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Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

2005. december 5. - a lap ingyenes!

Az önkormányzati érdekszövetségek
pártpolitikai kötõdéstõl függetlenül
egységes és megalapozott álláspont-
ja szerint az országgyûlés elõtt fek-

võ 2006-os költ-
ségvetési törvény-
javaslat  -
amennyiben elfo-
gadja a parlament -
a kötelezõ felada-
tok ellátásának
feltételeit sem te-
remti meg, ezért
az önkormányza-
tok végleg ellehe-
tetlenülnek. A Te-

lepülési Önkormányzatok Országos
Szövetsége egyik elnökségi tagja
szerint ez a költségvetési törvényter-
vezet csak arra jó, hogy a beterjesz-
tõ választásokat nyerjen tavasszal.
Mások szerint éppen a választások
miatt az önkormányzatok 2006 õszé-
ig ki fogják húzni - és csak 2007-ben
dobják fel talpukat - de már idén is
jaj az önkormányzatiságnak!

Míg a belügyminiszter és az
MSzP képviselõi arról beszélnek,
hogy jelentõsen nõnek az önkor-
mányzati támogatások, a másik kor-
mánypárt, az SzDSz nevében Kuncze
Gábor ettõl teljesen eltérõ álláspon-

Mire számíthatunk 2006-ban?
- avagy az önkormányzatokon átdübörgõ gazdaság

tot képvisel: “Bizony, a helyi önkor-
mányzatok támogatása csökken”.

A FIDESz számításai szerint 100
milliárd forintot meghaladó az ön-
kormányzatokat sújtó elvonás, mely
fõleg az oktatást és a szociális ellá-
tást terheli. Sisák Imre Pásztó polgár-
mestere, országgyûlési képviselõ az
MDF nevében elfogadhatatlannak ne-
vezte az oktatási normatívák, különö-
sen a mûvészetoktatás terén tervezett
elvonásokat. “Tényként rögzíthetjük,
hogy az elmúlt három évben a kabi-
net 300 milliárd forint adósságot hal-
mozott fel a magyar falvak és a váro-
sok irányába” - szögezte le Szita Ká-
roly Kaposvár polgármestere, a
FIDESz országgyûlési képviselõje - rá-
mutatva: azt vártuk, hogy 2006-ban a
kormány elkezdi ennek az adósságnak
a törlesztését, csakhogy a beterjesztett
költségvetésbõl világosan látszik, hogy
további 103 milliárd adósság fogja te-
tézi az eddigieket. Hozzátette: a kor-
mány újabb elbocsátásokra készül:
óvónõket, tanárokat, egészségügyi dol-
gozókat, köztisztviselõket - hiszen a
2006. évi bérfejlesztési fedezet nulla
forinttal szerepel a költségvetésben,
miközben a 2005. évi szintre hozásra
sincsen egy fillér sem elkülönítve.

folytatás a 4. oldalon

Minden kedves
Olvasónknak

szeretetteljes,
boldog karácsonyi

ünnepeket és
sikeresekben

gazdag
új esztendõt

kívánunk!

Békés karácsonyt!
Az ünnepek közeledtével minden nagymarosi családnak, de
különösen azoknak, akik kénytelenek egyedül ünnepelni, ál-
dott, békés karácsonyt kívánok.

A Betlehemi Gyermek adjon igazságot a hamisság helyett,
mélységet a felszínesség helyett, és hozzon nyugalmat zakla-
tott világunkba.

HARRACH PÉTER
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALELNÖKE

A tartalomból

Edöcsény
András

polgármester

“Az ateizmust soha nem a természettudósok,
hanem a középszerû filozófusok hirdetik”

(THOMAS EDDINGTON)

Kitüntetés dr. Gánti Tibornak
és Seregi Györgynek

Pest Megye Tudományos Díját kapta Gánti Tibor professzor, a biológiai
tudományok doktora, a képzõmûvészet kategóriában a Pest Megye Mûvé-
szetéért Díjat Seregi György kovács iparmûvésznek ítélték oda. Az elisme-
réseket a megyenap keretében december 3-án a megyeházán adták át. A
Tudományos Díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a megye
tudományos életében kimagasló tevékenységet folytattak és eredményt ér-
tek el, a Pest Megye Mûvészetéért Díjat pedig azoknak ítélik oda, akik a
megye területén a zene, táncmûvészet, képzõmûvészet és irodalom mûvé-
szeti ágakban kiemelkedõ tevékenységet folytattak és alkotásokat hoztak
létre. (A díjazottakról szóló írás a 6-7. oldalon olvasható.)

A megyei díjazottakra Nagymaros Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete szeptemberi ülésén hozott határozatával tett ajánlást.
Szívbõl gratulálunk a kitüntetetteknek!

 Beszámoló a novemberi testületi ülésekrõl »   2. oldal
 Gondolatok az önkormányzatiságról »   3. oldal
 Elsõ Nagymarosi Férfikórus-találkozó »   7. oldal
 Iskolai játszótér négy hét alatt » 11. oldal
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Belterület Külterület Összesen

Felmért ingatlanok száma db 1 618 1 460 3 078

Új felderítés (nem adott
adóbevallást) db 513 561 1 074

% 31,7 % 38,4 %

Adott adóbevallást, de az
eltér a felmérttõl db 260 129 389

% 16,1 % 8,8 %

Vélelmezett eltérés m2 66 153 15 934 82 087

Becsült adó kiesés 1 évre
(100Ft/m2 ill 700 Ft/m2

adóval számolva)
Ft 6 615 300 11 153 800 17 769 100

Novemberben kétszer ülésezett Nagy-
maros Város Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete, november 14-én és 21-
én.

A november 14-i rendkívüli ülés
határozatai:

- döntöttek arról, hogy a Gyermek-
étkeztetési Alapítványnál a gyermek-
étkeztetés támogatására benyújtandó
pályázathoz a 2006. évi költségvetés
terhére 75.000 Ft önrészt biztosítanak
15 gyermek részére, gyermekenként
5.000 Ft összegben;

- módosították a város címerérõl és
zászlajáról, valamint a város jelképei-
nek használatáról szóló rendeletet;

- határozatot hoztak, hogy január 1-
jétõl a 2006 évre vonatkozó könyvvizs-
gálói feladatok ellátásával ismét a Ba-
logh és Társai Könyvvizsgáló Kft-t bíz-
zák meg, a feladatra nem írnak ki pá-
lyázatot;

- elfogadták a belsõ ellenõr által ké-
szített, a polgármesteri hivatal és az ön-
kormányzat intézményei 2006. évre vo-
natkozó ellenõrzési ütemtervét;

- megismerte és elfogadta a képvi-
selõ-testület a 2005 évi közmeghallga-
tásról és az azóta megtett intézkedések-
rõl szóló polgármesteri beszámolót.

*
A november 21-i ülés határozatai:

- elfogadták a lejárt határidejû ha-
tározatok végrehajtásáról szóló polgár-
mesteri beszámolót;

- beszámoló hangzott el a gazdál-
kodási osztály helyzetérõl, majd az ed-
dig ismert tények birtokában a képvi-
selõ-testület úgy határozott, hogy egy
független, az önkormányzatokra szako-
sodott könyvvizsgálót kérnek fel az
osztály ellenõrzésére;

- elfogadták az önkormányzat 2005.
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót. Az önkormányzat a III. ne-
gyedévben 465 millió 817 ezer forint
kiadást és 464 millió 428 ezer forint
bevételt teljesített, amely mind a kiadá-
si, mind a bevételi oldalon 64 százalé-
kot jelent.

- kis módosítással elfogadta a kép-
viselõ-testület a 2006-os költségvetési
koncepciót, s felkérték a jegyzõt, hogy
a koncepció alapján készítse el a költ-

Beszámoló a novemberi testületi ülésekrõl
ségvetési rendelet-tervezetet;

- határoztak a Fõ tér rekonstrukci-
óját végzõ kivitelezõ cégrõl. A közbe-
szerzési bizottság megtárgyalta a há-
rom ajánlatot, közülük az egyik cég
nem pótolta a hiányzó iratokat. A má-
sik két pályázó közül végül a legked-
vezõbb ajánlatot tett céggel kötheti
meg az önkormányzat a kivitelezési
szerzõdést;

- döntöttek Bursa Hungarica ösz-
töndíj odaítélésérõl;

- a képviselõ-testület tudomásul
vette önkormányzat tulajdonában álló
lakás és nem lakás célú ingatlanok ál-
lapotának felmérésérõl szóló elõter-
jesztést;

- kiegészítéssel határozatot hoztak
a sportpálya környezetében tervezett
termálkút megvalósítási lehetõségeinek
biztosításához a 17/2002. (X. 21.) ön-
kormányzati rendelettel jóváhagyott
szabályozási tervben rögzített ingatla-
nokra elõvásárlási jog bejegyzésére;

- napirenden szerepelt Grécs Lász-
ló üdülõhelyi tanácsnok beszámolója,
aki egyben képviselõtársai tudomásá-
ra hozta, hogy a jövõben lemond errõl
a funkciójáról. A képviselõ-testület
megköszönve Grécs László eddigi
munkáját, tudomásul vette lemondását;

- a helyben felmerült javaslatok ki-
egészítésével elfogadták Nagymaros
város 2006-2013-ra vonatkozó fejlesz-
tési programját;

- döntöttek arról, hogy viszont
összevonják a Gyermekjóléti Szolgá-
latot és a családsegítõt;

- határoztak a versenytárgyalás so-
rán nem értékesített kisértékû ingatla-
nok újbóli meghirdetésével;

- módosították a Közterület-fogla-
lásról szóló 20/2004 képviselõ-testületi
rendeletet;

- a Fótibusz áremelési kérelmére
módosították a helyi autóbusz jegyára-
ira vonatkozó rendeletet;

- foglalkoztak a közterületi játszó-
terek létesítésével és fejlesztésével, s
határoztak arról, hogy a pályázatot
nyújtanak be a Széchenyi sétányon már
tervbe vett játszótér megvalósítására,
melyhez az önkormányzat 2,4 millió
forint önrésszel járul hozzá.

Befejezõdött az ingatlanfelmérés elsõ üteme 
A jelen nehéz gazdasági helyzetben az intézmények mûködtetése és a fejlesztések
biztosítása érdekében a kiadások ésszerû csökkentése mellett a  városnak minden
bevételre szüksége van. Ezért a lehetséges bevételi
forrásokat áttekintettük és megállapítottuk, hogy az
adóbevallások és -befizetések terén jelentõs elma-
radások vannak, ezért az adó- és építéshatósági nyil-
vántartások felülvizsgálatát határozta el a képvise-
lõ-testület. A lehetõségek számbavétele után a mun-
ka elvégzésére külsõ céget kértünk fel, amely au-
gusztus végén kezdte meg a terepi felmérést - mint
arról lapunkban többször is beszámoltunk. A mun-
ka elsõ üteme az alábbi eredménnyel lezárult, a má-
sodik ütemben további ezer külterületi ingatlan fel-
mérése következik.

Látható, hogy az ingatlantulajdonosok egyhar-
mada nem adott be adóbevallást - részükre a beval-
lási felszólítások kiküldését megkezdte az adócso-
port - és további egyhatoduk bevallásában szereplõ

adatok jelentõsen eltérnek a helyszínen tapasztalt állapotoktól. Utóbbiakat rövi-
desen bevallásuk helyesbítésére szólítjuk fel, majd ellenõrzéseket fog végezni az
adócsoport.  A város számára ily módon kiesõ becsült adóbevétel éves szinten közel
18 millió forint - az eddigi adatok alapján. A jelenlegi adómértékkel számolva ez

az önkormányzatiság kezdete óta mintegy 270
millió forint be nem szedett adót jelent a város-
nak. Csak viszonyítási alapul jelzem, a Fõ tér
jövõre megvalósuló teljes rendezése 240 millió
forintba kerül (melybõl a nyertes pályázatnak kö-
szönhetõen ezen összegnek csupán 10 százalé-
ka terheli önkormányzatunkat)...

Természetesen tudjuk, hogy számos népsze-
rû tévhit kering a városban arról, kinek miért nem
kell adót fizetnie. Sajnálatos, hogy az 1990-es
és azt követõ évekbeli jelentõs változásokról a
város polgárai nem kaptak kellõ tájékoztatást.
Ennek ellenére a marosiak és az üdülõsök nagy-
része becsületesen teljesíti adóbevallási- és be-
fizetési kötelességét, melyet ezúton is köszönök.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

PÁLPÁLPÁLPÁLPÁLYÁZAYÁZAYÁZAYÁZAYÁZATTTTTOK.OK.OK.OK.OK.     Önkormányzatunk IFJ-BM-05 pályázati felhívásra be-
nyújtott pályamûve 1.000.000 Ft támogatásban részesült, olvasható a Mobilitás
honlapján. Ez az összeg közel 500 ezer forinttal kevesebb az igényeltnél mégis a
csökkentett költségvetés mellett még megvalósíthatónak látszik az Ifjúsági In-
formációs Pont beindítása a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati Irodáján be-
lül. A támogatási szerzõdést várhatóan e hónapban kötjük meg.

Nagymaros Város Önkormányzatának pályázatát is támogatta a Foglalkoztatási
és Munkaügyi Minisztérium. A 2.992.178 Ft-os támogatás eredményeképpen 12
fõvel bõvülhet a Nagymaros közmunkaprogramjában érintettek száma. A mi-
niszteri döntés alapján a programot december 1-ével kell elkezdeni 2 fõvel, majd
jövõ év márciusától újabb 10 fõvel bõvül a közmunkások létszáma. A 2006. május
31-ével lezáruló program során a csapadékvíz elvezetõ csatornahálózat karbantar-
tása, az illegálisan lerakott hulladékok összegyûjtése, valamint településüzemel-
tetési és tisztasági feladatok ellátása valósul meg.

Térségünk által megpályázott LEADER+ támogatás második pályázati fordulójá-
ba nem nyertünk kiválasztást. Így a 90 millió Ft támogatásra nem, csupán szakmai
tapasztalatcserékre jogosult Nagymaros – Kismaros – Szokolya – Verõce térsége
által meghatározott helyi akciócsoport.

GÁVEL PÉTER, STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE

Városfejlesztési és városüzemeltetési
események november hónapban

- A Fõ tér környezetrendezési programja jelentõs pontra jutott el, november hó-
nap végével hosszas alõkészítés után lezárult kivitelezési munkarész közbeszerzé-
si folyamata. Az eljárásban meghirdetett idõponttal az eredmény kihirdetése is
megtörtént és a lap megjelenéséig várhatóan a vállalkozói szerzõdés is megkötte-
tik. A kivitelezés ütemezése már látható, azonban csak néhány részlet tisztázása
után véglegesíthetõ, errõl következõ hónapban bõvebb részletekkel szolgálhatunk.
- A BM finaszírozásával a Mainzi utca útburkolatának felújítására elnyert pá-
lyázat támogatási szerzõdése aláírásra került. Ez alapján az ez évre tervezett terve-
zési munka elkészült, jelenleg ennek elszámolása folyamatban van. A kivitelezés
várhatóan március hónapban indulhat meg és május végéig befejezõdik.
- A lakossági vélemények alapján a DDC Kft által felajánlott játszótér a Hold
utca – Deák Ferenc utca keresztezõdésében, a Kacsaligetben került elhelyezésre.
Egyelõre a játékok beépítése történt meg, jövõ évben kehetõségeinkhez képest a
környezet rendezésére is sort kerítünk.
- Az elmúlt hónapokban sérelmezett fakivágási ügyekre elõírt pótlási határidõk
lejártak, így megtörtént a rév melletti, illetve a Takarékszövetkezet udvarán kivá-
gott fák pótlása. Mindkét esetben más közterületen történt a pótlás a rév esetében
a Széchenyi sétányon, a másik esetben pedig a Hunyadi sétányon.
- Elkészült a Széchenyi sétány tanulmányterve, az alapanyag kiegészítésre került
néhány lakossági, illetve vízügyi véleménnyel. Jelenleg az engedélyezési terv ké-
szül, az alapokhoz képest egy-két apróbb módosítás itt is várható még.
- A 12-es fõút – Kóspallagi út keresztezõdésében történt több koccanásos baleset
miatt kezdeményeztük a forgalmi rend megváltoztatását. Az utak kezelõje
(PEMÁK) javaslatunkat elfogadva a kersztezõdéstõl mindkét irányban záróvonal
felfestésével növeli a közlekedés biztonságát. A munkálatok elvégzésére az idõjá-
rás miatt csak a 2006-os tavaszi munkálatok keretében kerül sor. Addig is kérjük
fokozott figyelmüket.
- A téli idõ közeledtével nyomatékosan felhívjuk a város lakosainak figyelmét,
hogy a balesetek elkerülése érdekében az ingatlanuk elõtti járdaszakaszok
sikosságmentesítésérõl és a lehullott csapadék eltávolításáról rendszeresen gon-
doskodjanak. A biztonságos közlekedés biztosítása mindannyiunk érdeke.

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER, MURÁNYI ZOLTÁN, VVO OSZTÁLYVEZETÕ
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Gondolatok az
önkormányzatiságról

Az utóbbi idõben a médiában és a közbeszédben sajnálatosan meg-
erõsödni látom a “csökkentsük a polgármesteri hivatalok számát”
vagy “csökkentsük az önkormányzatok számát” - a legutóbbi idõ-
ben “csökkentsük az önkormányzati képviselõk számát” mottó je-
gyében született írásokat, riportokat, beszélgetéseket, melyek hi-
vatkozási alapul a túlzott államapparátust, a hatalmasra duzzadt
adminisztrációt emlegetik. Mint gyakorló polgármester szeretném
felhívni a figyelmet az alábbiakra: 

- a demokrácia alapelve a szubszidiaritás, azaz lehetõleg min-
den feladatot, problémát a felmerüléshez legközelebbi, legalacso-
nyabb szinten törekedjünk megoldani. A helyi forrásokat helyben
használjuk fel, ha ezek nem elegendõek felsõbb szintekrõl kell
azokat kiegészíteni;

- a demokrácia gyakorlásának legalsóbb közéleti foka a (rész)
települési (kerületi) önkormányzat;

- az önkormányzat nem azonos a jelenlegi polgármesteri hiva-
talokkal, ahol nagyrészt államigazgatási – kisebb részt helyi- és
településfejlesztési ügyekkel foglalkoznak.

 
A trianoni csonka Magyarországon ma 3168 település van 3168

polgármesterrel az élén. Közülük a 2657 háromezres lélekszámú-
nál kisebb település vezetõi túlnyomó többségében társadalmi
megbízatásban dolgoznak, sok esetben még tiszteletdíjat sem kap-
nak. Mindössze mintegy 510 polgármester dolgozik fõállásban.
A képviselõ-testületi tagok a közép- és nagyvárosok kivételével
nagyrészt még tiszteletdíjat sem kapnak munkájukért. A körjegy-
zõségben résztvevõ települések száma 1694, tehát a települések
több mint fele már most is közös jegyzõt és hivatalt mûködtet. Az
önálló polgármesteri hivatalok száma: 1474. A háromezer lélek-
szám alatti települések hivatalaiban a néhány fõ - szinte kizárólag
államigazgatási és gazdasági területen dolgozik. (forrás: KSH és
15 év a magyar demokrácia szolgálatában címû kiadvány). Biz-
ton kijelenthetem tehát, nem az önkormányzatok kerülnek sokba.

 
Fentiek ismeretében úgy gondolom, hogy nem az önkormány-

zati képviselõk, nem az önkormányzatok és polgármesteri hi-
vatalok számát kell csökkenteni,  ha valóban az államapparátus
költségeinek csökkentése a cél, hanem egyrészt a hatalmasra
duzzasztott számú és létszámú megyei- regionális- és orszá-
gos szerveket, hivatalokat, szakértõi testületeket és intézete-
ket, valamint a külsõs tanácsadóknak hatalmas összegekért
adott megbízásokat. Másrészt a magyar közigazgatási szinte-
ket kellene végre rendezni és helyretenni a régió- megye- kistér-
ség szerepét. Ma ezen szinteken szintén hatalmas háttér-appará-
tus, munkaszervezet dolgozik, sokszor ugyanazon feladatokon.

 
Az önkormányzatok hatékony mûködéséhez az alábbiak-

ra lenne szükség:
- A jelenlegi bonyolult és nehezen áttekinthetõ, gyakran változó
jogi- és gazdasági szabályozás helyett egyszerû, átlátható és
stabil szabályozás mind jogi- mind gazdasági téren,
- A jelenlegi köztisztviselõi- és közalkalmazotti törvény és
szemlélete helyett KÖZSZOLGÁLATI törvény, mely a
minõségi és hatékony munkavégzésre ösztönöz
- Az önkormányzati ás államigazgatási feladatok teljes
szétválasztása a szabályozás  finanszírozás és mûködés terén
egyaránt
- Az önkormányzati feladatok
teljeskörû feladat-finanszírozásának biztosítása
- A közbeszerzési törvény normalizálása
- A jelenlegi könyvelési szemlélet helyett a gazdálkodási
szemlélet erõsítése
 
Amíg fentiek nem teljesülnek, a bevezetõ sorokban idézõjel-

ben említett gondolatokról csak mint kampányízû propagandáról
beszélhetünk. Isten óvja a magyar településeket attól, hogy ezen
tévútra vezetõ látszat-intézkedések megvalósuljanak!

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

Tisztelt Nagymarosi Polgárok
és Üdülõtulajdonosok!

Nagymaroson bevett “szokás”,
hogy az üdülõtulajdonosok az épít-
ményadó részbeni-, vagy teljes
összegét az üdülõegyesület(ek) ré-
szére fizetik be. Teszik mindezt a
Helyi adókról szóló 9/2004. (IV. 27)
számú rendelet 16. § (2) bekezdésé-
re hivatkozással, mely szerint: “A
magánszemély által nem lakásként
(lakóházként) megjelölt épület, épít-
mény után fizetendõ tárgyévi adóból
levonható a közmûvek (út, víz, vil-
lany, szennyvízcsatorna, gáz) létesí-
tésére, bõvítésére, fejlesztésére for-
dított, számlával igazolt kiadás.”

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakoso-
kat és üdülõtulajdonosokat, hogy

Adófizetési tájékoztató
fenti rendelet 16. § (2) bekezdését
Nagymaros Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete a 32/2004.
(XII. 20) számú rendeletének V.
fejezet Záró rendelkezés 6. §-ával
2005. január 1. napjával hatályon
kívül helyezte.

Fentiek alapján az építményadó
összegét – teljes egészében – Nagy-
maros Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala részére kell
megfizetni.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
a bírságok és késedelmi kamatok el-
kerülése érdekében befizetéseiket az
önkormányzat felé teljesítsék.

Köszönettel:
HUTTER JÁNOSNÉ

JEGYZÕ

HIRDETMÉNY. Nagymaros Város Önkormányzata nyilvános
árverés keretében értékesíteni kívánja az alábbi önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanokat:

Hrsz. Besorolás Terület Értékesítési ár
(licit alap)

107/6. Rigóhegy belterületi mûvelési
ágból kivett beépítetlen    930 m2 1.348.500 Ft

11303. külterületi kert mûvelési ág  1493 m2    318.000 Ft

11828. külterületi gyümölcsös mûvelési ág    201 m2    171.000 Ft

11829. külterületi kert mûvelési ág    284 m2    243.000 Ft

Az árverés:
        helye: polgármesteri hivatal házasságkötõ terem
        ideje: 2005. december 15., csütörtök 10 óra
        részvétel feltétele:
        a Ptk-ban foglaltak alapján az árverés megkezdése elõtt legkésõbb
9.30 óráig az árverés alapösszegének 10 %-a bánatpénz házipénztárba
történõ befizetése.

Az ingatlanokat a fenti felsorolás szerint ütemezve értékesítjük a kezdõ
idõponttól folytatólagosan, licitmérték 1 millió forint felett 50 ezer fo-
rint, 1 millió forint alatt 20 ezer forint.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal titkárságán.

HUTTER JÁNOSNÉ JEGYZÕ

Beszámolt munkájáról a
kisebbségi önkormányzat

Lakossági fórumot tartott november 15-én este a mûvelõdési házban Nagy-
maros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata. Az összejövetelen Radics
Károly elnök részletesen beszámolt a kisebbségi önkormányzat egy éves
munkájáról, a központilag kapott pénz felhasználásáról. Egyebek mellett
beszélt arról is, hogy elkészült a Fehérhegyen a kút, támogatást adtak az
alsó tagozatos legjobban tanuló diákoknak. Szó volt az elõttük álló felada-
tokról, például Fehérhegy takarításáról.

A kisebbségi önkormányzat oktatási tevékenységérõl Farkas János szá-
molt be. Mint mondta: januárban befejezték a lovári nyelv oktatását, erre a
tanfolyamra sajnos egyetlen cigány lakos sem iratkozott be. A vonós hang-
szeres zeneoktatásra most sem nyílt lehetõség, mint ahogy arra sem, hogy
a számítógépes továbbképzést folytassák – mondta Farkas János. Kiss Ist-
ván a CKÖ korelnöke a 2006-os önkormányzati választások kapcsán is-
mertette a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról szóló tör-
vénytervezetet.

A beszámoló után a hozzászólók kérték a CKÖ segítségét abban, hogy
próbálják megfékezni azt a néhány cigány fiatalt, akik magatartásukkal
idõnként megzavarják a nagymarosiak nyugalmát, példának hozták fel a
legutóbbi NAFIA rendezvényt. A jelenlévõk a témát megvitatva egyetér-
tettek abban, hogy ehhez a polgárõrség, a CKÖ és a városi önkormányzat
közös fellépésére van szükség.

A fórumon jelen volt Edöcsény András polgármester is.
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Mire számíthatunk 2006-ban?
- avagy az önkormányzatokon átdübörgõ gazdaság
folytatás az 1. oldalról

Kovács Zoltán képviselõ arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a költségve-
tési törvény-tervezet törvényt sért,
mégpedig az 1993. évi 79-es tör-
vényt, ami azt mondja ki, hogy az
állami normatív támogatások és az
egyéb hozzájárulások összege a kö-
vetkezõ évben el kell hogy érje a ta-
valyi juttatások összegét. Ez azonban
5,4 százalékkal csökkent a 2006-os
költségvetési törvénytervezetben.

De nézzük a fontosabb konkrét
tényeket: mivel bérfedezet-növeke-
dés ezévben sincs tervezve, csak
“szervezési intézkedésekkel” ma-
gyarul elbocsátások révén növe-
kedhet egyes dolgozók bére. 2006-
ban a fejlesztésre fordítható önkor-
mányzati források is drasztikusan
csökkennek, a meghatározott célok-
ra igényelhetõ támogatások össze-
ge 40,8 milliárd forinttal csökken
az elõzõ évihez képest. A költségve-
tési törvénytervezet a “települési ön-
kormányzati szilárd burkolatú bel-
területi közutak burkolat felújításá-
nak támogatására” 50 százalékos
csökkentéssel az elõzõ évinek a fe-
lét, 5 milliárd forintot különített el.
Ez az összeg 2005-ben 10 milliárd
volt. A decentralizált területfejlesz-
tési célú támogatási rendszer kerete
jelentõsen (22,3 milliárd forintról
Ft-ról 13,4 milliárd forintra) csök-
ken. A regionális fejlesztési taná-
csok hatáskörébe utalt keret 32,5
százalékkal csökken. Mindezek az
önkormányzatok pályázati lehetõ-
ségeit szûkítik.

A törvénytervezet 14 oktatási
normatívát szüntet meg –köztük a
minõségfejlesztés-, a diáksport támo-
gatását, stb. -, a normatívák közel
70 százalékát jelentõsen csökken-
ti, és kevés kivételtõl eltekintve a
többit szinten tartja. Az infláció ha-
tását figyelembe véve tehát ismét re-
álértékben csökkenõ támogatásról
beszélhetünk. Megszûnik a pedagó-
giai szakmai feladatokhoz való hoz-
zájárulás és a tanulók után igényel-
hetõ tankönyvtámogatás is. A rend-
szerváltozás óta 2005 után most
másodszor fordul elõ, hogy a köz-
oktatási normatívák egy fõre esõ
összege csökken. A teljes elõirány-
zat 5,5 százalékkal csökken – ami el-
lentétes a jelenleg hatályos közok-
tatási törvénnyel is!

El kell mondani, hogy emelked-
nek ugyanakkor egyes gyermekjó-
léti, társadalom- és szociálpolitikai
keretek, bár az adótörvény válto-
zásait is figyelembe véve az ered-
mény összességében a családok
nagy részénél jövedelem-csökke-
nést okoz.

A kistérségi mûködés erõszakos
ösztönzéseként emelkednek a leg-
hátrányosabb helyzetû kistérsé-
geknek jutó keretek és mûködési
normatívát is bevezettek.

A szociális intézmények alap-
normatívái minden esetben lénye-
gesen csökkennek. Különösen sú-
lyos a helyzet az idõsek otthonaiban.
Itt az alap-normatíva személyenként
59.200 forinttal csökken.

A települési igazgatási, kommu-
nális és sportcélok finanszírozásá-
ra hivatott normatíva esetében,
ahol a 2005. évi 32 százalékos csök-
kenést, most újabb, mintegy 17 szá-
zalékos csökkenés követi.

A körzeti igazgatási feladatok-
nál 9,4 százalékos a csökkenés. A
közmûvelõdési feladatoknál 9 szá-
zalékos a csökkenés. A mezõõri
szolgálat támogatása megszûnik.

Hihetetlennek tûnik? Aki nem
hiszi, járjon utána! - a Pénzügymi-
nisztérium honlapján a törvényterve-
zet olvasható (http://
www.pm.gov.hu/)

Mit tehet ilyen helyzetben egy
település, annak polgárai, önkor-
mányzata és polgármestere?

Elõször is az érdekvédelmi szer-
vezeteken keresztül megpróbálja
hallatni a hangját. Ezúton is kérek
és biztatom városunk mintegy 170
közalkalmazottját és köztisztviselõ-
jét, hogy szakmai és érdekvédelmi
fórumaikon keresztül tiltakozzanak
az önkormányzatok kifosztása el-
len! Nem a polgármestereknél, ha-
nem a törvényalkotóknál! Minden
jóérzésû és a nemzetért felelõsen
gondolkodó kormánypárti szava-
zót arra kérek, hogy pártszerveze-
teiken és országgyûlési képviselõi-
ken keresztül gyakoroljanak nyo-
mást a kormány önkormányzato-
kat ellehetetlenítõ ámokfutásának
megállítása érdekében – az ellen-
zék hivatalból is megteszi ezt.

Másodszor fel kell készülnünk
a várható igen súlyos gazdasági
helyzetre. Egyrészt a bevételek nö-
velésével – ennek érdekében próbál-

juk meg beszedni az eddig be nem
vallott adókat is -, másrészt a kiadá-
sok további csökkentésével – ezen
már dolgozunk munkatársaimmal.
Eddig a költségcsökkentéseknél még
tekintettel tudtunk lenni a feladatel-
látás színvonalának megõrzésére és
lehetõség szerint a munkahelyek
megtartására. Ha a 2006-os költség-
vetési törvénytervezetet így fogad-
ja el a parlament, a nagymarosi
önkormányzat is drasztikus lépé-
sek megtételére kényszerül, mely a
feladatellátás színvonalának csökke-
nésével fog együtt járni. Kérem, ezért
ne az önkormányzatot és a polgár-
mestert szidják!

“Több pénzt az embereknek!
Több pénzt az önkormányzatoknak!”
Három évvel ezelõtt ezekkel a jelsza-
vakkal volt teleplakátolva az ország.
Ám ami három évvel ezelõtt még
sokakat töltött el jogos bizakodással,
mára sajnos épp az ellenkezõjére for-
dult. A Medgyessy- Gyurcsány kor-
mány a 2004-es és a 2005-ös költ-
ségvetésben is reálértéken és a fel-
adatokhoz viszonyítva kevesebb
pénzt adott az embereknek, és ke-
vesebb pénzt az önkormányzatok-
nak. 2006-ra további jelentõs elvo-
násokat terveznek. Sajnos a rend-

szerben továbbra sincs garancia arra,
hogy nem fognak az önkormányzat-
ok a 2005-ös esztendõnél is súlyo-
sabb helyzetbe kerülni. Márpedig ha
az önkormányzatoktól pénzt von-
nak el, az egyet jelent azzal, hogy
az ott élõ emberektõl vonják el a
pénzt.

Az utóbbi idõkben az ország gaz-
dasági helyzetét a kormány tagjai
egyöntetûen pozitívan értékelték.
Ilyen körülmények között nem indo-
kolt az, hogy a kormány az utóbbi
három év alulfinanszírozásán túl
tovább terhelje az önkormányza-
tokat, így rajtuk keresztül a polgá-
rokat, Magyarország lakosságát.

“Dübörög a gazdaság” mondják
a miniszterelnök úr és munkatársai.
Reméljük, egy év múlva nem fogják
ezt úgy pontosítani, hogy az állam-
csõd közelgõ dübörgését hallották.
Ha az a hang, amit õk észlelni vél-
nek a fejlõdés és jólét hangja – mint
állítják – akkor fel kell tennünk a
kérdést, mivel a 2006-os költségve-
tési törvény-tervezetben nem talál-
juk: Hol a pénz, Miniszterelnök úr?

EDÖCSÉNY ANDRÁS
NAGYMAROS VÁROS POLGÁRMESTERE,

A KERESZTÉNYDEMOKRATA

ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS ELNÖKE

Új helyen a nevelési tanácsadó
“…minden gyermekben, akit ember hozott a világra… a nagyság csírája lap-
pang.”

Ez a H. G. Wels idézet olvasható azon a meghívón, amely Nagymaros
Város Nevelési Tanácsadójának november 22-i megnyitó ünnepségére invi-
tálta a vendégeket. A nevelési tanácsadó már három éve mûködik, mégis az
ünnepség apropóját az adta, hogy a város önkormányzata, a Fehérhegy utca 2.
szám alatt, az általános iskola melletti volt szolgálati lakásban biztosított a
régi, nem megfelelõ körülmények után egy kulturált helyet.

A megnyitóra eljöttek a környezõ települések polgármesterei, pedagógu-
sai, hiszen a tanácsadó egy-egy szolgáltatására már kötöttek korábban, illetve
az közelmúltban az önkormányzattal szerzõdést.

A vendégeket Staud Katalin, a nevelési tanácsadó megbízott vezetõje (ké-
pünkön) köszöntötte,
majd Edöcsény András
polgármester mondott
megnyitó beszédet.
Edöcsény András kiemel-
te, mennyire fontos szá-
munkra gyermekeink
egészséges fejlõdése, hi-
szen 20-25-30 év múlva
miként áll ez az ország,
azon múlik, hogy a cse-
metéink - akik most picik
-, milyen nevelést, támo-
gatást kapnak. Városunk
polgármestere örömét fe-

jezte ki, hogy a környezõ településekrõl is eljöttek kollégái és a szakemberek,
mert – mint mondta - ezeket a feladatokat a szûkös anyagi lehetõségek miatt
nem tudja Nagymaros egyedül felvállalni, viszont több településsel összefog-
va együtt fenn tudják tartani az intézményt.

A megnyitón Staud Katalin kiemelte: munkatársa Szikriszt Éva pszicholó-
gus kezdeményezésére indult 2002 tavaszán a nevelési tanácsadó. Õ volt az,
aki éveken keresztül küzdött és utánajárt mindennek és önzetlenül segített
mindenben. “Úgy gondolom, az, hogy most itt lehetünk, nagyrészt az õ munká-
jának köszönhetõ” – mondta az intézményvezetõ. Végül a intézmény munka-
társai - Szikriszt Éva, Réti Ágnes pszichológusok, Finta Bernadette, Hetényi
Eszter fejlesztõ pedagógusok, Karnis Gáborné logopédus - részletesen be-
széltek munkájukról, hogy a vendégek képet kapjanak arról, miben tudnak
segíteni a gyermekek fejlõdésében, egészséges felnõtté nevelésében.

Szünetel az ügyfélszolgálat
A Budapesti Elektromos Mûvek Rt tájékoztatása szerint kará-
csony és újév között a mobil ügyfélszolgálati iroda nem fogad
ügyfeleket. Az áramszolgáltatással kapcsolatos kérdésekre az
ügyfélszolgálat munkatársai a 06-40/38-38-38-as, helyi tarifával
hívható kékszámon állnak rendelkezésre.

Staud Katalin és munkatársai
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     Haj regö rejtem,
     azt is megengedte
     az a nagy Úristen.

Haj regö rejtem.
Régi szívem keltem,
Régi regém regölöm.
Ajkam amik hatják:
Búk néma lakatját,
Dallal én ma megtöröm.
Fájás ma ne fájjon,
Szívemre ma szálljon
Muzsikáló szent öröm.

Megjöttem, megjöttem,
Dalba öltözötten
Lám e csuda-estelen.
Régi szavam hallom,
Régi dalom dallom,
Régi magam meglelem.
Szent karácsony-esten
Az a nagy Úristen
Ezt mívelte énvelem.

Hej regö rejtem.
Zúgtanak elejbem
Nagy zimánkós záporok.
Haj messze sok ország
Furcsa szerit-sorját,
Kiket vernek viharok,
Sok emberek útját
Érték, kitanulták
Énekmondó jámborok.

Sokat ott értének
Regösök szegények
Havas hegyek zugain.
Balgatagok búját
Fogas szelek fújják
Körmös télben odakinn.
De mostan szívünknek
Gyertyagyújtó ünnep
Fényes szép csillaga int.

Haj regö rejtem.
Régi-magam leltem
Új-magamnak fenekén.
Régi tüzek titkát
Új dalok felitták
Lelkem síró rejtekén.
Mondok azért mostan:
Újnak amit hoztam
Öreg mondást nektek én.

Kicsi Krisztuskának
Szép Szûz Máriának
Mostan igen örülünk.
Minden feleinknek,
Mind elleneinknek
Bõ sok áldást regölünk.
Míg a világ világ,
Gondod legyen miránk,
Uram Isten, légy velünk!

Sík Sándor:
Regös
ének

Az emberek õsi hite, hogy a Mindenség
valamennyi teremtménye Isten akaratá-
ból létezik, s velük, általuk is üzen az Úr.
Üzen késõ õszön a haldokló nappal, a
kora téli, karácsonyt elõzõ fagyos-fehér
tisztulattal...

Az éjszaka, a szorongató sötétség na-
gyon hosszúra nyúlik ilyenkor - András mu-
zsikát záró napja után –, de Isten fehér ab-
roszt terít a tájra, tiszta, illatos gyolcsát adja
a hónak, s a régi ember lelkét betakargatta.
Miképpen megóvta a hó az õszön sarjadt
alig-életû vetést, akképpen óvta a vágyta-
lanná tisztult embereket is, õrizte õket min-
den hajnalon az adventi áhítat. Jóval nap-
kelte elõtt gyermekek csengették végig a
falut, s templomba ment mindenki, aki csak
járni tudott. Az “aranyosmisé”-ben az õ le-
heletük tette meleggé a kõhideg templomot,
mint a hajdani karácsonyéjen, Betlehemben
a barmok lehelete az istállót, amelynek jász-
lában a testet-lelket pusztító sötétség kel-
lõs közepében a világra született Jézusban
a Mindent teremtõ és igazító Isten jött el. A

Lelkünk várja a Fényt
templom meleg sötétjében várták meg ifjak
és vének a napfölkeltét.

Szent Miklós napján maskarás gyónta-
tó menet járta a tollfosztókat, s akiben piro-
san égett még a test öröme, azt aléltra tán-
coltatták a maskaraördögök. Ezek négykéz-
láb jártak, jelezvén a bûnök alacsonyrendû,
állatiasító voltát. Szent Miklós ruhája pedig
hófehér, jelképezvén a szentséget, a tisz-
taságot (szemben korunk mindenbõl keres-
kedelmet pirosító harsányságával).

December 8. Immaculata ünnepe a 12.
század óta. A szûziességet, a testi vágyak-
tól való szabadulást jelképezi, hogy a hívõ
ember méltóképp fogadhassa a Megváltót.

Advent elsõ vasárnapján a magyar csa-
ládok közösen készítették el fûzfaágakból
az adventi koszorút. Ahol a négy-négy
vesszõbõl álló kereszt-szálak a koszorú fo-
natába bújtak, oda került a négy méhviasz
gyertya.  Ez a kör-kereszt rítusszervezõ for-
ma az ember lelkének rendjét jelentette, - a
kereszt benne a megszületni vágyó Igét.
Amikor a koszorút készítõ család tagjainak

arcán meglibbent az adventi gyertyafény, a
sötétség a szoba sarkába menekült. (Talán
a mai agresszív, depressziós gyermekek
sorsa azért olyan sötét, mert hiányzik belõ-
lük az isteni fényesség, melyet a szeretõ
és hívõ család adott a régieknek…)

Lucakor cserépbe búzát vetettek. A búza,
mely minden nyáron magába rejti a napot,
Jézus képét hordozza. Ezért került a kará-
csonyi asztal alá a Boldogasszony napi bú-
zakéve. Megváltót váró sárarany szalma-
ágyát a minden hajnali áhítatokkal együtt bet-
lehemesek és kántálók igazították.

“Begyütt Jézus a házamba, / Házam
közepibe megálla ” - imádkozták éjféli mise
után.

A régiek karácsony napján megénekel-
ték a rokonokat, házról házra járva csalá-
dostul. A haragosokat meglátogatták sorra
– bocsánatot kért a sértõ és megbocsátott
a sértett. Amire az ember gyönge, gyarló,
azt ilyenkor Jézus teszi bennünk, s hálával
mindenki csak neki tartozik.

Áldott ünnepeket!
(Molnár V. József néprajztudós Szent

Márton napi nagymarosi elõadásának rész-
lete)

Kicsik és nagyok lámpással a ke-
zükben vonultak a Szent Imre
tértõl a Fõ téren keresztül a kö-
penyt viselõ lovas (Heincz Sán-
dor) után november 11-én este,
Szent Márton napján. A felvonu-
lással szeretnének városunk ve-
zetõi hagyományt teremteni. Ez
azért is nagyon fontos, mert
Szent Márton egyben városunk
védõszentje is.

A Márton-napi felvonulást
egy nagyon színvonalas és érde-
kes elõadás követte a felsõ isko-
lában, amelyet Molnár V. József
néprajzkutató tartott a Cédrus
UNI szervezésében. A téma a
Tejút szentjei és karácsony volt,
ám az elõadó Szent Mártonról is

Márton-napi lampionos felvonulás

részletesen beszélt. Egyebek
közt Molnár V. Józseftõl meg-
tudtuk azt is, hogy a hajdan volt

adventek Szent Márton napjával,
fehér lovas szentünk ünnepével
kezdõdtek.

Megjelent Nagy-
maros Város Ön-
kormányzatának
2006. évi falinaptá-
ra, mely kapható
korlátozott szám-
ban a mûvelõdési
házban, a könyv-
tárban és a polgár-
mesteri hivatal
ügyfélszolgálati iro-
dáján 1000 forin-
tért.

Megjelent Nagymaros naptára

Sok gyereknek okozott örömet a Szent
Márton napi felvonulás
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A gyökerekbõl
indul ki

Ésszel, szívvel és lélekkel -
A sokoldalú professzor: dr. Gánti Tibor

Pest Megye Mûvészetéért Díjat vett
át Seregi György Nagymaroson élõ
és városunkban dolgozó kovács
iparmûvész, akinek míves ková-
csoltvas kapui, cégérei, korlátjai,
csillárjai, díszkútjai régi és új épü-
letek fényét emelik városunkban, a
környezõ településeken és szerte az
országban, sõt külföldön is.

Az 52 esztendõs kovács iparmû-
vész Seregi György érdeklõdése a
vas iránt már kamasz korában a gé-
pipari technikumba járva elkezdõ-
dött. Budapesten, a belvárosban, a
Nádor utcában lakott, a környéken
sokat sétált, járta a várost, megis-
merte az ottani kovácsoltvas mun-
kákat. Mint mondja: Budapesten
van Európában majdnem a legtöbb
kovácsoltvas munka, emlék: kapuk,
függõfolyosók, lépcsõházi korlátok,
régen még voltak cégérek is, de azok
már eltûntek. Ezenkívül az ifjú Se-
regi Györgynek csemegének számí-
tottak az iparmûvészeti boltok kira-
katában látható kovácsoltvas tár-
gyak is.

Érettségi után egy évig Szent-
endrén dolgozott az Építéstudomá-
nyi Intézetben, de rájött, hogy az író-
asztal melletti munka nem neki való.
Késõbb megismerkedett Szentend-
rén Lehoczky János kovács iparmû-
vésszel. Büszke arra, hogy
Lehoczky János felvette, mert õ az
egyik leghíresebb, legnevesebb em-
ber ebben a szakmában.

Azután kemény munkával el-
kezdte Seregi György Nagymaroson
egy régi présházban kialakítani ko-
vácsmûhelyét. Ekkor még Pestrõl, a
belvárosból Szentendrére járt dol-
gozni, munka után felült az eszter-
gomi buszra, eljött Visegrádig, majd
a komppal Nagymarosra, este felült
az utolsó vonatra, éjfél körül ért
haza. Majd másnap mindez kezdõ-
dött elölrõl. Ez így ment egy évig,
szép lassan épült a mûhely. Akkor
már határozott szándéka volt: to-
vább szeretné vinni a kovács szak-
mát, holott a családban addig senki
nem volt fizikai munkás. Közben
jött a katonaság majd meghívást
kapott a bécsi képzõmûvészeti aka-
démiáról Walfrid Hubertõl. Ám ta-
nulmányainak az akkori rendszer
gátat szabott, nem tudott másként ki-
menni Bécsbe csak turistaként, és
csak az akkori szabályok szerint egy
hónapra. Hiába kereste fel a Kádár-
titkárságot, egyszerûen nem értette,
miért nem mehet ki Bécsbe tanulni
legalább egy fél évre. Ám az egy hó-
nap a mesterség fogásainak megta-
nulásában többet jelentett számára,
mint bármilyen akadémia. Walfrid
Huber megmutatta neki egész
Stájerországot, ahol nagy hagyomá-
nya van minden õsi szakmának. Itt
hagyománytiszteletbõl fenntartottak
régi mûhelyeket és dolgoztak is

Pest Megye Tudományos díját kapta
városunk köztiszteletben álló szemé-
lyisége, dr. Gánti Tibor professzor, a
chemoton elmélet megalkotója, aki tu-
dományos munkásságának eredmé-
nyeit számos kötetben dolgozta fel,
emellett megjelentek ismeretterjesztõ
írásai és természetrõl írt könyvei is.

A váci születésû, 73 esztendõs dr.
Gánti Tibor gyerekkori élményei meg-
határozták pályáját, érdeklõdési körét,
amely ma is szülõvárosához és kör-
nyékéhez, elsõsorban Nagymaroshoz
kötik. Fiatalon sokat járta a Vác-kör-
nyéki hegyeket, váci középiskolásként
létrehozta a gimnáziumi turista egye-
sületet, melynek elnöke is volt. E mi-
nõségében nagyon sok túrát vezetett,
s bolyongott egyedül is a Naszályon.
Sokat jelentett számára a ligeti tó is,
amely annakidején még csodálatos
élõvilággal büszkélkedhetett. A Dunán
módjában állt evezni egyedül, vagy a
barátokkal, s nagy élményt jelentett
számára hajnalban átevezni a Pokol-
szigetre. Ott fordult az érdeklõdése a
biológia irányába, de azt is világosan
látta: ahhoz, hogy a biológia alapkér-

déseit megértse, kémiai tudásra van
szüksége. Ezért úgy határozott, ve-
gyésznek megy. Aztán közbeszólt a
sors, származási okokból kitették a
gimnáziumból, s nem vették fel egye-
temre. Végül azonban bekerült a Mû-
egyetem vegyészmérnöki karára és
vegyészmérnökként végzett 1958-ban,
két év veszteséggel. Származási ada-
tok eltitkolása miatt az egyetemrõl is
kitették, ám ez nem jelentett számára
veszteséget, mivel ez idõ alatt olyan
helyeken dolgozott – például a Duna-
keszi Konzervgyár bakteriológiai la-
boratóriumában -, ahol nagyon sokat
tanult, többet, mint az egyetemen. Ám
továbbra sem dédelgette a sors. Kuta-
tó szeretett volna lenni, de ez nem si-
került, így három mûszakban dolgo-
zott az élesztõgyárban. Szép lassan
lépdelt felfelé, nagyon széles körben
megtanulta a szakmát, a kémiától a
mikrobiológián, a biológián keresztül
egészen a környezetvédelemig. Két
évtizedet az iparban dolgozott – az
élelmiszeriparban, gyógyszeriparban:

volt laborvezetõ,
üzemvezetõ, profil-
vezetõ.

A hetvenes
évek közepétõl a
Magyar Tudomá-
nyos Akadémia ku-
tatója, de meghí-
vott elõadóként
egyetemeken tanított. A kandidátusi
disszertáció megvédésekor a docensi
címet,  1980-ban az akadémiai dokto-
ri címet, utána az egyetemi tanári cí-
met kapta. Ettõl az idõszaktól pro-
fesszor, tanított az ELTE-n a Gödöl-
lõi Egyetemen és a Szegedi Tudo-
mányegyetemen vendégprofesszor-
ként. A ’80-as évek közepe táján már
abbahagyta a tanítást, ám a professzori
címe azóta is megvan. Két perióduson
keresztül a Magyar Biológiai Társa-
ság fõtitkára, majd a MTESz Központi
Környezetvédelmi Tanácsának alelnö-
ke, elnöke. Tíz éven keresztül félál-
lásban a Természet Világa címû folyó-
irat fõszerkesztõje is. Örökös tiszte-
letbeli tagja, egykor alelnöke a Vadá-
szati Kulturális Egyesületnek.

*
Felkeresve dr. Gánti Tibort Rákó-

czi úti lakásán elsõként az elõszobá-
ban fedeztem fel a falon bekeretezve
az eddig megjelent könyveinek borí-
tóját, s dolgozószobájában pedig azo-
kat a könyveket, amelyek munkássá-
gának csúcspontját jelentik.

- Egyrészt van mögöttem egy na-
gyon komoly alaptudományi tevé-
kenység, ez az úgynevezett chemoton
elmélet, amely az élet minimál-rend-
szerét alkotja meg – mondja dr. Gánti
Tibor. - Innentõl kezdve pontosan
meghatározható, mi élõ és mi nem élõ,
amit sokezer éve nem sikerült elhatá-
rolni. Másrészt vannak környezetvé-
delmi kutatásaim, amelyek egy egész
könyvespolcot tesznek ki.

- Hány könyve jelent meg eddig?
- Ezt nem olyan egyszerû meg-

mondani, mert vannak olyan könyvek,
például az Az élet princípiuma, amely
eddig hét kiadásban jelent meg. Volt,
amikor átírtam, tulajdonképpen ma az
elsõ és az utolsó között olyan sok kü-

lönbség van, hogy igazából nem te-
kinthetem egy könyvnek. Ha az alap-
könyveket számolom, akkor azokból
12-13 van. Az élet princípiuma, illet-
ve Chemoton elmélet nemzetközi vi-
szonylatban átütõ erejû. Megjelentek
a magyaron kívül angolul, lengyelül,
Romániában magyarul, sõt az Élet
princípiuma két angol kiadásban is
napvilágot látott. Egy másik könyvem,
A biokémiai szuperrendszerek Magya-
rországon és Amerikában is megjelent,
mindkét helyen csak angolul. A
chemoton elmélet az életem nagy tel-
jesítménye, mert jelen pillanatban is
– bár ötven évvel ezelõtt született –
még mindig a világ élvonala elõtt áll.

- Az ismeretterjesztõ kötetek közül
melyik áll Önhöz a legközelebb?

- Talán a legelsõ, amelyet a mole-
kuláris biológiáról én írtam, Magya-
rországon elsõként vállalva azt a rizi-
kót is, hogy lecsuknak érte, ugyanis a
génelmélet akkoriban politikailag til-
tott, “reakciós” elmélet volt. Ezekre a
könyvekre azt mondom: az eszemmel
írtam, de vannak olyanok, amelyeket
a szívemmel írtam, például az Eltûnõ
szigeteket és annak a váci variációját
a Váci eltûnõ szigeteket. Ám vannak
olyan munkáim, amelyeket a lelkem-
mel írtam, például A remetesüldõ, no
meg az aggszûz, amely humoros tör-
téneteket tartalmaz, s a benne leírta-
kat többé-kevésbé megéltük felesé-
gemmel az állatok között, kinn a ter-
mészetben. Jelenleg A természet kebe-
lén címû könyvön dolgozom.

- Milyen tudományos munkát vé-
gez napjainkban?

- Ha az ember tudja, hogyan kelet-
kezett az élet - legalábbis van erre egy
egzaktul megalapozott eseménysoroza-
ta -, akkor arra a kérdésre is válaszol-
hat, hogy a Földön kívül keletkezhe-
tett-e élet. Ezen kutatásaim során ke-
rültem kapcsolatba a csillagászattal.
Elég sokszor foglalkoztam e kérdéskör-
rel, mígnem néhány évvel ezelõtt a Pla-
netárium igazgatója kijött hozzám és
olyan felvételeket mutatott, amelyek a
Mars felszínérõl készültek, már nagyon
közelrõl nagy felbontással, s amelye-
ken furcsa foltok láthatók. Itt hagyta a
fényképeket, nézzem meg, mit szólok
hozzá. Akkor merült fel bennem, hogy
ezek tulajdonképpen a marsi hósapka
szélén tavasszal megjelenõ természe-
tes üvegházak. Mert – nagyon leegy-
szerûsítve - a hó alatt, a havon át süt a
napfény, úgy, mint az üvegházon és ot-
tan jobban felmelegszik. Ezekben ma
is lehetnek primitiv, kékalga- vagy zuz-
mószerû élõlények, tehát lehet ma élet
a Marson, a Földtõl függetlenül.

Azóta eltelt öt év, nagyon sok, kü-
lönbözõ eredmény született, mert
egyik Mars-szonda a másik után megy
föl és ezek az eredmények tulajdon-
képpen mind alátámasztották ezt az
elméletemet. Jelenleg tagja vagyok, s
dolgozom egy Mars kutatásokkal fog-
lalkozó nemzetközi csoportnak, mely
Collegium Budapest nemzetközi in-
tézményben, európai uniós pénzbõl
mûködik – mondta befejezésül dr.
Gánti Tibor professzor.
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“A zene az érzelmek gyorsírása.
Azok az érzelmek, amelyek csak
nagy körülményességgel írható-
ak körül szavakkal, közvetlenül
megnyilatkozhatnak a zene ál-
tal”- írja Tolsztoj.

A zenebarátok, akik november
5-én a nagymarosi mûvelõdési
házban hallhatták Magyarország
négy szinte legjobb amatõr férfi-
karát, tudják, hogy nincs arra szó,
amit ezen a csodálatos estén átél-
hettünk. Felsorolhatja a krónikás,
hogy a nagymarosi, a solymári, a
törökbálinti az újpesti Tungsram
kórus miket énekelt, de azt a for-
ró hangulatot, azokat az emelke-
dett pillanatokat semmilyen zene-
kritika nem adhatja vissza. Talán
érzékeltetheti a lelkesedést az,
hogy a mûsor végén spontán meg-
szólalt a Himnusz. Könnyes sze-
mek, mosolygó arcok – béke és
szeretet emelt és ringatott énekest
és hallgatót a zene hullámain…

Az Országos Férfikari Talál-
kozón és Bordalfesztiválon szep-
temberben részt vevõ férfikarunk
ötlete volt meghívni Nagymaros-
ra az ott megismert környékbeli
férfikarokat. Pest megye és Nagy-
maros támogatta az ötletet, így
azon frissiben meghallgathatta a
helyi közönség a fesztiválon elõ-
adott dalokat.

Elsõként a marosi énekkar
szerepelt. A Régi francia dal, a
Trubadúr-ének, Vecchi madrigál-
ja után Pászti Miklós Kossuth-da-
lának tapsolhatott a közönség,
mely utóbbit a szerzõ egyenesen
a nagymarosi kórusnak és Kis-
martoni Ferenc karnagynak aján-
lott. Sõt, az õsbemutató is váro-
sunkban volt! Brusznyay Margit,
az együttes jelenlegi karnagya
nagy súlyt fektet arra, hogy a régi
mûveket a kórus fiatal énekes-
gárdája is megismerje, - így biz-
tosítva a nemes hagyományok
megõrzését. A nemrégiben ünne-
pelt 100 éves jubileum alkalmá-
ból újították fel például Liszt Fe-
renc Tengerész-himnuszát is, me-
lyet a fiatal kórustagok is szíve-
sen énekelnek. Dobray Népek da-
lai jól ismert, vidám és derût su-
gárzó mû–igazi csattanó. Az
énekkar a tõle megszokott biztos
tudással, tisztasággal, lelkesedés-
sel és gazdag stiláris kolorittal
énekelt. Gratulálunk!   Ezúton
hívja a férfikórus szeretettel a ha-
gyományossá vált templomi kon-
certre a nagymarosiakat decem-
ber 18-ára, ahol a Nagymarosi
Nõikarral és a váci Serenussal

Elsõ Nagymarosi
Férfikórus-találkozó

közösen lépnek fel.
A Solymári Férfikar jól ismert

kórusmûveket énekelt: elhangzott
a Csinom Palkó, a Huszt, az Ó,
mely sok hal, majd Bárdos Baj van
a részeg tengerésszel címû mûve.
Igényes, mûvészi produkciójuk –
Tóth Árpád és Juhász Diána ve-
zénylésével- méltán aratott sikert.

A törökbálinti Lendvai Károly
Férfikórus mûsorválasztása igen
sokatmondó volt: Halmos imád-
ságos Jubilate Deo –ja után Rota
Benedictus címû mûve könnyed-
ségével érdemelt vastapsot. A mi-
einktõl már ismert Gárdonyi-,
Karai- és Erkel-mûvek után
Huszka Jenõ dalával fejezték be
mûsorukat. Nem minden szándé-
kosság nélkül e szöveggel: “Sza-
badságot, igazságot szép Magya-
rországnak!”

Az újpesti Tungsram Kodály
Zoltán Férfikórusát bejelentõ M.
Szabó Katalin,- aki hozzáértõ és
ihletett mûsorvezetõje volt az est-
nek- alig gyõzte felsorolni az
1903 óta mûködõ énekkar szerep-
léseit: MTV, francia TV, BBC…A
Pálinkás Péter vezette énekkar
Pitoni Cantate Domino-jával in-
dította mûsorát (magyarul: Éne-
keljetek az Úrnak).Ezt egy refor-
mátus korál követte, majd
Naszvadi Dénes szólójával
Händel Thanks be Lord címû
mûve. Ormándy József (a marosi
férfikar hajdani tagja) volt kitû-
nõ szólistája Debussy Invocation
címû kórusmûvének. Liszt
Requiemébõl a Libera me követ-
kezett (“Ments meg, Uram az
örök haláltól”). A mûvet követõ
döbbent csend után dübörgött a
vastaps!  Az ezt követõ mûben
maga Pálinkás karnagy úr énekel-
te e szenvedélyes dalszöveget:
“Ne veszítsük el hitünket, mert él
a magyarok Istene. Félre kishitû-
ek! Ölelve tartja meg hazánkat Is-
ten áldó keze! ” Huszka Jenõ Sza-
badság-indulójának zászló-len-
getõ lelkesedésével ért véget a
Tungsram mûsora. A közös mû-
sorszámok is igazi zenei cseme-
gék voltak. Edöcsény András pol-
gármester úr végezetül emlékser-
legeket adott át a résztvevõknek.

A férfikari mozgalom tehát ma
is él, karmesterei a szakma kivá-
ló szakértõi, az élmény pedig,
melyben általuk a közönség ré-
szesül, egyedülálló. Köszönet a
szervezõknek (köztük kiváltképp
Rothbauer Antal titkár úrnak), a
támogatóknak  és az elõadóknak!

GY. M. M.

ezekben. Végigjárták a kovácsmû-
helyeket, volt ahol Seregi György
segített is egy-egy darab elkészíté-
sében.

*
- Melyik munkájára a legbüsz-

kébb?
- A legbüszkébb a nagymarosi

fára vagyok – mondja Seregi
György. - Az elkészült, de még fel
nem állított nagymarosi kútra azért
leszek büszke, - nemcsak szakmai-
lag, mert igen nehéz volt kivitelez-

ni-, mert olyan partnereket találtam,
akikkel együtt a 15 éves álmomat
meg tudjuk valósítani. Ha nem jön
létre az Ars Regia Szellemi Mûhely,
akkor ez az álmom nem valósul
meg. Zoller Csabát korábban csak
látásból ismertem, de amikor az Ars
Regia Szellemi Mûhely létrejötte
elõtt tartott elõadást, rájöttem, hogy
nagyon hasonló a gondolkodásunk
és teljes mértékben melléálltam a
terveiknek. S ötletként elmondtam,
hogy helyre kellene állítani nagyma-
ros kútját, mert ez is egy szakrális
helye a városnak.

- A vas egy õsi anyag, milyen
vele dolgozni, milyen érzés formál-
ni?

- Olyan õsi anyag, hogy ötezer
éve használják. Az egyik legnehe-
zebb szakma a kovácsé. A tárgyal-
kotás azonban nemcsak a kovácso-
lásból áll. Egyszer összeszámoltam,
míg elkészül egy tárgy elvileg het-
ven szakmát kellene tudni. A ková-
csoltvas szobornál – legyen az szék-
láb, akkor is szobornak indítom –
egy konstrukciót kell az embernek
maga elõtt látni és azt kell felépíte-
ni, tehát fordítva mûködik, mint a
fa-, vagy kõszobrásznál. Magát az
anyagot úgy, ahogy az iskolákban ta-
nítják én megpróbáltam elfelejteni.
Egyszerûen van a vasdarab egy ne-
mes anyag - ami tényleg számomra
nemes anyag, fõleg ha rozsdamen-
tes -, ez a tömbgyurma és meg kell
próbálni nyomkodni. Csak nem az
ujjammal, hanem szerszámokkal,

kalapáccsal és 1200 fokon. Attól
lesz anyagszerû, attól fog élni a
tárgy, ha az ilyenfajta kézjegyek rajta
vannak. Többször kikísérletezem
gyurmából, vagy plastirinbõl egy-
egy alkatré-szét, utána azt próbálom
meg lekovácsolni vasból. Ez más-
fajta mûvészeti irányzat, meg olyan
technikai háttér kell hozzá, ami egy-
szerûnek tûnik egy üllõvel és kala-
páccsal, de azért nagyon sok kala-
pács kell hozzá és nagyon sok ko-
vács szerszám.

- A mûvészeten belül mely for-
mákat szereti, vagy mindig a hely
adja meg, hogy milyen legyen az al-
kotás?

- Ezen nagyon sokat gondolkod-
tam, mert mások is feltették már ezt
a kérdést nekem. Igazából két vá-
lasz is kialakult bennem: az egyik,
az iparmûvész dolga, hogy megfe-
lelõ helyre megfelelõ funkciójú és
ízlésvilágú tárgyat készítsen. Ez fõ-
leg érvényes az épületekre – példá-
ul a barokk korban kovácsoltvas
nélkül nem létezett templom, vagy
kastély. Ma sajnos létezik az üveg,
beton és a mûanyag. A másik vála-
szom - mivel egy ötezer éves szak-
máról van szó -, én teljesen igyekez-
tem visszamenni a gyökerekhez és
a hagyományos technikával készí-
tem a munkáimat: az alapfogások-
ból kiindulva építem fel a formai-
lag modern, vagy korszerû tárgya-
kat.

Ami pedig a Pest megyei díjat il-
leti, nagyon nagy megtiszteltetésnek
tartom és köszönöm azoknak az em-
bereknek, akik erre javaslatot tettek.
Elsõsorban úgy gondolom, nem én
kaptam a díjat, hanem a szakma,
amelyet ma már csak néhány ember
mûvel. Örülök annak, hogy észre-
vették: vannak ilyen “remete” típu-
sú emberek, akik a tömegáruk mel-
lett hagyománytiszteletbõl teszik a
kézmûves hagyományokra támasz-
kodva a dolgukat – hallottuk Seregi
Györgytõl.

FISCHER ERZSÉBET
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Ballada a hadifogoly vonatról

Találóan mondják néha, hogy az egész-
ségügy igazából “betegségügy”.

Valóban! Az egészségügyi dolgo-
zók képzése minden szinte arra irányul,
hogy a betegekkel való foglalkozásra
készítsen föl. Ugyanakkor hosszabb
ideje a pályán dolgozva megtapasztal-
juk, hogy a valóban betegeket nagyon
nehéz meggyógyítani. Egyre inkább
tapasztalatot szerzünk arról is, hogy a
betegségek nagyon sokszor nem “de-
rült égbõl villámcsapásként” jelentkez-
nek. Nagyon sokszor egy hosszú folya-
mat végeredménye a betegség: az
egészségtelen életmód, a testünkkel
való durva visszaélés “megelégelése”
jeleként lázad föl testünk betegség for-
májában. Sokszor megoldatlan élet-
problémáink, lelki sebeink betegítenek
meg. Vagy a civilizációnk tévútjai te-
remtenek megbetegítõ környezetet.

A testi betegség tulajdonképpen
csak egy végsõ pont, ahol már nagyon
keveset lehet tenni. Ezért valóban át
kell térnünk egy megelõzõ (preventív)
szemléletre.

Kinek is? Az egészségügynek? Ez
arra alkalmatlan. Az egyénnek? Ez
nincs mindig hatalmában. A társada-
lomnak! Igen, annak.

Nagy szerencsénk van, hogy egy
átlátható méretû településen élünk! Az

10 éves a Pax Corporis Alapítvány (4.)
Az EGÉSZSÉGTERV projekt I.

egész világgal nem tudunk mit kezde-
ni, a “társadalom” pedig valami meg-
foghatatlan… De ha azt mondom:
VÁROSUNK, ez már beszéd! Akkor
már tudjuk, mirõl van szó.

Tehát a városunk szintjén kell va-
lakinek szívén viselnie  az EGÉSZSÉG
ügyét, hogy a többieket – a helyi társa-
dalmat - föllelkesítse .LEGYEN EZ
MONDJUK A PAX CORPORIS
ALAPÍTVÁNY.

Mi is a cél valójában?
1. Maradjunk egészségesek! (El-

sõdleges megelõzés.)
2. A betegségeket ismerjük fel ko-

rai stádiumban, csökkentve ezzel a baj
okozta károkat. (Másodlagos megelõ-
zés: ide tartoznak a szûrõvizsgálatok.)

3. Gyógyítsuk a betegeket hatéko-
nyan, helyben.  (Ellátásszervezés.)

4. Teremtsünk olyan (mikro) kör-
nyezetet, amelyben az emberek testi,
lelki, társas jól-léte megvalósulhat.
(Egészséges település.)

Arról, hogy ezek pontosan mit je-
lentenek, a következõ részben szólunk.

Akit azonban mélyebben érdekel a
téma, a könyvtárban elkérheti a város
Életmód és Egészségfejlesztési Kon-
cepcióját, ami alapítványunk támoga-
tásával készült.

(folytatjuk)

61 évvel ezelõtt, 1945. január 2-án 14 órakor indult Nagymarosról az elsõ cso-
port két váltás fehérnemûvel, tíz napi hideg élelemmel két heti közmunkára.
Akkor még nem sejtették, hogy a Szovjetunióban kötnek ki, s a “malenkij ro-
bot” keserves küzdelmet jelent majd számukra, nem másért, mint az életükért.
S nem kevesen voltak azok, akik nem bírták az éhezést, a hideget, a megalázta-
tásokat, s idegen földön fejezték be életüket. Rájuk is emlékezünk, amikor 2006.
január 2-tõl egy héten át fekete zászló leng a városháza homlokzatán.

Ez év szeptember 24-én volt a kál-kápolnai vasútállomáson felállított
malenkij robot emlékmû avatása, mely emlékeztet és figyelmeztet arra, hogy
soha többé ne történjen meg hasonló eset történelmünk színpadán. Az alábbi
vers az emlékünnepségen hangzott el.

Emhecht Miklós: Ballada a hadifogoly vonatról
(részlet)
Csikorog a fék és kattog a kerék
Hideg van és mégis fullasztó a lég.
Zsúfolt marhavagon, negyven ember
rázkódik, káromkodik és mereng.
A padló alattunk ütemre reng.
- Az ablakrácson túl látjuk az eget,
csillagok repülnek fejünk felett.
A sarokban fojtott csámcsogás zaja
- figyelnek az irigykedõ fülek –
Óh, vad éhség! Hosszú még az éjszaka.
- S a reggelt vajon ki éri meg?
Arcunkra feszül a sápadt, sárga bõr.
Káromkodással itat minket az õr,
ha mozdonytöltéskor vízért zörgetünk.
Vitaminhiánytól vérzik az ínyünk.
- Fogunk meglazult, nyálunk elapadt.
nyelvünk csúnyán a torkunkba dagadt.
Sem kiáltanunk, sem kérnünk nem szabad,
mert nincsen a jajunkat hallani fül,
nem lát a világ hályogos szeme!
- És a rácsos ablakon át befütyül
Szibériának halálos szele.

Az ANNA Klub szeretettel meg-
hívja Önt és kedves családját A
mi Dunakanyarunk - Szemelvé-
nyek dr. Seregi György nagyma-
rosi naplójából címû könyv is-
mertetõjére, melyet 2005. decem-
ber 10-én 16 órakor tartunk a
nagymarosi mûvelõdési házban.

A mi Dunakanyarunk - könyvbemutató

A könyvbemutatón a szerzõ-
vel beszélget és a programot ve-
zeti, Tharan-Trieb Marianne.

A könyvbõl részleteket olvas
fel dr. Bõzsöny Ferenc, a Magyar
Rádió vezetõ bemondója.

Közremûködik a BARNA

SZAKÁLLÁRA ESKÜSZÜNK
zenekar.

A rendezvény ideje alatt a
könyv 20 százalék engedménnyel
kapható, a bemutató végén a szer-
zõ dedikálja a kötetet.

*
A mi Dunakanyarunk - Szemel-
vények dr. Seregi György nagy-
marosi naplójából címû könyv
szerzõje Széchenyi-díjas mérnök,
aki a pesti betonrengetegbõl ki-
szabadult a csodálatos dunaka-
nyari környezetbe. Naplójában az
ezer éves Nagymarosról és kör-
nyékérõl számol be, az itt látható
mûemlékekrõl, szokásokról, a
kulturális és mûvészeti élet múlt-
járól és jelenérõl, az itt lakó és itt
nyaraló emberekrõl.

A naplójegyzeteket a Dunaka-
nyarban alkotó, országosan is-
mert mûvészek, többek között
Szõnyi István, Raszler Károly, dr.
Pátzay Pál, Gál György, Seregi
György, Köblitz Birgit munkái il-
lusztrálják.

dr. Seregi György nagyma-
rosi naplójából címû könyv
címlapja

Mindenki karácsonya -
Karácsonyi koncert

 

Az ANNA Klub idén harmadszor rendezi meg a Mindenki karácso-
nyát. Az elsõ évben színjátszó fiatalok, tavaly iskolás gyermekek
adtak elõ ünnepi mûsort. Az idén - folytatva a Nagymarosi Férfikar
kezdeményezését - rendezvényünk mûsoraként az elmúlt évihez ha-
sonlóan, Karácsonyi koncertet ad a három kórus, a váci Serenus kó-
rus, a Nagymarosi Férfikar és a Nagymarosi Nõikar.

A koncert után hagyományosan, karácsonyi csemegékkel várjuk
Önöket a feldíszített Monsberger téren. Reméljük, hogy a
sültgesztenye, a forralt bor, s egyéb finomságok kóstolgatása köz-
ben ismét sokáig együtt maradunk, hogy ebben a pár órában meg-
osszuk egymással az ünnepre való készülõdés örömét.

 Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat, a
katolikus templomban  december 18-án 16 órakor kezdõdõ  kon-
certre és az azt követõ Mindenki Karácsonyára. 

ANNA KLUB
ZOLLER REZSÕNÉ

Ezúton köszönjük egész évi érdeklõdésüket ren-
dezvényeink iránt, és egyben Kellemes Karácso-
nyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk min-
denkinek!

Karácsonyi hangverseny
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját a Dunakanyar Fúvósegyüttes és az Ifjúsá-
gi Zenekar karácsonyi hangversenyére de-
cember 17-én (szombaton) 17 órára a mûve-

lõdési házba.
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Az esték hosszúak, a nappalok rövi-
dek és hidegek – nincs kétség, hogy
a kajakos szezonnak vége. Itt az al-
kalom, hogy értékeljük az évet – plá-
ne, ha ráadásul hamarosan vége. Sok
szép és izgalmas pillanaton vannak
túl a sportolók, szülõk, drukkerek és
az edzõ is, de a szubjektív élménye-
ken túl ott vannak a számok, melyek
nem hazudnak.

Minden versenyen (futamon) a
helyezettek pontokat kapnak. Pon-
tosabban nem is a helyezettek, ha-
nem az õket igazoló egyesület. Eze-
ket a pontokat a szövetség összead-
ja, és az év végén kialakul az egye-
sületek sorrendje. Erre a sorrendre
pillantva az ember kap egy képet az
elvégzett munkáról és az elért ered-
ményekrõl.

Nos, a számunkra legérdekesebb
Nagymaros SE 209 ponttal a 22. he-
lyen zárta az idei évet.  Összesen 68
egyesület gyûjti az év folyamán szor-
galmasan a pontokat, és ezek között
a Nagymaros SE kicsi. Egy edzõ
dolgozik minden korosztállyal, és
összesen 5 korcsoportban (gyermek,
kölyök, serdülõ, ifi, és Masters) in-
dít versenyzõket. Egyik-másik kor-
csoportban alig 2-3 induló gyûjti a
pontokat, de õk derekasan. Elõttünk
olyan nagy egyesületek végeztek,
mint a KSI, Szeged, Gyõr, BKV elõ-
re, Honvéd csapata; mögöttünk pe-
dig az UTE, Szarvas, Baja, Békés,
Pécs, Tokaj, hogy csak néhány pél-
dát említsünk. Ráadásul az éllovas
KSI, aki 1739 ponttal zárt, a szá-

Sikeres évet zártak a kajakosok
munkra érdekes 5 korcsoportban
csak 381 pontot gyûjtött.

Az azért tagadhatatlan, hogy ezek
az egyesületek valamit máshogy csi-
nálnak. Pl. a tagdíj két és fél szerese
a Marosinak, a gyerekek a hajót és a
lapátot nem az egyesülettõl, hanem
a szülõktõl kapják, és az edzõk szá-
ma is több egynél…

Aki bemegy ma a csónakházba,
egy Hemingway-i idézettel találja
szembe magát: “A sport megtanít
becsületesen gyõzni és emelt fõvel
veszíteni, tehát a sport mindenre
megtanít.” Sportolóink megtanulják,
hogy a becsületes munkával meddig
lehet eljutni, hiszen itt nem kapnak
“táplálék kiegészítõket”, amivel
esetleg néhány helyezéssel jobb ered-
ményt (és több pontot) érhetnek el.

Az ifi korosztályból kinõve –
azaz a középiskola után – általában
a fiatalok több lehetõséggel kecseg-
tetõ egyesületet keresnek, hiszen a
Nagymaros SE mindig is utánpótlás
nevelõnek tekintette magát. Azután
azoknak az egyesületeknek gyûjtik a
pontokat, akik egy ilyen éves pont-
versenyben elõttünk végeznek.

Az éjszakák hosszúak, a nappa-
lok rövidek és hidegek – kajakos sze-
zonnak vége, de a munkának nem. A
csónakház ablakán a párától nem le-
het keresztüllátni, a sétányon szor-
gos futóléptek toccsannak az olvadó
(vagy éppen jeges) hóban, az alapo-
zó idõszakot élik a sportolók. A kö-
vetkezõ évet alapozzák, kívánjuk,
hogy legalább ilyen sikeres legyen!

Nagymaros FC - Bozsik Akadémia 2006. évi programja
2006-os nemzeti bajnokságban való részvétel. 2006. januárjától

- Teremlabdarúgó tornák,
- Mészáros Ferenc emléktorna,
- Sportszelet Kupa

Bozsik-tornákon való részvétel
- januárban, februárban teremben,
- márciustól már szabadtéren kéthetente (1999-es, 1997-es, 1995-ös

korosztályban)

2006 májusában húsvéti tornán vesz részt a felnõtt és az ifjúsá-
gi csapatunk, Hollandiában Gronongenben.

2006 nyarán serdülõ és ifjúsági csapatunk a Dunakanyar Ku-
pán szerepel

2006 decemberében szeretnénk megrendezni a labdarúgó egye-
sületünk évzáróval egybekötött sportbálját.

Téli edzések:
Bozsik Akadémia

- minden csütörtökön 14.20-18 óráig, pénteken 14-18 óráig
Helyszín: nagymarosi tornaterem

Serdülõ és ifjúsági
- minden szombat de. 11-13 óráig
Helyszín: visegrádi sportcsarnok

Felnõtt csapat
- minden pénteken 20-21.30 óráig
Helyszín: kismarosi sportcsarnok

MÓZNER JÁNOS
NAGYMAROS FC ELNÖK

A lakosság és a hívõk jelentõs
részének régi vágya volt, hogy
a katolikus templom fûthetõvé
váljon.

A templom környékén lakók az
elmúlt hónapban aggódó szemek-
kel nézték a Monsberger téren fo-
lyó munkákat. Ennek pontos oka a
templomfûtéshez szükséges távve-
zeték föld alá süllyesztése volt.
Szerencsére a kivitelezõk amilyen
gyorsan jöttek, a tisztes munka vé-
geztével ugyanolyan gyorsan el is
mentek. Ezt a kis kellemetlenséget
nem tudtuk elkerülni, hiszen a
templom szigorúan védett mûem-
lék, így a tervezés során kémény
faláttörés vagy egyéb jelentõsebb
beavatkozás szóba sem jöhetett.
Viszont a szomszédos épületbõl
távvezeték segítségével a melegvi-
zet áthozni, egy jó, és az engedé-
lyezõ hatóság számára is elfogad-
ható megoldásnak látszott.

Az egyházi tulajdonba lévõ
napközi épületét jelenleg a helyi
önkormányzat bérli, illetve üzemel-
teti. Ebbõl adódóan a közüzemi
számlákat így a gázszámlát is az

Megszûnt a dermesztõ hideg
a katolikus templomban

önkormányzat fizeti. Ezért a temp-
lomfûtés megkezdése elõtt egy hi-
telesített hõmennyiségmérõt sze-
reltünk az új hálózatra, amely pon-
tosan méri a templom által elfo-
gyasztott energia mennyiségét,
melyet ezek után az önkormányzat
havi rendszerességgel tovább
számláz a plébániának. Természe-
tesen az építmény méreteinél fog-
va a fûthetõség említése során nem
gondoljon senki szobahõmérsék-
letre. A templom védelme érdeké-
ben állandó 10 C fokon tartásról
van szó, amely a padban ülve kel-
lemes hõérzetet ad, és a hõingado-
zás nem jelent veszélyt a templom
belsõ értékeire sem. Õszintén re-
mélem, hogy a változás nem csak
a hívõ embereknek jelent örömet,
hiszen a továbbiakban télen is le-
hetõség nyílik hangversenyek, és
kórustalálkozók rendezésére.

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak kik, adomá-
nyaikkal, imádságaikkal segítették
a munka elvégzését. Isten áldása le-
gyen rajtuk.

MAURER JÁNOS

KÖZLEMÉNY. Nagymarosi Sportegyesület (2626 Nagymaros
Váci u. 49) szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik 2004-
ben az adójuk 1 %-át a kajak-kenu sportklub javára ajánlották fel.
Az Önök által felajánlott összeg lehetõséget teremtett számunkra,
hogy az egyesületben nap, mint nap sportoló fiatalok edzéskörülmé-
nyeit javítsuk, fiataljaink edzõtáborozását támogassuk és sportesz-
közeinket modernizáljuk. Az 1 %-os támogatásból átutalt összeg
403.601,- Ft volt, amit az egyesületi alapszabály céljaival összhang-
ban sporteszközök vásárlására, téli edzõtáborozásra, versenyeken
való részvétel költségeinek fedezetére, uszodabérletek vásárlására
és versenyengedélyek kiváltására költöttük.

A felajánlott 1 % felhasználása:
Medicinlabdák vásárlása 80.600.- Ft; téli edzõtábor támogatása

255.000.- Ft; szállásköltség a Maraton Bajnokságon 14.400.- Ft; ét-
termi étkezés a Maraton Bajnokságon 17.820.- Ft; versenyengedély
12 fõ gyermek részére 9.160-; uszodabérlet 31.320.- Ft.

Az egyesület tagjai büszkék arra, hogy Önök közül ilyen sokan
támogatják sportklubunkat és eredményeinkkel és nõvekvõ taglét-
számunkkal szeretnénk megfelelni az elvárásoknak és tovább öreg-
bíteni Nagymaros Városának és az egyesületnek a hírnevét.

Köszönettel:
HETÉNYI ZOLTÁN, A NAGYMAROSI SPORTEGYESÜLET ELNÖKE

Nagymaros Város Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzatának rendezé-
sében barátságos mérkõzésre ke-
rült sor november 19-én 14 óra-
kor a nagymarosi focipályán. A
pályán a nagymarosi CKÖ és szlo-
vákiai dunaszerdahelyi és
bátorkeszi kisebbségi önkormány-
zatok csapatai mérkõztek meg, a
nagymarosiak legyõzték a szlová-
kokat, a végeredmény 6-5 lett.

Az összecsapás után a csapa-

A barátság jegyében
tok tagjai fehér asztal mellett, egy
vacsora elfogyasztása közben
barátságosan elbeszélgettek. A
szlovákok meghívták a nagyma-
rosiakat a december 10-én rende-
zendõ szlovák fesztiválra.

A visszavágó mérkõzésre ta-
vasszal kerül sor.

Baráti hangulatban, a viszont-
látás reményében váltunk el.

KOVÁCS ISTVÁN

CKÖ KORELNÖK
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Városunk december havi programajánlata Szomszédolás – régiós programajánló

Anyakönyvi hírek

ÜGYELETEK
Orvosi ellátás: hétköznapi ügyelet este 6 órától reggel 8 óráig. Sürgõs eset-
ben a készenléti ügyeletes a 27/354-180-as telefonszámon érhetõ el.

Hétvégi ügyelet: szombaton reggel 8 órától hétfõ reggel 8 óráig. Az ügye-
letes orvos a 27/354-180-as telefonon érhetõ el.

Fogászat:
szombat 8-tól 12 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig
- december 10-11.: dr. Dobó Katalin, Szõdliget, Tinódi u. 18-20., tel.: 27/590-345
- december 17-18.: dr. Gedeon Tamás, Vác, Szent János u. 16., tel.: 27/302-633
- december 24-25., és december 31-január 1.: a fogorvosi ügyelet szünetel, a legközeleb-
bi ingyenes fogorvosi ügyelet Budapesten a VIII. kerületben a Szent Rókus Kórházban,
vagy a Szentkirályi u. 40. szám alatt található. Minden beavatkozás térítésköteles!

Gyógyszertár:
December 5-tõl: Vácz Remete Gyógyszertár (Vác, Magyar u. 3. Tel.: 305-997)
December 12-tõl: Gyöngyvirág Gyógyszertár (Vác, Radnóti u. 2. Tel.: 301-178)
December 19-tõl: Szent Rókus Gyógyszertár (Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 305-610)
December 26-tól: Fekete Kígyó Gyógyszertár (Vác, Széchenyi u. 37. Tel.: 312-338)

December 1., 18 óra: Fásy mulató - mûsoros est. Helyszín: mûvelõdési ház
December 2.: Fogyatékosok Mikulása. Helyszín: mûvelõdési ház
December 3., 15 óra: asztalitenisz bajnokság a Cédrus Egyesület szervezésé-
ben. Helyszín: mûvelõdési ház
December 10., 15 óra: Betlehemes csuhébaba készítés a San Team Szabad-
idõ Egyesület klubjában
December 10., 16 óra: A mi Dunakanyarunk - Szemelvények dr. Seregi György
nagymarosi naplójából címû könyv bemutatása az ANNA Klub szervezésében.
Helyszín: mûvelõdési ház
December 14., 17 óra: a szobi vonószenekar karácsonyi mûsora, melyben köz-
remûködnek felsõ tagozatos diákok is
December 16., 9-19-óráig: karácsonyi vásár - képzõ- és iparmûvészeti termé-
kek, könyv, CD, játékok, stb. Ezen a napon is lehetõség van Nagymaros váro-
sáról szóló naptár megvásárlására. Helyszín: a mûvelõdési ház elõtere
December 17., 17 óra: Karácsonyi koncert. Helyszín: mûvelõdési ház. Meghitt
hangulat a Fõ téri nagy karácsonyfánál
December: 18., 18 óra: Mindenki karácsonya az ANNA Klub szervezésében.
Karácsonyi kórushangverseny a római katolikus templomban. Közremûködnek:
a váci Serenus kórus, a Nagymarosi Nõikórus, és a Nagymarosi Férfikórus
December 21., 17 óra: Csillagváró - a Kittenberger Kálmán Általános  és Mû-
vészeti Iskola  karácsonyi ünnepsége. Helyszín: mûvelõdési ház
December 22. 12-18 között: önkéntes véradás. Helyszín: mûvelõdési ház
Januári elõzetes:
Január 7.: Malenkij robotra elhurcoltak emlékére emlékünnepség, koszorúzás,
emlékezés a sorstársakra

Információ: Ivor Andrásné rendezvényszervezõnél
az 595-100/123-as telefonszámon.

KISMAROS
December 18., 17 óra: Angyalváró délután a római katolikus templomban. Köz-
remûködik a kismarosi templom Szent Margit énekkara
December 21., 18 óra: Falukarácsony a sportcsarnokban. Ünnepi meglepetés-
mûsor

VERÕCE
December 11., 16 óra: jótékonysági koncert az óvodásokért az iskola aulájában
December 15., 17–18 óra: Az Egressy Béni Zeneiskola növendékeinek hang-
versenye

VISEGRÁD
December 8., 10 óra: a szekszárdi Holló együttes Ajándék címû mûsora a mozi-
ban
December 9. 19 óra: Hastánc gála a moziban
December 15., 18 óra: Tudod, hogy nincs bocsánat címmel a könyvtárban Jó-
zsef Attila verseit elõadja HOBO.
December 29., 17 óra: Karácsonyi koncert a római katolikus templomban. Fel-
lép: Steve Taylor-Szabó (Stockholm) pánsípmûvész

VÁC – MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
December 11., 17 óra: Adventi hangverseny
December 15., 19 óra: M. Schisgal: Szerelem, ó! pár-játék két részben a Víg-
színház mûvészeinek elõadásában
December 16., 18 óra: Szlovák karácsony ipolysági mûvészek fellépésével
December 17., 16 óra: Téti Tárlat megnyitó – a Vácon és Vác környékén élõ
hivatásos képzõmûvészek kiállítása
December 29., 18 óra: Hanukai fánk fesztivál

ZEBEGÉNY
December 10., 19 óra: Adventi jótékonysági hangverseny – Bogányi Gergely
zongorahangversenye a római katolikus templomban.

Bûnmegelõzési kiállítás
Partnerség és pre-
venció címmel egy
hétig tartó bûnmeg-
elõzési kiállást lát-
hattunk a mûvelõdé-
si házban. A Váci
Rendõrkapitányság
és a polgárõr szerve-
zetek által rendezett
kistérségi vándorki-
állítást – melyen ott
voltak a Nagymaro-
si Rendõrõrs veze-
tõi, a Nagymarosi
Polgárõrség tagjai,
valamint az általá-
nos iskola 6. osztá-
lyos tanulói – Edöcsény András polgármester nyitotta meg. A kiállításon
képet kaphattunk arról, hogyan védhetjük meg értékeinket, személyes tár-
gyainkat, miként kerülhetik el fiataljaink azt, hogy rászokjanak a drogra,
alkoholra, cigarettára.

Füzi Géza õrsparancsnoknak és Kiss
Sándor õrsparancsnok-helyettesnek sok
kérdést tettei fel a tanulók

Születtek:
Dankai János és Bergmann Mária
lánya: Ágnes
Hénop Zsolt és Juhász-Garas Rita
lánya: Laura
Matuk Gergely és Patrik Beáta
fia: Bende György
Román Gábor és Zoller Gabriella
lánya: Zsófia Krisztina
Féja Géza és Dán Ildikó
fia: L�rinc
Heged�s Tamás és Solti Zsuzsanna
lánya: Zita
Seregi Miklós és dr. Andrási-Czidor Rita
lánya: Henrietta
Füle János és Bagyinszki Anita
lánya: Ariella
Szak László és Varga Éva
lánya: Brigitta

Pap Zsolt és Kovács Gabriella
fia: Árpád
Végh-Alpár Sándor és Ruszka Noémi
lánya: Eszter
Alimán Attila és Fazekas Gabriella
lánya: Virág Fanni
Kiss Sándor és Kurczbacher Mónika
lánya: Zsófia

Elhaláloztak:
Nagypál Istvánné Blázsi Ibolya
Molnár Gyula
Éberli Ferenc
Balázs Józsefné Zombori Ilona
Omischel Sándor
Pilinyi Imre

(Lezárva: 2005. december 1.)

Nagymaros kútja
Nemes és áldozni kész emberek jóvoltából már összegyûlt a kút megépíté-
séhez szükséges összeg kilencven százaléka. Az adományoknak köszönhe-
tõen befejezésükhöz közelednek a tervezett kút kovácsoltvas- és kõmun-
kái. Eddig huszonheten kínáltak fel nagyobb összeget, s így betelt a hu-
szonnégy kváderkõ és a még felkínált négy díszkõbõl három. Azok neve,
akik kisebb adományokkal vesznek részt a közös városszépítésben, réztáb-
lára kerül a kút körüli parkban. A díszkút terveit és megépítését az Ars
Regia Szellemû Mûhely gondozza és ellenõrzi. Továbbra is várunk kisebb-
nagyobb összegû adományokat, illetve bármely nagylelkû felajánlást, amely
gyorsítaná a kivitelezést. Adományaikat eljuttathatják Zoller Csabához a
kerékpár-üzletebe (Német utca 28. Tel.: 06/30-450-9336) vagy rózsaszín
postai csekken, amelyhez a nagymarosi postán lehet hozzájutni.

Köszönettel:
ARS REGIA SZELLEMI MÛHELY
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Almási Ferenc a semmibõl
hozott létre üzemet

Bizony, bizony, már elmúltam 88 éves, 59 éve nagymarosi lakos, mert
1946-ban jöttem Nagymarosra, az én házamba, az én hazámba. Szüle-
imtõl örökölt házam, ha lehet, hetenként megnézem, bár már a budai
evangélikus szeretetotthonban lakom. Ma is Maroson voltam, találkoz-
tam egy kedves szomszédasszonyommal, aki nekem kezét csókolommal
köszönt vagy 30 évvel ezelõtt. Õ egy kedves barátomnak a kislánya,
kedves, aranyos gyermek, ma már én köszönök neki kezét csókolommal,
ahogy illik egy ilyen komoly, két szép nagy gyermek édesanyját kö-
szönteni.

Almási Marikának az édesapja, Feri bátyám, kedves jó barátom volt.
Én akkor Nagymaros állomásfõnöke voltam, õ szemben lakott az állo-
másépülettel. Ott vett egy kis házat, melyet rendbehozatott és az udvari
épületekben egy bámulatosan ötletes mûhelyt rendezett be. Feri bátyám-
nak az államosítás során 40-50 fõt foglalkoztató üzemét elvették. Mint
özvegyember Marosra költözött és zseniális szaktudásával szinte a sem-
mibõl hozott létre egy kis üzemet az elvett budapesti üzem helyett. Szor-
galmát és szaktudását igen nagyra értékeltem akkor is.

Hegesztett vasláncot készítettek, vas drótból. Nem lehetett a háború
után drótot kapni. Õ a régi ócskavas drótból készített újat. A szemen-
ként összehegesztett láncot egy használt vashordóban villanymotorral
forgatta estétõl reggelig, a lánc fényes és új lett. Különbözõ vastagságú
láncot készítettek, amely hiánycikk volt, könnyen el tudta adni. Marosi
asszonyokat és lányokat alkalmazott a lánchegesztésre és egyéb prakti-
kus fémtárgyakat is készítettek.

Az üzemében dolgozott egy Bözsi nevû, igen szorgalmas lány, ügyes
volt, szép is volt és nagyon komoly leány. Feri bátyám kora miatt az
apja lehetett volna, de Bözsi felismerte, hogy Feri bátyám nem akármi-
lyen ember. Elmondta Feri bátyám, hogy szólt Bözsinek, ne hajtsa ma-
gát annyira. Bözsi azt felelte: kell a stafírungra gyûjteni, mert szegény
lány. Feri bátyám háztartását is ellátta késõbb, mert nagyon ügyes volt
abban is. Mondta Feri bátyám, ha nem lenne ilyen fiatal ez a leány,
szívesen feleségül kérné, de mi lenne vele, ha õ meghal és itt hagyja
özvegyen. Mondtam neki, azt senki nem tudja, ki hal meg elõbb. Bözsi
azt mondta, ha neki egy kis leánya lehetne, nem maradna egyedül. Ki
tudhatta akkor, hogy Bözsi fog meghalni elõbb, mint Feri bácsi, aki
talán 10 évvel élte túl Bözsit. Milyen szerencse a szerencsétlenségben,
hogy Feri bátyámnak van egy szeretõ kislánya, aki szeretettel gondozta
90 egynéhány éves korában is.

A napokban került kezembe Döbrössy Mihályné Örökségünk Nagy-
maros címû könyve. Dicséret, hála és köszönet a szerzõnek és Edöcsény
András polgármester úrnak, akik nevüket városunk történelmében meg-
örökítették. Nekem egy becses ékszer ez a könyv, hiszen újabb 100 év
múlva ki emlékezne ezekre az emberekre, a régi marosiakra? Tudom,
olyan becses lesz késõi utódainknak, mint most nekünk, akik még élünk.
Igen jólesõ érzéssel olvastam volna a könyvben Almási Ferenc iparmû-
ves nevét, aki kiválósága volt városunknak. Ezt a monográfiát befejez-
ni nem lehet és nem is szabad. Örökítsük meg mindazoknak a nevét,
akik maradandót alkottak, gazdagították örökségünket.

Felemelõ érzés volna a temetõben vizsgálódni, a sírfeliratok sok min-
dent mondanának. Meg kellene emlékezni 1956-ról is. Kik voltak a nép
által választott Nemzeti Bizottság tagjai, vezetõi, mi lett ezért a sorsuk?
Kik hajtották végre a német kitelepítéseket? A vörös diktatúra idején
kik uralkodtak a nagymarosi lakosok felett?

Minden nép történelmében negatív események is voltak, sok könnyet
és szenvedést okoztak ezek a helyi diktátorok!

DR. KELEMEN LÁSZLÓ

NYUGDÍJAS

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett férjem és
édesapánk, Éberli Ferenc temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek el, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család
*

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik férjemet, Omischel
Sándort utolsó útjára elkísérték, temetésén jelenlétükkel megtisz-
telték.

Omischel Sándorné

Október elején néhány lelkes szü-
lõ kezdeményezésére gyûjtés in-
dult a felsõ iskolában. A cél egy
EU-komform rönkjáték: csúszda,
mászóka és homokozó volt. A
gyûjtéshez vállalkozók és az ön-
kormányzat is csatlakozott.

Iskolai játszótér négy hét alatt

Az iskolai alapítvány számlá-
ján néhány nap alatt összegyûlt a
vételár fele. A készítõ látva a nagy
összefogást, négy hét fizetési ha-
ladékot adott. A szülõk megszer-
vezték a szállítást. Az õszi szünet
alatt az iskola karbantartója fel-
állította a csúszdát.

A gyerekek boldogan vették
birtokukba a játékot. Az õ nevük-
ben mondunk köszönetet az áldo-
zatkész szülõknek és támogatóink-
nak: Kovács Sándor, Maurer Ta-
más, Maurer Gábor, Zoller József
vállalkozóknak, a váci Zollner Kft-

nek, Janovics Tibor vállalkozó,
képviselõnek, Edöcsény András
polgármesternek.

Reményünk szerint tavaszra
még két hintával és mászókával
bõvül a felsõ iskolai játszótér.

PERBÍRÓNÓ BORNEMISZA ANGÉLA

ZOLLER CSABÁNÉ

A kistérségi társulás elérhetõsége
A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás – melynek
városunk is tagja – munkaszervezete és tagjai az alábbi címen és telefon-
számon érhetõk el:

A munkaszervezet elérhetõsége - levelezési cím: 2600 Vác, Március
15 tér 11.; Váci kistérségi iroda: 2600 Vác, Köztársaság út 19.. Telefon: 27/
513-437; 27/504-195, 27/504-196, 27/504-275, 27/504-276, fax: 27/513-
437, 27/504-195.; e-mail: vacikisterseg@dunaweb.hu.

A munkaszervezet tagjai - Szikora Melinda munkaszervezet vezetõ,
tel.: 27/504-195; Prohászkáné Szõke Tünde asszisztens, tel.: 27/504-195,
Fülöp Zoltán pályázati és vidékfejlesztési menedzser, tel.: 27/504-275; Tajti
Judit kistérségi referens, tel.: 27/504-276.

Szünetel a könyvtári nyitva tartás
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár nyitva tartá-
sa 2005. december 20-tól 2006. január 2-ig szünetel. Az utolsó
kölcsönzési nap: 2005. december 17., szombat 8 - 12-ig. Nyitás:
2006. január 3-án, 9 órakor.

Közérdekû tájékoztató
Kedves résztvevõk, kedves érdeklõdõk! Ezúton értesítem Önö-
ket, hogy változott a hobbifoglalkozások helyszíne, melyek a ta-
valyi évben a DURISZ épületében zajlottak. Mindenkit szeretet-
tel várunk  a jóga foglalkozásra, mely minden hétfõn 18-tól
19.30-ig tart. Helyszín: Feketesas Udvarház.

*
Önvédelmi torna-japán harcmûvészet. Idõpont: kedd 16.30-
tól 18 óráig és csütörtök 16-tól 18 óráig. Helyszín: az iskola
tornaterme.

*
Dzseszbalett. Idõpont: minden hét csütörtökon 16-tól 17 óráig.
Helyszín. mûvelõdési ház. Információ: Ivor Andráné 595-100/
123.
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Állatvédelmi sorok
Az Állatbarátok Klubja. 2005.
november 11-én (pénteken) az ál-
latkedvelõ gyerekekhez rendõr-
kutyák látogattak el gazdáikkal az
alsó iskola épületébe. Grünwald
Béla  polgárõr LOBÓ-val ,
Medgyes Ferenc  rendõrtiszt
MACI nevû farkaskutyájával tar-
tott rövid beszámolót és bemuta-
tót a rendõrkutyák életébõl és fel-
adataiból. Mintegy 50 gyerek szá-
mára szereztek érdekes perceket,
akik testközelbõl figyelhették
meg ezen rendkívül fegyelmezett
és okos állatoknak a viselkedését.
Köszönjük nekik és a nagymaro-
si rendõrõrsnek a segítõkész köz-
remûködést, amely lehetõvé tette
a program létrejöttét.

DEMETER ENIKÕ, AMBRUS JUDIT
 

A Máté Állatvédelmi Közhasznú
Alapítvány november 28-án, hét-
fõn este 6-kor tartja ezévi, má-
sodik, közgyûlését a Bethlen sö-
rözõ különtermében.

 
Õszi akciók. 2005 októberében a
következõ tevékenységeket támo-
gatta alapítványunk: 25 macska és
7 kutya ivartalanítása, valamint 13
macska veszettség elleni oltása.

Rendkívüli események: 1 befo-
gadott cica kombinált és veszett-
ség elleni oltása, 2 befogadott ku-
tya kombinált és veszettség elleni
oltása + az egyik szuka ivartalaní-
tása, 1 kutya szem operációja. A
támogatás összköltsége: 161.200
forintot tett ki.

Adó 1 százaléka. Azoknak, akik
úgy érzik, hogy munkásságunkat tá-
mogatni szeretnék, és élni kívánnak
ezzel a lehetõséggel: a kedvezmé-
nyezett adószáma: 18700767-1-
13. A kedvezményezett neve:
Máté Állatvédelmi Közhasznú
Alapítvány. A kedvezményezett
címe: 2626 Nagymaros, Szív u. 12.

 
Tûzijáték. Születésnapok, név-
napok, valamint az újév megün-
neplése tûzijátékok és petárdák
fellövésével, nagy villanásokkal
és zajjal jár. Ez a kutyákban páni-
kot okozhat, minek következtében
mindenáron menekülni próbálnak,
áttörnek a kerítésen és elrohannak,
s félõ, hogy többé nem találnak
haza. Végsõ esetben balesetet
okozhatnak és  saját végzetüket is
okozhatják!

VON-BENKO FERENC

Erdei szemétgyûjtés. Idén õsszel sem
maradhatott el szokásos terepi akci-
ónk, az erdei szemétgyûjtés, hiszen
szép (ködös) idõ volt, és hát szemét
is akadt.

November 12-t jelöltük ki e nap-
ra, bíztunk benne, hogy a késõ õszi
hûvös ellenére azért néhányan csak
eljönnek, de minden képzeletet felül-
múlt az a népes gyereksereg, ami a
gyülekezõ helyen fogadott szombat
reggel. Késõbb kiderült, hogy mi is
a tekintélyes létszám egyik oka,
ugyanis Hamvas Brigi (néni) veze-
tésével csatlakoztak hozzánk a HAN-
GYA túrások, de komoly szervezõ-

munkát végzett a többi pedagógus is.
Most már elárulhatom, hogy 59-en
voltunk. Akárhogy is nézzük, ennyi
természetbarát egy helyen, egy idõ-
ben ritkán van együtt Nagymaroson.

Hogy a munkáról is szóljak, a
Szent Mihály-nyereg – Ürmös-rét –
Hegyes-tetõ – Világos-rét – Csapás
területe kezünk nyomán megtisztult.
Talán már tendenciának mondható,
hogy évrõl-évre kevesebb a szemét,
ezúttal 6 darab 80 literes zsákot tett
ki. A Hegyes-tetõn a megszomjazott
résztvevõk forró tea és (enyhén sa-
vanykás) forralt bor (csak 18 év fe-
lett!) közül választhattak, s csillapít-
hatták szomjukat. A túra jó hangu-
latban telt, amihez még az is hozzá-
járult, hogy útközben a szembe jövõ
turisták többször is elismerõ szavak-
kal illették a lelkes társaságunkat.

Diákok:  Bodor András 1/b,
Melisek András 1/b, Gyombolai
Kristóf 2/a, Wozner Lilla 2/a, Dobó
Máté 2/a, Hajós Gergõ 2/a, Lovasi

Balázs 2/a, Lukács Péter 2/a, Heier
Péter 2/a, Mucs Máté 2/a, Maurer
Fruzsina 2/a, Rudolf Lilla 2/a, Gláz
Dorottya 2/a, Zoller Anna 2/a, Fe-
kete Bence 2/b, Kiss Norbert 2/b,
Kovács Krisztina 2/b, Zoller Balázs
2/b, Zoller István 3/a, Mile Viola 3/
a, Radics István 3/b, Bodor Adrienn
3/b, Salamon Melinda 3/b, Cserni
Henrietta 3/b, Koloszár Fruzsina 3/
b, Honti Luca 3/b, Halász Szilvia 3/
b, Kovács Krisztina 4/a, Herédi Zol-
tán 4/a, Melisek Máté 4/a, Sárog
Zsolt 4/a, Lovasi Eszter 4/b, Bodor
Barnabás 4/b, Radics Dániel 5/a,
Zoller Judit 5/a, Mester Krisztina 5/

b, Fekete Fanni 5/b, Lukács Emese
5/b, Bálint Zádor 6/b, Rudolf Melit-
ta 7/b, Kiss Károly 8/b.

Óvodások, kisebbek:  Bodor
Sára óvodás, Fekete Bogi, Fekete
Rebeka, Maurer Marci óvodás.

Nevelõk, szülõk, tanulók: Amb-
rus Judit, Bodor Gergõ, Demeter
Enikõ, Erdeiné Nieberl Ágnes, Fe-
kete Zsoltné Batthyányi Katinka,
Hamvas Brigitta, Kiss Gáborné, Kiss
Ildikó, Kovácsné Hangrád Katalin,
Maurerné Stedra Lívia, Rudolf Jó-
zsef, Scultétyné Jung Erzsébet.

A családi versenyt a Fekete csa-
lád nyerte, õk ugyanis 7-en vettek
részt! Az összegyûjtött szemetet Fe-
kete Zsolt barátunk szállította el.

Megköszönöm mindenkinek, a
részvételt és örülök annak, hogy a
természetvédelem ügyét fontosabb-
nak érezték egy szombat reggeli lus-
tálkodásnál!

KISS PÉTER, VÍZVÁLASZTÓ

TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

Amatõr mûvészek
szakmai elismerése
Mûvészileg bemutatásra érdemesnek tartotta a Nagymarosi Képzõmûvé-
szeti Egyesület valamennyi tagjának alkotását az Érden rendezett XIX.
Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Kiállítás Amator Artium Tárlat Pest me-
gyei zsûrije.

A NAKE a Pest Megyei Közmûvelõdési Központ által szervezett és a
Magyar Mûvelõdési Intézet által kezdeményezett országos felfutó rendsze-
rû pályázaton csoportosan mutatkozott be a közelmúltban. A Magyar Mû-
velõdési Intézet mûvészeti osztályának október 17-én kelt szakvélemény-
ében olvashatjuk: “Módszertanilag példa értékûnek tartjuk, hogy amatõr
és professzionális alkotók vállalnak egységes közösséget, vállalva az egy-
más fejlõdését szolgáló alkotói attitûdöt.” A zsûri javasolta az egyesületet
a Tárlat közösségi díjára, egyben mindkét szervezõ szakmai szervezet vál-
lalta, hogy tevékenységüket ajánlóként is támogatja különbözõ fórumokon.

Gratulálunk az egyesület tagjainak! Legyünk büszkék rájuk!

Véradás
2005. december 22-én (csütörtökön)

12-18 óráig a mûvelõdési házban
Nem túl szerencsés dolog két nappal karácsony elõtt véradást tartani. Szeret-
tem volna kicsit elõbbre hozatni a dátumot, de kérték, hogy maradjon az ünne-
pekhez közeli idõpont, mert nekünk kell biztosítani az ünnepek alatti és kö-
zötti vérellátást a váci kórháznak. Nagyon bízom benne, hogy véradóink meg-
értik ezt, és az ünnepi készülõdés ellenére is a megszokott segítõkészséggel
jönnek a véradásra.

Szeretném megszólítani azokat a fiatalokat, fiatalabb embereket is, akik
még nem próbálták a véradást, de egészségileg alkalmasak lennének rá. Pró-
bálják ki, milyen felemelõ érzés saját vérünkkel segítni beteg, bajbajutott
embertársainkat. Várom azokat a fiatal fõiskolásokat, egyetemistákat is, akik
távolabbi városban tanulnak, de akkor már itthon lesnek.

Kérem, érezzék át az egészséges emberek felelõsségét egymás iránt! Ne
fordulhasson elõ még egyszer az, hogy egy ritkább vércsoportú szívmûtétre
váró embertársunkat vérhiány miatt kétszer visszaküldjenek a kórházból.

Szeretettel várok mindenkit!
BABICS FERENCNÉ VÉRADÁSSZERVEZÕ

Köszönet: ifj. Baranyi Péternek, Csüllög Mihálynénak, Gulyás
Margitnak, Jung Istvánnak, Legény Péternének, Szigetiné Szik-
riszt Mónikának, akik az elsõ hívó szóra igent mondtak, és rend-
kívüli véradásukkal segítették férjem szívmûtétjét.

Hálás köszönettel: Dudás Jánosné és családja

LEJÁRT GYÓGYSZEREK ÁTVÉTELE. December 1-jétõl
minden patikában, így Nagymaroson is kötelezõen átveszik a háztartásokban
összegyûlt fölösleges gyógyszereket. A zárt gyûjtõtartályokat a patikák – saját
lehetõségeik és döntésük alapján – vagy a közforgalom elõtt nyitva álló helyi-
ségben, vagy a lakosságtól elzárt területen helyezhetik el. Ez utóbbi esetben a
gyógyszertár szakszemélyzete veszi át a fölösleges orvosságokat, és teszi a tá-
rolóba. A maradványgyógyszerek begyûjtése és megsemmisítése uniós kötele-
zettség, és ehhez decembertõl Magyarország is csatlakozott.
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’70-es évekbeli hálószoba garnitúra és egy ve-
zetékes gázról üzemeltethetõ gáztûzhely ol-
csón eladó. Telefon: 27/356-203. (D/18)

D/5

AZ ÖNKORMÁNYZAT
MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu

H I R D E T M É N Y.
Szob Város Önkormány-
zata értékesíteni kíván-
ja a tulajdonában lévõ
szobi 1033.hrsz-ú a ter-
mészetben Szob, Rad-
nóti u.1/a. szám alatt ta-
lálható házas ingatlanát.
A garázzsal és terasszal
együtt 90 négyzetméter
alapterületû, kertes (2
lakásos)  társasházban
található lakás ára brut-
tó 10,5 millió Ft. Érdek-
lõdni : 27/570-690 szá-
mon lehet.

Irodalmi pályázat kezdõknek
Az ACCORDIA Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló kötettel még nem
rendelkezõ szerzõknek – életkortól függetlenül. Mûfaji, tematikus és ter-
jedelmi megkötés nincs. A 25 legjobbnak ítélt szerzõ mûveibõl 2006-ban
válogatott kötetet jelentetünk meg.
Beküldési határidõ: 2006. január 31. Eredmény: 2006. március 31.

A pályázat értékelésérõl minden pályázót levélben értesítünk,
melyhez mellékeljük a kiadó ajándékkötetét.

Az írásokat postai vagy elektronikus úton várjuk.
(Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza.)

ACCORIDA Kiadó, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
E-mail: accordia@axelero.hu

További tájékozódás: tel./fax: 06-1/239-2330,
vagy 06-30/212-0996, valamint honlapunkon: www.accordiakiado.hu.

Német és angol nyelvta-
nítást vállalok. Tel.: 27/
355-139, mobil: 30/559-
6731.
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Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja

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

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

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

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

Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 25.!D
/1

D
/2

D
/4

D
/8

D/7

D/
3



16                                                                                                              Nagymaros

December 5-tõl 31-ig

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK! D/21

CBA sonka 1 kg   885,- Ft
Pizza sonkás szelet (Alföldi hús) 1 kg   785,- Ft
Füstölt fõtt hálós pulykasonka 1 kg   885,- Ft
Füsölt fõtt pulyka alsócomb 1 kg   499,- Ft

Lédig savanyúkáposzta 1 kg   129,- Ft

Euromilk uht tej 1,5 % 1 l     99,- Ft
Eidami sajt 1 kg   885,- Ft
Maasdamer tömbsajt 1 kg 1455,- Ft
Linco family vitál margarin 500 g     99,- Ft
Creamy kocka margarin 250 gr     55,- Ft
May topping star tejszínhab spray 250 ml   179,- Ft
Alpsko uht tej 1,6 % 1 l   129,- Ft

Hering Trade burgonyakrokett 1 kg   245,- Ft
Hering Trade hekktörzs 1 kg   499,- Ft
Inter Fish hekkfilé bõrös 1 kg   599,- Ft
Hering Trade hekkfilé 1 kg   695,- Ft
Vici Panírozott halrúd 250 gr   139,- Ft
Vici Surimi rákrudacskák 100 gr     89,- Ft
Dal Pesca pan.lazacfilé 300 gr   299,- Ft
Wienetta karamell+cappucino
1+1 db 2*650 ml   499,- Ft
Chef hasábburgonya 500 gr     89,- Ft

Golden fish tõkehalmáj 115 gr   219,- Ft
Bajai halpaprikás készétel konzerv 380 gr   199,- Ft
Tiszai halászlé készétel konzerv 400 gr   199,- Ft
Losia melegen föstölt sprotni 150 gr   199,- Ft
Ruszli (Hering Trade) 1 kg   455,- Ft
Viking kaviárok (piros-fekete) 50 gr   189,- Ft
Wilbo sprotni (Hering Trade) 160 gr     99,- Ft
Knorr halászlékocka 60 gr   199,- Ft

Aranyfácán zöldbab üv. 540 gr     99,- Ft
Globus majonéz 420 gr   329,- Ft
Taipai darabolt ananász 565 gr     99,- Ft
Kiskunfélegyházi torma 200 gr   159,- Ft
Kiskunfélegyházi mustár 350 gr   159,- Ft

Taipai eper befõtt 425 gr     99,- Ft
Taipai trópusi gyümölcskoktél 565 gr   129,- Ft

Fiesta brava olivaolaj 1 l   595,- Ft
Éden napraforgó étolaj 1 l   189,- Ft

Házi réteslap 8 lapos   109,- Ft
Beigli (diós-mákos) 500 gr   285,- Ft
Wolf Pombar (ketchup, sajt, hagymás) 65 gr    99,- Ft
Fundy csokiszeletek (több íz) 20 gr     19,- Ft
Gyõri édes duplakakaós 330 gr   199,- Ft
Gyõri édes duplavaniliás 330 gr   199,- Ft
Dr. Oetker karácsonyi csomag 1 db   199,- Ft
(8 db vaníliáscukor+ 1db süteménykiszúró)
I love milka díszdoboz (3íz) 150 gr   569,- Ft
CBA gyümölcstorta lap 200 gr   129,- Ft
Kerman bébifüge 200 gr     99,- Ft
Kerman mazsola 200 gr     75,- Ft
CBA mogyorókrém (sima-duó) 500 gr   249,- Ft
Cristmas télapós nugát tábla (mogy.-tej) 100 gr     69,- Ft
Petit Foures édes teasütemény 2 kg 1385,- Ft

Olasz durum tészta (több fajta) 500 gr     75,- Ft
Vifon spagetti tészta (3 íz) 140 gr   175,- Ft

Omnia vác. õrölt kávé 3*250 gr 1 db 1049,- Ft
Omnia vác. kávé 2*250 gr+250 gr
(csökk. koffein.) 1 db   999,- Ft
Eduscho Dupla kávé díszdoboz 1 db   799,- Ft
(3*250 g vác.ör. kávé+1 db ájándék csésze)

Reisenbrau dob. sör 0,5 l     99,- Ft
Becks dob. sör 0,5 l   139,- Ft
Löwenbrau dob. sör 0,5 l   139,- Ft
Staropramen (szlovák) dob. sör 0,5 l   129,- Ft
Lindenhoff üveges sör 0,5 l              59,- Ft+üv. 25,- Ft
Löwenbrau üveges sör 0,5 l            109,- Ft+üv. 25,- Ft

Contri Spumante olasz édes pezsgõ 0,75 l   299,- Ft
La Fiesta kékfrankos száraz 0,75 l            195,- Ft+üv. 35,- Ft

La Fiesta zweigelt félédes 0,75 l 195,- Ft+üv. 35,- Ft
La Fiesta muskotály félédes 0,75 l 195,- Ft+üv. 35,- Ft
La Fiesta rizlingszilváni száraz 0,75 l 195,- Ft+üv. 35,- Ft
Al Tramonte spanyol borok 0,75 l   399,- Ft
Winfield whisky 0,7 l 1099,- Ft
Napoleon Francois konyak 0,7 l   999,- Ft
Markazi Cabernet Sauvignon 0,75 l   785,- Ft
Markazi Cserszegi fûszeres 0,75 l   525,- Ft
Markazi Tramini 0,75 l   525,- Ft

Bravo gyümölcsitalok
(alma-narancs) 1,5 l   139,- Ft
Happy Day narancs 100 %-os 1 l   149,- Ft
Szobi gyümölcsitalok
(alma,narancs, szõlõ) 1,5 l   139,- Ft
Szobi õszibarack ital 1 l     89,- Ft
CBA narancs ízû szénsavas üdítõ 2 l     59,- Ft
Bomba prémium 200 ml   149,- Ft
Zeusz citromlé 1 l     85,- Ft

Avea habfürdõk (több féle) 1 l   199,- Ft
Avea samponok (több féle) 1 l   199,- Ft
Avea tusfürdõk (több féle) 300 ml   169,- Ft
Tomi Kristály mosópor 3 kg   999,- Ft
Bref toalett frissítõ utt. (4 illat) 200 ml   439,- Ft
Domestos (5 illat) 750 ml   339,- Ft
Ariel mosópor (color, mountaing) 600 gr   369,- Ft
Jar mosogató (4 illat)  1 l   299,- Ft

Sony VHS videokazetta 240 perces 1 db   449,- Ft
Sony DVD-R 1 db   349,- Ft
Sony magnókazetta 90 perces 1 db   229,- Ft
Sony CD (10 db-os) 1 db 1999,- Ft
Sony Mini DVM. 60PR3 1 db   929,- Ft
Sony Kazetta P5-90MP3 1 db 1089,- Ft
Agfa 200/24+3 film 1 db   575,- Ft
Konica 200/36 film 1 db   639,- Ft
Tudorcolour 100/36 film 1 db   499,- Ft
Tudorcolour 100/24 film 1 db   459,- Ft
Olasz Karácsonyi mécsesek 1 db   295,- Ft
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