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2005. november 5. - a lap ingyenes!

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

A hatalom birtokosainak Kitüntetettek: Mundi Jánosné
és Somogyvári László
kifejezett érdeke történelmi
dicsõ múltunk eltitkolása
„Élj hát, hazám még… Sok fiatal bár érted sírba rogy:
lehet, hogy a népek kezén Isten almája vagy,
kit fölszelnek a nagy idõk: de mégis magot ád –
lehet, hogy most mind elveszünk: de boldog lesz a világ.”
(Jankovich Ferenc)
A magyar emberek büszkék lehetné- vagy a munkahelyükön dolgoztak
nek dicsõ és szenvedésekkel teli tör- becsülettel azért, hogy a forradalom
ténelmi múltjukra.
sikerre jusson. Meg kell hajtanunk a
fejünket azok elõtt,
akik a forradalom
leverését követõ
gyalázatos megtorlásokban életüket
vesztették, galád
módon, kórházi
ágyakon lõtték le-,
vagy hamis ítéletek,
hamis vádak alapján
kivégezték õket,
vagy „csak” börtönbüntetést szenvedtek. És fejet kell
Az 1956-os forradalom és sza- hajtanunk azok elõtt az asszonyok
badságharc 49. évfordulóján október elõtt is, akik fiaik, férjeik, kedveseik
22-én este a mûvelõdési házban ren- elvesztése után is hõsiesen nevelték
dezett városi ünnepség díszvendége a családot, dolgoztak annak továbbKondor Katalin a Magyar Rádió fõ- éléséért. Fejet kell hajtanunk az álmunkatársa volt. Az ünnepségen ad- dozatok elõtt, és fejet kell hajtanunk
ták át a Nagymaros Ifjúságáért Díjat a megtorlások borzalmait túlélõk
és
a
Civilek
Nagymaros elõtt is. Ezért nagy tisztelettel és szeKözbintonságáért oklevelet. A meg- retettel köszöntöm körünkben a
jelenteket a Himnusz eléneklése után nagymarosi túlélõket: Palotai GyörEdöcsény András polgármester kö- gyöt, Vogel Jánost és Villányi Mátyást (képünkön az elsõ sorban). S
szöntötte.
szeretettel gondolunk azokra is, akik
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai napon, amikor a világtör- már egészségi állapotuk miatt ma
ténelem egyik legszebb forradalmá- nem tudtak eljönni.
Nagy tisztelettel és szeretettel köra emlékezünk, mindenekelõtt fejet
kell hajtanunk a hõsök és az áldoza- szöntöm körünkben a mai esténk
tok elõtt. Fejet kell hajtanunk azok meghívott vendégét, Kondor Katalint,
elõtt, akik fegyverrel a kézben vet- a Magyar Rádió fõmunkatársát, Kárték a bátorságot, hogy szembeszáll- páti Zsuzsát a Magyar Szocialista Párt
janak az akkori világ leghatalmasabb országgyûlési képviselõjét, a környeés legerõsebb hadseregével. Fejet zõ településekrõl érkezett vendégeket
kell hajtanunk azok elõtt, akik mun- és minden kedves jelenlévõt.
kástanácsokban, nemzetõrségekben,
» folytatás a 3. oldalon

Nagymaros Ifjúságáért kitüntetésben
részesült Nagymaros Város Képviselõ-testületének 224/2005. számú
határozata alapján a Mundi Jánosné
Marschal Anikó.
Mundi Jánosné Nagymaroson
született. Elsõ képesítését Budapesten szerezte 1960-ban a Löwey Klára Tanítóképzõben, majd 1973-ban
Szegeden, a Tanárképzõ Fõiskolán
magyar nyelv és irodalom szakon
diplomázott.
Elsõ munkahelye a Szobi Általános Iskola volt. Itt betûvetésre tanította a gyerekeket, akik a mai napig
hálával és tisztelettel gondolnak rá.
1967-ben hazajött Nagymarosra tanítani, és azóta településünk ifjúságának szentelte minden idejét. Kezdetben beosztott nevelõ, majd 6 éven

át igazgató-helyettes, és 1975tõl 1991-ig,
azaz 15 esztendõn keresztül
igazgatta
a
nagymarosi iskolát.
Mi jellemezte ezeket az éveket? Szívesen fogadták a nagymarosi gyerekeket a
környezõ középiskolákban, mert tudással, fegyelmezett magatartással,
tisztességgel felruházva indították el
õket iskolánkból. Anikó vezetése
alatt a tantestület egységes volt, biztonságban érezhette magát tanár és
diák egyaránt. Igazgatásának középpontjában mindig a gyermek állt.
» folytatás a 4. oldalon

Eltûnt végre az óriásplakát
Országszerte problémát jelent az egyre sûrûbben felbukkanó óriásplakátok eltávolítása. Az önkormányzatok egy része – hasonlóan Nagymaroshoz - helyi rendeletben próbálta szabályozni, vagy megtiltani az óriásplakátok elhelyezését. A legtöbb esetben
azonban az eljárások eredménytelenek maradnak.
Nagymaroson 2005. júliusában indult eljárás a Tavasz utcai óriásplakát ügyében.
Az építéshatóság azonnal megindította az eljárást, több körben kereste meg az ingatlan használóját, tulajdonosát, míg végül megtalálta a plakátot elhelyezõ Multireklám
nevû céget. A hivatalos eljárás hosszabb idõt vesz igénybe, eredmény a bejelentést
követõ pár napban nem várható.
A plakát több nagymarosi lakosban felháborodást keltett. Több civil szervezet is
próbálkozott az óriásplakát eltávolításával, testületi üléseken rendszeresen visszatérõ
napirendként szerepelt. A 2005. szeptemberi közmeghallgatáson is felmerült a kérdés.
Idõközben az építéshatóság tovább dolgozott az ügyben és 2005. szeptemberi határozatában elrendelte a bontást és az eredeti állapot helyreállítását azzal, hogy amennyiben az a kiszabott határidõig nem történik meg, úgy végrehajtási bírságot vet ki és
határozatát a Multireklám terhére végrehajtja. A Multireklám elõször megfellebbezte
határozatunkat, majd a határozat módosítása után 2005. október 17-én az óriásplakátot - mindenki megelégedésére - elbontotta.

Egyidejûleg megkezdõdött a városban az engedély nélkül elhelyezett hirdetmények, plakátok feltérképezése, hasonlóan az elõzõ esethez a hivatal el fog járni
a szabálytalanul elhelyezett hirdetmények megszüntetése ügyében.

A tartalomból

R Beszámoló a rendkívüli testületi ülésekrõl
R Nagymaros Ifjúságáért kitüntetés Mundi Jánosnénak
R Október 15. Schwäbiser Festtag
R Hatvan éve vette át mesterlevelét Rixer Károly
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„Akit szerettünk nem feledjük, Bármit beszéljen ajakunk.
Megrezzenünk, ha szóba hozzák, Õt áldjuk, hogyha meghalunk”
(REVICZKY)
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Beszámoló a rendkívüli testületi ülésekrõl
Október hónapban Nagymaros
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete két alkalommal ülésezett.
Az október 10-i rendkívüli testületi ülés határozatai: - a képviselõ-testület döntése értelmében
a 10.8990/6 hrsz-ú, úgynevezett
felvonulási lakótelepet a forgalomképtelen ingatlanok közül kivette, és korlátozottan forgalomképesnek nyilvánította. Felkérték
a jegyzõt az ingatlan értékesítésének elõkészítésére és az ajánlattételi felhívás képviselõ-testület elé terjesztésére. A napirend
tárgyalásánál szót kaptak a felvonulási lakótelep iránt érdeklõdõ
cégek képviselõi;
- a testület döntött a kisértékû
ingatlanok értékesítésérõl, egyben felkérték a jegyzõt az értékesítések elõkészítésére: a helyben
szokásos módon az árverés meghirdetésére, valamint a lakók tájékoztatására;
- hozzájárult a testület a
kismarosi Vilcsek Gyula Általános Iskola és a Kis Morgó Óvoda, valamint a verõcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde részére
Nagymaros Város Nevelési Tanácsadója által nyújtott logopédiai szolgáltatás biztosításához.
Az október 24-i rendkívüli testületi ülés határozatai:
- elfogadták a Kormány 100
lépés programján belül a 20052006-os közmunka programra

való pályázat beadását, melynek
címe: „Nagymaros közmunka
programjának bõvítése, különös
tekintettel a romák lakta településrészeken”. Egyúttal vállalták,
hogy a több mint 3 millió forint
összköltségû program megvalósításához 353 ezer forintot az önkormányzat saját forrásként biztosít, valamint a program befejezése után egy fõt további három
hónapig foglalkoztat. Felkérték a
polgármestert, hogy a program
megvalósítására együttmûködési
megállapodást kössön a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal;
- a képviselõ-testület döntött
abban, hogy a „Nagymaros Fõ tér
komplex környezetrendezése,
funkcióbõvítése” tárgyú projekthez szükséges 25,027.230 forint
összegû önrész 30 százalékát,
azaz 7,493.447 forint összeget az
OTP Bank Rt-tõl felveendõ kedvezményes hitelbõl kívánja fedezni. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat sikeres BM önerõ pályázat esetén a hitel összegével
megegyezõ mértékû pályázati támogatást, egyéb esetben költségvetési bevételeit ajánlja fel;
- módosították a Gondozási
Központ térítési díjairól szóló
rendeletet;
- sor került a vagyonrendelet
módosítására;
- megalkották az elektronikus
ügyintézésrõl szóló rendeletet.

Pályázati hírek
Befogadta az irányítóhatóság az IFJ-BM-05 pályázati felhívásra
benyújtott pályázatunkat. Pozitív elbírálás esetén a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájában kialakítható lesz egy ifjúsági
információs pont is, mely naprakész tájékoztatásával elsõsorban
a helyi és környékbeli ifjúság szolgálatában áll.
Nagymaros Város Önkormányzata is benyújtotta a „a Kormány
100 lépés programjának részeként a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium 20052006. évi közmunkaprogramjára” címû pályázati felhívására a
2006. év elsõ felét érintõ közmunkaprogramját tartalmazó pályamûvét. A pályázati felhívás szerint határidõre leadott pályázatunk megvalósulása esetén az alábbi tevékenységek valósíthatók
meg:
- az önkormányzat tulajdonában lévõ kül- és belterületi csapadékvíz, és belvízelvezetõ csatornahálózat kialakítása, helyreállítása, karbantartása,
- illegálisan lerakott hulladékok összegyûjtése, elszállítása kijelölt lerakóhelyre
- település üzemeltetési és tisztasági feladatok ellátása
A „Nagymaros közmunka programjának bõvítése, különös tekintettel a romák lakta településrészeken” címû programban további 12 fõ közmunkás foglalkoztatása válna lehetõvé, akik kiválasztásában a Nagymarosi Cigány Kissebségi Önkormányzat is részt
venne.
A pályázati elbírálás korábban tervezett idõpontja valószínûleg
kitolódik, mivel a beadási határidõt követõen határidõ módosítás
jelent meg pályázatot kiíró honlapján. A módosítás okáról még nem
kaptunk felvilágosítást.
Változtak a Belügyminisztérium BM-EU Önerõ Alap pályázati feltételei. Ennek következtében önkormányzatunk is pályázni
tudott a Phare kertekbõl megvalósuló fejlesztés, a Fõ tér rekonstrukció önrészének állami csökkentésére. Pozitív elbírálás esetén
30%-kal kevesebb (közel 7,5 millió Ft) önrészt kell kigazdálkodnia a Képviselõ-testületnek a 2006. évi városi költségvetésbõl.
GÁVEL PÉTER
STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE

A felvonulási lakótelep hasznosítása családos hotelként
Az október 10-i képviselõ-testületi
ülés napirendjén szerepelt a felvonulási lakótelep hasznosítása. Ennek részleteirõl beszélt lapunknak
Edöcsény András polgármester.
- A korábbi idõszakban már több
érdeklõdõ befektetõ jelentkezett a
felvonulási lakótelep hasznosítására. Mindegyik külsõ forrásokból
tudná a fejlesztést megvalósítani.
Ennek akadálya az, hogy az önkormányzaté a terület és a befektetõnek erre más módon van használati lehetõsége, akkor a külsõ forrásokat – amelyek többnyire banki és
befektetõi hitelek – nem tudja
igénybe venni. A befektetõk tehát
tulajdonba szeretnék megszerezni a
területet, ez ügyben tárgyalt már korábban a testület több lehetõségrõl.
Most úgy döntött a képviselõtestület, hogy elsõsorban wellness,
rekreációs szálloda céljára kívánja
a területet hasznosítani. Ennek elõnye az, hogy legalább annyi munkahelyet teremt, mint mondjuk egy
idõsek otthona, vagy oktatási intézmény. Emellett az elõzõekkel szem-

ben dinamikusan változó vendégkör érkezik ide, tehát többnaponta,
néhány hetente cserélõdnek az emberek, nem úgy, mint egy idõsek otthonában, vagy egy oktatási intézménynél. Másrészt az elõzõekhez
képest fizetõképes kereslet is mutatkozik, akik a város éttermeiben,
cukrászdáiban, boltjaiban, egyéb
helyen forgalmat jelentenek. Harmadrészt – az elõbbiekkel ellentétben – iparûzési adót és egyéb bevételeket tud hozni a városnak. Tehát hosszú távon ez egy jó és érdekes lehetõségnek tûnik, arról nem
is beszélve, hogy teljesen egybevág
a város fejlesztésének az elképzeléseivel, amely az idegenforgalom
irányában halad, hiszen az adottságaink erre jók.
Amikor ezt a döntést meghoztuk, akkor értesítettük a korábbi tárgyalópartnereinket (négyen idõsek
otthonát, ketten lakóparkot szerettek volna létesíteni és további befektetési szándékkal voltak), hogy
abban az irányban nem tárgyalunk
tovább, hanem azt a jóléti –

wellness - egészségmegõrzõ - rekreáció és szálloda célú hasznosítást
támogatjuk.
A tárgyalások után két komoly
befektetõ csoport jelezte, hogy ebben az irányban egészen komolyan készül, közülük az egyiknek
a vezetõje, illetve tanácsadója
volt itt az október 10-i testületi
ülésen. Az sem titok, hogy az
egyik tárgyaló partner Bencze
Gábor, a budapesti Radisson
Béke Hotel vezetõje és a Danubius szállodalánc területi igazgatója, vele érkezett tanácsadói minõségben Galla Gábor, aki fõállásban a Turizmus Rt vezérigazgatója. Elképzeléseik szerint a területen egy családos, közép- és felsõosztálybeli réteget megcélzó létesítményt alakítanának ki, a családos elhelyezés miatt kimondottan gyerekekre is specializálódó
szolgáltatásokkal: játszóterekkel,
különbözõ egészségügyi létesítményekkel, szabadidõ eltöltési lehetõséggel, gyerekfelügyelettel,
hogy a szülõk is ki tudjanak kap-

csolódni. Ez kicsit hasonló ahhoz,
amit Nyugat-Magyarországon a
Kolping Hotel nyújt (õk is egy
családos réteget céloztak meg),
náluk is a család van fókuszban.
Bencze Gáborék is jelezték,
hogy egyértelmûen tulajdonba szeretnék megvenni ezt a területet és
vázolták azokat az adatokat, aminek alapján úgy gondolják, hogy ez
számukra rentábilis projekt lehet,
valamint azokat a lehetõségeket,
amelybõl Nagymarosnak is elõnye
származhat. Galla Gábor a maga tapasztalatával is alátámasztotta,
hogy a turizmus ilyen szegmensében valóban érdemes most fejleszteni.
A befektetõ az egész terület
iránt érdeklõdik, ám azt is elmondtuk a partnereknek, hogy nekünk ezt
nyilvános tárgyaláson kell meghirdetnünk. A képviselõ-testület meghallgatva a lehetõségeket november
30-ig adott határidõt a jegyzõnek
arra, hogy ezt az eljárást dolgozza
ki és terjessze be, hogy decemberben lehetõség szerint el tudjuk indítani – mondta befejezésül
Edöcsény András.

Nagymaros

3

A hatalom birtokosainak kifejezett érdeke
történelmi dicsõ múltunk eltitkolása

folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai napon emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, mert ismereteim
szerint 49 évvel a forradalom dicsõséges napjai után még mindig nincsenek közintézmények elnevezve a forradalom mártírjairól. Nem tudok róla,
hogy Maléter Pálnak, Gáli Józsefnek,
vagy akár bármely sorstársunknak is
nevét méltó intézmény viselné, tudok
ugyanakkor arról, hogy vannak Magyarországon települések, ahol Lenin,
Szamuely, vagy Corvin Ottó, Ságvári
Endre utcák vannak, sõt tudom, hogy
utóbbit még négy évtized után is miniszteri szinten koszorúzzák.
A mai napon emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, mert minden híreszteléssel ellentétben az országot elõször
a ’45-ös háború befejezõdése után a
szocialista diktatúra osztotta ketté. Az
egyik rész kitelepítve szenvedett az
Alföldön, a másik rész a családok évszázadok munkája árán megteremtett
szerény vagyonát herdálta el. Az egyik
rész nem tanulhatott nemzeti hovatartozása, meggyõzõdése, családi származása miatt felsõoktatási intézményekben, a másik rész az állam pénzén itthon- vagy külföldön érdemtelenül szerzett diplomát és ennek alapján úgy értelmezte, hogy joga van
egész nemzetgazdasági ágazatok tönkretételére is.
Az egyik rész gyászolt, családtagjai börtönben senyvedtek, a másik rész
pedig futószalagon gyártotta a halálos
ítéleteket. Az egyik rész tüntetett a szabadságért a másik rész pedig sortüzet
nyitott rá. Az egyik rész úgy érezte,
hogy övé az ország, a másik résznek
pisszenni sem volt szabad.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékeznünk és emlékeztetnünk
kell, mert pár hete a saját fülemmel
hallottam a kál-kápolnai emlékmû
avatásán, - ahol a malenkij robotra
hurcolt német ajkúakra emlékeztünk
-, azt egy politikai államtitkár szájából, hogy mindenki kollaboráns volt.
Kérem tisztelettel ki kell mondani, aki
ezt állítja az hazudik, aki ezt állítja,
az történelmet hamisít, aki ezt állítja
az a nemzetet öntudatában alázza meg.
Tudjuk, hogy voltak kollaboránsok és
tudjuk azt is, hogy ezek nem nyerték
el méltó büntetésüket. De tudjuk azt
is, hogy a többség, vállalva a hátrányos megkülönböztetést is nem lett
áruló.
A mai napon emlékeznünk és emlékeztetnünk kell. Aki nézte a televízióban a mûegyetemi megemlékezést,
az láthatta, hogy már miniszteri szinten folyik a maszatolás. Már miniszteri szinten próbálják egybemosni az
egyik oldalt a másikkal. Ha ez így
folytatódik, mindenki áldozat lesz.
Csak az a kérdés, miért maradtak ott
holtan a Kossuth tér kövén az emberek, miért kerültek kórházba, miért

akasztották fel õket, és miért kerültek
oly sokan börtönbe, ha mindenki az
egyik oldalon volt. Ki kell mondanunk, hogy az ország lakosságának
tudatos elhülyítése folyik.
Emlékeznünk és emlékeztetnünk
kell, és fel kell emelni fejünket és fel
kell emelni szavunkat ezek ellen a törekvések ellen. Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, mert rövidesen újra
gyakorolhatjuk demokratikus alapjogunkat és ugyanakkor ez az ország
egyre inkább amnéziában szenved –
vagy legalábbis a politikai erõk egy
része. Mennél magasabb polcra jut
közülük valaki, annál inkább igyekszik elfelejteni a múltját.
Nemrégiben történt velünk, hogy
miniszterelnöki székbe jutott honfitársunk feledkezett el arról, honnét is
kapta a vattamellényét. Nemrégiben
történt meg velünk, hogy miniszterelnöki székbe jutott honfitársunk felejtette el, hogy kinek írt jelentéseket és
milyen célból tette azt.
Emlékeznünk és emlékeztetnünk
kell, mert ez nem történhet meg velünk még egyszer.
Emlékeznünk és emlékeztetnünk
kell, mert nekünk erkölcsi kötelességünk, hogy a történelmi hûséget megõrizve az áldozatokat képviseljük, a
megtorlást pedig ne engedjük felejtetni. Úgy gondolom, ’56 értékén és dicsõségén nem ront semmit sem az, ha
nyíltan kimondjuk: az ’56-os forradalom rabszolgalázadás volt. Rabszolgalázadás volt, mert egy egzisztenciájából, személyi vagyonából, az állami
javakból, becsületébõl és jogaiból kiforgatott nemzet kelt fel egy törpe elnyomó kisebbség és az idegen megszálló hatalom ellen.
Rabszolgalázadás volt, mert nem
szervezett felkelés, nem szervezett katonai akció volt, és nem voltak szervezett vezetõi sem. Nem is lehettek,
mert a forradalmat megelõzõ tíz évben tudatosan, módszeresen irtották ki
és tették lehetetlenné azt a réteget,
amely képes és alkalmas lett volna az
ország vezetésére.
’56 tanulságát is magunkkal kell
vigyük és ezért megint csak emlékeznünk és emlékeztetnünk kell. Sokan
ismerik azt a fotót, amelyen egy befõttes üveg van kitéve és dobálták bele
az emberek a pénzt - és a befõttes üveg
a pénzzel együtt ott maradt. ’56 tiszta
erkölcsisége, tiszta szellemisége szükséges ahhoz, hogy ez a nemzet talpra
tudjon állni. Nem véletlenül – amióta
polgármester vagyok – a mai napon
adjuk át a Nagymaros Ifjúságáért díjat és a mai napon adjuk át a közösség
szolgálatáért végzett munka elismeréseként a kitüntetõ oklevelet is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tudatosan választottam az októberi jelmondatnak egy magyar lakodalmas rigmust, amely azt mondja: „Legelsõ a nemzet, azután a család s csak
harmadsorban nézzed a magad javát”.

Van mit tenni, van jövõnk, de ehhez az kell, hogy az elõzõek szellemében éljünk. Becsülettel, tisztességgel és emeljük fel szavunkat, emeljük
fel tekintetünket minden ellen, ami
nem ez.
Kívánok mindannyiuknak méltó
ünneplést, köszönöm, hogy elfogadták
a meghívásunkat.
Az ünnepi köszöntõ után került sor
a városi elismerések átadására. A
Nagymaros Ifjúságáért díjat Mundi
Jánosné kapta, a Civilek Nagymaros
Közbiztoságáért oklevelet pedig Somogyi László. Mundi Jánosné munkásságát Cservári Gáborné, Somogyi
Lászlóét Szimon Attila, a Nagymarosi

Polgárõr Egyesület vezetõje méltatta
és Edöcsény András polgármester adta
át. Mundi Jánosné betegsége miatt
nem lehetett jelen az ünnepségen, az
elismerést otthonában vette át.
Ezután Kondor Katalin a Magyar
Rádió fõmunkatársa (képünkön) beszélt 1956-ról. Kondor Katalin elmondta: nagyon kicsi gyermek volt,
az általános iskola alsó tagozatába járt
1956-ban, amikor szülõhelyén, a debreceni fõutcán menetelõ egyetemistákat – akik azt kiabálták: visszahozzuk
Nagy Imrét - a járdán követte. Gyerekfejjel nem értett akkor abból semmit, mi történik, a hangulatból azonban érzékelni lehetett a lázadást, az
izgalmat – emlékezett vissza Kondor
Katalin.
„Az egyetemisták soraiban ott menetelt az egyik osztálytársam nõvére
is. Sok kép él még bennem, de azt nem
tudtam – pedig ott éltem -, hogy Debrecenben dördült el az elsõ lövés az
országban. Azt viszont tudtam, hogy
november 4-ét megelõzõen a mi házunk elõtt – amely a 4-es fõút mentén
volt és van még mindig – vonult véget nem érõ sorokban a szovjet tankok hada. Soha annyi tankot ember
még nem látott. Mentek Pest felé, de
édesapám, aki megjárta a második világháborút azt mondta: ennyi tank
egész Magyarországot képes elpusztítani.
Ha szóról szóra nem is, képletesen
igaza volt. Akkor hosszú-hosszú idõre
elpusztult egész Magyarország. Nekem
ezek a legerõsebb személyes emlékeim 1956-ról. A késõbbieket mások elbeszélésébõl, könyvekbõl tudtam meg,
mert írni, vitázni 1956-tól nem volt szabad 34 esztendõn át idehaza.”

Ezután Kondor Katalin egy kis
múltidézõ történelemórát tartott, felolvasva azokat a sorokat, amelyeket
gimnáziumi tankönyvében az 1956-os
forradalomról írtak Az ellenforradalmi támadás és leverése - tovább a szocializmus építésének útján címû fejezetben.
„Nos, az ország kiszakítása a szocialista táborból akkor sajnos nem sikerült. Nem sikerülhetett, mert a kommunista terror magyarellenes, nemzetünket gyûlölõ rákosista vezetõség jóvoltából úgymond „segítségül” érkezett a szovjet hadsereg. Egy lelkileg,
szellemileg, fizikailag kivérzett nemzet emberfeletti erõfeszítése volt az
októberi alig két hét. Amikor megunva az ÁVH rémtetteit, a kitelepítéseket, a munka- és haláltáborokat, a padláslesöpréseket, utolsó erejét is összeszedve ez a nemzet azt mondta: elég
volt! És a mai kort elnézve szinte hihetetlen, szinte nem érthetõ: a tizenéves kiskorú srácok mentek puszta
kézzel a tankok ellen, harcban nem
edzõdhetett ifjak fogtak fegyvert a
pesti utcákon, és a megtorlás idején
százak mentek a bitófa alá kiáltva:
Éljen a szabadság! Éljen Magyarország!”
Kondor Katalin felhívta a figyelmet arra, hogy nekünk, ma élõ nemzedékeknek már csak egy kötelességünk van: minél többet megtudni arról a korról, arról az idõszakról, mert
ha tudjuk mi történt, akkor képesek
vagyunk megakadályozni megismétlõdését. Ezt azért is tartotta fontosnak a szónok, mert a közelmúltban
október 23-ára készülve az egyik televízió munkatársai a belvárosban a
Nyugati pályaudvar elõtt kérdéseket
intéztek a járókelõkhöz: Mit ünneplünk október 23-án? A válaszok lesújtóak voltak.
„Itt tartunk. Csodálkozni nem
kell, hiszen 45 év nagy idõ, kivált,
ha a hatalom birtokosainak kifejezett
érdeke történelmi múltunk, dicsõ
múltunk eltitkolása. Hiszen, ha a
magyar emberek büszkék lehetnének
dicsõ és szenvedésekkel teli történelmi múltjukra, megismerhetnék
azt, akkor soha többé nem lenne
esély a múltferdítõknek a hatalomra
vágyásra. S ez a lényege, miért is
próbálták és néha még próbálják is
titkolni feltétlen közös múltunkat.
Pedig a múlt megismerése nélkül
nincs jövõ sem, nincs mihez igazítani életünket.”
Az ünnepi beszéd után a
Kittenberger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola diákjainak Történelmi lecke címû mûsora következett,
melyet Gyarakiné Márton Magda és
Bozóki Marianna tanított be. Az emlékezõk a mûsor után égõ gyertyával
a kezükben a Fõ téri hõsi emlékmûhöz mentek, ahol elhelyezték a helyi
pártok - MSZP helyi szervezete, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nagymarosi csoportja - és a város képviselõi koszorúkat. Közremûködött a
Nosztalgia kórus.
FOTÓK: KISS PÉTER
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Kitüntetettek: Mundi Jánosné
és Somogyvári László
folytatás az 1. oldalról
Tanulmányi versenyek, sportvetélkedõk, szakkörök, mind-mind a
tehetség kibontakozásának színterei
voltak. Táborozások, kirándulások,
színházlátogatások tették még színesebbé a tanulók és tanárok szabadidejét, akik jó érzéssel gondolnak
vissza ezekre az évekre.
Amikor 1991-ben átadta az igazgatói széket, új korszak kezdõdött az
õ életében is. Tulajdonképpen ekkor
bontakozott ki igazi tanári egyénisége. Minden energiáját a tanításra tudta fordítani. Az egykori tanítványai
még ma is így emlegetik: „Aki Anikó néninél tanulta a nyelvtant, az
nem tudja azt elfelejteni.” A középiskolákból így érkeznek a visszajelzések: „Tudásukról fel lehet ismerni
Mundiné tanítványait.”
Az unalmasnak, száraznak, nehéznek hitt nyelvtant hihetetlen következetességgel, energiával, de
mindemellett érdekesen, szórakoztatóan tanította meg. De ne beszéljünk
múlt idõben. Betegágyát szinte nap
mint nap gyerekek sokasága veszi

körül. Saját maguk által sütött süteménnyel kedveskednek neki. Így is,
itt is tanít, kíváncsi mindenre és mindenkire. Ha kell, dorgál, dicsér és
tanít, tanít… nemcsak nyelvtanra, de
emberségre, tisztességre, jóra.
Napjainkban sokszor halljuk ezt
a kifejezést: HUNGARIKUM. Hazánk büszkeségeit, értékeit, legjavát
értjük alatta. Ilyen hungarikum Mundi
Jánosné, Anikó is, aki értékeivel gazdagít a mai napig bennünket. Sokat
tanulhattunk és tanulhatunk ma is tõle.
Élete során gyakran került nehéz,
megoldhatatlannak látszó helyzetekbe. Akaraterejének köszönhetõen
mindig emelt fõvel és megújulva került ki a nehézségekbõl. Most is erre
az akaraterõre számítunk. Reméljük,
gyõzni fog betegsége felett is.
Már 1981-ben a Kiváló munkáért kitüntetésben részesült. Meggyõzõdésünk, hogy a Nagymaros Ifjúságáért díj a legjobb kezekbe került.
Kívánjuk, hogy szerezzen neki örömet.
A város polgárai – a szülõk, gyerekek kollégák – nevében kívánunk
neki mielõbbi gyógyulást!

Nagymaros Város Képviselõ-testületének 245/2005. számú határozata
alapján Somogyvári László polgárõrt (képünkön) elismerõ oklevélben
részesítette.
Somogyvári László 2001-tõl, a
Nagymarosi Polgárõr Egyesület
megalakulása óta mintegy 220 alkalommal 912 órát dolgozott. Egész
életét átszövi a közösségért, közbiztonságért, a közrendért való munkálkodás.
Somogyvári László 1940-ben
született, sorkatonai szolgálatát követõen a BRFK állományába került
rendõrként, ott elvégezte a Rendõrtiszti Fõiskolát. 1973-ban került a Nagymarosi Vízirendészeti Õrs élére.
Mint rendõr õrsparancsnok, s mint vízirendõr annakidején is nagyon sokat
tett a közbiztonságért, azért, hogy Nagymaros lakossága nyugodtan, békésen tudjon élni. Ezért a munkájáért már korábban is részesült elismerésben.

A szociális munka napja
Élnek közöttünk emberek, akik azt választották hivatásul, hogy
gondoskodnak az idõsekrõl, és más különbözõ okok miatt kiszolgáltatottá vált embertársaikról. Õk a szociális ágazat különbözõ
területén dolgozó kollégáink. November 13-án a szociális munka
napján szeretnénk méltatni tevékenységüket. A lakosság körében
sokan nem is tudják, hány szociális szakember fáradozik azon,
hogy településünkön a rászorulók az õket megilletõ ellátásban részesülhessenek. Áldozatos munkájukért sem erkölcsileg, sem anyagilag nem részesülnek az õket megilletõ elismerésben.
Köszöntjük hát Õket ezen a napon.
GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETÕSÉGE

Harrach Péter fogadóórát tart
Harrach Péter országgyûlési képviselõ fogadóórát tart 2005.
november 22-én, Nagymaroson a polgármesteri hivatalban. A
fogadóóra kezdési idõpontja 16 óra.
Mindenkit szeretettel várunk!

Emlékezés a temetõben
A hagyományokhoz híven is sor került
1956 áldozatai emlékhelyénél, emléktáblájánál és sírjánál a megemlékezésre. Erre
az eseményre október 21-én délelõtt került sor a temetõben, ahol Edöcsény András polgármester és Laczi István iskolaigazgató helyezte el az emlékezés koszorúit. Jelen volt az eseményen több önkormányzati képviselõ és ott voltak a 8. a.
osztály tanulói is. Az emlékezés alkalmával Mándliné Szabó Katalin a Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Ház igazgatója
ismertette meg a jelenlévõkkel az ’56-os
áldozatok életútját.
Burgermeister József Nagymaroson
született. Az általános iskola elvégzése
után az Egyesült Izzóban kezdett dolgozni, itt lett szerszámkészítõ-tanuló, 1954ben szabadult föl. Utolsó munkahelye a
Landler Jenõ Jármûjavító Üzem volt.
1956. október 23-án éppen szabadságon
volt, Nagymaroson értesült a budapesti
eseményekrõl. Másnap a fõvárosba utazott, ahol munkatársaival együtt a Belvárosba körülnézni. Október 30-án Lachky
Alberttel tért vissza Budapestre, vele
együtt csatlakozott a Hársfa utcai csoporthoz, ahol fegyvert is kaptak. Részt vettek
a Köztársaság téri pártház ostromában.
November 4-én egysége felvette a harcot
a támadó szovjet csapatokkal. A küzdelmet azonban hamarosan kilátástalannak
ítélte, letette a fegyvert. 1957. június 3án tartóztatták le. Elsõ fokon 1958. szeptember 4-én egyéb koholt vádak alapján
halálra ítélték. Ezt a Legfelsõbb Bíróság
Népbírósági Tanácsa 1958. november 25én jogerõre emelte. November 28-án kivégezték.
Lachky Albert a belgiumi
Bierbeekben született. A négy polgári elvégzése után a Kábel- és Mûanyaggyárban kitanulta a szerszámkészítõ lakatos
szakmát. 1956. október 23-án délután
részt vett a tüntetésen, ott volt a Parlamentnél és a Szikra Nyomdánál is. Innen
több fegyveressel autóbusszal a XX. kerületi tanácsházához ment, ahol lefegyverezték az õrséget és a kerületi rendõrkapitányságon tartózkodó rendõröket. Két
napon át a Corvin köziekkel harcolt
együtt. Október 30-án csatlakozott õ is a
Hársfa utcai fegyveres csoporthoz, õ volt
a Hársfa utcai egység egyik vezetõje. A
bíróság ítéletének indoklása szerint "részt
vett az iratok elégetésében, foglyok kivégzésében", de ezt semmilyen bizonyíték
nem támasztja alá. Az estét a Corvin közben töltötte, majd visszatért a Hársfa utcai bázisra. A küzdelmet azonban hamarosan õ is kilátástalannak ítélte és hazautazott. Õ is jelentkezett a nemzetõrségbe,
ahol annak feloszlásáig különbözõ feladatokat látott el. 1957. március 29-én tartóztatták le. Elsõ fokon szervezkedés vezetése és egyéb vádak alapján. 1958. szeptember 4-én halálra ítélték. November 28án õt is kivégezték.
Pánczél János fõhajóvezetõ az 1956.
október 25-i öldöklés vétlen áldozata.
1907-ben született Pócsmegyeren. Élt 49
évet, mert a Parlament elõtti téren a véres
csütörtöknek nevezett napon kettétört pályafutása. Munkába menet, véletlenszerûen belecsöppenve a tüntetõ tömegbe, lát-

va, és átérezve annak lényegét, együtt tartott az ellenállókkal. Családja november
végén egy paptól értesült - aki a Szabolcs
utcai kórházban gyóntatott -, hogy a három gyermek édesapja egy sortûztõl kar,
hát, has és comblövést kapott, ezt követõen aznap délután, vagyis október 25-én
délután fél 3 órakor a négy lövés által kivérzett és meghalt. A hidegre fordult idõben a több mint 400 elhunytat kiszállították a Rákoskeresztúri köztemetõbe, ahol
a koporsófedeleket emelgetve azonosította be õt legnagyobb gyermeke Piroska.
December elsején temetette el családja a
Farkasréti temetõben. Kegyetlen és nehéz
sors várt az édesanyára, hiszen 3 gyermeket kellett egyedül elindítani életútjukon,
megteremteni részükre az életfeltételekhez szükséges körülményeket, s mindezt
azzal a tudattal, hogy az édesapa
Pálinkás István 1941-ben született
Dunakeszin. Családjával Nagymarosra
költöztek, gyermekéveit itt élte meg.
1956-ban, 15 évesen Pestre járt, mint konzervgyári tanuló. A körülmények úgy hozták, hogy októberben iskolába menet a tömeggel besodródott a Corvin közbe, ahol
az események zajlottak, és a tömegbe lõttek. Pálinkás István ekkor sérült meg és
mint súlyos sebesültet a Péterfy Sándor
Kórház alagsorában helyezték el. Ott az
orosz katonák könyörtelenül és kegyetlenül fejbe lõtték a sérülteket, köztük Pálinkás Istvánt is. Két hét elteltével egy
életben maradt férfi értesítette az édesanyját, hogy a holtesteket a Rákoskeresztúri
köztemetõbe vitték, majd ezt követõen az
édesanya azonosította gyermekét.
Gáli József 1930-ban született. Családjával együtt - zsidó származása miatt Auschwitzba hurcolták. A családból egyedül tizenhat évesen õ élte túl a megpróbáltatásokat.
Amit ott átélt, és emlékezetre méltónak tartott, arról írt a Farkaskutyák címû
novellájában. Századunk nagyformátumú
írójaként 1956-ban a szovjet katonai lerohanás után is szerkesztett egy lapot,
amelyben következetesen védte a forradalom ügyét. Gálit halálra ítélték, pedig
nem harcolt soha fegyverrel, csak írt.
Amikor a Nemzetközi PEN Klub tiltakozott az írók halálos ítéletei ellen, akkor
az ítéletet életfogytiglanra változtatták.
Öt év és négy hónap után szabadult.
Kiszabadulása után nem volt rá reménye,
hogy az írásai megjelenjenek, ezért fordításokat vállalt. Életének legbékésebb,
utolsó éveit jószerével Nagymaroson töltötte. Otthonaikba fogadták be az ’56 szellemével együtt érzõ marosiak. Sok-sok,
akkoriban barátjává lett nagymarosi polgár emlékezik vissza tisztelettel azokra a
pillanatokra, amit vele tölthetett.
Gyakran mondják, hogy azokat a magyarokat, akik országunkat a teljes pusztulástól mentették meg, saját koruk kíméletlenül elítélte. Valójában pedig sokszor
a mi kis országunk védte meg Európát hol a tatártól, hol a töröktõl. 1956-ban mi
voltunk Európa lelkiismerete, hõseink az
igazságért, az emberi méltóságért, az örök
emberi értékekért áldozták életüket. Legyünk büszkék rájuk! Tisztelet és hála
övezze emléküket!
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Válasz a felvetésekre
Tisztelt Adófizetõk!
Szeptemberben egy “Adófizetõk” aláírású, kvázi névtelen levelet kaptam. Névtelen és/vagy fenyegetõzõ levelekre elvbõl nem válaszolok. Most azonban kivételt teszek, mivel akár közérdekû is lehet
a levél azon része, mely a Diófa,
Fehérhegy és egyéb utak állapotával, illetve a központi- és helyi
adókkal és azok helyi elköltésével
foglalkozik.
Azon tiszteletreméltó polgártársaim, akik valóban érdeklõdnek a
közügyek iránt és vették a fáradtságot hogy a szeptember 30-i közmeghallgatáson részt vegyenek,
azok az említett kérdéskörre már
ismerik a részletes választ. Mivel
nyilván többen nem tudtak részt
venni ezen a fórumon, röviden ismét választ adok a felvetésekre.
Közútjaink rekonstrukciója
Mint ismeretes nemrégiben
nyertünk 3.692.000 forint pályázati forrást a Mainzi utca burkolatának felújítására, ez a költségek fele.
A kivitelezés 2006-ban fog megvalósulni. Bár tudjuk, hogy nem ez a
legrosszabb állapotú utca, a közelmúltban viszont csak ilyen célra lehetett pályázni. Úgy gondolom a
Mainzi utca rendbetétele is városunk vagyonát fogja növelni és a
polgárok életminõségét javítja.
A Fehérhegy utca azonban az
elmúlt évtizedek során teljesen
tönkrement. Sem felújítása, sem
annak tervezése nem történt meg.
Az út javítása gyakorlatilag megegyezik egy új út építésével. Ehhez
kapcsolódik a részben rendezetlen
vízelvezetés is, ami mindenképp
szükségessé teszi – az egyébként
jogszabályban is elõírt – tervek elkészíttetését. A szükséges tervezést
még elõzõ év végén a 2005. évi
költségvetési
rendeletbe
beterveztük. Az út felújításának
tervei – a közbeszerzési eljárás
függvényében - várhatóan ez év
végére elkészülnek. A tervezés
költsége mintegy 3 millió forint. Az
út megvalósítása meghaladja önkormányzatunk lehetõségeit - becsült költsége mintegy 190 millió
forint -, ezért az csak pályázati
forrás bevonásával lesz kivitelezhetõ. Jelenleg nincs ilyen pályázat,
amin elindulhatnánk.
Hasonló a helyzet a Diófa utcával is, melynek felújítási tervezését az anyagi lehetõségek függvényében a következõ években lehet megkezdeni. Becsült költségek: tervezés: 1,5 millió forint,
kivitelezés: 73 millió forint.
A Rákóczi út felújítására az
elõzõ önkormányzati ciklusban készült terv, azonban anyagiak hiányában elõdeink sem tudták a rekonstrukciót elvégezni. Idõközben
az engedély lejárta miatt kértük
annak a meghosszabbítását, amit az

illetékes hatóság elutasított. Részben ezért a tervek felülvizsgálatát
el kell végezni. Becsült költségek:
tervezés: 600.000 forint, kivitelezés: 150 millió forint.
Tehát elsõ lépésként a szükséges terveket kell elkészíttetnünk,
összesen mintegy 5 millió forint értékben. Erre még futja saját erõnkbõl és ezt meg is kezdtük.
Második lépés ezen tervek birtokában
a
pályázatok
benyújtása. Jelenleg ezen pályázati keretek zárolva vannak és a kapott felsõbb tájékoztatás szerint elõreláthatólag csak 2007-tõl lesz lehetõség e téren újabb pályázatok
benyújtására. Erre is van saját erõforrásunk.
Harmadik lépés a kivitelezés
végrehajtása, - összesen mintegy
413 millió forint értékben. Erre saját forrásaink nem elegendõek,
ezért csak megnyert pályázati forrás igénybevételével lehetséges
ezen terveink megvalósítása - elõzõek miatt várhatóan legkorábban
2008-tól.
Tájékoztatásul: a város éves
költségvetése mintegy 720 millió
forint, amibõl mindenre együttvéve 63 milliót fordíthatunk tervezésre, felújításra - miközben közel 80
milliós a mûködési hiány.
Bízom benne, hogy a jövõben az
említett utak felújítására is eredményesen fogunk tudni pályázni és így
ezek a beruházások is megvalósul-

hatnak - kedvezõ esetben még a következõ önkormányzati ciklusban.
A helyi adók felhasználása
A gépjármû súlyadó központi
adónem, melyet az országgyûlés alkot meg. Ez a Gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, mely
rendelkezik az adó mértékérõl és
felhasználásáról is.
A helyi adókat a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény-, illetve az Adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvények
alapján, Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testülete helyi
rendeletben szabályozta. Ezen 9/
2004. (IV. 27.) helyi adókról szóló
rendelet, illetve annak 32/2004.
(XII. 20.) számú módosítása alapján vetjük ki a helyi adókat. Ezek a
jogszabályok is megtekinthetõk a
polgármesteri hivatalban és a helyi
rendeletek a honlapunkon
(www.nagymaros.hu) is.
Ki kell emelnem, hogy - tekintetbe véve az adózók teherbíró képességét - eddig ebben a választási ciklusban a helyi adók mértékét - a garázsok egy részének adóját, és az iparûzési adót kivéve nem emeltük, sõt több esetben jelentõsen csökkentettük az adóterheket.
A helyi adóbevételek tervezett
felhasználását a város éves költségvetési rendelete tartalmazza,
mely megtekinthetõ a polgármesteri hivatalban és a honlapunkon
(www.nagymaros.hu) is. A város
gazdasági helyzetérõl röviden beszámoltam a közmeghallgatáson, de

ezúton is tisztelettel tájékoztatom
Önöket, hogy a város intézményeinek jelenlegi szintû mûködtetéséhez
az állami finanszírozáson felül
2005-ben 150.652.000 forintot kell
hozzátennünk az Önök által befizetett adóból és a város egyéb
bevételeibõl. Ez évben 14.120.000
forintot fordítunk felújításokra és
49.460.000 forintot fejlesztésekre,
melyben többek között az utak kátyúzása is szerepel. A fejlesztési keretrõl már tudjuk, hogy a Fõ tér rekonstrukció - rajtunk kívülálló
okbóli - jelentõs csúszása miatt ezen
összeg jóval kisebb lesz.
Két kisgyermek apjaként magam
is naponta találkozom számos
bosszantó problémával, így ismerem
útjaink állapotát is. Tapasztalatból
tudom, hogy a kisebb fiam babakocsiját olykor kisebb cirkuszi mutatvány keretében lehet csak egy-egy
járdára fel- majd ott végig tolni, a
nagyobb fiam óvodája elõtt lavinaként zúdulnak le a gépkocsik a
hegyrõl, gyermekkel nem merünk a
Rákóczi úton kerékpárral közlekedni
- és sajnos még sorolhatnám. A város vezetõjeként ugyanakkor a másik - szintén elég elkeserítõ - oldalt,
az önkormányzat mozgásterét is ismerem. Munkatársaimmal azon vagyunk, hogy lehetõségeinkhez mérten megtegyük mindannyiunk biztonsága érdekében mindazt, amire az igen szûkös pénzügyi helyzet
módot ad.
Érdeklõdésüket köszönve, Tisztelettel:
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

Városfejlesztési és városüzemeltetési
események október hónapban
- November hónap közepére készül
el az egykori DURISZ épületének átépítésére vonatkozó kiviteli terv. Ez
alapján véglegesíthetõ és hirdethetõ
meg a kivitelezésre vonatkozó tenderfelhívás. Eredményhirdetés az
elõírt közbeszerzési határidõk miatt
2006-ban várható.
- Elkészült néhány belterületi burkolatlan útszakasz kõszórásos javítása,
így a Fehérhegyen a “Bándor”; a Babits Mihály utca; az Aranyos utca
alsó szakasza és a Szarvas köz, illetve novemberben elkészül a Bokréta
utca javítása is.
- Megkezdõdött a Széchenyi sétány
környezetrendezési tervezése. Elsõ
lépcsõként elkészült az egyeztetési
tanulmányterv, melyhez az október
6-i lakossági fórumon elhangzott vélemények egyeztetése folyamatban
van. A tanulmányterv a polgármesteri hivatalban a kapubejáraton belül lévõ hirdetõtáblán, vagy a város
honlapján, (www.nagymaros.hu) a
Hírek címszó alatt megtekinthetõ. A
fórumon szó volt a város részére a
DDC Kft által felajánlott játszótér elhelyezésérõl is. Három helyszín merült fel – a Molnár utca – Dózsa

György út sarok, a Kacsaliget és a
Deák Ferenc út (Milleniumi gyermekfasor). Ebben az ügyben a város
lakói véleményüket az óvodákban és
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán elhelyezett kérdõív kitöltésével
és gyûjtõládákban november 2-ig történõ elhelyezéssel fejthették ki. A javaslatok összegzése folyamatban
van.
- A Hunyadi sétányon lévõ játszótér apróbb felújítása készült el, a lengõhinták felsõ tartója és a felfüggesztések cseréje, valamint a szerkezet.
- A Szamarasi vízmosás rekultivált
területén a fû és a gaz kaszálása, illetve a behordott hulladék összegyûjtése elkészült. Sajnálatos módon azóta a területen újabb illegális hulladékok jelentek meg, így ezúton is
kérjük a környezõ ingatlanok tulajdonosait ne hordjanak oda szemetet,
illetve figyelmeztessék erre azokat,
akik ezt teszik.
- A Moson-patak mederrendezése
a 12-es fõút alatti szakaszon készült
el, a Gödllõ-Vác Vizgazdálkodási
Társulás közremûködésével. A munkák során a mederbe lógó fák és gaz
kitermelése és a hulladék eltávolítá-

sa történt meg. A parthoz vezetõ párhuzamos út tönkrement, ennek javításáról partnerünk november hó végéig gondoskodik.
- Elkészült a Rákóczi u. 62. helyi
védett épület (képünkön) homlokzat

rekonstrukciója, melynek költségeihez 150 ezer forint támogatást adott
az önkormányzat;
- Megérkezett a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának építési
engedélye, a kivitelezõi szerzõdést
megkötöttük, a munka január elején
kezdõdik.
EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER,
MURÁNYI ZOLTÁN VÁROSFEJLESZTÉSI
ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI
OSZTÁLYVEZETÕ
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Október 15. Schwäbiser Festtag
Városunk elsõ alkalommal rendezett
sváb pikniket, amivel a sváb kultúrát szerettem volna bemutatni. Úgy
éreztem, Nagymaroson nem szabad
elfelejteni, hogy a lakosság legalább
50 százaléka sváb származású, illetve szüleik, nagyszüleik még bírták
a nyelvet, és sokan újra merik is használni. Példa erre a nyugdíjas klub
sváb beszélõköre. Nem szégyen feleleveníteni a nemzetiségi kultúrát,
hiszen közeli településeink Kismaros, Visegrád már hagyományt teremtett a rendezvénynek.
Az 1946-47ben történt kitelepítések sok
család életét kettétörték, örök
nyomot hagyva
az emberek lelkében, elfeledve,
letagadva magyarságuk mellett a sváb kultúra
értékeit.
Nagyszüleim is
megélték a megkülönböztetést, a
hazától elszakítva, s azt soha el nem
feledve. S bár nem a szomorú emlékek felelevenítése volt a cél ezen a
rendezvényen, mindenképpen az a
gondolat segített a megvalósításban,
hogy nézzünk elõre, felejtsük el, illetve tegyük félre a múlt rossz emlékeit, s éljük meg ezt a napot úgy,
hogy mindenki megismerje az itt élõk
kedves, vidám, vendégszeretõ tulajdonságait is.
S bár hittem, hogy találok a megvalósításhoz segítõket, de ekkora
emberi értékeket csak most volt lehetõségem felismerni.
Nagymaros mûvészeti, kulturális
és természeti adottságai mellett olyan
emberi értékekkel is rendelkezik, ami

megerõsít továbbra is abban a hitemben, hogy ezt a szorgalmas, jó szándékú és jószívû közösséget, - Nagymaros lakosait - meg kell becsülni,
és illik mélységesen tisztelni.
Az ötlet megvalósításában támogatásra találtam a Polgármester úr
személyében és a nyugdíjas klub tagjainak részérõl is, így a kivitelezés
kemény munkával elkezdõdhetett.
Higgyék el szükség van az ilyen, és

hasonló helyi rendezvényekre. Minden adott, ami az elképzelést megvalósításra hozza.
És nemcsak az idõsek körébõl. A
nagymarosi fiatalok segítettek a sátrak fel-, és összerakásában. Segítségemre voltak a helyi és a kismarosi
cserkészcsapat, de ugyanúgy a nagymarosi fiatalok tagjai (NAFIA) is
remek, összehangolt csapatként tették a dolgukat. Janovics Tibor vállalta a sátrak szállítását, mivel azokat Kismarosról és Márianosztráról

lehetett beszerezni.
Ami nagyon meghatott, a meghirdetést követõen, nem gyõztem fogadni az ajánlásokat. Ki gesztenyét ajánlott fel sütni, ki szénát, szalmát hozott. Terményeket, tököt, kukoricát,
gyümölcsöt, régi eszközöket, s ha
csak egy-két darabbal tudtak hozzájárulni a díszlethez, azt is szívesen
tették. Így remekül összeállt elsõ lépésként a díszlet, s bár lõcsös kocsiért több települést megkerestem, míg
végül kiderült, hogy Konrád Laci,
ugyan már kissé elhanyagoltan, de
tart még ilyen szekeret - megörökölve szüleitõl -, a gazdaságában. Szombaton kora reggelre ott állt összerakva a díszlet alapja, a szekér. Addigra
pedig kész volt az emberi formájú bábú, egy
ügyes kezû fiatalasszony több napos
munkája eredményeként, Ocsenás Tiborné
(Csiri) jóvoltából.
Kellner Antalné (Györgyi) dirndli ruhába öltöztette a kedves arcú,
mosolyt fakasztó bábúkat. S akkor jött
Ormándy Nóra, a
Mandragóra virágüzlet
kreatív virágkötõje
(balra), akinek keze munkája minden
rendezvényünkön jelen van. Virágokkal, és számos ötlettel mindenki
örömére elkészült a díszlet.
Az, hogy nem kell messzire menni a kultúrált - szinte már mûvészi produkcióért, megint csak bizonyítékai a helyi, és a közeli települések
jókedvû szereplõi. Zsombori Miklós
három tánccsoportot is oktat és
koreografál igen sikeresen, játékos,

vidám, jókedvû, tehetséges emberekkel - Die Blumen táncegyüttes,
Marus Táncegyüttes, Wilden Rosen
táncegyüttes. Hangrád Kati pedagógus pedig a gyerekekkel bizonyította be, hogy lehet még örülni és szépen táncolni a sváb kultúrához kapcsolódó vidám polkát. Német és bordalokat énekelt a közönség szórakoztatására a másfél éve alakult Nagymarosi Nõikar, továbbá a nyugdíjas klub
énekkara. A Dunakanyar Fúvósegyüttes
összehangolt, egy
órás elõadása volt a
végére a csattanó. A
nyugdíjas klub jóvoltából a soroksári idõsek sváb énekkara, és
hozzátartozóik érkeztek hozzánk vidám
mûsorukkal erre a
napra. Közben volt
sétahajózás borkóstolóval, a marosi borászok pedig a Fõ
téren mérték az ízletes nedût. Asszonyok, lányok sváb ételkóstolóval
lepték meg a közönséget. A bemutató ételeket a Marosi Nõk Baráti
Köre, a nyugdíjas klub tagjai és számos nagymarosi lakos produkálta,
így
nem
hagyhatjuk
szó
nélkül Mester Kitti, mint ifjú hölgy,
finom rétesét sem.
A csúcspont mindezek mellett
Schült Ferencnek és csapatának felajánlása volt, akik több mint 100 fõ
fellépõ részére saját költségük egy
részébõl biztosították az általuk
elkészített Gulaschsuppe-t és a marosi hurkát. A ráadás pedig
Schotkovszky Mihály Maros pék vállalkozó felajánlása volt, mint minden
rendezvényünkre, most is több

mint száz tepertõs pogácsát készített.
Lendvainé – Emese közmunkás költségét fedezte, Mándli Kati a mûvelõdési ház vezetõje és kollégái pedig a kulturális intézményben biztosították azt a hátteret, ami zavarmentessé tette a vendégek elhelyezését,
ellátását. Nem utolsó sorban köszönjük Szalai Zolinak a hangtechnikát,
a minõségi munkát. Köszönöm Beth-

len Gábornak és feleségének,
Andrész Grétinek, Szalai Lajosné
Gabinak, Végvári Péternek, Fekete
Zsoltnak, Ogel Józsefné Irénkének,
Fábiánné Zitának, Heincz Sándornak, Baranyai Péter és barátainak,
valamint családtagjaimnak az örömteli nap sikerét.
Ezek után megköszönöm minden
segítõnek, résztvevõnek és a szép
számú közönségnek, hogy segítségükkel megvalósult Nagymaros elsõ
sváb szabadtéri rendezvénye. Kérem,
segítsenek abban, hogy hagyománnyá tegyük Önökkel együtt sváb
nemzetiségi kultúránk felelevenítését, megtartását.
Köszönettel:
IVOR ANDRÁSNÉ
RENDEZVÉNYSZERVEZÕ

Az ANNA Klub hírei
A Születéstõl a halálig címû sorozatunk befejezõ elõadását 2005. november 18-án 1/2 6-kor tartjuk a református közösségi házban (református
templom mellett). Márkusné Láng Ilona nagytiszteletes asszony vendégeiként lelki életünk fejlõdésérõl hallhatunk.
A mai liberalizálódott világképbõl
Isten és vele együtt a lélek is kiszorult. Csak a mával, a testi és földi élvezetekkel törõdünk, és Istennel
együtt kivonult a világból az örökkévalóság és az ember nem anyagi része, a lélek is. Vajon van-e az embernek egy másfajta lelke is, mint a hivõ ember lelke? Talán megnyugtató választ kapunk arra is, hogy mi történik a lelkünkkel a halál
után.
Hívõ és nem hívõ érdeklõdõket egyaránt szeretettel várunk.
ANNA KLUB

*
Könyvbemutató. Tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy decemberben jelenik meg dr. Seregi György Dunakanyarról szóló könyve.
Az elõadói és zenei élményekkel kísért könyvbemutatóra minden
érdeklõdõt szeretettel hívunk a nagymarosi mûvelõdési házba, elõreláthatólag december 10-én 16 órakor.
ANNA KLUB
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Megint
rozsdás víz
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csapjainkból
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Levél a vízmûtõl

A nagymarosi ivóvíz fõvezeték
tisztításával kapcsolatban a polgármester levelére válaszolva Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalához az alábbi levelet juttatta el
faxon a Duna Menti Regionális
Több, a DMRV Rt szolgáltatásai Vízmû Rt Duna Balparti Üzemés számlával kapcsolatos lakos- igazgatósága.
sági panasz beérkezését követõen levélben és telefonon is kérTisztelt Cím!
tem a szolgáltató vezér- és üzemTájékoztatjuk Önöket, hogy
igazgatóját, hogy
társaságunk a Nagymaros város- az utóbbi idõben egyre gyakban tapasztalható vízminõségi
rabban elõforduló vízminõség
problémák megszüntetése érdekéromlását, valamint
- a számlalevelek alján feltün- ben az UMWELT-TECHNIK
tetett, félreérthetõ mondat hátte- Csõtisztító és Szolgáltató Kft-tõl
rét és következményeit illetõen megrendelte a Kismaros-Nagymaros települések közötti NA 400
adjanak tájékoztatást.
Ennek megfelelõen felhívom mm-es ivóvíz távvezeték, valavalamennyi polgártársam figyel- mint a Nagymaros városon kemét, hogy amennyiben bizonyít- resztül húzódó NA 300 mm-es
ható módon kára származik, illetve származott a DMRV Rt vízszolgáltatásának minõségromlásából kifolyólag, JOGOSULT A
KÁRTÉRÍTÉSRE. Kártérítési Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinigényével minden fogyasztó a kat, hogy a Duna Menti Regionáli
DMRV Rt Vezérigazgatóságához Vízmû Rt által üzemeltetett
fordulhat (2600 Vác, Hóman Bá- víziközmûvek esetében a többségi
lint út 3., tel.: 27/511-500). A 100 tulajdonosi jogokat gyakorló Körezer forint alatti kárt rövid idõn nyezetvédelmi és Vízügyi Miniszter
belül a DMRV Rt rendezi, az en- döntése értelmében (23/2004. (XII.
nél nagyobb összeget a biztosító 16.) KvVM rendelet) 2005. január 1jével a víz- és csatorna szolgáltatás
állja.
Továbbá ezen az oldalon kö- díjai megváltoztak.
Az állami tulajdonú ivóvíz- és csazöljük a szolgáltató hivatalunktornaszolgáltató
társaságok 2005. jahoz küldött levelét, valamint a
víz- és csatorna díjakra vonatko- nuár 1-jétõl áttértek a kéttényezõs díjzó tájékoztatását, miszerint az rendszer alkalmazására.
A változás lényege: a számlán
alapdíj bevezetése és mértékének
megjelenõ végösszeg két részbõl temegszabása nem az önkormány- võdik össze,
zat döntéseként került meghatá- a fogyasztástól független alaprozásra.
díjból

ivóvíz fõvezeték tisztítását. Az
utóbbi fõvezeték tisztításáról a
2005. augusztus 31-én kelt fax
üzenetünkben már értesítettük T.
Címet. Ez a munka azonban technikai okok miatt ez év november
hónapra lett halasztva.
A kivitelezõ UMWELTTECHNIK Kft f. hó 22-én megkezdte a város határán kívül esõ
NA 400 mm-es távvezeték tisztításának elõkészítését. A konkrét
csõtisztítás ezen a héten kezdõdik,
ami tulajdonképpen közvetlenül
csak a János-hegyi – Só hegyi fogyasztókat érintik, akik errõl a területen kihelyezett írásos értesítõkbõl tudomást szereztek.
Tisztelt Önkormányzat!
A fogyasztók érdekében vég-

zett karbantartás során sajnos elkerülhetetlen, hogy az e miatt idõszakosan elszínezõdött ivóvíz bejusson a fogyasztói hálózatba.
Társaságunk, valamint a tisztítást végzõ cég arra törekszik, hogy
ez a kellemetlen jelenség a lehetõ
legkisebb mértékben forduljon elõ,
okozva ezáltal jogos bosszúságot
fogyasztóinknak. Megjegyezni kívánjuk, hogy a város NA 300 mmes fõvezetéke 2003. tavaszán már
tisztítva lett, azonban az azóta eltelt idõszak alatt bekövetkezett lerakódás miatt újabb tisztítás vált
szükségessé.
Társaságunk komoly anyagi
forrásokat igénybe véve arra törekszik, hogy a városban a jelenleg
meglévõ vízminõségi problémák
megszûnjenek.
Vác, 2005. október 25.
DROGYZIK JÓZSEF ÜZEMIGAZGATÓ,
BALOGH ZSOLT ÜZEMFÕMÉRNÖK

A DMRV Rt fogyasztói tájékoztatója

EDÖCSÉNY ANDRÁS POLGÁRMESTER

BAJTÁRSAKAT KERESÜNK.

Felkérjük mindazokat a bajtársainkat,
sorstársainkat, akiket a kommunista diktatúra idején katonai behívóval kényszermunkára (munkaszolgálatra) vittek
politikai okból, az alábbi címen jelentkezzenek érdekvédelmi szervünknél:
személyesen szerdánként 14 órakor (ekkor tartjuk bajtársi találkozónkat is, lift
van), vagy levélben ugyanoda címezve:
POFOSZ MUSZ 51-56 Tagozata, 1051
Budapest, Nádor utca 36. IV. emelet.
Egyben kérjük mindazon segítõkész
Olvasóinkat, akik ilyen személyrõl tudnak, értesítsék õt. Elõre is köszönjük.
MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE
MUSZ 51-56 TAGOZATA

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu

Az eddigi egytényezõs díjrendszerben minden fogyasztó az igénybevett szolgáltatással arányosan járult hozzá ezekhez a költségekhez.
Tehát az állandó lakosok, akik a hálózatot egész évben használták, relatív magasabb fajlagos összeggel
járultak hozzá az üzemeltetés állandó költségeihez, mint azon fogyasztók, akik csak törtidõszakban vették
igénybe a szolgáltatást (pl. idényfogyasztók), vagy nem is vették igénybe, holott a szolgáltatás igénybevételének feltétele részükre is folyamatosan biztosított.
A DMRV Rt által üzemeltetett
állami tulajdonú víziközmûvek esetében 2005. január 1-jétõl minden
víz és csatornahálózatra rácsatlako- és a fogyasztással arányos köb- zott lakossági fogyasztó
méterenkénti vízfogyasztási, illetve
- havonta fix összegû alapdíjat ficsatornahasználati díjból.
A módosításra azért volt szükség, zet , melynek mértéke:
mert a víz- és csatornaszolgáltatás · ivóvíz szolgáltatásnál
160 Ft + 15 % ÁFA
költségeinek jelentõs része független
attól, hogy a fogyasztók ténylegesen · csatorna szolgáltatásnál
220 Ft + 15 % ÁFA
mennyi ivóvizet használnak, illetve
mennyi szennyvíz kerül elvezetésre.
A hálózat mûködõképességét, a - és m3 díjat (változó díj), melymegfelelõ színvonalú szolgáltatást az nek mértéke:
év minden napján, minden fogyasz- · ivóvíz szolgáltatásnál
tó számára biztosítani kell függetle181 Ft /m3 + 15 % ÁFA
nül attól, hogy ténylegesen igénybe · csatorna szolgáltatásnál
veszik-e azt, vagy sem.
167 Ft /m3 + 15 % ÁFA.
IVÓVÍZ
Bekötési vízmérõ
átmérõje (mm)

CSATORNA
Alapdíj fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Bekötési vízmérõ
átmérõje (mm)

Alapdíj fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

13-20

160

13-20

220

25-32

470

25-32

660

40-50

1420

40-50

1980

65-100

4260

65-100

5940

150-200

12780

150-200

17820

A DMRV Rt által üzemeltetett
állami tulajdonú víziközmûvek esetében 2005.január 1-jétõl minden
víz és csatornahálózatra rácsatlakozott gazdálkodó szervezet, mint fogyasztó részére történõ számlázás
alapjául a bekötési fõmérõ átmérõje szolgál. A KvVM rendelet alapján,
- havonta fizetendõ fix összegû
alapdíj mértéke a lenti táblázatban
- a m3 díj /változó díj /:
· ivóvíz szolgáltatásnál
181 Ft /m3 + 15 % ÁFA
· csatorna szolgáltatásnál
167 Ft /m3 + 15 % ÁFA,
Az alapdíj bevezetése lehetõvé
tette, hogy a 2005. évben – az infláció ellenére – ne emelkedjen a köbméterenkénti vízfogyasztási és csatornahasználati díj. Tehát 2005-ben
is a 2004. évre érvényes köbméterenkénti víz- és csatornadíjat számlázzuk a fogyasztóknak.
Az indokoltan felmerülõ többletköltségekre az alapdíj nyújt fedezetet (pl. villamos energia
8 %, bérfejlesztés 6 %, anyagár
növekedés1-2 %).
Továbbá tájékoztatjuk Önöket,
hogy a vízterhelési díj mértéke a
DMRV Rt által üzemeltetett állami
tulajdonú víziközmûvek esetében
az elõzõ évvel azonosan, minden
fogyasztóra egységesen továbbra
is
10,-Ft/m3 +ÁFA,
mely a környezetterhelési díjról
szóló törvény értelmében a költségvetésbe kerül befizetésre.
Tájékoztatásunkban közöltekkel
kapcsolatban felmerülõ kérdéseikre
ügyfélszolgálataink állnak rendelkezésükre.
DMRV RT
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Nagymaros

Az idõsek világnapja
Nem az a fontos, az ember hány
éves, csak a szíve legyen fiatal…
énekelte a Nagymarosi Nyugdíjas Klub Nosztalgia Kórusa október 2-án, a mûvelõdési házban,
az idõsek világnapja alkalmából

mány városunkban, hogy az idõsek napján köszöntik a 90 éves,
vagy 90 évet betöltött nagymarosi lakosokat és azokat a házaspárokat, akik 50 évvel ezelõtt kötöttek házasságot.

Nagymaros kútja
Nemes és áldozni kész emberek jóvoltából már összegyûlt a kút megépítéséhez szükséges összeg kilencven százaléka. Az adományoknak köszönhetõen befejezésükhöz közelednek a tervezett kút kovácsoltvas- és kõmunkái. Eddig huszonheten kínáltak fel nagyobb összeget, s így betelt a huszonnégy kváderkõ és a még felkínált négy díszkõbõl három. Azok neve, akik kisebb adományokkal vesznek részt a
közös városszépítésben, réztáblára 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 kerékpárüzletebe (Német utca 28. Tel.: 06/30-450-9336) vagy rózsaszín postai csekken, amelyhez a nagymarosi postán lehet hozzájutni.
Köszönettel:
ARS REGIA SZELLEMI MÛHELY

Az Ars Regia Szellemi Mûhely összejövetele minden hónap páratlan hét keddjén 19 órakor van a San-Team klubjában. A találkozók nyitottak, mindenkit szeretettel várnak!

10 éves a Pax Corporis
Alapítvány (3.)
A Hospice: Hospice tevékenység a gyógyíthatatlan betegek, haldoklók gondozása. Ez több szervezeti formában történik: hospice-otthon, kórházi (palliatív) osztály és házi gondozás formájában. Mi ebbõl
az utóbbit végezzük. A hospice-team (munkaközösség) feladata, hogy
segítse a családot abban, hogy képesek legyenek a beteg otthoni ellátására, az otthon halhasson meg. Nyilván csak akkor vállalunk ilyen
feladatot, ha van hozzátartozója a betegnek.
Kikbõl áll a hospice team? Orvos, szakápoló, segédápoló, szociális munkás, lelki gondozó, önkéntes segítõ, gyógytornász, gyászolókat segítõ szakember vagy mentálhigiénésen képzett önkéntes.
Amint látható, városunkban ez különbözõ egységek (háziorvosi szolgálatok, szakápolási szolgálat, családsegítõ, esetleg gyámügy, egyházi közösségek stb.) együttes munkájával valósítható meg. Mit csinál az alapítvány? Összehangolja a munkát, finanszírozza a segédápolási feladatokat, szervezi és irányítja az önkénteseket, képzést,
továbbképzést biztosít, terjeszti a hospice-szellemiséget.
Mit csinálnak az önkéntesek? Bármilyen segítõ feladatot elláthatnak, ami a beteg és a család helyzetét könnyíti: egyszerû látogatás, beszélgetés, felolvasás, betegfelügyelet 1-2 órában, ügyintézés
stb. (Ne feledjük! Ilyenkor a család legalább annyira segítségre szorul, mint a beteg!!!)
Az önkéntesek alapszintû képzésben részesülnek, tevékenységüket felügyeljük. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
*
Kössük össze a kellemest a hasz- végre helyére került a kilátó ajtaja! Az
rendezett ünnepségen. Nagyon
sokan vettek részt az összejövetelen, mely a tavalyi évhez hasonlóan meghitt hangulatban zajlott.
Köszöntõt mondott Edöcsény
András polgármester, majd virágcsokorral kedveskedett Makrai
Ferencnének, a Nagymarosi
Nyugdíjas Klub vezetõjének.
Mihály János, a Nyugdíjas
Klubok és Idõsek az „Életet az
Éveknek” Országos Szövetségének elnökhelyettese csatlakozva
Edöcsény András polgármester
köszöntõ szavaihoz örömét fejezte ki, hogy olyan sokan jöttek el
az ünnepségre, emellett külön
köszöntötte az 50 éves házasokat,
és a 90-eseket, mivel már hagyo-

50 éve kötöttek házasságot (képünkön): Maurer János - Honti
Teréz, Cserenyecz Vendel - Trieb
Mária, Gresz János - Szalai Margit, Ballagó József - Berkes Klára, Gubacsi Sándor - Éberli Anna,
Valentin József - Móla Paula.
A városunkban élõ 90 éven felüliek közül kilencen vettek részt
az ünnepségen, tíz embert pedig
otthonukban köszöntöttek.
Az idõsek napi ünnepségen a
Nosztalgia Kórus mellett fellépett
a Die Blumen tánccsoport, verset
mondott Kiss Károly 8. osztályos
tanuló, Burgermeister Ferencné
pedig egy angol színésznõ Öregedni élvezet címû könyvébõl olvasott fel részleteket.

nossal!
A Vízválasztó Természetvédelmi Egyesület ismét erdei szemétszedést szervez,
melynek idõpontja 2005. november 12.,
szombat. Gyülekezõ a Fõ téren lesz reggel 3/4 9 óráig, indulás 9-kor. Útvonal:
Fõ tér - Szamaras utca – Szent Mihályhegy - Ürmös-rét – Hegyes-tetõ - Világos-tér – Csapás – Fõ tér. A program 3,54 órát vesz igénybe, ebédre már otthon
leszünk. Természetbarátok, kicsik és nagyok gyertek velünk szombaton! Minden eszközt (szemeteszsákok, kesztyûk,
stb.) egyesületünk biztosítja. A kilátóban meleg tea és forralt bor vár a résztvevõkre…
*
Változások a Juliánusz-kilátó háza
táján: örömmel jelenthetem be, hogy

egykor szebb napokat megért toronyszoba a folyamatos rongálás következtében mára teljesen lepusztult. Az
összes ablakot betörték és valamennyi
ablakkeret (vasból volt) eltûnt, de még
az ablakot védõ drótháló is szõrén-szálán eltûnt. Valamennyi berendezési
tárgynak, asztal, székek, ágy, kályha,
stb. szintén hûlt helye és az egykori ajtót is szétverték. A toronyszoba jelenleg már zárható és be is van zárva, különösebb érték nem található bent. Rövidebb-hosszabb távon szeretnénk a
“szoba” egykori arculatát és berendezését visszaállítani, ezért kérünk minden odalátogatót, hogy segítsen megõrizni fáradtságos munkánk szerény
eredményeit!
KISS PÉTER – VÍZVÁLASZTÓ TE

Beszámoló az októberi rendezvényekrõl

Röhejes egészségvédelem
Október 7-én megtartottuk a 45-60 éves férfiak egészségvédõ elõadását. A kétszáz meghívottból kb. hatvanan jöttek el, a szûrõvizsgálatokon túlestek. Hogy a Bakanek doktor által tartott Életmentõ
csomag férfiaknak címû elõadáson mi történt, azt nem tudjuk. Nem
megzavarva a férfi-hangulatot, diszkréten visszahúzódtunk - azt viszont hallottuk, hogy idõnként kirobbanó nevetés rázza az ablakokat. Szóval rossz nem lehetett….
S a kölesgombóc is fogyott a végén, igaz, hogy két pohár bor
közepette.
A dohányzásról azonban nem akart leszokni senki. Hiába ültek
egész péntek délután az ÁNTSZ munkatársai óriásplakátjuk tövében, egy árva lélek sem jelentkezett! (Újsághirdetés - személyes
meghívó - röplapok után!)

Nagymaros

A Bozsik-akadémia válogatott
csapatai Nagymaroson!
Október 15-én (szombat) a délutáni gi tornák után.
Itt már tényleg a legjobbak játórákban nagy tömeg gyûlt össze a
szottak új csapatokat alkotva, szinte
nagymarosi sportpálya területén.
A “Bozsikos” fiatal labdarúgók egymás számára ismeretlen társakkal
együtt.
Így elsõsorban a
csapatjátékban kellett minél jobban
helytállni, hiszen az
említett településekbõl érkezett társakkal közösen kellett
gyors, pontos és
eredményes támadásokat kialakítani.
Nem kellett sokáig
várni, hogy egy-egy
kimagasló egyéni
megoldásnak is a
szemtanúi lehessünk, és így a “mi”
városunk büszkeségei befocizták maA kép közepén fehér mezben Tóth Tamás gukat a “ régió válogatott ” tagjai
a nagymarosi beválasztott válogatott
közé.
A ’96 -os korválogatott legjobbjai mérték össze osztály régió válogatott tagja
tudásukat a kötelezõen elõírt Pest Scheirich Bálint, a ’97-es koroszMegyei Alközpontok Válogatott Tor- tály régió válogatott tagja Tóth
nája keretében. Mintegy 100 fiatal Tamás lett.
Gratulálunk nekik!
várta a megmérettetést a 7-11 éves
Az országos döntõ Dabason kekorosztályból.
Nagymaros bozsikos válogatott- rült megrendezésre október 29-én.
Szeretnénk megköszönni a Nagyjai: Radics Martin, Tressó Bence,
Tóth Tamás, Scheirich Bálint volt. maros Város Önkormányzata támoA torna célja, hogy kiválassza gatását és mindazok segítségét, akik
Pest megye legtehetségesebb játéko- munkával vagy anyagi hozzájárulássait, akik a “ régió válogatott” tagja- sal támogatták e hétvége lebonyolíként vehetnek részt az országos dön- tását.
Köszönet Edöcsény András poltõn. A pomázi ( Piliscsaba,
Pilisvörösvár, Pomáz, Tahitótfalu, Vi- gármester úrnak, hogy segédkezett a
segrád) és a váci (Csomád, Veresegy- díjak átadásában.
A Bozsik Akadémia edzései
ház, Gödöllõ, Dunakeszi, Göd, Vác,
Verõce, Kismaros, Nagymaros) alköz- minden csütörtökön 16 órakor a
pontokhoz tartozó csapatok legjobb- nagymarosi sportpályán! Sok szejai bizonyították be, hogy a fiatal, te- retettel várunk minden érdeklõdõt!
hetséges futballisták nem véletlenül
HEINCZINGER BALÁZS,
kaptak nagyobb odafigyelést az eddi- A NAGYMAROS FC ELNÖKHELYETTESE
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Ismét volt kalandtúra
Talán emlékeznek még rá olvasóink,
hogy tavaly augusztusban a Vácott
élõ Hídvégi-Üstös Pál hét fõs csapatot szervezett – köztük
volt a nagymarosi Heincz
Sándor -, mellyel sikeresen végrehajtotta a Kalandtúra Keresztül Magyarországon elnevezésû programot. A csapat
tagjai Tiszabecstõl, Záhonyon keresztül, az ország nyugati határáig,
Szentgotthárdig a Raid
World Campionship világbajnokság követelményeit gyakorolva, teljes menetfelszereléssel, több
mint 1200 kilométeres távot tettek
meg kerékpáron, úszva, lovon, sziklát mászva. Ezen a nyáron HídvégiÜstös Pál megszervezte a Dunakanyar Túlélõ Akadémia Kalandtúra
Keresztül Magyarországon 2005.
programot, mely négy, egymást követõ hosszú hétvégén zajlott. Most

nem egy csapat versenyzett, hanem
minden hétvégére más-más csapatok
neveztek be. A csapatok a tavalyi év-

hez majdnem hasonló távot és útvonalat járták be, egy-egy alkalommal
250 kilométert tettek meg.
A második hétvégén a VW Team
csapat (képünkön) színeiben versenyzett a nagymarosi Grécs Gábor
és Grécs Attila. Õk a Miskolc/Diósgyõr-Visegrád szakaszt járták végig,
s csapatuk a harmadik helyet szerezte meg.

Fut-a-Maros
Idén 7. alkalommal rendezte meg
a Cédrus Egyesület, a helyi önkormányzat támogatásával Fut-a-Maros elnevezésû
futóversenyét október 22-én. Ezúttal 72 résztvevõ
indult a különbözõ távokon, a legnagyobb versenyt
az ovis futam
hozta, de nem
maradtak izgalmak nélkül a többi futam nézõi sem.

Kajakos eredmények

2005. szeptember 9-10. Európai 14 évesek
4. Sárog Attila, 8.
Olimpiai Reménységek Versenye, Perbíró András
2005. október 1. Almásneszmély,
KÖZLEMÉNY. A Nagymaros Motorcsónak SE-t (Nagymaros, Váci út 49. Asz.: keretfeltöltõ verseny, Velence
Héra Tutajos Kupa
19173290-1-13) az adózók szja 1 %-ának felajánlásával 2004 évben 199.423.- foMinden versenyzõ 2000 métert evezett
rinttal támogatták. Ezt az összeget a motorcsónakok és kisgéphajók tárolásához 1000 méter
14 évesek
7. Döbrössy Gábor férfiak
2. Bosánszky Istszükséges terület bérleti díjaira fordítottuk. Köszönet az adózóknak.
2000 méter
ván, 6. Baranyi Balázs
évesek-páros 1. Borkó Bálint, 16 évesek
5. Baranyi Balázs,
LABDARÚGÁS.. A VÉSNÖK KFT Pest megyei II. osztályú fel- 12
Lovasi Bálint
6. Arnold Gábor, 8. Heffenträger Andnõtt labdarúgó-bajnokság 2005/2006. évi õszi idényének 13. for- 12 évesek
5. Szûcs Géza, 6. rás, 9. Döbrössy Gergely
dulója a nagymarosi focipályán november 12-13.: Nagymaros – Gyömbér Péter
11 évesek
3. Döbrössy Péter
Tahitótfalu - felnõtt: 13:30 óra, ifjúsági: 11:30 óra.
11 évesek-páros 1. Radics Márkó, 14 évesek
2. Döbrössy Gábor,
Duhony Levente
3. Gyömbér László, 5. Sárog Attila, 6.
11 évesek
8. Döbrössy Péter Heininger Szabolcs
500 méter
13 évesek
1. Gyömbér László
ifik-páros
8.
Bényi
Csaba,
13
évesek
3.
Gyömbér Péter,
Köszönjük Klára doktornõnek, Annamária doktornõnek, Ember Ildi6. Szûcs Géza, 9. Lovasi Bálint
nek és nem utolsósorban Sinka Julikának azt az igaz, szeretetteljes Bosánszky István
15 évesek
5. Scultéty Gergely,
munkát, amelyet - ha kellett éjszaka is - nyújtottak édesanyánknak. 4000 méter
5. Gyömbér Lász- 8. Döbrössy Gábor, 9. Sárog Attila
Nagyon jó megtapasztalni, hogy még vannak ilyen önzetlen, jó em- 13 évesek
ló, 9. Nieberl Olivér
10 évesek
2. Döbrössy Péter
berek közöttünk. Áldja meg az Isten mindnyájukat!
14
évesek-páros
1.
Borkó
Máté,
12
évesek
2.
Gyömbér Péter,
MAMI LÁNYAI
Döbrössy Gábor
6. Szûcs Géza

Köszönet!
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Városunk november havi programajánlata

Szomszédolás – régiós programajánló

- November 11-17.: Partnerség és prevenció - kistérségi bûnmeg- GÖD
elõzési kiállítás-sorozat. Helyszín: mûvelõdési ház - nyitva 10-tõl November 27. 14 óra: a Pólus Palace Thermal Golf Club Hotelben (Göd,
Kádár u. 49.) a Nagybörzsöny - ganádpusztai gyümölcsborok ingyenes
18 óráig.
kóstolásával egybekötött kiállítás megnyitó. A kiállítók többek között: B.
- November 11., 17 óra: A Tejút szentjei - Molnár V. József elõadá- Raunio Maria festõmûvész, Köblitz Birgit Ferenczy Noémi-díjas üvegmûvész, Ivan Crab festõmûvész. 16 órakor Bogányi Gergely Kossuthsa a Cédrus Egyesület szervezésében. Helyszín: felsõ iskola
díjas zongoramûvész ad koncertet.
- November 11., 17.30-18 óra: Nemzetiségi program - Márton napi KISMAROS
lampionos felvonulás a templom körül és a Fõ téren. Közremûköd- - November 11., 17 óra: Márton napi felvonulás
nek az általános iskola tanulói.
- November 20., 8.30 óra: Kismarosi búcsú - a kismarosi plébániatemp18 órától szentmise a templomban
lom szentelési ünnepe
19 órától lúdvacsora Mátyás Király étteremben
SZOKOLYA
- November 12., 18 óra: Nagymarosi Borbarátok köre újbor kósto- - November 11. 18 óra: a Reformáció esték elõadássorozat keretében dr.
Tõkéczki László református fõjegyzõ, egyetemi tanár “Protestánsok a közlót tart a Maros étteremben vacsorával egybekötve.
életben egykor és ma” címû elõadása
-- November 12., 19 óra: Hamvadó szerelem - Dusa Ödön elõadó- Helyszín: a gyülekezeti nagyteremben (Szokolya Mányoki u. 14.)
estje. Válogatás a magyar irodalom legszebb szerelmes verseibõl. VÁC
Helyszín: San Team Szabadidõ Klub.
Madách Imre Mûvelõdési Központ
- November 16., 18 óra: Japán ma - A napfény gyermekei. Gálaest japán
- November 12., 19 óra: NAFIA - Nagymarosi Fiatalok Alapítvá- mûvészekkel (tánc, ének, dob és harcmûvészet). A belépés díjtalan!
nyának bálja. Helyszín: mûvelõdési ház
- November 17., 19 óra: A Makám együttes koncertje.
- November 19., 19 óra: Mágnás Miska - operett két részben a Sziget
- November 18., 17.30 óra: Születéstõl a halálig – lelki életünk fej- Színház elõadásában.
lõdése. Elõadó Márkusné Láng Ilona református lelkészasszony az - November 24., 19 óra: Federico Garcia Lorca: Bernarda Alba háza – a
Váci Fónay Márta Drámai Mûhely elõadása.
ANNA Klub rendezésében. Helyszín: református közösségi ház
VERÕCE
- November 19., 19 óra: Sváb bál – batyubál a Nagymarosi Nyug- November 11., 19 óra: Filmklub - Jeunet: Az elveszett gyerekek városa
díjas Klub szervezésében. Helyszín: mûvelõdési ház
címû film vetítése
- November 19., 18.30 óra: a Váci Ütõsök koncertje az általános iskola
- November 25., 18 óra: Úti beszámoló: Ararat - Kelet Anatólia – a aulájában. Belépõjegy: 300 forint, diákoknak, gyerekeknek díjtalan.
nagymarosi expedició próbatételének, élményének megosztása az érVISEGRÁD
deklõdõkkel. Helyszín: mûvelõdési ház
- November 5-15-ig látható a Batikolt képek címû kiállítás a mûvelõdési
házban. A tárlaton a Tokodi Alkotóház batikszakköre mutatkozik be.
- November 18., 18 óra: Tudod, hogy nincs bocsánat - József Attila verOrvosi ellátás: hétköznapi ügyelet este 6 órától reggel 8 óráig. Sürgõs eset- seit elõadja HOBO. Helyszín: Mátyás Király Mûvelõdési Ház.

ÜGYELETEK

ben a készenléti ügyeletes a 27/354-180-as telefonszámon érhetõ el.

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

November – Szent András hava

November 1. – Mindenszentek. Mindenszentek keresztény ünnep,
azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak szentté,
illetve a kalendárium név szerint nem emlékezik meg róluk. A halottak napjának vigíliája, azaz ünnepi elõestéje ez, így e két nap összekapcsolódik.
*
November 2. – Halottak napja. Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048,
apát 994-tõl) ered, aki emléknapul a Cluny anyaház alá tartozó minGyógyszertár:
den bencésházba bevezette. Ez a rendelete (998) máig fönnmaradt.
November 7-tõl: Fekete Kígyó Gyógyszertár (Vác, Széchenyi u. 37. Tel.: 312-338)
Hamarosan a bencés renden kívül is megülték; a 14. század elejétõl
November 14-tõl: Alsóvárosi Gyógyszertár (Vác, Zöldfa u. 1. Tel.: 311-157)
Róma is átvette.
November 21-tõl: Deákvári Gyógyszertár (Vác, Deákvári fõtér 30. Tel.: 510-805)
*
November 28-tól: Központi Gyógyszertár (Vác, Március 15. tér 22. Tel.: 501-630)
November
3.
A
Magyar
Tudomány
Napja, annak emlékére, hogy
December 5-tõl: Vácz Remete Gyógyszertár (Vác, Magyar u. 3. Tel.: 305-997)
Bolyai János hadmérnök-matematikus 1823 november 3-án apjához
írt levelében közölte elõször az abszolút geometria felfedezését, valamint 1825 november 3-án a pozsonyi országgyûlésen gróf Széchenyi István felajánlotta birtokai egy éves jövedelmét a Magyar Tudós
Születtek:
Társaság megalapítására.
Schäffer Gábor és Sándor Dorottya Judit fia Gábor, Scheffer Miklós és

Fogászat:
Szombat 8-tól 12 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig
- november 12-13.: dr. Simon Csilla, Vác, Zrínyi u. 9., tel.: 27/311-386
- november 19-20.: dr. Tomka Eleonóra, Vác, Deákvári fõtér 29., tel.: 27/307-093
- november 26-27.: dr. Ullmann Klára, Vác, Földváry tér 15., tel.: 27/310-031
- december 3-4.:
dr. Bea Imre, Vác, Deákvári fõtér 29., tel.: 27/307-094
Minden beavatkozás térítésköteles!

Anyakönyvi hírek

Hamvas Ildikó fia Miklós, Volentics Szabolcs és Dávid Gabriella lánya
Kincsõ
Házasságot kötöttek:
Medgyes Ferenc és Kerepeszki Andrea
Elhunytak:
Hoffmann Istvánné sz. Horn Teréz, Fábián Nándor

(Lezárva: 2005. október 27.)

KÖSZÖNET A POLGÁRÕRÖKNEK. Tisztelt Parancsnok

Úr, tisztelt Polgárõrök! Szeretnénk köszönetet mondani azért a törõdésért és készséges segítségért, amellyel a Nagymarosi Találkozó rendjét
és biztonságát elõsegítették. Az Önök figyelmes szolgálata igen nagymértékben elõsegítette a találkozó méltó megtartását. Az Úr áldását kívánom Önre és kedves munkatársaira a Nagymarosi Találkozók rendezõi nevében! Budapest, 2005. október 8.
BRÜCKNER ÁKOS ELÕD O. CIST. PLÉBÁNOS
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Ararat - Kelet Anatólia (3)
Törökországi úti beszámoló hegymászó
és csavargó expedíciónkról

Csúcsközelben
Hajnalban, sátrunkból elõbotorkálva tekintetünk elsõként az égre mered: még látszanak a hajnali derengésben halványuló csillagok, szép

csoporthoz tartozunk. Elõször próbálunk blazírt pofával nem tudomást
venni róla, majd az orrunk elõtt botjával hadonászó mokány kis embernek jelezzük, nem értjük mit akar,
de nem tágít. A rámenõs mindenit!

A hegymászó és csavargó expedíció résztvevõi: Gulyás
Attila (Vác), Heininger Ferenc (Nagymaros), Mihály László
(Nagymaros), Hámori Tibor (Zebegény), Mihály Gábor
(Nagymaros), Varga Tamás (Nagymaros)
idõ ígérkezik. 5-kor kelünk, és 8 óra
van, mire elindulunk – a szokásos
bûvös 3 óra! Sem lusták, sem ügyetlenek nem vagyunk, már számtalanszor megtapasztaltuk, hogy egy
komplett táborbontással (sátrak elrámolása, tisztálkodás, átöltözés,
reggeli készítés, hátizsákok összekészítése, stb.) lehetetlen elõbb elkészülni.
Rögtön az indulás pillanatában
kezdõdik keserves küzdelmünk a
perzselõ napsütéssel. Reméljük, a
magasabb régiókban a hõmérséklet
csökkenése enyhülést hoz. A hatalmas morénalejtõn felfelé vezetõ törmelékes, kijárt út szinte behunyt
szemmel követhetõ. A bokrok, cserjék már régen elkoptak mellõlünk,
fû és színes virágok mutatóba elõfordulnak. A mászás savát-borsát
nem a technikai nehézség adja, hanem a fizikai kihívás. A levegõ egyre ritkább, zsákjaink súlya és mérete változatlanul tiszteletet parancsoló (a hegyen rajtunk és a málhás öszvéreken kívül egyéb lény nem közlekedett ekkora pakkokkal), a felfelé kanyargó ösvény pedig borzasztó meredek. Ez már így marad egészen a csúcsig, hisz a hegyláb lankás lejtõin túljutva a vulkáni kúp
égbe törõ oldalpalástján tartózkodunk.
Egyik pihenõnknél utolér bennünket egy csoport, és megtörténik
az, amitõl tartottunk: a csapat vezetõje erõszakosan firtatni kezdi engedélyünk meglétét, s hogy melyik

Nincs más hátra, bedobjuk Ahmet
nevét, akit azonmód fel is hív telefonon. Ahmet – becsületére legyen
mondva – falaz nekünk: minden papírjuk rendben – mondja, de a csoportból együttes erõvel ránk lõcsölnek a csúcstámadás idejére egy vezetõt. Ha tudnád, mennyire nem hiányzol! – morgolódunk az orrunk
alatt. De legalább a mai napon és
majdan lefelé szabadon bóklászhatunk. Délután 3 órakor pillantjuk
meg a 4100 m-en elhelyezkedõ II.
tábor sátrait. Csaknem vízszintes,
kövekkel körberakott sátorhelyeket
találunk, és egy végtelenül segítõkész, barátságos táborvezetõt Atila
Cakir személyében. A pillanat tört
része alatt szabadulunk meg zsákjainktól, és gyors sátorverés után vacsorakészítés, majd a holnapi menetfelszerelés összekészítése következik. Korán, este 7 órakor térünk
nyugovóra, mert újsütetû vezetõnktõl megtudjuk, éjjel 1 órakor kelünk,
hajnal 3-kor indulunk. A keléshez
tartjuk is magunkat, a 3 órai indulással már gondok vannak, mert 2
órakor megpillantjuk, hogy seregnyi
fejlámpa, mint megannyi szentjánosbogár elindul felfelé a hegyoldalon. Ezek nem ismerik az órát –
konstatáljuk, miközben fõzõinken
épp a reggeli teát forraljuk. Fél perc
múltán egy bennszülött fiatalember
penderül elénk, és kétségbeesetten
indulásra buzdít bennünket, a csoportot utolérendõ. Indulni, - mivel
a késztõl még messze vagyunk –

rökország e távoli szegletében.
Diyarbakirban, a nem hivatalos
kurd fõvárosban feledhetetlen ízelítõt kaptunk a sikátorokkal szabdalt
történelmi belváros nyüzsgõ életébõl. A négyzetkilométernyi terület
minden utcácskájában ezernyi más
portéka kelleti magát, szakmák, foglalatosságok tucatjait vehettük
szemügyre közvetlen közelrõl, megismerve a valódi kovács, ötvös, asztalos, szõnyegszövõ kézmûvesség
mindennapjait.
Letekintettünk az egykori Mezopotámiára az UNESCO világörökség részét képezõ 2150 m magas
Nemrut hegy csúcsáról, ahol I.
Antiokhosz kommagénei király
2000 évvel ezelõtt felépítette az Istenek Trónját, ezt az óriási 8-10
méteres szobrok-alkotta mauzóleumot. Létrehozásának munkálatai a
piramisok építéséhez mérhetõk, a
még mindig égbe törõ kõtömbök, az
ember nagyságú isten és emberfejek ma is jól érzékeltetik az egykori
szent hely monumentális méreteit.
Bebarangoltuk Kappadókia egy
részét, e vidék méltán vetekedhetne
a föld legvarázslatosabb tájegysége
címért. A tájat a víz, a szél és hõmérsékletingadozás formálta különlegessé, kialakítva a tûpárnából
gombostûként égnek meredõ 20-30
m magas úgynevezett tündérkéményeket, illetve a holdbéli tájra emlékeztetõ hullámzó tufa dûnéket. A
helyi lakosság ráadásul évszázadokkal elõbb, a puha vulkáni kõzetben
többezer négyzetméteren és egymás
alatt hat-nyolc szinten elhelyezkedõ valóságos földalatti városokat
hozott létre. A vidék alapos megismerése hetekbe tellett volna, sajnáljuk, hogy csak másfél napunk jutott
rá.
Kinn tartózkodásunk valamennyi csodáját lehetetlen felsorolni, de a bennünket ért benyomások
elemi erejûek. Egy alapvetõen más
kultúrájú, büszke, életerõs nép, egy
látnivalókban sziporkázóan gazdag
ország, egy csábítóan nyitott és szívélyes beállítottság a külföldiek – kiemelten a magyarok – felé, igen ez
Törökország minden problémája,
konfliktusa és ellentmondása ellenére. Úgy érezzük, vállra vetett taA keleti országrész
risznyánkkal bõ két hétig nem akárcsodái
hol, de a világ végén jártunk – a világ jobbik végén!
Egy klasszikus hegymászó tudósíHEININGER FERENC
tás többnyire e ponton ér végett,
nem úgy a miénk! Elsõdleges úti
Külön köszönet expedícicélunk az Ararat meghódítása volt,
ónk támogatójának, az
de ha már kisbuszunkkal 3000 kmt autóztunk a hegy lábához, a máIPOLY ERDÕ Rt-nek!
szás után is körülnéztünk kicsit Tö-

ugyan nem tudunk, de megegyezünk
vele, hogy indulásunkat követõen
kivirradtig kalauzol bennünket a
hegyoldal kõrengetegében. Erre
szükség is van az éjszakai sötétségben és a hajnali szürkületben, a mérhetetlen mennyiségû kõvel meghintett meredélyen.
9 óra elõtt találkozunk az elõttünk induló, és a csúcsról már
visszafelé tartó csapattal. (Tisztázzuk hajnali félreértésünk okát: vezetõnk két órai indulásra gondolt, mi
hármat értettünk.) Néhány perc múltán csak mi tartózkodunk a csúcs
közelében. Hasonló mesebéli állapotokról odahaza még álmodni sem
mertünk, ráadásul felhõmentes, napsütéses csúcsrajutás ígérkezik. Az
elõttünk magasodó, vakítóan fehér,
hóval borított meredély leküzdése
inkább izgalmakkal és gyönyörökkel teli, mint kimerítõ. Hiába járunk
5000 m felett, jól megválasztott tempónk, és a csúcs közelsége gerjesztette adrenalin nem engedi úrrá lenni rajtunk a fáradságot. Fél óra múltán, meghitt magányunkba burkolózva valamennyien fenn állunk a
csúcson, az Ararat 5165 m magas
csúcsán! Istenem, de messzirõl indultunk. Álmodni, eltökélni, megizzadni érte és beteljesülést nyerni.
A sorrend nem fölcserélhetõ, az égiek segítsége nem nélkülözhetõ.
Mont Blanc, Matterhorn, Verdon
kanyon, Beluha, Skandináv félsziget és most az Ararat. Szavamra, a
módszer egész jól mûködik.
Szokatlanul hosszú és bensõséges a csúcsélmény, amely ezúttal
megadatik nekünk. Zaklatott, férfiaktól szokatlan ölelések, kötelezõ
csúcsfotók, csúcsvideó és közben
számolatlan eufóriában eltöltött
perc. Az idõ gyors múlása, és az égetõ nap heve az, amely figyelmeztet
bennünket a visszatérésre. Lefelé
nem gyõzünk betelni a déli napsütésben még káprázatosabbá váló
csúcs látványával, a végeláthatatlan
horizonttal, a szemünk elõtt születõ, majd szétfoszló felhõk játékával.
Délután fél kettõkor érjük el a biztos menedéket jelentõ 4100 m-es tábort.

Ezúton értesítünk minden kedves érdeklõdõt, hogy törökországi élményeinkrõl november 25-én, pénteken
18 órakor a nagymarosi Mûvelõdési Házban videó és
diavetítéssel egybekötött élménybeszámolót tartunk.
AZ UTAZÁS

RÉSZTVEVÕI

Hatvan éve vette át mesterlevelét Rixer Károly
A szabómesterek még a múlt század
elsõ évtizedeiben nélkülözhetetlenek voltak egy-egy település életében. Nem egy könnyû mesterség, ezt
bizonyítja az is, hogy Nagymaroson

volt. Ott volt a szabómûhelye a Fõ
téren, a városháza fölött. Amikor jelentkeztem, azt mondta: a tanítómesterednek is van sok munkája. Ez
igaz – válaszoltam -, de én máshol
is szeretnék
dolgozni. Felvett, el is kezdtem a munkát
és igyekeztem
szépen, tisztán
dolgozni, s
mindjárt 6 fillérrel több órabért kaptam,
mint a tanítómesteremnél.
Mondtam neki,
tavaszig maradok, mert Pestre szeretnék
menni, s ez így
Rixer Károly, aki meg akarta tanulni szak- is történt. Namája minden titkát
gyon sok munkánk volt, alig
a szabók közül sokan feladták, s más gyõztük, mert akkor kitört a németmunkát kerestek. Ketten – akik egy lengyel háború és tele volt a Fõ tér
mesternél, Nieberl Mihálynál tanul- lengyel menekültekkel, sok pénzzel,
tak, évtizedeken keresztül dolgoz- angol font sterlinggel. Betartva ígétak mindenki megelégedésére. Õk retemet tavasszal Pestre mentem egy
Laufer József és Rixer Károly. visegrádi kolléga segítségével. VolLaufer Józseftõl – aki élete végéig tam jobb helyeken, például többek
nem hagyott fel a mestersége gya- közt, ahol most a Thália Színház van
korlásával - nemrég vettek végsõ - az a helyiség Rádiusz mozi volt -,
búcsút barátai, rokonai, közvetlen a házban a harmadik emeleten volt
hozzátartozói. Rixer Károly betöl- a Foch Mátyás nevezetû szabómestötte már a 84. életévét, azonban mû- ternek szalonja, nála is dolgoztam.
- A mesterlevél megszerzéséhez
helyében még most is idõnként kattog a varrógép. Rixer Károly ebben mibõl kellett vizsgázni?
- Hatvan évvel ezelõtt - három
az évben kerek évfordulót is ünnepel: ugyanis 60 évvel ezelõtt vette éves tanonc- és hat éves segédidõ
után – úgy éreztem, hogy le tudom
át mesterlevelét.
- Hogyan lett szabó? - kérdez- tenni a mestervizsgát. Ez sikerült is
három nap alatt Budapesten, a Ketük Rixer Károlytól.
- Nem hittem volna, hogy szabó reskedelmi és Iparkamara vizsgázleszek - édesapám földmûves volt - tató bizottsága elõtt, s 1945. augusz, habár a szomszédunkból, egy Papp tus 16-án megkaptam a mesterleveMihály nevezetû szabómestert lát- lem.
Elõször rajzvizsga volt. Kaptam
tam dolgozni. Tetszett, de eszem
ágában sem volt megtanulni akkor két méretet: mell- és hasbõség, ami
a szakmát. Azonban amikor a negye- a legnehezebb. A többi méretet nedik polgárit elvégeztem jött a sógo- kem kellett arányosan hozzáadni.
rom – aki a Nieberl szabóval szem- Egy zakót, egy nadrágot és egy melben lakott – és megkért, ha ráérek lényt kellett kiszabni, a mellénynek
egy kis maltert hordjak neki. Mun- csak az elejét sikerült, mert csengetka közben láttam, hogy a Nieberl tek és abba kellett hagyni. Én úgy
szabótól jött ki három segéd, elegán- gondoltam, inkább ne legyek kész a
san öltözve és tisztán. Nem is rossz munkámmal csak a rajzzal, de az jó
dolog – gondoltam, s akkor fordult legyen. El is fogadták a rajzvizsgám.
meg a fejemben, nem lehetnék-e Utána jöttek a kalkulációk, majd egy
nála inas. Megkértem a sógorom hét múlva vissza kellett menni. Elõhogy beszéljen a mesterrel, hátha írták, hogy egy zakót vigyek be félkell egy tanuló. Azt üzente, jöjjek. készen, vagy háromnegyedig kéA próbaidõ két hét volt, beváltam szen. Lehetett benne gomblyuk, béés így lettem szabóinas. Ott voltam lés, a gallér bevasalva, az ujja kéhárom évig tanuló, 1939-ben szaba- szen, hogy legyen idõ arra, ha elkezdem, be is tudjam fejezni. Sikedultam.
A segédidõ alatt több helyen dol- res volt a vizsgám, utána igyekezgoztam, hiszen szerettem volna tem az iratokat beszerezni, így 1945.
megtanulni, hogy máshol hogyan szeptember 1-jén elkezdhettem akdolgoznak, hiszen minden mûhely- tívan dolgozni, mint kisiparos.
- Ebben az idõben bizonyára
nek külön titkai vannak. Így, amikor fölszabadultam jelentkeztem nem volt könnyû elkezdeni a kisipaegy névrokonnál, aki szintén Rixer ros életet.

Nagymaros
- Nehéz helyzetben voltam, hiszen az üzletek még nem voltak nyitva, a pénznek sem volt értéke, a cérnákat is csere útján lehetett beszerezni. A front után lefogytak az emberek, ezért fõleg ruhaalakításokra
– szûkítésekre, rövidítésekre, javításokra – tartottak igényt. Ez így
ment egy éven keresztül, majd 1946.
augusztus 1-jén megjelent a forint,
ki is nyíltak az üzletek és akkor már
tudtam aktívan dolgozni. Az embereknek nem volt más céljuk: az élelemre és a ruházkodásra gondoltak.
El lehet képzelni, ha mindenki le
van rongyolódva, mennyire fontos
volt a szabó kisipanos munkája. A
konfekciót is vették, de régi hagyomány volt, hogy bizonyos alkalmakra – farsang, húsvét, pünkösd, úrnap, halottak napja, karácsony - kizárólag méret utáni ruhákat varrattak. Sokszor a méretes ruha karácsonyi ajándék is volt az illetõnek.
- Mikor alapított családot?
- 1946. november 23-án megházasodtam, és igyekeztem betanítani a feleségem erre a szakmára,
hogy segítõ társam legyen. Örültünk is így a munkának, de az öröm
nemsokára ürömmé változott, mert
1948-tól kezdve nem jó szemmel
nézte az a rendszer a kisipari tevékenységet és így óriási adókkal és
bírságokkal sújtottak. Ez tartott
egészen 1953-ig, amíg Nagy Imre
került a kormány élére és javított
ezen a helyzeten, utána már gond
nélkül lehetett dolgozni. Rengeteget dolgoztunk, reggel 5-tõl éjfélig, másnap reggel 5-tõl estig, vagy
szombat reggeltõl vasárnap délig,
állandóan. Öltönyöket, kabátokat
varrtunk, sõt mivel a nõi ruhákhoz
is értettem, kosztümöket és könnyû
kabátokat is készítettem. Anyósom
végezte a házi munkát, mert kellett
a pénz, nagyon szegények voltunk
- hiszen a sváb listán
szerepeltünk, mindenünket elvettek, s
a kitelepítés is fejünk fölött lebegett , tehát mi nulláról
kezdtük. Ám olyan
sokat dolgoztunk,
hogy be tudtunk pótolni mindent, lett
saját otthonunk, a
gyermekeinket fölneveltük, iskoláztattuk és kiházasítottuk.
- Mikor ment
nyugdíjba?
Nyugdíjba
1981-ben mentem, s
ekkor észrevettem,
hogy kevesebb igény
van a méretes munkára, magasabb lett
az életszínvonal, így
nemcsak az élelemre
és a ruházkodásra
gondoltak az emberek, hanem lakásépítésre, vagy víkend-

házra, autóra. Késõbb jöttek a nagyobb beruházások, telefon, a gáz,
víz-csatorna, így mindenki inkább
konfekciós ruhát vásárolt, mert sokkal olcsóbb. Ma már egy szabó kisiparos farmernadrágot rövidít, alakít, zakók ujjait rövidíti, formázza,
szûkít, bõvít, pedig ez a mesterség
valamikor virágzó szakma volt.
Ebben a szakmában csak ketten
maradtunk mesterek a közelmúltban
elhunyt Laufer Józseffel, aki szintén Nieberl Mihálynál tanulta a
szakma fogásait. Tizenkét szabót ismerek, akik annakidején otthagyták
a szakmát, mert idegileg nem bírták
a zártságot, ezt a kis “rab” életet.
Én szerettem a szakmámat, hû
maradtam hozzá, nagyon nagy gondot fordítottam arra, hogy pontosan
betartsam a határidõt, a ruhák idõben elkészüljenek. Igaz ez sokszor
nehézségekbe ütközött, le kellett
mondani ünneprõl, szórakozásról,
vagy alvásról, az egészséges életmódról.
- Milyen érzés volt, amikor az utcán szembe jött önnel egy ember,
akinek a ruháját varrta?
- Az nagyon jó érzés volt, sõt mi
több, nekem külön örömet jelentett
mindig az, hogy csalódást okozzak
a vevõknek, de pozitív csalódást.
Vagyis: jobbat kapjanak, mint amire számítottak. Ma már csak hobbiból dolgozom, de nem is szabad többet ebben a korban. A lehetõséget
felhasználva szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik
akkor, amikor aktív dolgozó voltam
segítettek, támogattak. Igaz, a hatvan esztendõ hosszú idõ, legtöbbjük már a temetõben pihen – mondta befejezésül Rixer Károly, aki korát meghazudtoló fiatalos lendülettel ül le még ma is mûhelyében a varrógépe mellé dolgozni.
FISCHER ERZSÉBET
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Állatvédelmi sorok
A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány. A Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti
Iskola tanulói 2005 október elején ünnepelték meg az állatok világnapját, idén újból, a MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány
támogatásával.
Az ünneplésrõl készült beszámoló – lapzártáig - sajnos nem
érkezett meg.
VON-BENKO FERENC
Kegyetlen, nemtörõdöm, tudatlan és felelõtlen - ezek a szavak
jellemzõek sok állat tulajdonosára
Magyarországon, néhányra itt
Nagymaroson is. Több, Nagymaros utcáin kóborló és kidobott kutyát kellett elaltatni, mert vagy
olyan betegek voltak, vagy annyira rosszul bántak velük, hogy csak
így lehetett rajtuk segíteni. Milyen
ember tesz ilyent? Ebben a városban vannak olyan kutyák, melyek
egész életüket láncra kötve, egy
szûk kis helyen élik le. Hasonlóan
más Nagymaroson tartott állathoz,
nem esnek át rendszeres állatorvosi vizsgálaton, nem kapnak koruknak és súlyuknak megfelelõ kiegyensúlyozott diétát, nem kapnak
rendszeresen tiszta ivóvizet, nincs
alkalmuk arra, hogy kirohangászhassák magukat és élvezzék életüket. A szállásuk sem megfelelõ és
minden bizonnyal veszettség ellen
sincsenek beoltva, ami pedig törvény szerint kötelezõ. A szerencsétlen teremtmények nyomorult életet élnek megfelelõ gondozás, szeretet és megbecsülés hiányában.
Sokuk elpusztul, mert nem viszik
õket idõben állatorvoshoz, életmentõ kezelésre.
Sok teljesen felelõtlen, kegyetlen és tudatlan macskatulajdonos tétlenül tûri, hogy kedvencük
egyik alom után a másikat “produkálja”, s az így világra jött, nem

kívánt állatokat vagy kidobják,
mint a szemetet, vagy embertelen
módon elpusztítják! Az alapítvány
évente kétszer szervez támogatott
akciót macskák és kutyák ivartalanítására, ilyenformán aligha lehet kifogás az ivartalanítás mellõzésére. Amennyiben a tulajdonosok nem tudják, vagy nem akarják
kedvenc állatuk gondját viselni,
akkor jobb lett volna be sem fogadni azokat!
Nagymaroson természetesen
van sok olyan állattulajdonos is,
aki nagyon jól gondozza kedvenc
állatát, megbecsüli azt és szeretettel bánik vele. Néhány olyan tulajdonost is ismerek, aki még a
házba is beengedi kedvenc állatát!
Vannak olyan kedves és nagylelkû emberek, akik szeretõ otthonukba befogadnak kidobott vagy
elhagyott kutyát vagy macskát. Én
egy olyan otthonban nõttem fel,
ahol kutyák, macskák és egyéb
kedvenc állatok szeretõ gondozásban részesültek, s mint családtagok éltek. Mi pedig sok szeretetet
és örömet kaptunk tõlük cserébe.
Miért tart valaki kedvenc állatot,
ha nem hajlandó gondját viselni,
annyi szeretetben és megbecsülésben részesíteni, mint amennyit
megérdemel?
Amennyiben Ön, kedves olvasó, tud olyan állatról, amelyet elhanyagolnak vagy rossz bánásmódban részesítenek, legyen szíves lépjen kapcsolatba a polgármesteri hivatallal megfelelõ intézkedés ügyében. Egy vállvonással
és azzal a kijelentéssel, hogy “hát
ez Magyarország” nem lehet az
ügyet elintézni, hiszen ezek a védtelen állatok nem tudnak saját érdekükben felszólalni és ezért
RAJTUNK EMBEREKEN van
a felelõsség, hogy védelmezzük
õket.
VON-BENKO MARIAN

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

A BIOKULTÚRA EGYESÜLET TANÁCSADÁST TART NAGYMAROSON IS. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 közötti idõszakban

számos célprogram keretében nyújt lehetõséget a gazdálkodók számára, hogy
kiegészítõ forrásokhoz jussanak, többek között természetkímélõ gazdálkodási programelemek felvállalásával. A terv megvalósítása jelenleg akadozva folyik, illetve
nem értesült még sok gazdálkodó, területtulajdonos a lehetõségekrõl. A tanácsadási program keretében a Biokultúra Egyesület megbízásából 5+1 településen
végzek meghatározott feladatokra vonatkozóan ingyenes tanácsadást Vácott minden héten egy napi szolgálatban, Verõcén, Nagymaroson, Nógrádon és Szobon
minden hónap egyik csütörtöki napján. Természetesen a tanácsadás nem kizárólag a fogadóhelységben történik, hanem a gazdálkodók felkeresésével a területeken is. A program jelenleg 2005. december 31-ig tart, hogy jövõre hogyan folytatódik, arról még nincs információnk, de valószínûsíthetõ, hogy folytatódik.
SZILVÁCSKU ZSOLT
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ILDIKÓ Ingatlan, Értékbecslõ, Hiteliroda

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

Kedves Eladó Ingatlannal Rendelkezõ Tulajdonosok!

Keresek elõjegyzett, készpénzes vevõim részére
- Többgenerációs családi házakat 10-35 Mft, családi házakat központban 8-20 Mft, nyaralókat, telkeket, Duna-parti házakat,
- Házrészeket 5-13 Mft, albérletet, szobákat turizmusra.
- Értékbecslés 24 órán belül, adó-illeték-ingatlanjogi tanácsadás, gerenda- és egyéb házak építése, ingatlan-életbiztosítások, támogatott,
jelzálog és személyi hitelek ügyintézése.
- Duna-parton lakóparki lakások értékesítése - elõjegyzés az irodában.

Rádiók, tévék, videók, hifik, CD-k,
DVD-k és egyéb elektromos háztartási gépek
helyszíni és mûhelyjavítása

NYITVA TARTÁS:
hétfõn 9-13-ig, keddtõl péntekig 9-tõl 17-ig,
szombat 9-tõl 12-ig.

Haraminé
Papp Ildikó
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Harami László szervizmérnök
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Nyitva tartás: keddtõl péntekig 9-17-ig,
szombaton 9-tõl 12-ig
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06-20/46-43-429, 27/354-535, Nagymaros, Fõ tér 3.

Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
E-mail: pmkabinet@nagymaros.hu
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt.
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Tel./fax: 27/316-100

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 25.!
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November 5-tõl 30-ig
Német ementáli sajt 1 kg
Eidami sajt 1 kg
Bianka fitt margarin 500 gr
Rottaler UHT tej 1,5 % 1 l
Hofmeister snack sajt (több íz) 100 gr

1350,- Ft
955,- Ft
99,- Ft
115,- Ft
109,- Ft

Mexikói csemege 1 kg
Vac. Füstölt-fõtt lapocka 1 kg
Parasztkolbász (Ász) 1 kg

549,- Ft
799,- Ft
695,- Ft

Kerman mazsola 450 gr
Kerman mazsola 200 gr
Arany mazsola 200 gr
Aszalt szilva 200 gr
Aszalt sárgabarack 200 gr

169,- Ft
79,- Ft
119,- Ft
219,- Ft
225,- Ft

Hansa hering (több íz) 180 gr
Baby Time babaétel (4 féle) 4 hónapos kortól 190 gr
Thai darabos ananász 565 gr
Falcó darálthús 400 gr
Szegedi májkrémek (3 íz) 80 gr
Contimex ruszli 400 gr
Richter sült hering 500 gr
Családi sertésmájas 195 gr
Csemege uborka dobozos (5-8 cm) 850 ml
Fish-Food babgulyás marhahússal 380 gr
Fish-Food melegszendvicskrém 300 gr
(pizzás-provanszi-hamburger)

119,- Ft
99,- Ft
109,- Ft
125,- Ft
29,- Ft
225,- Ft
349,- Ft
115,- Ft
149,- Ft
199,- Ft
169,- Ft

Szardínia Gafood (több íz) 125 gr
Tonhal apró dar. natur lében (Gafood) 185 gr
Tonhal apró dar. olajban (Gafood) 185 gr
Õszibarack befõtt (Albatros) 850 ml

75,- Ft
95,- Ft
95,- Ft
169,- Ft

Eduscho dupla díszdoboz 750 gr
(3 db 250 gr vac. õrölt kávé + 1 db ajándék csésze)

799,- Ft

Omnia 2+1 vac. õrölt kávé (3*250 gr) 750 gr
Bravos õrölt kávé 250 gr
Pandicao instant kakaó 800 gr

795,- Ft
149,- Ft
399,- Ft

Mirelit cuki gesztenyemassza 250 gr
Mirelit chef hasábburgonya 1 kg
Mirelit mexikói zöldségkeverék 450 gr
Mirelit szilvásgombóc 1 kg
Mirelit csiberoló sajttal töltve 1 kg
Mirelit ropogós csibefasírt 500 gr
Mirelit almás-túrós rétesek 600 gr
Fagyasztott pecsenye liba 1 kg

139,- Ft
165,- Ft
109,- Ft
319,- Ft
775,- Ft
245,- Ft
279,- Ft
595,- Ft

Félix ketchup (grill ízesítésû) 450 gr

149,- Ft

Horváth Rozi majoranna 5 gr
Horváth Rozi feketebors õrölt 20 gr
Horváth Rozi kömény õrölt 25 gr
Horváth Rozi szegfûszeg egész 10 gr
Cizinsu szójaszósz 250 ml
Paprikakrém (csemege-csípõs) 170 gr
Gulyáskrém (csemege-csípõs) 80 gr
Univer majonézes torma 80 gr

25,- Ft
59,- Ft
53,- Ft
45,- Ft
199,- Ft
139,- Ft
105,- Ft
99,- Ft

Darling macskaeledel konzerv 400 gr+100 gr 500 gr

149,- Ft

Lenor öblítõszerek 1 db
(2 l öblítõ + 2 db 35 ml mosogatószer minta)

799,- Ft

Cif mosogatószerek (több illat) 500 ml
Domestos toalett rúd 2*40 gr utt. 1 db
Persil mosóporok 3 kg
Bref 2 in 1 fertõtlenítõ tisztítószer 750 ml
Allways Alldays ultra eü. Betét (több féle) 1 db
Mr.Proper ált. lemosószer 1 l
(750 ml + 250 ml ajándék)

199,- Ft
329,- Ft
1699,- Ft
329,- Ft
349,- Ft
349,- Ft

Sanxio fogkefe 1 db
Universal mosópor 3 kg
Sütemény kiszúró forma mûanyag 1db
Muffin papír 5cm-es 1db
Habkinyomó zsák 28 cm 1 db
Fém sütemény kiszúró forma 1 db
Szilikon ecset 1 db
Superior bevonatos tortaforma 24 cm 1 db
0,35l aromazárós fûszertartó 1 db
0,5l aromazárós fûszertartó 1 db
1 l aromazárós fûszertartó 1 db

59,- Ft
299,- Ft
275,- Ft
255,- Ft
255,- Ft
455,- Ft
475,- Ft
1395,- Ft
395,- Ft
695,- Ft
825,- Ft

Toffifee 125 gr
Merci dessert (3 íz) 250 gr
Swissroll torta (több íz) 250 gr
Mikulás 60 gr
Mikulás 150 gr
Mikulás csizma csomag 1 db
Tortellini sajtos-húsos tészta 250 gr

299,- Ft
645,- Ft
129,- Ft
45,- Ft
159,- Ft
279,- Ft
189,- Ft

Top Joy narancs üdítõ dob. 1,5 l
Top Joy õszibarack üdítõ dob. 1,5 l
Sió prémium tetra üdítõ (több íz) 1 l
Sió tetra Ice Tea (citrom-õszibarack) 1,5 l
Kubu tetra üdítõ (szívószálas) 0,2 l
Aqualine szénsavas ásványvíz 1,5 l
Aquarius ásványvíz 1,5 l

89,- Ft
119,- Ft
95,- Ft
99,- Ft
65,- Ft
49,- Ft
45,- Ft

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK!

