meghatározott elvek alapján készült. Sikeres pályázat esetén há-
rom, több nyelvû kiadvány, (2006.évi eseménynaptár, általános
tájékoztató füzet és egy nagymarosi barangoló füzet) tervezése,
nyomdai kivitelezése és terjesztése valósulhat meg.

 SPO-KSL-06: Internetes pályázati rendszeren keresztül nyúj-
tottunk be pályázatot a Nemzeti Sporthivatal felhívására Nagy-
maros Város Sporttelepének alapvetõ pályakarbantartói esz-
közeinek beszerzése címmel. Sikeres pályázat esetén egy mul-
tifunkcionális kisgép beszerzése valósulhat meg, mely alkalmas
mind a különbözõ adapterekkel egyaránt alkalmassá tehetõ a
füves labdarugó, a salakos kézilabda és az aszfaltozott teniszpá-
lyák karbantartására, valamint a sporttelepen keresztül húzódó
gyakran árvíz alá kerülõ kerékpárút telepi, városi és bevezetõ
szakaszainak árvíz utáni takarítására.

 CÉDE keretre nyújtottuk be a Dózsa György úti óvoda tetõ-
felújítását. A pályázatot befogadták.

 TEÚT pályázatok: Bár a Babits Mihály és a Zöldfa utca bur-
kolat-felújítási pályázatai beadásra elkészítettek voltak az önkor-
mányzat Képviselõ-testülete nem támogatta azok benyújtását
forráshiányra való hivatkozással.

 Február hónapban megtörtént a havi rendszerességgel elszámo-
landó közmunkaprogramunk elsõ helyszíni, ellenõrzése. A Köz-
munka Tanács ellenõre elsõsorban szakmai szempontból vizsgál-
ta a pályázatban vállalt és eddig megvalósult feladatokat, vala-
mint segítõ tanácsokat adott a programmal kapcsolatban.

 Az NFT házhoz jön program keretén belül megvolt az elsõ
egyeztetés a beküldött tizennégy nagy projektünk kapcsán. A
program feladata az I. és II. Nemzeti Fejlesztési Terv potenciális
kedvezményezettjeinek szóló tanácsadás és információátadás, a
projektötletek felkarolása és pályázati projektekké történõ elõ-
készítésük segítése. A tárgyalás során egyértelmûvé vált, hogy
projektjeinket a lehetõ legmagasabb készültségi fokra kell fej-
lesztenünk, ahhoz hogy a 2007-ben megnyíló pályázati alapok
elsõ sikeres pályázói között lehessünk.

Elõkészítés alatt lévõ pályázataink:

 Norvég Alap: interaktív helytörténeti ház kialakítása

 Mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatá-
sa

 ICSSZEM pályázatai: A napokban jelent meg számos ifjúsá-
got érintõ pályázat, melyek kedvezményezettjei között nemcsak
civilszervezetek szerepelhetnek. Ezért többek között célszerû-
nek látjuk, hogy ismét pályázatot nyújtsunk be játszótér fejlesz-
tésre.

GÁVEL PÉTER, STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE
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Új tetõt és tornyot
kap a kálvária kápolna
folytatás az 1. oldalról

A huszártorony és a fedél-
szék állagát figyelembe véve,
az építési engedélyt kiadó ha-
tóság a teljes csere mellett
döntött. Ez azt jelenti, hogy a
Rókus kápolnához hasonlóan,
új rézborításos tornyot, új te-
tõszerkezetet, és új cserépfe-
dést kap az épület. Mivel a
kálvária télvíz idején nehezen
megközelíthetõ, egyelõre a
kivitelezést végzõ HÓD Kft
telephelyének udvarán foly-
nak az elõkészületek. A mun-
ka befejezését húsvétra ter-
vezzük.

Tudjuk, a lépcsõfeljárattal
és a stációkkal is volna mit
tenni. Viszont jó hírként mon-
dom, hogy az egyházközség
legutóbbi ülésén döntést ho-
zott a kálvária együttes re-
konstrukciójával kapcsolat-
ban. Megbíztunk egy általunk
ismert tervezõt (kinek tervei-

vel már több alkalommal si-
keresen pályáztunk), hogy ké-
szítsen egy engedélyezési ter-
vet, amely tartalmazza a kál-
vária teljes egészének felújí-
tását. Ennek segítségével,
esélyünk nyílik majd egy
újabb pályázat útján, megfe-
lelõ támogatást szereznünk a
lépcsõk és az épületegyüttes
megmentésére.

MAURER JÁNOS

Közcélú hirdetmény
Vác Város Körzeti Földhivatal közigazgatási határozatban
döntött Nagymaros 0253/6; 0260/10; 0267/1; 0361; 0461/
10; 0467/5 helyrajzi számú földrészletek ingatlan megosz-
tási helyének és irányának a meghatározásáról.

A meghatározást érintõ földrészletek részarányban osz-
tatlan közös tulajdonban vannak.

A hat darab földrészlet hely és irány meghatározással érin-
tett földhivatali döntés Nagymaros város lakosainak igen
jelentõs számát érinti, mint ügyfél.

A fent említett földrészletek tulajdonosai a megosztási
helynek és irányának meghatározásáról hozott határozatot
megtekinthetik a polgármesteri hivatal építésügyi hatósá-
gának irodájában ügyfélfogadási idõben.

Tájékoztatjuk a tisztelt érintetteket, hogy a határozatok
ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a közhírré
tételtõl számított 15 napon belül lehet beterjeszteni a Váci
Körzeti Földhivatalhoz a Pest Megyei Földhivatalnak cí-
mezve. A fellebbezés illetékmentes.

SIMON R. FERENC VEZETÕ FÕTANÁCSOS

Szavazóhely változás
Felhívás a Nap utcában, a Szent Imre téren, a Rákóczi út 2-12.
szám és a Fehérhegy páros oldalán (2-tõl 148–ig) állandó lak-
címmel rendelkezõ polgárokhoz!

Tisztelt  Választópolgár!
Bizonyára kézhez kapta a 2006. április 9-ére kiírt ország-

gyûlési képviselõk általános választására szóló szavazási ér-
tesítõjét. Ezúton tájékoztatjuk a felsorolt címen lakókat, hogy
változás történt a szavazóhely címét illetõen, és ezért a Dózsa
György úti óvodában adhatják majd le szavazataikat, az eddig
megszokott, Elsõvölgyi óvoda helyett.

Erre a módosításra azért volt szükség, mert a választási el-
járásról szóló törvény (1997. évi C. tv.) 9. és 10. §-a elõírja:
“a választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy  választóke-
rületenként a lakosság száma  megközelítõen azonos legyen.”
Figyelemmel erre a törvényi szabályozásra, a szavazókörök
felülvizsgálata alkalmával a módosításokat el kellett végez-
nünk, és így az  1. számú  (óvoda, Dózsa György út 25.) és a
2.számú (óvoda, Elsõvölgy utca 2.) szavazókörben  nagyjából
azonos számú polgár szavazhat.

Kérjük, hogy az itt lakók figyelmesen olvassák el a kikül-
dött szavazási értesítõt!

Kérdés esetén szívesen adunk felvilágosítást ügyfélfoga-
dási idõben a választási irodában (okmányiroda) és a hivatal
titkárságán vagy telefonon: 354-704, 595-118-as számon.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Hatvan éve kezdõdtek
a felvidéki kitelepítések
Számos nagymarosi lakos is szenvedõ alanya volt a második
világháború utáni kitelepítéseknek. A svábok egy részétõl el-
vették a házát, kitelepítették Németországba, ugyanakkor a fel-
vidékrõl Magyarországra – így Nagymarosra is - telepítettek
magyarokat. A hatvan évvel ezelõtti eseményekrõl számolt be a
Duna Televízó Reggel címû mûsorában febuár 27-én.

Az adásból kiderült, hogy hatvan évvel ezelõtt a magyar kor-
mány a Szovjetunió nyomására aláírta a csehszlovák-magyar
lakosságcsere egyezményt. A végleges adatok szerint a Magya-
rországról Szlovákiába "önként" áttelepült mintegy 60 ezer szlo-
vákkal szemben több mint 75 ezer magyar volt kénytelen a szü-
lõföldjét elhagyni. A kitelepítéseket viszont a még ennél is tra-
gikusabb deportálások elõzték meg.

 “Megértük a zsidó holokausztot, de a kassai kormányprog-
rammal elkezdõdött a magyarság holokausztja is sajnos, amely-
nek egyetlen pontját sem vonták vissza mindmáig” – nyilatkoz-
ta az egyik kitelepített. “A Dunának a túlpartján volt egy kis
magyar városrész, annak a magyarjait elsõként szedték össze,
és vitték egy gyûjtõtáborba. Halálárkokat ástak, amelyekbe be-
lelõdözték az embereket. A háború után exhumálták õket, de
ekkor már nem tudhattuk meg azt se, hogy kik voltak az áldoza-
tok. A deportálás után pedig a lakosságcsere következett.”

Azóta tanuljuk Nagymaroson is történelmi sebeinket közö-
sen meggyógyítani. (a szerk.)

Folytatódnak a
nõgyógyászati szûrések

Pest megyében újabb háromezer lány és asszony kapott értesí-
tést a közelmúltban a tisztiorvosi szolgálattól, hogy aktuálissá
vált az újabb nõgyógyászati szûrõvizsgálat. Az ÁNTSZ Pest
Megyei Intézetének szûrési koordinátora, dr. Frankó Erzsébet
a szûrések fontosságát hangsúlyozva arról tájékoztatatta la-
punkat, hogy 1994. óta tízezernél több férfi és nõ halt meg
Pest megyében rosszindulatú daganatos megbetegedések mi-
att. A nõk közül 64 éves életkoruk elõtt mintegy ezer hunyt el
emlõrákban, háromszáznál több pedig méhnyakrákban. Mind
az emlõrák, mind pedig a méhnyakrák gyakorisága 18 száza-
lékkal magasabb az országos átlagnál Pest megyében.
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A város 2006. évi
költségvetése

folytatás az 1. oldalról

Az önkormányzat mûködé-
sét szabályozó jogszabályok
pontosan elõírják, mely bevé-
teleket, állami támogatásokat
kell mûködésre, és melyeket
lehet fejlesztésre fordítani. A
mûködési költségeket nem le-
het fejlesztésre elkölteni –
egyrészt, mert a jogszabály ezt
nem teszi lehetõvé – másrészt,
mert ezek nem fedezik a mû-
ködtetéshez szükséges kiadá-
sokat sem, ezért van hiány. A
fejlesztési bevételek fordítha-
tók lennének ugyan a mûködé-
si kiadásokra – de ez azt jelen-
tené, hogy a város a vagyonát
feléli. A fejlesztésekre a meg-
lévõ értékeink megõrzése és a
jövõnk érdekében van szük-
ség.

Az alábbi kördiagram talán
szemléletesebben mutatja
mindezt:

Látszik, hogy a felhalmozá-
si kiadások csökkentésével a
bérjellegû és dologi kiadások
nem csökkenek, legfeljebb a
költségvetésen belüli arányuk
nõ meg.

Nyilván mindenkiben fel-
merül a kérdés: mi okozza az
említett hatalmas mûködési
hiányt? Rögtön az elején le
kell szögezni, ennek nem az
intézményvezetõk, vagy a hi-
vatali kollegák, de nem is a
képviselõ-testület az okai. A

hiány abból keletkezik, hogy
az adott feladat ellátásához
szükséges állami források
nem állnak rendelkezésre.
Nézzük tehát elõször ezeket!

Az önkormányzat bevétele-
inek alakulását mutatja az
alábbi diagram:

A hiánynak egyrészt az az
oka, hogy az Alkotmányban
rögzítettek ellenére az állami

finanszírozás nem fedezi a fel-
adatellátás költségeit. Sõt, az
állami részvállalás minden
ígéret ellenére folyamatosan
csökken a feladatellátáshoz
képest. 2002-tõl az állami tá-
mogatás nem csak mértéké-
ben, hanem összegében is je-
lentõsen csökken. Ez világo-
san látszik a fenti diagramból.
Így teljesül a gyakorlatban a
kormányzat 2002-es “Több
pénzt az önkormányzatok-
nak…” ígérete…

Nagymaros városa ez év-
ben 7,6 millió forinttal kap ke-
vesebb állami forrást, mint
2005-ben – és további 3,2 mil-
liót vonnak el kötelezõ tarta-
lék címén –– ráadásul már
2005-ben is jelentõsen csök-
kent az állami forrás. Tehát az
elõzõ évhez képest összesen
közel 11 millió forintot von
el a kormány a várostól - és ez-
által az itt élõ emberektõl –,
miközben az energiaárak, a bé-
rek, a nyersanyagok ára mind-

mind emelkedik. Önökkel
együtt legutóbb a gázszolgál-
tatótól kaptunk levelet, több
mint 7 százalékkal emelik az
áraikat.

A hiány másik oka az,
hogy Nagymaroson – mind-
annyiunk javát szolgálva –
igen széles az intézményi kör
és ezáltal a lakosoknak nyúj-
tott szolgáltatás: van óvo-
dánk, iskolánk, mûvészetokta-
tás, nevelési tanácsadó, könyv-
tár, mûvelõdési ház, öregek
otthona, diákétkeztetés, védõ-
nõk, orvosi ügyelet, házi segít-

ségnyújtás, családgondozás,
gyermekjóléti szolgálat… És
ezekre szükség is van. Ezen in-
tézményeinket meg kell be-

csülnünk, és meg kell véde-
nünk! Ezek léte sajnos nem ál-
talános egy 4600 lelkes tele-
pülésen. Nem egy település
kényszerül bezárni óvodáját,
iskoláját, könyvtárát, hogy tal-
pon tudjon maradni. A baj az,
hogy a jelenlegi állami finan-
szírozási rendszer ezen intéz-
mények megtartását nem tá-
mogatja. A közalkalmazotti és
köztisztviselõi bérek 2002-es
választásokat követõ emelésé-
nek fedezetét azóta sem kap-
ják meg az önkormányzatok,
a kedvezményes és ingyenes
diákétkeztetés költségeinek
egy része is ránk hárul. Az ál-
lamigazgatási feladatok ellátá-
sának jelentõs terheit is az ön-
kormányzatok viselik, az ezen
területen dolgozók bére sem
jön ki az erre kapott állami for-
rásból.

Az intézményi kiadások
alakulását mutatja az alábbi
grafikon.

A 2003-as és 2004-es ada-
tokat nézve egy erõs megtor-
panás látszik a kiadásokban.
Ennek oka az, hogy az intéz-
mények mûködését alaposan
elemeztük (“átvilágítottuk”) és
ennek eredményét felhasznál-
va a feladat-finanszírozás el-
vét alkalmazva terveztük a
2004. évi költségvetést. A fel-
adatfinanszírozás azt jelenti a
gyakorlatban, hogy megvizs-
gáljuk mennyi erõforrásra
(munkabérre, energiára, mosó-
porra, papírra, stb.) van szük-
ség az adott feladat ellátásához
és ezt szigorúan kiszámítva
tervezünk.

A hiány harmadik oka az,
hogy városunk nem rendel-
kezik jelentõs saját bevéte-
lekkel. A vállalkozóktól befo-
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lyó iparûzési adónk arányait
tekintve kevéske – és jövõ év-
tõl ez a bevétel is meg fog
szûnni. A gépkocsi súlyadót
központilag állapítják meg. A
képviselõ-testület által megál-
lapított adók hosszú évek óta
változatlanok – vagy csökken-
tek.

Hogy az említett önkor-
mányzati intézményeink sze-
rény mûködésének fenntartá-
sa mibe kerül, azt az alábbi
táblázatban láthatjuk:

A fenti táblázatban a bevé-
telek tartalmazzák az adott
feladatra kapott állami támo-
gatást és az intézmény saját
bevételét is (pl.: étkezési té-
rítési díjak, mûvészet-oktatás
térítési díjai, stb.) A kiadáso-
kat megnézve láthatjuk, hogy
közel 500 millió forint a vá-
ros több mint 150 közvetlen
foglalkoztatottjának bére és
annak közteheri, és további
270 millió forint a mûködés-
hez szükséges kiadás.

Az önkormányzati támoga-
tás oszlopban szerepel az az
összeg, amivel a városnak ki
kell egészítenie az intézmény
bevételeit, hogy az a jelenle-
gi szinten mûködni tudjon. Ez

azt jelenti, hogy az állami for-
rásokat és a lakossági befize-
téseket ennyivel kell kiegészí-
teni. Látható, hogy legna-
gyobb terhet az óvoda fenn-
tartása (közel 56millió forint),
majd az iskola- és az öregek
otthona mûködésének biztosí-
tása (28-28 millió forint) je-
lenti. Úgy gondoljuk, hogy az
idõsekrõl és a gyermekeink-
rõl egyaránt gondoskodnunk
kell – akkor is, ha az állam ezt
nem támogatja.

Intézményeink fenntartása
ez évben közel 170 millió fo-
rintot igényel. Mibõl teremt-
jük elõ ezt a hatalmas össze-
get? Egyrészt az Önök- és a
vállalkozóink által befizetett
adókból, melyeket 2006-ra
összesen 91 millió forintra vá-
runk. Másrészt a kintlévõsé-
geink behajtásából – sajnos
jelentõs összegekkel tartoz-
nak magánszemélyek és vál-
lalkozások is a városnak.
Emellett pályázunk az önhi-
bájukon kívül hátrányos
helyzetû települések, vala-
mint a mûködésképtelen ön-
kormányzatok támogatásá-
ra is.

Ha a bevételeinket nem

tudjuk (pl.: állami finanszíro-
zás) vagy nem akarjuk (pl. az
adóbevételek esetében) nö-
velni, természetesen felmerül

a kérdés: milyen költségeken
lehetne spórolni? Nézzük
meg a kiadás-szerkezetet! A
fenti kördiagramon túl ezt
mutatja a fenti ábra:

Látható, hogy – az ez évre
tervezett fejlesztéseket leszá-
mítva - legnagyobb mérték-
ben a személyi juttatások és
az ezzel járó munkaadókat
terhelõ járulékok, valamint
a mûködéshez szükséges do-
logi kiadások nõttek – az
1999. évinek közel háromszo-
rosára.  Elõbbi jó a város al-
kalmazottainak, tisztviselõi-
nek – hiszen nõtt a jövedel-
mük. A baj csupán az, hogy
ezen béremelések fedezetét
2003 januárjától nem biztosít-
ja az állami költségvetés tel-
jes körûen. Ezen költségek
jelentõs csökkentése csak
intézménybezárással lenne
elérhetõ – ez nyilvánvalóan
nem lehet célunk. Az egyen-
súly fenntartásához az állami
finanszírozásnak is 3-szoros-
ra kellett volna emelkednie –
ehelyett az csupán másfélsze-
resére nõtt – mint látszik a be-
vételek diagramján.

Helyzetünk, mint ez önök
elõtt ismeretes, igen súlyos.
Szinte minden gazdasági

elemzõ az év nyarára jelentõs
megszorítások szükségessé-
gét jelzi. Az önkormányzati
oldalról nézve évek óta csök-

kenõ állami források, növek-
võ feladatok látszanak. Az
idei év költségvetési törvé-
nye, és az arra épülõ önkor-
mányzati költségvetési ren-
deletek azt mutatják: az ál-
lamcsõdöt a kormány ön-
kormányzatokra igyekszik
tolni. Az önkormányzatok
több mint egyharmada már
2005-ben is a csõd szélén
volt. Ez évben ez a szám csak
növekedni fog. Több telepü-
lésen - van ilyen a környék-
ben is - már bért sem tudtak
fizetni.

Mit tehetünk? Semmi-
képp sem az intézményeink
bezárása, a fejlesztések el-
hagyása a járható út. Az el-
tervezett fejlesztések mellett
pályázunk az állami forrá-
sokra is – és bízunk abban,
hogy a szigorú- és takaré-
kos gazdálkodás mellett az
állami vezetõk is végre fel-
ismerik ezen helyzet tartha-
tatlanságát és az önkor-
mányzatok megkapják a
feladataik ellátásához
szükséges forrásokat. Eh-
hez a parlamentben és a kor-
mány szintjén mielõbbi je-
lentõs változás kell!

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

KÖSZÖNET. A Nagymarosi Iskoláért Alapít-
vány megköszöni mindazoknak, akik a 2004 évi
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány ja-
vára ajánlották fel. A felajánlott összeget, 292.418
Ft-ot a rászoruló gyermekek, valamint nemzetisé-
gi és kultúrális programok támogatására fordítot-
tuk. Támogatásukat köszönjük.

A NAGYMAROSI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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Sokan a közelmúltban kapták
meg a vízdíj számlájukat és nem
értik mit jelent a fejlécben a szö-
veg: “leolvasás alapján számított
fogyasztás díjváltozás miatt”.

Kérdésünkre a Duna Menti
Regionális Rt-nél elmondták:
2006. január 1-jétõl kormányren-
delet rendelkezik a vízdíjak emel-
kedésérõl. Az emelés – melynek
mértéke mintegy 7 százalékos -
csak a szennyvíz- és a környezet-
terhelési díjat érinti.  

A DMRV Rt kéthavonta kül-
di ki a számlát a fogyasztói felé,
így a 2005. év utolsó leolvasási
idõszaka átnyúlhat 2006-ra, ahol

Emelkedett a szennyvíz- és
környezetterhelési díj

Megtévesztõ szöveg a számlán?
már más árral kellett
számolniuk. Ezért a 2005. no-
vembertõl 2006. januárig terjedõ
idõszakban fogyasztott víz-
mennyiséget elosztották az eltelt
napok számával, majd visszaszo-
rozták az adott idõszakra vonat-
kozó árakkal. (Zárójelben jegyez-
zük meg: a fogyasztott mennyi-
séget kerekítették.)

Mindezek alapján szerintünk
helyesebb lett volna, ha a 2006.
januári idõszakra írták
volna: ”leolvasás alapján számí-
tott fogyasztás díjváltozás miatt”.

GÁVEL PÉTER,
STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE

“Az ember nem véletlenül vállal
el valamit, hanem a Jóistentõl
kapjuk a feladatokat. Egyetlen

dolgunk van a földön, hogy a ránk
mért jót és rosszat emberi módon

tudjuk elviselni.” (Kondor Katalin)

Õsz óta tudjuk, gazdasági szem-
pontból igen nehéz év lesz a
2006-os esztendõ, még nehe-
zebb, mint az elõzõ volt. De nem
csupán gazdasági szempontból
lesz kemény évünk. A választá-
sok ugyan csak ebben az évben
lesznek, de a kampány már
2004-ben megkezdõdött. Már
akkor megjelentek azok a név-
telen írások, gúnyversek, felje-
lentések, melyek a képviselõ-tes-
tület egy részét, vagy az én te-
vékenységemet, személyemet
érintették. A kritikát el kell fo-
gadni, ha az jó szándékú, építõ
jellegû, segítõ – de itt nem errõl
van szó. Itt egyértelmûen a za-
varkeltés, a megosztás, a minél
nagyobb károkozás a cél annak
érdekében, hogy olyan kép ala-
kuljon ki, miszerint a jelenlegi
városvezetés célba vett része
nem alkalmas a település irányí-
tására. Ennek érdekében semmi
sem szent, valakik minden esz-
közt gátlástalanul bevetnek.

Belegondoltak már, milyen
érdek húzódik meg ezek mö-
gött? A cél: akadályozni a mun-
kát, hazugságokkal, féligazság-
okkal, alaptalan vádaskodással
besározni a polgármestert és a
képviselõk egy részét. Érdekes
módon azt a részét, aki akár sza-
badságot is kivesz azért, hogy a
választók által ráruházott köte-
lességének eleget téve, a képvi-
selõ-testület ülésén részt tudjon
venni. Talán csak véletlen egy-
beesés, hogy azok a képviselõk
maradnak ki ebbõl a gyûlölet-zá-
porból, akik a rájuk szavazók bi-
zalmával visszaélve, eddig
féltucat alkalommal szándékos
távolmaradásukkal lehetetlenné
tették a testületi ülések megtar-
tását.

A korrekt tájékoztatás jegyé-
ben - többek között - neveztek
már gusztustalan féreg, farizeus,
hazug, tolvaj, adócsalónak;
kommunista elvtársnak és len-

A korrekt tájékoztatás jegyében
Mi a munkát tartjuk fontosnak!

gyel zsidónak, komcsizsidónak;
vádoltak sikkasztással és lenyú-
lással; felruháztak “cenzori ha-
talommal”; elõször “kiderítet-
ték”, hogy a saját cégeimnek ját-
szottam át tízmilliós megrende-
léseket, majd egy évre rá meg-
állapítják, hogy "azok vezetésé-
re sem vagyok alkalmas" - vi-
szont megtudtam, én "gyártom
a kábelt" a kábelTV-hez…;
megfenyegettek “bézboll” ütõ-
vel való megveréssel; folytattak
ellenem törvénytelen vizsgála-
tot; feljelentettek a közigazgatási
hivatalnál, az adatvédelmi biz-
tosnál és az Állami Számvevõ-
széknél – mi jön még?

Aki a demokratikusan vá-
lasztott tisztségviselõket a Ma-
roson terjedõben levõ módon
gúnyolja és mocskolja, az a vá-
lasztókat alázza meg! Egyre
több energiát és pénzt fordíta-
nak az aljas, névtelen mocsko-
lódásra, a rágalmazás, és becsü-
letsértés határát súroló iromá-
nyok terjesztésére, a “pártat-
lan, független és korrekt tájé-
koztatás” jegyében a csúsztatá-
sokra, félre-tájékoztatásra,
megtévesztésre, lejáratásunk
érdekében. Az erre szánt pénz-
bõl valami hasznosat és szépet
is létrehozhattak volna Nagy-
maros javára, mindannyiunk
örömére. Kár, hogy ezt nem te-
szik.

Menjek, menjünk peresked-
ni? Ki, vagy kik ellen? Olyanok
ellen, akik az elemi tisztesség-
nek is híján vannak? Olyanok
ellen, akikben minimális bátor-
ság sincs, hogy arcukkal, ne-
vükkel nyíltan kiállva vállalják
véleményüket, írásaikat? Olya-
nok ellen, akik egy (X), vagy
egy nevében is megtévesztõ
szervezet mögé gyáván megbúj-
va, aljas módon piszkálódnak?

A történelemben nagyon sok
példát találunk arra, hogyha egy
népcsoport felül akar kerekedni
egy másikon, irtó hadjáratot in-
dít ellene. E mentalitásnak nem
kellene Maroson trendinek len-
nie. Hogy az lesz-e, Önökön is
múlik: befogadják-e ezen iromá-
nyokat és készítõiket, terjesztõi-
ket – vagy elhatárolódnak tõlük?

A képviselõ-testület céltáb-
lává tett tagjai és a magam ne-
vében kijelenthetem, mi a mun-
kát tartjuk fontosnak. Szerény
képességeinket, idõnket, ener-
giáinkat a város fejlesztésére
fordítjuk. Nyilván esetenként
hibázunk is. Ellenfeleinket
azonban tiszteljük akkor is, ha
erre nem mindig adnak okot.
Véleményüket meghallgatjuk,
megfontoljuk. A gyûlölködésre,
mások lejáratására sem szándé-
kunk, sem kedvünk, sem pén-

zünk, sem idõnk nincs.
Miért most írom ezeket?

Mert mostanság már egy hétre
is több mocskolódó iromány jut.
Ahogy tapasztalom, ez évben ez
a folyamat még durvább, még
gátlástalanabb módon fog foly-
tatódni.

Megígérem, ebben a mocsko-
lódásban, hazugság-áradatban,
sárdobálásban nem veszünk
részt – és ez a lap nem ad ennek
teret. Bízom benne, Önök sem.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

Elmondtuk, hogy az önkormányzat és dolgozói az államnak van-
nak alávetve. Van-e olyan feladat, amiben önállóan döntenek?

Van bizony. Például, hogy mibõl teremtik elõ azt a pénzt, ami-
bõl a rájuk lõcsölt feladatokat finanszírozzák. Ilyenek például az
iskolák és óvodák fenntartása, a tanerõk fizetésének leperkálása.
Hallunk róla eleget, ha nincs pénz, szélnek eresztik az okítókat.
Bár ez is egy megoldás, nálunk ilyen eddig nem történt.

Arra is megvan a joga az önkormányzatnak, hogy fenntartson
olyan, a kormánynak feleslegesnek tûnõ intézményeket, mint a
mûvészeti oktatás (zene, tánc, képzõmûvészet), vagy az öregek
otthona. Minden jel arra mutat, hogy jelenleg mind a mûvészetek,
mind az öregek feleslegessé váltak. Hogy nem hoznak profitot?
Miért, kérem a minisztériumok irodabútorának lecserélése kinek
hoz hasznot? (A beszállító haverokon kívül…) A gyerekek tehet-
ségének kibontakoztatása kötelességünk a jövõ felé – az öregek
gondozása pedig kötelességünk a múlt felé. Mindenki lesz egy-
szer öreg, és ha a fiatalokat nem arra neveljük, hogy a közösség
gondoskodjon tagjairól, akkor lesz itt kábítószer (már van is), rab-
lás, gyilkolás, és fogak csikorgatása.

A polgármester mindebben csupán a döntéshozók lelkiis-
meretére apellálhat, több tere nincs.               (folyt. köv.)

THARAN-TRIEB MARIANNE

Közigazgatási ABC
III. Mi az önkormányzat dolga?
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ANNA Filmklub - Meghívó
Wolfgang Petersen  Trója címû filmjét tûzi mûsorra március
26-án délután 17 órakor a Nagymarosi Mûvelõdési Házban
az ANNA Filmklub. A történet a trójai mondakörbõl jól is-
mert. Parisz és Heléna ártatlan találkozásából olyan sors-
döntõ háború robban ki, ami egy egész civilizáció végromlá-
sát idézi elõ. Az ókori irodalom legnagyobb szerelmi törté-
nete csak ürügyként szolgál Agamemnón végtelen kapzsisá-
gának kielégítésére, Trója elfoglalására. Két birodalom had-
vezére csap össze a becsületért és a hatalomért, amely egy-
szerre hoz fájdalmas diadalt és tragédiát.

S mégis, amikor ezt a filmet ajánlom, nem a történet hite-
lességére, a 3000 éves legendára apellálok, hanem azokra az
emberi sorsokra, a hõsökre, amelyekre, akikre a filmben akár
magunkra is ismerhetnénk, ma a XXI. században. Azt gondo-
lom, hogy az emberi sorsok ismétlõdnek, csupán az idõ, a hely-
szín, a szereplõk változnak. Az akkori hétköznapi és vasárna-
pi hõsök sem voltak jobbak és rosszabbak, mint mi vagyunk
ebben a túlcivilizált, emberi értékeket veszni hagyó világban.
Peter O’Toole  szerint az Iliász az emberiség öntudatra ébre-
désének alapköve. Minden benne van, a jó is és a rossz is.
Melyikünk nem élte át a hódítás, a gyõzelem, a siker, a bátor-
ság örömét, avagy a veszteség, a félelem, a hiúság, a félté-
kenység, hívságát? Mindannyiunknak mindig választani kell,
s nem árt, ha néha átgondoljuk: hol is a helyünk.

Elsõ helyen kell említenünk a film kitûnõ karakter ábrázo-
lását. Akhilleusz kora leghatalmasabb hadvezére, öntörvényû,
lázadó és sebezhetetlen, nem hódol be senkinek és semminek,
csak saját dicsõségéért harcol. És megtapasztaljuk a sorsát
meghatározó  átváltozást. Brad Pitt csak egy pillanat erejéig
meghökkentõ ebben a szerepben, a következõ perctõl egészen
a film végéig, vele játsszuk az eseményeket.  És a bátor, szim-
patikus Hektorral, akit Eric Bana alakít. Orlando Blomm Parisz
szerepében igazán csak a film végére válik pozitívvá. Annak
ellenére, hogy a történet egyik kulcsfigurája, Helénával együtt
kicsit háttérszereplõk, amit talán nem is bánunk.

A 160 perces film mai, a mának szól, élvezetes, szerelem-
mel, gyûlölettel, háborúval és békével, azaz emberi dolgok-
kal felruházott, minden korosztálynak szóló film. Gyönyörû
helyszíneken játszódik, igaz, tele van látványelemekkel, ta-
gadhatatlanul populista,  alkalmazkodik a mai kor elvárásai-
hoz, a világhírû szereplõk felvonultatásával szenzációt kel-
tõ. James Horner zenéje ugyanolyan nagyszabású, mint a
film, az utolsó filmkockák már régen leperegtek a szemünk
elõtt, s mi tovább ülünk még, de akkor már a zene kedvéért.

Az idõsebbeknek szóló bölcs gondolatok mellett a fiata-
loknak is szól ez a film, akik – biztos vagyok benne -, olykor
maguk is szeretnének mai Akhilleuszok és Szép Helénák len-
ni. Bátrak és hõsök, szeretni akarók és szeretettek lenni. De
végül is, mindnyájan ezt akarjuk. A film ezt megadja nekünk.

Szeretettel várja Önöket az ANNA Filmklub. A belépés
díjtalan.

ZOLLER REZSÕNÉ

A Börzsönyben március 16-án
délután Bársony István neves író-
ra “a fennséges természet magyar
Apostolára” emlékezünk. A talál-
kozás ezen a napon 14.30 órakor
lesz a kóspallagi templom elõtt,
ahonnan elindulunk
Nagyirtáspuszta felé.

Bársony István sok szállal
kötõdik a Börzsönyhöz, kedvenc
vadászterülete, szalonkázó helye
volt. Ennek emlékét hirdeti a Ki-
rályháza közeli Tûzköves-forrás-
nál lévõ emléktábla, valamint a
Nagyirtás térségében a Homok-
bérc és Kisinóc közötti nyereg-
ben található emlékkõ: BÁR-
SONY-ÁLLÁS felírással. Az em-
lékkõ környéke Bársony István
gyakorta látogatott szalonkázó
helyét õrzi.

A börzsönyi erdészek-vadászok
és természetvédõk a felújított em-
lékkõnél találkoznak március 16-
án délután, hogy megemlékezze-
nek Bársony István születésének

Emlékezés Bársony Istvánra
“Rajongásomnak egyetlen olyan tárgya volt minden idõben,

amelyhez egy pillanatra se voltam hûtlen, s amelynek
szakadatlan csodálásában évek és évtizedek múlhattak el

fölöttem anélkül, hogy ideálom szépséges arcának a látásával
beteltem volna. Ideálom a felséges természet.”

(Bársony István)

150. évfordulójáról. A helyszínen
dr. Csiák Gyula, lelkes Bársony
István kutató méltatja írói munkás-
ságát, Homonnay Zsombor, a Va-
dász Könyvklub Egyesület elnöke
ismerteti vadászírói tevékenységét.
A Kittenberger Kálmán Vadásztár-
saság elnöke, Sukerek János és
Borka Róbert a Börzsönyhöz való
kötõdését ismerteti.

Emléktábla felavatására is sor
kerül az emlékkõ közelében. Az
utókor feladata, hogy ne engedje
feledésbe merülni a “nagy ma-
gyar lelkû író” emlékét, kötõdé-
sét a Börzsönyhöz.

A megemlékezés létrejöttének
támogatói: Ipoly Erdõ Rt, Nagy-
marosi Erdészet; Kitten-berger
Kálmán Vadásztársaság; Szent
Orbán Fogadó, Csillag Pál igaz-
gató; Nagymaros és Kóspallag
községek önkormányzata; Va-
dász Könyvklub Egyesület.

KÖVESKUTI GYÖRGY

VADÁSZ KÖNYVKLUB EGYESÜLET

Horgászegyesületi közgyûlés
Tájékoztatjuk a Nagymaros Kék Duna Horgász Egyesület
tagjait, hogy irodánk címe megváltozott. Új helye: Nagy-
maros Váci út 32. szám (rendõrõrs, illetve a volt bölcsõde
épülete). Közgyûlésünket 2006. március 19-én (vasárnap)
9 órai kezdéssel a mûvelõdési házban tartjuk.

Várjuk tagjainkat és az érdeklõdõket:
AZ EGYESÜLET VEZETÕSÉGE

ÜLÉSTERV. Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata 2006. évben a következõ idõpontokban tartja ülé-
sét:  március 21.; május 23., július 25.; szeptember 26. (zár-
számadás). Az ülések – melyek mindenki számára nyilváno-
sak – mindig 18 órakor kezdõdnek a polgármesteri hivatal há-
zasságkötõ termében.

KOVÁCS ISTVÁN, A CKÖ KORELNÖKE

FELHÍVÁS. Felhívjuk a polgárok és a politikai pártok fi-
gyelmét, hogy Nagymaros város közigazgatási területén pla-
kátot, falragaszt kizárólag az önkormányzat által kihelyezett
hirdetõtáblákon lehet elhelyezni. Az aktualitását vesztett hir-
detést a tulajdonosa 72 órán belül köteles maradéktalanul el-
távolítani. Aki plakátot vagy falragaszt a kihelyezett hirdetõ-
táblák helyett például a közmûvek oszlopain, berendezésein,
az utcabútorokon, az épületek homlokzatain, kerítésein, az élõ
fákon stb. helyez el, szabálysértést követ el és 30.000,- forin-
tig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

TISZTELT TÁMOGATÓK! A Nagymarosi Férfikórus
Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2004. évi
személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották szervezetünk-
nek! A felajánlás összege 77.796.- Ft volt. Ezt az összeget az I.
Nagymarosi Férfikórus Találkozó megrendezésére fordítottuk!
Ezúton is kérjük a Nagymarosi Férfikórus Alapítvány jövõbe-
ni támogatását, és személyi jövedelemadójuk 1 %-nak felaján-
lását. Adószámunk: 18688698-1-13. Számlavezetõnk: Veres-
egyház és Vidéke Takarékszövetkezet Nagymarosi Fiókja.
Számlaszáma 66000114-10106860.
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Hagyományainkhoz híven ez
év februárjában is megrendez-
tük a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola
bálját, melynek bevételébõl a
Nagymarosi Iskoláért Alapít-
vány célkitûzéseit szeretnénk
megvalósítani. A bálon a két
nyolcadik osztály tanulói tán-
coltak: igényesen, elegánsan
adtak elõ Heinczinger Balázs
betanításában két keringõt és
egy modern táncot. A gyerekek
kérésére fiatal osztályfõnökük
is részt vett a táncban. A beta-
nításban, a ruhák kölcsönzésé-
ben, az öltöztetésben, sminke-
lésben az osztályfõnökökön
kívül (Fábián házaspár és
Petrovics házaspár) sok áldo-
zatkész szülõ is segített. A bál-
lal a tanulók viselkedési kul-
túráját, megjelenésük maga-
biztosságának fejlesztését és
az igényes szórakozás helyi
hagyományainak megismerte-
tését is nevelési célul tûzte ki

az iskola tantestülete és a szü-
lõi közösség.

A bált az iskola igazgatója,
Laczi István és az alpolgár-
mester úr, Perbíró József nyi-
totta meg. Vendégünk volt
Harrach Péter, kerületünk vá-
lasztott országgyûlési képvise-
lõje.

A bál neve eredetileg “szü-
lõk és pedagógusok bálja”
volt. Kiemelt köszönet illeti
azokat a helyi vállalkozókat,
szponzorokat, akik a tombola
ajándékait adták, valamint
Nagymaros Város Önkor-
mányzatát és Mûvelõdési Há-
lózatát a terem ingyenes áten-

Az iskola alapítványi bálja
gedéséért, a felügyelet szolgál-
tatásáért. Köszönjük a támo-
gatói jegyek vásárlóinak fel-
ajánlásait és a szülõk támoga-
tását.

Szponzoraink névsora:
Adi Papírbolt, Azokri
Bt.(Lengyel Z.), Antalné Már-
ti, Balázs Róbert zöldséges,
Baromfibolt (Jakus Mihályné),
Bethlen Gábor, Davis bõrdísz-
mûves, Dunakanyar Utazási
Iroda Kft., Édeske - Alíz Cuk-
rászmûhelye, Ezüst Bagoly
Alapítványi Könyvtár Buda-
pest, Fire-Boksz Kft. (Ambrus
B.-né), Flamich Gábor (Nagy-
gombóc cukrászat), Fõ téri
Gyógyszertár, Fõ téri Teri bu-
tik, Fortuna Divat, Gentil Bt.
(Csajka Andrea elektrokoz-
metikus),

Fodrászok: Gyatyel Móni-
ka, Hajek Csilla, Nonn Kata-
lin,  Raszler Orsolya, Skoda
Gabriella, Gyógynövény üzlet,
Heincz Károly vállalkozó,

Heincz Zoltánné kozmetikus,
Hegedûs Sarolta, Hlaván Bt.,
HÓD, Jung Rita, Kavalkád
üzlet, Kóka Bt., Kék Duna
Nagymaros Kft. (ifj. Mészáros
András), Kiss Péter fényké-
pész, dr. Konkoly Rita (kéz-és
lábápolás mester) Kristóf
Lászlóné manikûrös, Lend-
vainé Pesti Emese látszerész,
Magyar Edit pilates- oktató,
Mátyás király kertvendéglõ,
Mandragóra virágüzlet
(Ormándy Nóra), Marosnet
Kft., Maros Pékség, Maros-
Span Kft.(Maurer Tamás),
Mauna (Fleischmann Pál),
Nagymaros Csoport, Nagyma-

ros Város Cigány Önkormány-
zata, Nemes Antalné rövidáru-
kereskedõ, Paduc horgászbolt
(Csillag László), Pagács
György asztrológus, Palásti
Ildikó (Váci úti virágbolt),

Panorama, Piramis Építõház,
Kft., Papp Ildikó textilmûves,
Pilmayer József trafikos,
Stefán vendéglõ, Svajlina La-
jos és Julika zöldséges,
Szilágyiné Franyó Emese koz-
metikus,  Szûcs Família Kft.
(Fekete Sas Udvarház), Szûcs

Géza vállalkozó, Textilla Bt.
(Kiss Endréné) Szob, Tip-top
harisnyabolt (Á. Burger-
meister Mónika) Trieb Sándor,
Ugrai Mária (Fõ tér), Valent
Edit zöldséges, Valentin Jó-

zsef, Várnagy Béla, Virág-
ajándék (dr. Szili Zsoltné),
Zellerné Jung Erzsi virágbol-
tos, Zoller Istvánné (100 Ft-
os bolt).

Köszönjük a támogatást!
VALENTIN JÓZSEFNÉ PEDAGÓGUS,

A BÁL SZERVEZÕJE

- A Fõ tér környezetrendezése
elsõ kivitelezési részeként meg-
kezdõdött a Szent Imre téri pin-
ce felújítása. A projekt önálló
elemeként az építmény teljes
felújítása, így a padló burkolá-
sa; a belsõ falfelületek felújítá-
sa, felületkezelése; és részleges
közmûvesítése készül el. A pin-
ce pályázatban megjelölt hasz-
nosítási célja kulturális bemu-
tatóterem (amibe beletartozhat
a helytörténeti vonatkozású em-
lékek és a képzõmûvészeti al-
kotások kiállítása), a felújítás
ennek elõfeltétele, a konkrét
hasznosítás az átadás után kez-
dõdhet meg. Következõ munka-
részként az elektromos hálózat
kivitelezési munkái indulnak el,
várhatóan március második he-
tében.

- A polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatának kialakítása
és a bejárat átépítése március
közepére fejezõdik be. Február
végére a szerkezeti átalakítása
és a nyílászárók beépítése ké-
szült el, befejezõ munkaként a
burkolási, festési és asztalosipa-
ri munkák maradtak hátra.

Városfejlesztési és városüzemeltetési
események február hónapban

- Az elõzõ hónapban az or-
vosi rendelõben és a gyermek-
jóléti szolgálatnál kistérségi tá-
mogatással megkezdett munka
március végére készül el. Az
elsõ épületrésznél az ügyeleti
rendelõ és a vizesblokk több
éve igényelt komplett szakipari
és gépészeti felújítására kerül
sor. A második esetben a gon-
dozási központ Vasút utcai épü-
letében önálló bejárat és a hát-
só épületrészben a tetõtér hasz-
nálathoz szükséges mértékû fel-
újítására kerül sor.

- Folytatódott a pályázati
úton támogatott közmunka-
program, ami február hónapban
egyelõre két foglalkoztatottat
jelentett, de következõ hónap-
tól várhatóan 10 fõs plusz lét-
számmal történik a közterületek
fenntartása.

- A Dózsa György úti óvoda
tetõfelújítására a pályázatot be-
nyújtottuk, azonban a Babits
Mihály utca és a Zöldfa utca út-
építési pályázatát forráshiány
miatt nem tudtuk beadni.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER,
MURÁNYI ZOLTÁN VVO OSZTÁLYVEZETÕ

Fotók: Gál György
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Emlékezés a kommunizmus áldozataira
Élt harminchárom évet - megemlékezés dr.

Brusznyai Árpádról

vallott, tanúskodott ellene, aki-
nek éltét pont õ védte a kriti-
kus napokban a forradalmárok
jogos bosszújától. A Gyõri Ka-
tonai Bíróság Népbírósági Ta-
nácsa életfogytig tartó börtön-
büntetésre ítélte, azonban az
ítéletet a Legfelsõbb Bíróság
Tanácsa kötél általi halálra vál-
toztatta, melyet zárt tárgyalá-
son mondtak ki. A katonai
ügyész többször fellebbezett
ügyében, eredménytelenül.
1958. január 9-én hajnalban

Ifjúsági Információs Pont Nagymaroson
Nagymaros Város Önkormányzata pályázaton nyerte a lehe-
tõséget, hogy ifjúsági információs pontot hozzon létre.

Az info. pont célja egyrészt, hogy információs bázis legyen
(fõként) az ifjúság számára: tájékoztatást adunk a helyi, regio-
nális és országos kulturális programokról, sportrendezvények-
rõl, iskolákról, képzési és munkalehetõségekrõl, egészségügyi
és krízisellátó helyekrõl szenvedélybetegségekkel kapcsolat-
ban, környékbeli túrázási és szálláslehetõségekrõl… - bármi-
rõl, ami érdekel. Várunk, ha címekre, telefonszámokra, útba-
igazításra van szükséged!

Célunk másrészt a fiatalok aktivizálása, támogatása a sza-
badidõ tartalmas eltöltésére, öntevékenységre, önállóságra.
Várunk, ha

- egy helyet keresel, ahol van kivel beszélgetni, ahol jól
érzed magad, ahol a barátaiddal együtt lehetsz;

- unatkozol, és nem tudod, mit csinálj;
- barátokat keresel;
- magánéleti problémáid vannak!

Önkéntes szakemberekkel beszélhetsz problémáidról (tel-
jes körû diszkréció mellett, baráti légkörben, név nélkül):

- jogi tanácsadás
- lelki, testi egészségmegõrzés, konzultáció a szenvedély-

betegségekrõl
- életvezetési tanácsadás
- pályaválasztási, munkavállalási tanácsadás.

Az info. pont helyszíne: az önkormányzat (újonnan épült)
ügyfélszolgálati irodája az átadás után.

Nyitva hétköznap, 16 óra után itt találsz minket.
Bármi gondod, bánatod, kérdésed, ötleted van, várunk!

AMBRUS JUDIT IFJÚSÁGI INFO. PONT VEZETÕ

Rajzpályázat gyermekeknek
Gyermekrajz pályázatot hirdet húsvétra Tojásminták, Tavasz-
varázsolás címmel a San Team Szabadidõ és Sportegyesü-
let. A pályázaton részt vehet minden gyermek, 3-8 éves ko-
rig. A rajzokat a San Team klubjában állítják ki.

A rajzok leadhatók Zoller Csabánál a kerékpár üzletben
(Német utca 28.). A részletekrõl érdeklõdni lehet a 06/30-
450-9336-os telefonszámon.

végezték ki, a Himnuszt énekel-
ve állt a bitófa alá.

Brusznyai Árpád, aki krisz-
tusi korban, emelt fõvel vállal-
ta a halált idén lenne 83 éves.

Ezen a napon emlékeztünk
azon marosiakra is, akik el-
szenvedték a malenkij robotot,
ki- és betelepítést, világnéze-
ti, származásbeli megkülön-
böztetést.

(Az elõadás 2005. október
23-án elhangzott Vác város
hivatalos ünnepélyén.)

FELHÍVÁS! Énekelni szeretõ és közösségre vágyó fiatalok je-
lentkezését várja a Nagymarosi Férfikórus. Énekpróba minden
hétfõn 19 órától a mûvelõdési házban.

“Becsületes ember,
becsületes vezetõ nem

akarhat mást, mint a nép.
Egyetlen becsületes politika

van: a nép érdekeinek
szolgálata...”

(Brusznyai Árpád)

A kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából, febru-
ár 25-én a Börzsöny Népe szer-
vezésében multimédiás vetí-
téssel egybekötött mûsor kere-
tében emlé-
keztek a mû-
velõdési ház-
ban a kom-
munizmus ál-
dozataira és
Brusznyai Ár-
pádra. A for-
gatókönyvet
Szilágyi Erzsébet írta, az elõ-
adás zenei és képi anyagát
Hujbert István válogatta. A
technikát Czibik Attila kezel-
te és a teljes eszköztárat szin-
tén õ bocsátotta önzetlenül az
elõadás rendelkezésére. A mû-
sorban közremûködtek
Heinczinger Balázs,
Heinczinger Mik-
lós, Hoffmann
Gábor, Jakus Ist-
ván (Brusznyay
Árpádot alakítot-
ta), Maurer Ber-
nadett, Parnó Ro-
mán, Seben Viktó-
ria (anyát alakí-
totta).

Brusznyai Ár-
pád Derekegyhá-
zán született
1924. június 27-
én, többgyerme-
kes családban.

Miután beju-
tott a budapesti
tudományegye-
tem bölcsészettu-
dományi karára, a híres Eöt-
vös Kollégium tagja lett.
1947-ben ösztöndíjasként
Bécsben folytatta tanulmánya-
it, majd 1949-ben diplomázott,
görög-magyar-történelem sza-
kos tanári oklevelet szerzett.
1949-50-ben tanársegédként

dogozott a budapesti egyetem
görög filológiai intézetében.
Hiába volt kitûnõ ifjú klasszi-
ka-filológus, a család és az
édesapja korábbi tevékenysé-
ge miatt mindvégig megbé-
lyegzett volt az 1950-es évek-
ben.

1950-tõl kántor volt a váci
székesegyházban, itt Vácott
ismerte meg késõbbi feleségét.
Az ifjú pár a házasságkötés
után Ilona asszony, a feleség
révén Veszprémben teremtett
magának egzisztenciát.

Brusznyai Árpád 1952-
1956-ig a veszprémi Lovassy
László Gimnáziumban taní-
tott. Közmegbecsülésnek ör-
vendõ ember vált belõle. Idõ-
közben megszületett lánya,
Margit. Az 1956-os forrada-
lom kitörése Veszprémben
érte, október 26-tól a Veszp-
rém megyei Nemzeti Forradal-
mi Tanács elnökhelyettese
volt, majd november 1-5. kö-
zött, mint ennek elnöke tevé-
kenykedett. Szigorúan megtil-
tott minden erõszakot, önbí-
ráskodást, mûködése idején

nem történt vérontás.
1957-ben tanári állást kapott

a váci gimnáziumban, ahol osz-
tályfõnök is volt. Kéthónapnyi
tanárkodás után a magyar ha-
tóságok bíróság elé állították.
Tragikus, hogy a sorozatos tár-
gyalásokon az a Papp János
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Városunk március havi programajánlata Szomszédolás – régiós programajánló

Anyakönyvi hírek

(Lezárva: 2006. február 28.)

Kismaros - Teleház
 Március 11., 16 óra: Tánc és táj - Ghyczy György festõmûvész

kiállításának megnyitója.
 Március 18., 16 óra: Kulturális identitás az Európai

Unióbanelõadás: A médiák közti együttmûködés lehetõségei az EU-
ban. Elõadó: Dr. Vass Csaba a Károli Gáspár Református Egyetem
BTK kommunikációs tanszék vezetõje.

 Március 22., 17.30 óra: Visszér, nyiroködéma,  túlsúly, cukorbe-
tegség – dr. Daróczy Judit  bõrgyógyász professzor, a Jahn Ferenc
Kórház fõorvosasszonyának elõadása

 Március 25., 18 óra: Filmklub - Donnie Darko. Rendezte: Richard
Kelly a filmrõl Kocsis László Leventével lesz beszélgetés.

 Március 26., 18 óra: Filmklub - Holdfényév – fõszerepben: Dustin
Hoffman és Susan Sarandon
Szõdliget

 Március 12. és 26., 19 óra: Ittzés Gergely és a TeTraVersi Quartet
- Téli Templomi Koncertek sorozat a római katolikus templomban
Vác

 Március 20., 18 óra: Kulka János elõadói estje – mûvelõdési
központ

 Március 23., 19 óra:  A végtelen hív – Horváth István zeneszerzõ
szerzõi estje – mûvelõdési központ

 Március 25., 16 óra: Hadd zengjem –Lehotka Gábor szerzõi és
elõadói estje az Alternatív Házban (Vác, Csányi krt. 13-15.)

 Március 30., 19 óra: A Fekete erdõtõl, Verõcéig a Dunán – sváb
nemzetiségi est, melyen többek között fellép a Die Blumen tánc-
együttes és a Dunakanyar Fúvósegyüttes
Visegrád

 Március 18.: Tyroler Beatrix és Bakay Zita Selyemfestmények –
bársonyversek címû kiállításának megnyitója a mûvelõdési házban

 Március 31.: Sipos Mihály elõadóestje Faludy és a többiek címmel

Mûvelõdési ház
 Március 10-11., 17 és 8.30 óra: Konferencia a lelki egész-

ségrõl - a Magyar Mentálhigiénés Szövetség Országos Konfe-
renciája pedagógusok részére Mentálhigiéné az iskolai neve-
lésben címmel. Szervezõ: Pax Corporis Alapítvány

 Március 11., 19 óra: NAFIA buli
 Március 11.: X.. Duna menti Váltóverseny Sturovo-Vác -

XIV. Duna menti Zöldsport Fesztivál keretében
Szervezõ: Zöldgömb Sport Klub

 Március 14.: A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvé-
szeti Iskola ünnepélye

 Március 15., 15 óra: Városi ünnepség
 Március 18., 17 óra:  Nagymarosi bor- és kolbászverseny

Szervezõ: Heininger Károly és családja, támogató az Önkor-
mányzat

 Március 19., 9 óra: Horgász egyesület közgyûlése
 Március 19., du.: Beszélgetés Kondor Katalinnal
 Március 24., 18 óra: Asztrológiai elõadás-sorozat 3. - Pogács

György asztrológus elõadása
 Március 25. de.: Baba-mama börze
 Március 25., 17 óra: Tavaszváró koncert – a Dunakanyar

Fúvósegyüttes rendezvénye
 Március 26., 17 óra: a Trója címû film vetítése - ANNA

filmklub
 Április 1. 16.30: Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület

tavaszi tárlata – kiállítás megnyitó
 Április 1., 18 óra: Költészet napja - irodalmi est

Születtek:
Papp István és Schäffer Gabriella fia: István
Turcsányi Csaba és Rácz Marianna lánya: Lili Emma
Bognár Bulcsu és Elekes Györgyi fia: Bercel
Heinczinger Balázs és Szûcs Erika lánya: Kata
Farkas László és Beke Viktória fia: Levente
Elhaláloztak:
Tóthné Lencsés Klára Zsuzsanna
Kovács Kálmánné Fézler Erzsébet
Nagy László
Szikriszt Ferenc
Vogel János
Radics Lajos
Garamszegi Alajos Jánosné Varga Margit
Dr. Akkerman Jánosné Karay Stefánia Mária
Heinczinger József

Országgyûlési választások 2006
A Nagymaros februári számában felsoroltuk azoknak a nevét,
akik a közelgõ országgyûlési választásokon indulni szeretné-
nek. Sajnálatos módon hiba csúszott a bevezetõ szövegbe,
miszerint a parlamenti pártok jelöltjeinek nevét közöljük. A
felsorolt nevek között egy jelölt nem parlamenti párt indulója.

Egy hónappal ezelõtt azoknak a jelölteknek nevét közöl-
tük, akikrõl már hivatalosan tudtunk. Lapzártánk után kaptuk
azt az információt, hogy választókerületünkben Gerhát Imre,
a MIÉP-Jobbik - Harmadik Út jelöltje is indul az országgyûlé-
si választásokon, ha a megfelelõ számú kopogtatócédulát össze-
gyûjti.

Lehet-e védekezni a gyapjas pillék ellen?
A közelmúltban egy kedves olvasónk, Németh Endréné a
gyapjas pillék elleni védekezésre hívta fel figyelmünket.
Kérte tegyük közzé az újságban, hogy e kártevõk ellen úgy
védekezhetünk, ha a fák törzsén, ágain látható sárgás her-
nyófészkeket eltávolítjuk.

Ez a megoldás meghozza-e a várt eredményt? Erre a kér-
désre Veress László falugazdásztól kértünk választ.

A mustársárga, szivacsos foltok, mint a festékpöttyök lát-
hatók a fán, ezeket még a vegetációs idõszak elõtt kell eltá-
volítani a gyümölcsfákról – mondta Veress László -, azon-
ban a húsz méter magas erdei fáknál ugyanezt nem lehet
megtenni. A vegetációs megindulásával egy-egy hernyófé-
szekbõl több ezer lepke kell ki. A szakember szerint gya-
korlatilag nincs védelem a gyapjas hernyó ellen. Általában
tíz évente szaporodnak el nagymértékben a gyapjas pillék,
egyesek szerint tavaly volt a csúcs, mások szerint idén lesz
– tájékoztatott Veress László.

A gyapjas lepkérõl még tudni kell, hogy évente egy nem-
zedéke van, a nõstény lepke röpképtelen. Pete alakban telel
át, a petékbõl áprilisban kelnek ki a hernyók, amelyek júli-
usig eszik a fák leveleit. Az új generációs lepkékkel augusz-
tusban találkozhatunk, majd azután petét raknak, és pete
alakban találhatók a következõ év tavaszáig. Szinte minden
növényt megesznek, kivéve pl. az orgonát, fagyalt, kõrist.
Tömegesen mindig cseres, kocsányos tölgyes erdõkben sza-
porodnak. (F. E.)
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Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület
déssel 1982-ben létrejött egy
hat-nyolc fõt számláló képzõ-
mûvész kör Tóth Nándor fes-
tõmûvész vezetésével. Akkor
még nem gondoltuk, hogy eb-
bõl a “magoncból” ekkora fa
terebélyesedik. Amatõrök
voltunk, ám a kezdeti szakmai
hiányosságokat szorgalmas
gyakorlással és képzéssel pó-
toltuk. Ma harminchárom fõ-
bõl áll ez az ismert (és elis-
mert) egyesület, melynek tag-
jai közt amatõr és profi mû-
vészeket egyaránt találunk.
Jelenleg a Nagymarosi Kép-
zõmûvészeti Egyesület
(NaKE) nemcsak a helyben
élõ és alkotó mûvészek iránt
fogékony emberek elõtt tárja
ki kapuit, hanem lehetõséget
nyújt a Duna bal partján -
Szobtól Budapestig - élõ mû-
vészek csatlakozására is. Jól
mûködõ, gazdag programokat
biztosító egyesületünk össze-
tartó ereje a közös alkotó
munkán kívül a barátság, a tü-
relmes segítõkészség és az
egymással szembeni toleran-
cia. Valószínûleg ez a tartós
együttmûködés feltétele is.

Színes palettánkon nagyon

különbözõ emberek találnak
helyet egymás mellett. Külön-
bözõ életkorúak (legifjabb ta-
gunk tizenhét éves, legidõsebb
nyolcannégy), különbözõ kép-
zettségûek (mûvészeti diplo-
mával rendelkezõ, szakmun-
kás, diák, fõiskolát végzett,
nyugdíjas, stb.), különbözõ
vérmérsékletû és különbözõ
területen alkotó emberek: fes-
tõk, grafikusok, keramikus,
textilmûvész, fotós, faszob-
rász, fémmûves. Sokfélesé-
gében is harmonikus közös-
ség. Természetesen a közössé-
get a közös cél mellett a közös
programok teszik mûködõké-
pessé. Évente egy alkalommal
több napos országjáró kirán-
duláson megismerjük hazánk
mûemlékeit, több alkalommal
- õsszel és tavasszal - alkotás-
sal egybekötött kirándulást
szervezünk, továbbképzõ elõ-
adásokkal mélyítjük szakmai
tudásunkat, vidám karácsonyi
ünnepségünkön pedig látható,
hogy milyen jól érezzük ma-
gunkat egymás társaságában.
Ideálisnak mondható mûködé-
sünk egyetlen nehézsége, hogy
nincs önálló alkotóhelyisé-

günk. Jelenleg az általános is-
kola rajztermében húzódunk

meg, ott tároljuk eszközeinket
is, de egyre növekvõ taglétszá-
munkkal bizony szûkösen va-
gyunk. Bízunk benne, hogy ez
a gondunk idõvel megoldódik.

Nevünkhöz illõen minden
kiállításunkkal városunkat
képviseljük. Igyekszünk örö-
met szerezni itthon és távolab-
bi környezetünkben is. No, ha
belsõ késztetésbõl fakadnak a
mûalkotások, mégis büszkévé
tesz minket a tudat, hogy so-
kat tehetünk Nagymaros mû-
vészet-gerjesztõ hagyományá-
nak életben tartásáért.

GARAMI MÁRIA

Nagymaros kútja
Élni akarók azok, akik hittel fordulnak a nemes, a magasztos
felé, õk azok, kik merítenek az élet mélységesen tiszta kútjából
és távol tudják maguktól a bizalmatlanságot, a hiábavaló be-
szédet. Elõttük hajtunk fejet és tisztelgünk mindennapjainkban
nemes tenniakarásukért. Õk keltik fel annak napját, hogy az
igazi élet ünnepén, Húsvét vasárnapján ezer éves városunk meg-
szentelt terén átadjuk Nagymaros kútját.

*
Nemes és áldozni kész emberek jóvoltából már összegyûlt

a kút megépítéséhez szükséges összeg kilencven százaléka. Az
adományoknak köszönhetõen befejezésükhöz közelednek a ter-
vezett kút kovácsoltvas, és kõmunkái. A huszonnégy kváder-
kõbõl már csak egy vár gazdára. Azok neve, akik kisebb ado-
mányokkal vesznek részt a közös városszépítésben, réztáblára
kerül a kút körüli parkban. A díszkút terveit és megépítését az
Ars Regia Szellemi Mûhely gondozza és ellenõrzi. Továbbra is
várunk kisebb-nagyobb összegû adományokat, illetve bármely
nagylelkû felajánlást, amely gyorsítaná a kivitelezést. Adomá-
nyaikat eljuttathatják Zoller Csabához a kerékpár-üzletebe (Né-
met utca 28. Tel.: 06/30-450-9336) vagy rózsaszín postai csek-
ken, amelyhez a nagymarosi postán lehet hozzájutni.

Köszönettel:
ARS REGIA SZELLEMI MÛHELY

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik férjemet, Szik-
riszt Ferencet utolsó útjára el-
kísérték, temetésén jelenlétük-
kel megtisztelték.

SZIKRISZT FERENCNÉ

*
Tavaly határoztuk el, hogy a
magyar nemzet egységének
megõrzése céljából határon túli
magyar gyerekeket fogunk
Nagymaroson nyaraltatni. A
nyári tábor igen jól sikerült, sok
élménnyel gazdagon tértek
haza a kárpátaljai gyerekek.

Az idei tábort egy jótékony-
sági bállal kezdtük szervezni,
melyben nagyon sokan a segít-
ségünkre voltak. Köszönet illeti
mindazokat, akik segítettek a
szervezésben és azokat, akik
eljöttek és támogatásaikkal hoz-
zájárultak a gyerekek nyaralá-
sához.

KÖSZÖNETTEL: SZOMRÁKY PÁL

Nagymaros jelentõs képzõmû-
vészeti múlttal rendelkezik. A
több mint huszonöt éven át itt
mûködõ mûvésztelep számos
mûvészt csalogatott ide az or-
szág különbözõ vidékeirõl, hi-
szen ihletet és alkotó kedvet
biztosított a páratlan természe-
ti környezet és a vendégszere-
tet.

A múltat visszahozni nem
lehet, elfelejteni pedig nem
szabad. Az alkotás igénye itt
szunnyad a Nagymaroson élõ
emberekben. Talán ez az oka,
hogy szinte spontán szervezõ-
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Szemelvények dr. Seregi György Nagymarosi Naplójából

Ezt a Nagymarosi Naplót unokám 1988-ban kezdte írni. Õ
már az elsõ oldalon megadta utasítását, hogy "Ebbe a könyv-
be csak szépen lehet írni!" Én, a nagyapa, aki immár tizen-
öt éve folytatom az általa megkezdett napló írását, ezt mind-
végig igyekeztem betartani. Hogy mint sikerült, majd az ol-
vasó eldönti azokból a szemelvényekbõl, amelyeket a Nagy-
maros 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, lektorál-
ja, bírálja és küldi e-mail-en a szerkesztõségbe, vagy CD-re
teszi a mai korszerû igényeknek megfelelõen.
A Budapest-Szob között köz-
lekedõ gyorsított személyvo-
naton – hétköznap lévén – ké-
nyelmesen elhelyezkedtünk
feleségemmel. Miután papír-
zsebkendõnkkel, körkörös
mozdulatokkal végzett ablak-
törléssel biztosítottuk a kilá-
tást, magunkban mi is enge-
délyt adtunk a masinisztának,
hogy elinduljon Nagymarosra.
Élveztük, hogy nem kell autó-
vezetés közben az országutat
figyelni, a drága benzint fo-
gyasztani, miután a vonatozás
nekünk nyugdíjasoknak, álla-
munk és kormányunk jóvoltá-
ból ingyen van. Lehet újságot
olvasni, beszélgetni. Vonatunk
Újpest-Rákospalota után Vá-
cig meg sem állt. Vácon aztán
felszállt két idõs asszony és
letelepedett a velünk szemköz-
ti két üres helyre. A forgalmis-
ta tárcsájának felemelésére
nemcsak a vonat indult el, ha-
nem utastársaink nyelve is
megeredt és éppen úgy kezdett
gyorsulva peregni, mint aho-
gyan forogtak mozdonyunk
kerekei. Az egyik asszonyság
szomszédjának hosszasan,

Hát ez az!

nagy hévvel magyarázta meg-
állapított nyugdíjának történe-
tét, mely negyven éves mun-
kaviszony után is alacsonyabb,
mint sógornõjéé, aki pedig
csak fele annyit dolgozott,
mint õ.

- Micsoda igazságtalanság
ez, nemde?- szegezi szom-
szédjának a kérdést.

- Hát ez az!- mondja a mel-
lette ülõ határozottan, elvágva
nyugdíj ügyben a további pur-
parlé lehetõségét.

Nagymarosra érve, a vasút-
állomás melletti zöldségesnél
két nõ beszélgetett, ami ugye-
bár nem egy különleges eset.
Ahogy azonban összeborultak
és gesztikuláltak, az már sej-
tetett valamit. Az egymásba
keveredett hangfoszlányokból
hallgatózás nélkül is kiderült,
hogy az egyik hölgy barátnõ-
jét megharapta egy kutya az
Elsõ-völgy utcában.

- Hát nem borzasztó? - kér-
dezi a hírközlõ.

- Hát ez az! - vonja le a ta-
nulságot beszélgetõ társa,
mintegy összefoglalva a témá-
val kapcsolatos véleményét.

A múlt héten néhány állam-
polgár kisebb röpgyûlést tar-
tott a Rákóczi Ferenc utca –
Pállya Celesztin utca sarkán,
ahol kiértékelték a fél évvel
korábbi lakossági fórumon el-
hangzottakat.

- Javasoltam, hogy eredeti
rendeltetésének megfelelõen
(turista) szálló céljára haszno-
sítsák a gátépítéssel kapcsolat-
ban megépített, jelenleg le-
pusztulóban lévõ szállodát –
mondta az egyik úr.

- Mit válaszoltak?
- Hát azt, hogy át fogják

gondolni!
- És átgondolták?
- Még nem.
- Hát ez az!
Erre senki sem tudott mit

mondani, inkább áttértek más
témára.

- Én pedig kifogásoltam,
hogy miért nem büntetik meg
azt a telektulajdonost, akinek
az elhagyott telkén emberma-
gasságú gaz, bokor nõ és már
szemétlerakó hellyé vált? –
dörmög egy víkendes.

- És mit válaszoltak?
- Hát azt, hogy át fogják

gondolni!
- És átgondolták?
- Még nem!
- Hát ez az!

De ez volt a válasz akkor
is, amikor már mindenki tud-
ta, csak a férj nem, hogy a
szomszéd utcában lakó vérmes
menyecske csalja az urát vagy,
hogy az illetékes minisztert
korrupciós ügyekkel hozták
kapcsolatba. stb., stb.

Hát ez az! - Egyszerû, ha-
tározott, egyben sokat sejtetõ
válasz, amely elborítja a Du-
nakanyart Váctól Szobig.

Mert a rövid válaszból az
is kiderülhet, hogy nyugdíj
ügyben köztudott a sok mani-
puláció, sajnos a harapós ku-
tyákat sem mindig tartják
láncra kötve, a döntéseket
pedig nem árt átgondolni, a
kikapós asszonyságnak nem
ez az elsõ félrelépése, korrup-
ció pedig mindig volt és min-
dig is lesz. De a “Hát ez az”
azt is jelenti, hogy a válasz-
adónak mindezek nem jelen-
tenek újdonságot, õ ezeket
már régen tudja, sõt illetékes
helyen szóvá is tette.

Azért én élek a gyanúper-
rel, hogy a “Hát ez az”-ban
benne van egyszer-egyszer a
tudatlanság, a véleménynyil-
vánítás szegénysége, hiánya
vagy éppen az a taktikai elem,
mely szerint “ne szólj szám,
nem fáj fejem”!

Mégis, hogy küzdjünk ez
ellen a nyelvi sivárság ellen?
Talán lehetne népmûvelési
tanfolyamokat indítani neves
elõadókkal a mûvelõdési ház-
ban, javasolom barátomnak,
ahol nyelvünk sokszínûségére,
gazdag szókincsére rá lehetne
mutatni.

- Mégis mi errõl a vélemé-
nyed? – kérdezem.

- Hát ez az! – válaszolja
gondolkodás nélkül.

2003. június 8.

Felborult hegy címmel nyílt Vácon,
a Lyra Könyvesház Torony Galéri-
ájában február 24-én Kiss Sándor
Lajos festõmûvész (képünkön) ki-
állítása, melyet március 16-ig lát-
hat a közönség.

Az 53 esztendõhöz közel álló
Kiss Sándor Lajos a fõiskolát 1977-
1982 között végezte el, Sarkantyús
Simon és Fábri Lajos voltak a ta-
nárai, 1985-88 között Derkovits-

Kiss Sándor Lajos kiállítása a Torony Galériában
ösztöndíjas
volt, jelen-
leg Magyar
K é p z õ - é s
Ipa rmûvé-
szek Szövet-
sége festõ
szakosztá-
lyának titkára, tagja az Új
Váci Szalonnak. 2000 óta
Nagymaroson lakik, szemben

a visegrádi várral. A felborult
hegy címen látható kiállítás

képeinek élénk színei már a
tavaszt idézik a Torony Galé-
riában.
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Állatvédelmi sorok
Az Állatbarátok Klubja - A

Máté Állatvédelmi
Közhasznú Alapítvány

TOMBOLA . A Máté Ala-
pítvány számára, Von-Benko
Marian Mrs. Mandy
Bohanek és  Ms. Sylvia
Llewelyn segítségével jóté-
konysági tombolát rendezett
a Brit Nõk Budapesti Egye-
sületének január 27-én, a brit
nagykövetségen tartott

összejövetelén. Az egyesület
tagjai, valamint svájci bará-
tok adták össze az értékes
nyereménytárgyakat, u. m.:
nõi Swatch
karóra, He-
rendi porce-
lán kosárka,
nagy plüss
maci, selyem
nyakkendõ,
svájci, hegyi
sziklából ké-
szült asztali
óra, Korniss
Péter fényké-
peivel illusztrált Balaton
címû, angol nyelvû könyv.

A tombolajegyek eladásá-
ból származó bevétel 73.000
forintott tett ki.

Mivel alapítványunk
semmiféle rendszeres bevé-
tellel nem rendelkezik csak
az ilyen rendezvényekbõl
befolyt összegek és a jószí-
vû állatbarátoktól kapott
támogatások teszik lehetõ-
vé  alapítványunk mûködé-
sét.

Mrs. Kerry Goodwin, a
nagykövetségi társadalmi
kapcsolatok ügyintézõje, a

nagykövetségtõl kapott ágy-
nemût adományozta az ala-
pítványnak. A követségtõl
Heininger Ferenc és Maurer
János hozták el a hasznos
küldeményeket Nagymaros-
ra. Innen a Von-Benko
háztaspár továbbította a 8,
meleg takarókkal teli zsákot
Vácra, melyekbõl 3 zsáknyi
jutott el a váci Zöld Mene-
dék Állatvédõ Alapítvány-
hoz.  Az érdi állatmenhely-

nek szánt 5
z s á k o t
Patyus Fe-
renc (a duna-
keszi kutya-
o t t h o n t ó l )
vette át Vá-
cott, tovább-
szállításra. (l.
kép). 2 zsák-
nyi kispárnát
pedig Beth-

len Farkas, Verõce polgár-
mestere fog az erdélyi sze-
gény sorsú családokhoz el-
juttatni.

Hálás köszönet jár
mindazoknak akik a tom-
bolát sikeressé tették, s
akik az ajándékba kapott
holmik  elszállításával se-
gítettek.

VON-BENKO FERENC

KÉRJÜK, TÁMOGAS-
SANAK, HOGY MI IS
SEGÍTHESSÜNK! Pos-
tai befizetõ csekkek az ál-
latorvosi rendelõben, a
Bethlen vendéglõben, a
könyvtárban és a rév-
pénztárban találhatók.

Felhívás
Tisztelettel várjuk a

VI. Nagymarosi Borverseny résztvevõit.
A rendezvény idõpontja:

2006. március 18., 17 óra
Helyszíne:

Nagymaros, mûvelõdési ház (Fõ tér 10.)
A borversenyre bárki nevezhet saját

termelésû borával.
Kategóriák: - vegyes fehér, - fajtatiszta fehér, - rose,

- siller, - vegyes vörös, fajtatiszta vörös bor.
A versenyen való részvételhez a bort mintánként
2 db 0,75 literes, zöld színû palackban kell leadni

– 2006. március 17-én pénteken 14-18 óráig –
a rendezvény helyszínén.

Nevezési díj: bormintánként 750,- Ft,
melyet a minták leadásakor kell befizetni,

elismervény ellenében.
Szeretettel várjuk a környékbeli termelõk borait is!

A rendezvény keretein belül kerül sor
Az V. Nagymarosi Kolbászverseny

megrendezésére is.

A nevezés feltétele: 1 pár saját készítésû füstölt
kolbász mintaként való leadása a borminták átvétel-

ének idõpontjában.
Nevezési díj: 750,- Ft.

A nevezéskor vacsorajegy igényelhetõ
900,- Ft-os egységáron.

A VERSENY RENDEZÕSÉGE

Fábián Zoltán szavalóverseny

A közelmúltban a váci mûvelõdési központban rendezték meg a
Fábián Zoltán szavalóversenyt, melyen a Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola tanulói közül négyen vettek részt.
A versenyen második helyezést ért el Kiss Károly 8. osztályos ta-
nuló, de a hatodik osztályosok is elismerésre méltóan szerepeltek.

A versenyzõket Varga Zoltánné készítette fel. A képen a nagy-
marosi iskola új ablakai elõtt láthatók a verseny résztvevõi.

FOTÓ ÉS SZÖVEG: GY. M. M



14                                                                                                              Nagymaros



Nagymaros                                                                                                              15

Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja

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

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

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

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

Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!

AZ ÖNKORMÁNYZAT
MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu

Hajdúszoboszlón
SIESTA

gyógyszállóban
1 és fél szobás

apartman
évi négy hetes

üdülési
joga

eladó.
Érdeklõdni:

27/356-319-es
telefonon.

TÁMOGASSA A PETER CERNY ALAPÍTVÁNYT.
Kérjük támogassa a  Peter Cerny Alapítvány a Beteg Ko-
raszülöttek Gyógyításáért kiemelkedõen közhasznú szer-
vezetet adományaival és adójának 1 százalékával. Segít-
ségükben nagyon bízunk, mert az állami támogatás mérté-

ke 2006. évben is várhatóan csak 50-60 százalékos lesz,
ami az önök adománya nélkül megkérdõjelezi a mentõ-
szolgálatunk folyamatos mûködésének fenntarthatóságát.
Az alapítvány adószáma: 19010289-1-42.Köszönjük a se-
gítséget.
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március 5-tõl 31-ig

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

Meggle tej uht. 1 l   109,- Ft
Laura tejszínhab spray 250 ml   159,- Ft
Bayerland natúr vaj 250 gr   239,- Ft
Eidami sajt 1 kg   899,- Ft
Maasdamer tömbsajt 1 kg 1295,- Ft
Bords Eve margarin (sós,olívás,édes) 500 gr   199,- Ft
Bulgár Sirene sajt tehéntejbõl 1 kg   699,- Ft

Fagy. gyalult tök 1 kg   189,- Ft
Fagy. csirkemáj 1 kg   249,- Ft

Monica kakaós tejm. patt. cukor 14 gr     49,- Ft
Candy gumicukor 3 ízben
(cola,hernyó,maci) 100 gr   109,- Ft
Candy tejkaramella 4 ízben 85 gr     69,- Ft
(ananász, eper, csoki, tejszín)
Jelly pop gyümölcsnyalóka 10 gr     29,- Ft
Xtralong puhakaramell 3 ízben 20 gr     29,- Ft
(citrom, eper, görögdinnye)
Candy gyüm.karamell cukor 300 gr   229,- Ft
Candy fõtt kukorica ízû zselés cukor 350 gr   249,- Ft
Jelly pop gyümölcsnyalóka 22 gr     55,- Ft
Candy gyümölcsízû zselés cukor 350 gr   249,- Ft
Candy ttlenmini cukor 200 gr   159,- Ft
Candy tölt.savanyú cukor 350 gr   229,- Ft
Candy ttlen savanyú cukor 400 gr   229,- Ft
Wolf Crakings (burgonyás) 100 gr     99,- Ft
Petit Foures teasütemény 600 gr   299,- Ft

Carbonell extra olívaolaj 500 ml   495,- Ft
Finom liszt (Hefele) 1 kg     55,- Ft
Rétesliszt (Hefele) 1 kg     65,- Ft
Búzadara (Hefele) 1 kg     65,- Ft

Almabefõtt (Észak üv.) 720 ml   145,- Ft
Csemege cékla (Mátra) 680 gr     99,- Ft
Chillipaprika (Horker) 720 ml   169,- Ft
Cseresznyepaprika (Horker) 720 ml   159,- Ft
Negyedelt pritaminpaprika (Horker) 720 ml   159,- Ft
Vöröskáposzta (Horker) 720 ml   109,- Ft
Csemege uborka

(Hajdú Sámson) 3-6 cm 720 ml   149,- Ft
Dob. csemege kukorica (Éden) 340 gr     79,- Ft
Rolnik üveges torma 180 gr     65,- Ft
Fish melegszendvicskrém 300 gr   139,- Ft
Szlovák sertéshús pástétom 180 gr     65,- Ft
Dob.paprikás burgonya 380 gr   199,- Ft
Dob. Bajai halpaprikás 380 gr   199,- Ft
Dob. Tiszai halászlé 380 gr   199,- Ft
Üveges Japán fagomba 310 gr   259,- Ft
Üveges Tõkegomba-csíkos
Bocskoros gomba 310 gr   259,- Ft
Bulgár sárgabarack-szilvadzsem 360 gr   189,- Ft
Univer Azték mix 400 gr     95,- Ft
Univer Texas mix 400 gr     95,- Ft
Szójaszósz Herba (világos,sötét) 170 gr   199,- Ft

Cba üdítõ (alma,õszi,narancs) 5 l   259,- Ft
Hey-hó (alma, szõlõ, narancs)
tetra üdítõ 0,3 l     29,- Ft
Szobi tetra üdítõ
(paradicsomlé-sárgab.-õszi) 1 l     99,- Ft
Cba szörpök 3 íz 1 l   195,- Ft
Bomba energia ital 0,2 l   119,- Ft
Balfi ásv. víz (dús, mentes) 1,5 l     59,- Ft
Top Joy Fittnes (3 íz) 1 l     99,- Ft
Kun Aqua (dús, mentes, citromos) 1,5 l     49,- Ft

Lord borotvakészülékbetét 3 db-os db   365,- Ft
Lord borotvakészülék+3 fej db 1245,- Ft
Lord hagyományos penge (10 db-os) db   139,- Ft
Lord kétélû eldobható borotva (5 db-os) db   189,- Ft

Lilla eü. papír (4 tek. duó) db     89,- Ft
Lilla eü. papír (8 tek. 1 rét.) db   159,- Ft
Szindy papírzsebkendõ
(10 db-os, 3 rétegû) db     15,- Ft
Szindy papírzsebkendõ
(100 db-os, 3 rétegû) db     59,- Ft
Szindy papír zsebkendõ
(100 db-os kam., menth.) db     65,- Ft
Szindy konyhai papír törlõkendõ (2 tek.) db   119,- Ft
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