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Főtér városi események

2 2021. április – 4. szám

Az idei már ci us ti zen ö tö di két a jár vány miatt csak on li ne for -
má ban tud tuk me gün ne pel ni, a ne gye dik osz tá lyos ta nu lók
sza va la tai és a pol gár mes ter úr ün ne pi be szé de je len tet te

idén az em lé ke zést, az ünnep üze ne tét és a jö vő be ve tett hi tün ket.
„Már ci us ti zen ö tö di ke szim bo li kus nap min dannyi unk szá má ra.

Egy for mán jel ké pe zi Ma gyar or szág tá vo lab bi és kö ze li múlt ját, a rég
meg küz dött, és a még előt tünk álló megp ró bál ta tá so kat.

Ami kor őse ink le te le ped tek a Kár pát-me den cé ben, akkor Eu ró pa
vagy talán a világ egyik leg vi ha ro sabb szeg le té be ér kez tek. Olyan
hely re, ame lyet idő ről-időre bi ro dal mak hó dí tó se re gei igye kez nek
meg sze rez ni és ki ra bol ni. Tör té nel münk job bá ra az el le nük ví vott há -
bo rúk hosszú so rá ból, a meg szál lók el le ni küz de lem ből áll. 

Már ci us ti zen ö tö di ke a ma gyar áll ha ta tos ság és sza bad ság vágy
ün ne pe.

A re mé nyé, és az abba ve tett hité, amely a leg ki lá tás ta la nabb
hely ze tek ben is az itt élők sa ját ja! Ez a hit adott és ad szá munk ra erőt,
hogy min den kor, akár a világ le ge rő sebb ha tal ma i nak is fe le melt fej -
jel a sze mé be néz hes sünk és az ar cá ba mer jük mon da ni, ha kell: ELÉG
VOLT! 1848 már ci u sá ban, ak ko ri el nyo mó ink, a Habs bur gok már a
má so dik ma gyar for ra da lom mal néz tek szem be, és esé lyük sem lett
volna a ma gya rok sza bad ság vá gya ellen, ha nem hív nak se gít sé gül el -
le nünk kül föld ről má so kat. Sor ban áll tak a ma gyar ha tá rok nál a hó dí -
tók min dig is. Az összes azt hir det te ma gá ról, hogy a testi-lelki meg vál -
tást hozta el szá munk ra, és a lánc csör gés, amit köz ben hal lunk, az va -
ló já ban a sza bad ság mu zsi ká ja! Ezt mi soha nem érez tük így, és nem
hisszük el ma sem! 

Már ci us ti zen ö tö di ke az iga zság ra em lé kez tet min ket.
A ma gya rok soha sen kit nem hur col tak el a ha zá já ból rab szol gá -

nak, ezért nem va gyunk haj lan dó ak mások bűnei miatt bűn tu da tot
érez ni, és a bőr szí ne miatt jónak vagy rossz nak gon dol ni bár kit. Mi min -
dig igye kez tünk, és igyek szünk min den kit a tet tei és az ér de mei alap ján
me gí tél ni, nem ki ta lált elvek vagy iz mu sok men tén! A tör té ne lem során
jel lem ző en min den ki, min dig va la mi fé le sza bad sá gért küz dött, és ez így
van ma is. Van, aki azért a sza bad sá gért há bo rú zik, amit má sok tól
venne el – van, aki a sa ját já ért, amit in kább meg tar ta na! Saj nos, mint ha
egyre töb ben azt akar nák, hogy össze ke ver jük a ket tőt! 

Már ci us ti zen ö tö di ke és sza bad ság har ca ink sok egyéb re is fi gyel -
mez tet nek min ket.

Csak a korok és a mód sze rek vál toz tak. A lé nyeg nem iga zán. A vi -
lág ban kü lön fé le ha tal mak küz de nek, és küz döt tek egy más sal az erő -
for rá so kért, a jö vő ért. Csak ezt a tényt szem előtt tart va ér tel mez het -
jük he lye sen, hogy va ló já ban mi tör té nik kö rü löt tünk a vi lág ban. A
Habs bur gok ide jén la ban cok nak ne vez ték az ide gen ér de kek kép vi se -
lő it, ma par la men ti párt ja ik is van nak azok nak, akik vi lág vál la la tok -
nak és nagy ha tal mak nak adnák oda az or szág ja va it, és nem a saját

honfitársainknak. Szá muk ra a ha ta lom min den nél töb bet ér! Azzal vá -
dol nak má so kat, ami ket ők maguk tet tek ko ráb ban, és azt vetik a sze -
münk re, amit ők ter vez nek újra meg ten ni! Ismét pri va ti zál ná nak, el -
her dál ná nak, ide ge nek nek ad ná nak min dent, ami ért az el múlt év ti -
zed ben meg dol goz tunk! Sors dön tő idő ket élünk! Or szá gunk bol do gu -
lá sát, jö vő jét meg ha tá ro zó kér dé sek ben kell előbb vagy utóbb, vagy
talán min den nap dön te nünk! Ezek a kér dé sek egy től-egyig arról szól -
nak, hogy utó da ink jö vő jé ben aka runk-e hinni vagy el lent mon dá sos
esz mék ben és blőd ha zug sá gok ban! Nap ja ink ban dől el az is, hogy a
jö vő ben vá ro sa ink ha rang ját vagy ide gen val lá sok pap ja i nak éne két
hall juk-e majd! Ko runk hó dí tói a pén zért és a lel ke kért küz de nek:
igye kez nek össze za var ni gyer me ke ink ér ték rend jét, csa lád nak ál lít ják
be a leg fur csább dol go kat, ér ték nek az ér ték te lent, ér tel met len nyűg -
nek a gyer me ket, jám bor ság nak az ön fe la dást, jó ság nak az os to ba sá -
got, és szép nek sok min dent, ami csúf! Fel sem lehet so rol ni hány fé le
nemet ta lál tak már ki, pedig olyan ból csak kettő van: a férfi és a nő!

Már ci us ti zen ö tö di ke a jö vő ről szól, tisz ta hang ja a múlt ból üzen
ne künk.

Azt üzeni, hogy fog lal koz zunk töb bet a gyer me ke ink kel! Me sél -
jünk nekik tör té nel münk ről, az ér té ke ink ről és a sza bad ság ról. Néz -
zünk meg együtt ré geb bi fil me ket, olya no kat, ame lyek ben még nem
af ri ka i ak az eu ró pai ki rá lyok, és nem vá lasz ta nak mind un ta lan saját
ne mük ből párt ma guk nak a fő hő sök sem. 1848 hősei, ahogy összes
sza bad ság har cunk már tír jai is, az éle tü ket adták gyer me ke ik jö vő jé -
ért. Az, hogy mi most sza ba don dönt he tünk a mi gyer me ke ink jö vő jé -
ről, az az ő ki on tott vérük árán le het sé ges! Ennek szel le mé ben kell él -
nünk, és ezt a fe le lős sé get kell majd a gyer me ke ink nek to vább ad -
nunk.” – zárta ünnepi megemlékezését Heinczinger Balázs.

Március Tizenötödike a jövőről szól,
tiszta hangja a múltból üzen nekünk!

A NAGY MA RO SI KIT TEN BER GER KÁL MÁN ÁLTA LÁ NOS

IS KO LA ÉS ALAP FO KÚ MŰ VÉ SZE TI IS KO LA 4.A OSZ TÁ LYOS

TA NU LÓI: PAPP ZSÓ FIA, KIS LU KÁCS PÁL, BES SE NYEI

ANNA ÉS JÓ RÁSZ GEL LÉRT PE TŐ FI VER SE KET SZA VAL TAK.
FEL KÉ SZÍ TŐ TA NÁ RUK BOR NE MI SZA AN GÉ LA
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közérdekű hírek Városháza

So ro za tot ter ve zünk, min den lap szám ban a tes tü let egy
tag já val in ter jút ké szí tünk. El ső ként a pol gár mes ter rel,
aztán az al pol gár mes ter rel, majd a bi zott sá gi el nö kök -

kel, aztán a tes tü let többi tag já val. Szán dé kunk, hogy job ban
me gis mer jék őket, ví zi ó ju kat a te le pü lés ről, ter ve i ket.

Önnel kezd jük a be szél ge tést, mivel a jár vány miatt kü lön -
le ges fel ha tal ma zás ban min den ben egye dül kell dön te nie las -
san egy éve. 
Igen, ez egy olyan hely zet, amire nem le he tett fel ké szül ni. Az első
olyan pol gár mes ter va gyok a vá ros ban, aki nek egy ki tar tó és ki szá mít -
ha tat lan vírus dik tál ja a min den na po kat. Átír min dent, és nem en ge di,
hogy úgy dol goz zunk, aho gyan sze ret nénk, és azt te gyük, amit el ter -
vez tünk. Azt tud tam, hogy mély víz ben kell úsz nunk, de arra nem szá -
mí tot tam, hogy nem csak ennyi re mély, de ilyen jeges is lesz.

Ho gyan tart ja a kap cso la tot a város la ko sa i val és a kép vi se -
lők kel?

A leg na gyobb ne héz sé get a sze mé lyes ta lál ko zá sok hi á nya okoz -
za. A tes tü le ti ta gok kal is kevés a sze mé lyes kap cso lat, bár fon tos kér -
dé sek ben ki ké rem a vé le mé nyü ket te le fo non, le vél ben vagy on li ne
me e ting ke re té ben. A hi va tal sincs könnyű hely zet ben, hi szen a kol lé -
gák 70%-a COVID-19 fer tő zött lett, így be kel lett zárni, csak ott hon ról
tud nak dol goz ni, azt sem tud juk, hogy med dig. Ez is le las sít ja a fo lya -
ma to kat.

Re mé lem, hogy a Fa ce bo ok fo gyasz tó kon kívül is el jut nak az üze -
ne tek a csen des több ség hez, mert egy han gos ki sebb ség az on li ne tér -
ben lát szó lag ural ni akar ja a vé le mény for má lást. Hi szek a sze mé lyes -
ség ben, de ez a mos ta ni hely zet ben saj nos sok eset ben nem ki vi te lez -
he tő. Se la kos sá gi fo ga dó ó ra, se la kos sá gi fórum, se a kam pány alatt
meg ta pasz talt ut ca fó ru mok ke re té ben nem tudom most a sze mé lyes
kap cso la to kat ápol ni, fenn tar ta ni. Ha tud nám, akkor biz tos va gyok
abban, hogy sok plety ka, fél re ér tés, fél re ve ze tés ki kü szö böl he tő
lenne, és min den re tud nék vá laszt adni. A Fa ce bo ok sze rin tem nem a
meg fe le lő mód. Nem is va gyok a híve, talán egy vir tu á lis vá rost el le -
het ne úgy ve zet ni, de egy va ló sá go sat nem.

Ne he zí tett a terep, ennek el le né re sokan azt vár ják, hogy lát ha tó
ered mé nyek szü les se nek, a ve szély hely zet ne héz sé ge i től füg get le nül.
Sze rin tem iga zuk van, örü lök az ilyen el vá rá sok nak. Az per sze más
kér dés, hogy mek ko ra re a li tá sa van most ezek nek, de ez le gyen a mi
gon dunk. Azt látom, hogy a kö rül mé nyek hez mér ten jól tel je sí tünk.

Mi az, amit ered mény nek tart ebből a más fél esz ten dő -
ből?

Költ ség ve té sünk az el vo ná sok el le né re sta bil volt 2020-ban, a
2021-es cson ka év költ ség ve té se is biz ta tó. A le he tő sé ge ink most

kez de nek majd ki bon ta koz ni. A pá lyá za to kat még csak most írják ki,
utána fo gunk tudni pá lyáz ni.

A tu risz ti kai fej lesz té sek nél to vább ra is abban hi szek, hogy ré gió -
ban kell gon dol kod nunk, mert ha son ló fe la da tok kal és ne héz sé gek kel
küz de nek a szom széd te le pü lé sek ve ze tői is. Ennek ér de ké ben mi, pol -
gár mes te rek (Nagy ma ros, Kis ma ros, Ve rő ce, Szo ko lya, Kós pal lag)
min den na pos kap cso lat ban va gyunk egy más sal.

A tu riz must fej lesz te ni kell, de úgy, hogy köz ben ne vál jon él he tet -
len né a te le pü lés az itt lakók szá má ra. Min dannyi an a kö zös sé gi köz le -
ke dés re, a vo nat ra és a ha jó ra sze ret nénk te rel ni a lá to ga tó kat, hi szen
kevés a par ko ló és véges a be fo ga dó ka pa ci tás.

Vál lal ko zói szem lé le tet kell vinni az ön kor mány za ti mun ká ba,
ami azért nem egy sze rű, mert a dol gok át fu tá sa na gyon lassú, ne héz -
kes, szi go rú jog sza bá lyok hoz kö tött.

Meg vá sá rol tuk a Fő téren, a mű ve lő dé si ház mel lett álló in gat lant,
a „Beth len házat”, ahová szol gál ta tá sok so ka sá gát sze ret nénk te le pí te -
ni, hála Is ten nek, na gyon sok le en dő bérlő és vál lal ko zó ér dek lő dik.
Annak az épü let nek a város szá má ra be vé telt kell ge ne rál nia, ezért a fel -
ú jí tás után a hely sé ge it bérbe adjuk. A sok je lent ke ző azt mu tat ja, hogy
ebben fan tá zi át nem csak a vá ros ve ze tők lát tak, hanem a vál lal ko zók is.

A Má tyás ét kez dét is job ban ki kell hasz nál nunk, jó he lyen van, a
MÁV új lép csőt és lif tet is ter vez a vasút fö löt ti ol da lon a Ma gyar ut cá -
ban, így az ide ér ke ző ket a Má tyás ét kez dé nek min den kép pen ki kell
tud nia szol gál ni. Na gyobb for ga lom ese tén ott új mun ka he lye ket tu -
dunk te rem te ni.  A Maros Kft. szol gál ta tá sa it is ki kell bő ví te nünk, ott
is kell lét szá mot nö vel ni, hi szen a vá ros ké pet min den kép pen ja ví ta ni
kell. Ebben szá mos jó kez de mé nye zés szü le tett a ta vasz be kö szön té vel.

Megoldódni látszik a szálloda 
harminc éve húzódó ügye – interjú 

a polgármesterrel
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Be kell látnunk:
Ha kérdeznek, becsületesen

felelni kell.
A harcot becsületesen

fel kell venni,
az úton becsületesen

végig kell menni,
a szerepet becsületesen

el kell játszani,
keményen és tekintet

nélkül.

A kapuk mögül ebek vicsorognak,
az ablakokból kiköpdösnek

és röhögnek.
Száz közbiztonsági gócpont

adja ki az elfogatási parancsot.
Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz,

súlyos, vérező kövek,
de néha röppen sóhaj is,
szeretet is, rózsa is.

És este a tűzhely mellett,
vagy szuronyos zsandá-

rok között
hátrakötött kézzel,
mégis mondogatni kell

a fellebbezhetetlen,
sziklakemény,

erősítő,  vigasztaló igét:

Krisztusnak és Pilátusnak,
farizeusoknak és vámosoknak,
zsidóknak és rómaiaknak
egyformán szolgálni
nem lehet. 

ÉLJEN MÁJUS ELSEJE!
Tudta-e?

Május 1.  katolikus ünnep, Szent József, a mun-

kások védőszentje tiszteletére. Az emléknapot

XII. Pius pápa 1955. május 1-jén rendelte el

Jézus ács foglalkozású nevelőapjára emlékez-

ve. Ugyanakkor Szent József az apák védő-

szentje is. A világ éhezi a jó családapákat,

Ferenc pápa meghirdette a Szent József évet.

Nem tökéletes, hanem jó apákra van szükség

– vallja Marton Zsolt váci püspök.

Dsida Jenő: Tekintet nélkül

Itt sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Ivor And rás né nak, a német
nem ze ti sé gi ki sebb ség kép vi se lő jé nek, aki élen jár ebben a mun ká -
ban. Önkén te sek kez de mé nye zé sé re egyre több köz te rü le tünk szé -
pült meg bel te rü le ten és kül te rü le ten egya ránt. Kö szö net jár érte a
szer ve zők nek! Ez úttal is kérek min den ház tu laj do nost, hogy a por -
tá ja körül tart son ren det. Fon tos, hogy Nagy ma ros egy ta ka ros
város képét mu tas sa.

Mi lyen egyéb fej lesz té sek ben gon dol kod nak?
Mint ko ráb ban is em lí tet tem, a vál lal ko zói szem lé le tet kell meg -

ho no sí ta nunk. Ennek ér de ké ben az egyik első me gol dan dó fe la dat,
a ránk ma radt „mun kás szál ló” jó fel té te lek kel, meg bíz ha tó be fek te -
tő vel tör té nő hasz no sí tá sa volt. Az épü let, ami ben mi soha nem a
nyű göt, hanem le he tő sé get lát tunk. Az egy ko ri erő mű é pí tés nyo -
mán akkor új szál lót örö köl tünk, ami az el múlt év ti ze dek során igen -
csak le rom lott. Még az ál la gát sem si ke rült méltó módon me góv ni,
sok he lyen be á zott.

Nem sze ret ném el ki a bál ni, de végre me gol dód ni lát szik a szál lo -
da har minc éve hú zó dó ügye. 

Re mé lem, hogy a sok egyez te tés és tár gya lás gyü möl csö ző ered -
ményt hoz. Cé lunk, hogy ne csak tör tén jen vele végre va la mi,
hanem hogy mun ka he lye ket is te remt sünk, ki szol gál juk a tu risz ti kai
szük ség le te ket, és biz tos, ki szá mít ha tó, hosszú távú adó be vé telt re -
a li zál junk be lő le, nem be szél ve az el adás ból szár ma zó összeg nyúj -
tot ta le he tő sé gek ről.

Amint révbe jut ez az ügy, ter mé sze te sen rész le te sen be szá mo -
lunk min den fó ru mon erről is.

Nem mond tunk le a ter mál kút meg fú rá sá ról sem, ami hez a jo -
gunk to vább ra is meg van, de ehhez az ügy höz is úgy ál lunk, hogy a
kút tu laj don jo ga a vá ro sé ma rad jon. Olyan be fek te tő tehát nem
jöhet szá mí tás ba, aki a te rü le tet a fú rá si en ge dé lye zé si jog gal együtt
kí ván ja meg vá sá rol ni. 

Ennek az évnek az is a fe la da ta, hogy ki dol goz zuk a te le pü lés fej -
lesz té si stra té gi át, - amibe a la kos sá got min den kép pen be fog juk
vonni - hogy 2022-től esze rint le hes sen ter vez ni és fej lesz te ni.

A Duna-parti, 2017-ben el nyert pá lyá zat ból (1 mil li árd) még
csak a meg va ló sí tá si ta nul mány ké szült el, most azon dol go zunk,
hogy le hív ha tó le gyen a tá mo ga tás egy újabb rész le te az en ge dé lye -
zé si és ki vi te li ter vek el ké szí té sé hez. Amint ez meg van, utána kö vet -
kez het a ki vi te le zé si sza kasz, ami hez még a fenn ma ra dó ke ret re is
szük sé günk lesz. Bízom benne, hogy nem kell sokat vár nunk. Fo lya -
ma to san tár gya lunk a Céd rus Egye sü let tel a ter ve zett sport csar nok
meg va ló su lá sá ért.

Ter vünk, hogy sze ret he tő, él he tő kis vá ros szü les sen, az itt lakók
jól érez zék ma gu kat, jó lég kör ben, együtt tud junk mun kál kod ni a
vá ro sért. 

Köz sze rep lő ként el kell fo gad nom a kri ti ká kat, de rá gal ma zást,
be csü let sér tést nem kell el tűr nöm. Én ezt a mun kát azért vál lal tam,
mert „jót tenni jó”, kö zös sé gi ember vol tam min dig. Õszin te ség,
egye nes ség, ha za sze re tet, lo kál pat ri o tiz mus, csa lád sze re tet, ha gyo -
má nyok tisz te le te a fő ve zér lő el ve im. Tudom, hogy a város lakói
döntő több ség ben ugya ne zen ér té kek mel lett áll nak ki.

SZE
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az önkormányzat hírei Kisbíró

„Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gép -
járműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat
2021. január 1-jétől  a Nemzeti Adó- és  Vámhivatal
(NAV) látja el.
A NAV minden érintettnek határozatot küld a
fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidők ről
és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig,
a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell
befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-
01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó
bevételi számlára. A változások nem befolyá-
solják a gépjár műadó alóli mentességeket.

A 2020. december 31-én fennálló adómen-
tességet és szüneteltetést az önkormányza-
tok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatal-
ból, automatikusan veszi figyelembe az adó
kivetésénél.
A 2020. december 31-éig keletkezett, válto-
zott vagy megszűnt adó-
kötelezettséggel kap-
csolatos kérdésekkel
továbbra is az önkor-
mányzati adóhatósá-
gokhoz lehet fordulni.”

POSTA nyitva tartása ideiglenesen módosult:
Hétfő: 8-12 – 12.30 -18 óra
Kedd, szerda csütörtök, péntek: 
8-12 – 12.30 -15 óra.

PÁLYAÉPÍTÉSI MUNKÁK

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2021. április 17-én, valamint 2021. április 24-tól 25-ig  Verőce –

Nagymaros állomások között végzett karbantartási munkák miatt a 70 sz. Budapest – Szob vasútvona-

lon egyes járatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Vadelejtési engedély
Helyt adott a Váci Rendőrkapitányság Heinczinger Balázs,

Nagymaros Város polgármestere által beadott, a kárt okozó vad

lakott területen történő elejtése iránti kérelmének. A vadelejtés

az alábbi utcákban lehetséges:

1. Rigóhegy - Szamaras utca - Fehérhegy u. - Magyarvölgy u. -

Kálvária domb - Foglár dűlő által határolt fás-bokros terület,

elhanyagolt telkek. 

2. Bokréta u. - Katica u. és Katica u. feletti fás-bokros terület,

elhanyagolt telkek. 

3. Kittenberger Kálmán u. - Pállya Celisztin u. által határolt bok-

ros, fás terület, elhanyagolt telkek. 

4. Szálloda u. - Villasor - Latorvölgy - Őz u. által határolt bokros,

fás terület, elhanyagolt telkek. 

5. Kapuhegy - Kóspallagi út által határolt bokros, fás terület,

elhanyagolt telkek. 

6. Sólyom-Sziget - János hegyi út kerékpárút felőli szakasza, zárt-

kerti övezete. 

A tevékenységet irányító és felelős személy: Tóth Zoltán

Előző számunkban részle-
tes írás jelent meg a házhoz-
menő lomtalanításról. 
Emlékeztetőül: lomtalanítási
igények leadása 2021. április
23-ig. Igényét csak eddig az
időpontig nyújthatja be
Nagymaroson, amennyiben közüzemi díjhátralékkal nem ren-
delkezik. Lomtalanítás várható időpontja: 2021. április 12. és
május 22. között.
www.zoldhid.hu 

Új automata pénzfelvevő lesz a Városháza bejáratánál.
A múlt héten az önkormányzatnál járt az OTP Bank tervező kollé-
gája és felmérte az ATM új helyének kialakítását. Remélhetőleg
minél hamarabb kihelyezik a Városháza bejáratánál, így az egész-
ségházban egy helyiség felszabadul.

NAV TÁJÉKOZTATÁS- GÉPJÁRMŰADÓ
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Kisbíró az önkormányzat hírei

Egészségház 

Az egészségház felújítása ősszel kezdték, azóta a rendelés a
Csillag utcában van. Megkérdeztük Borbély Levente projekt-
vezetőt, hogy hogyan halad az építkezés, időarányosan jól

állnak-e?
A Borsza Build Kft. végzi az egészségház generálkivitelezését és

felújítását. Az építkezés rendben halad, minden alapanyagot
megvettünk előre, hogy a Covid ne akadályozza a beszerzést, az
anyagellátás így zavartalan. Túl vagyunk a munka felén, egy-két
műszaki kérdés van még, amit a jövő hét folyamán el kell döntenünk
ahhoz, hogy tovább tudjunk dolgozni. Az önkormányzattal most
fogjuk a héten tisztázni, hogy kit terhel ez a költség.
Várhatóan mikor örülhetünk az átadásnak?

Május végén szeretnénk átadni, reméljük, nem lesz akadálya, és
akkor júniusban már birtokba is vehetik az orvosok, a nővérek és a
betegek. SZE.

Már most több mint egy éve meghatározza a mindennapjain-
kat, személyes kapcsolatainkat a járvány. Száz éve, a spa-
nyolnátha óta nem látott a világ ilyen pandémiát.

Utánajártunk, hogy hogyan zajlik itt helyben az oltás.
Január 31-én kapták meg a regisztrációs központból a házior-

vosok az első listát. Abból kell az orvosnak korcsoport szerint, a
beteg kórelőzménye szerint sorrendet felállítani, azt is figyelembe
venni, hogy először a három, most már az öt oltóanyag melyik
betegnek adható. Február 6-án volt itt az első oltás. A Pfisert és
SzputnyikV vakcinákat először csak a váci oltóközpontban adták,
mert ezeknek olyan hűtés szükséges, melyet itt  nem lehet biztosí-
tani. Helyben oltanak Modernával, Sinopharmmal, AstraZenecával.
Az elején még nagyon sokan válogattak az oltóanyagok között,
ahogy a járvány kezdett bedurvulni, úgy csökkent az elutasítók
száma. Eddig kb. 600-600 az 1-1 praxisban beoltottak száma. Már
Szobon is létrehoztak oltópontot, tehát a marosiak három

helyszínre mehetnek előzetes egyeztetés alapján (háziorvosi
rendelő, Vác, Szob). Az eddigi beoltások alapján semmilyen
szövődményről nem hallottunk. Mindig rendelési időn kívül zajlik
az oltás. Minden kedden kapják meg a háziorvosok a regisztráltak
listáját, azt, hogy milyen oltóanyag jön a héten, és azt mennyi időn
belül kell beoltani. Az oltóközpontban megmondják, hogy hány főt
küldjenek Szobra, Vácra, és hány marad helyben. Az orvos szemé-
lyesen hívja a beteget, egyeztet, milyen oltóanyag áll rendelkezésre,
elfogadja-e, mikor lesz az oltás.

Tíz perc alatt beoltanak nyolc embert, adminisztrálnak, majd
kötelező 20 perc ott tartózkodás után oltási könyvvel távozhat a
beoltott. Kedvességekkel lepik meg a betegek a háziorvosokat és
nővéreket, gyümölcs, sütemény, de néha komplett ebéddel is
megköszönik az orvosok és a nővérek áldozatkészségét.

Olvasóink nevében köszönet az emberpróbáló helytállásért.

Hálás köszönet minden egyes véradónak, aki az április 1-jén tartott
véradásra eljött. Annak ellenére, hogy a koronavírus 3. hulláma nem
kímélte Nagymarost és több, sokszoros véradó sem tudott eljönni,
igen szép számmal, mintegy ötven ketten érkeztek.
Ha valaki ide most nem tudott eljönni, lehetősége van Kismaroson
vért adni (április 16. péntek, 15-től 18 óráig a művelődési házban).
Koronavírus fertőzést követően 3 hét teljes tünetmentesség után
lehet vért adni. A véradáson lehetőség van vért vetetni abból a célból,
hogy megnézzék – a Covid fertőzés átvészelése után –, hogy alkalmas-
e az egyén plazma-adására terápiás célból. Egyéb hasonló kérdések-
ben az OVSZ tud felvilágosítást adni (0627/301-455, 0627/301-454).
Köszönettel minden véradónak: dr. Hajnal Katalin

Járvány
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gondolatok a távoktatásról

Amikor tavaly tavasszal bejelentették, hogy digitális oktatás
lesz, akkor még nem tudtuk, hogy is fog ez működni.
Rengeteg egyeztetés, beszélgetés, utánajárás következett.

Szinte egy hétvége alatt átálltak a pedagógusok. A kezdeti nehézsé-
gek ellenére mindenki belerázódott.

Ez mindenkinek kihívás volt! Akkor még nem gondoltuk, hogy
ez a bizonytalan helyzet ilyen sokáig fog tartani.

A digitális munkarendű hetek alatt a Google Tantermen
keresztül adjuk a feladatokat, és az egyre több online óra is ebben a
rendszerben valósul meg, a Google Meet-en.

Köszönet mindenkinek, akit bármilyen módon érint ez a rend-
hagyó oktatási forma.

Köszönjük kollégáinknak, hogy ilyen magas szakmaisággal
tudnak helytállni ebben a helyzetben. Otthonról tanítani több
munka, nagyon sok készülést, sok odafigyelést igényel. Rengeteg új
dolgot kellett megtanulnunk. Az ügyeleten segítő kollégák sin-
csenek könnyű helyzetben. Az iskolatitkárok, pedagógiai
asszisztensek, technikai dolgozók is aktívan kivették a részüket a
rendhagyó munkából. Köszönet a szülőknek is, akik erőn felül ta-
nulnak otthon a gyerekekkel, sokszor több gyerekkel egyszerre,
sokan munka mellett. Egyre több családban jelenik meg a betegség,
így nagyon nehéz az otthoni tanulást zökkenőmentesen megvalósí-
tani. Különös helyzetben vannak a diákok is, nem találkozhatnak a
társaikkal, sokat kell ülni a számítógép előtt (immáron nem játék
céljából), be kell osztani az idejüket. A legtöbben nagyon becsülete-
sen, lelkiismeretesen végzik a feladataikat, aktívan bekapcsolódnak
az online órákba. Már a kicsik is nagyon ügyesen kezelik az online
feladatsorokat, nagyon jól igazodtak a helyzethez, ügyesen kikap-
csolják a hangszórót az online órán, ha sír a kistesó vagy ugat a
kutya.

Sok segítséget kaptunk, és a jó együttműködés folytatódott a
külső szervezeteinkkel is. Az önkormányzattal, a gyerekjóléti szol-
gálattal, a pedagógiai szakszolgálattal is többször egyeztettünk.
Köszönjük a Mátyás Étkezde rugalmasságát, sokszor váratlan
helyzeteket kellett megoldaniuk.

Kollégáinkkal próbáltuk a legjobbat kihozni ebből a rendkívüli
helyzetből. Rendezvényeinket átalakítottuk, nagyon kreatív
megoldások születtek. A magyar kultúra napja különösen jól si-
került, közben a távolságtartásra figyelve a lelkek közelebb kerültek
egymáshoz.

Együttérzünk azokkal, akiknél a betegség komolyan bekúszott a
család életébe. Kívánjuk, hogy mihamarabb megnyugvást talál-
janak, a betegek meggyógyuljanak, erőre kapjanak.

Az utóbbi egy évben gyökeresen megváltozott minden körülöt-
tünk. Reméljük, hogy lassan visszatérhetünk a régi életünkhöz,
immáron új emberként.

Mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra! 

A karantén napjait anyával és a testvéreimmel töltöttem itthon. 
A napjaim általában hasonlóképpen teltek, hiszen már tavaly kialakult egy jól bevált rutin, sajnos. Reggel felkeltünk, megreggeliztünk, apa
ezután elment dolgozni. Mi felöltöztünk, és anyukám segítségével megcsináltuk a napi feladatainkat. Általában matematikából, olvasásból
és nyelvtanból kaptunk leckét. Utána megebédeltünk, és délután néztünk egy kis mesét pihenésképpen vagy rajzoltunk, színeztünk. Ezután
még bepótoltuk az elmaradt feladatokat vagy hiányosságokat.
Ekkorra már apa is hazaért a munkából és jött a nap fénypontja! Elmentünk vele és a testvéreimmel a focipályára futni és focizni! Nagyon
jókat szaladgáltunk, sikerült a napi fáradtságot teljesen kipihenni.
Nagyon érdekes volt ezen a héten a péntek! Elmehettünk a kishúgommal Romhányba, apa munkahelyére! Nagyon izgatottak voltunk, hogy
mit is fogunk csinálni, hiszen apukánk erdész. Apa és Norbi bácsi a mi segítségünkkel fölpakolták egy terepjáróra a kukoricás zsákokat.
Utána kimentünk az erdőbe és egy tisztáson vödörrel szétosztottuk a kukoricát az etetőkbe. Nagyon vártam, hátha találkozunk erdei állat-
okkal, de sajnos nem láttuk őket. Ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat a szabadban! Jó lenne, ha máskor is megismételhetnénk
ezt a napot. A karantén hete nekem érdekesen telt, de nagyon hiányzik az iskola, hiszen ott együtt lehetek a társaimmal. 

Czanka Boldizsár 3.b. oszt.

Beiratkozás a 2021/2022. tanévre
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 

2021. ÁPRILIS 15. CSÜTÖRTÖK ÉS ÁPRILIS 16. PÉNTEK.

ELEKTRONIKUS ÚTON IS BE LEHET IRATKOZNI. 
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓK FENT LESZNEK AZ ISKOLA

HONLAPJÁN:
HTTP://NAGYMAROSIISKOLA.HU/

Zoller Csabáné
igazgatóhelyettes

ÍÍgYgY TELTTELT AA KArANTÉNoMKArANTÉNoM
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Százötven madárodút kaptak a váci és
környékbeli óvodák a Zöld
Dunakanyar Program részeként, és

most intézményei számára Heinczinger
Balázs, Nagymaros polgármestere is átve-
hette Szabó Csabától a szervezet adomá-
nyát. A pandémia miatt bezárt óvodák
helyszíne helyett az önkormányzat bejára-
tában vehette át a polgármester az ajándé-
kokat.

A Zöld Dunakanyar Program első
szárnybontogató akciójára 2021. február
25-én, a váci Cházár András Többcélú
Közoktatási Intézmény óvodájának
udvarán került sor, ahol Nagy István agrár-
miniszter, Rétvári Bence, a térség
országgyűlési képviselője és Kiss László, az
Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója jelen-
létében mutatta be Szabó Csaba, a projekt
ötletgazdája az elkészült 150 adományozás-
ra szánt madárodút.

A programban 31 település 52
óvodája vesz részt. A projekt ötletgazdái
a Magyar Madártani Egyesület szakmai
tanácsai alapján 150 odút készítettek el
az Ipoly Erdő Zrt. által felajánlott
fenyődeszkákból. A négyféle odú a
jövőben több madárfajnak – például
kék cinegének, örvös légykapónak –
nyújt biztonságos fészkelőhelyet.

Szabó Csaba természetvédelmi
mérnök hallgató Nagymaroson is
elmondta, hogy az odúk elkészítése az
első fontos eleme a Zöld Dunakanyar
Programnak. A folytatásban ősszel
rovarhoteleket terveznek kihelyezni és
a természetvédelemmel kapcsolatos
videósorozatot is indítanak. A program-
ba bevonják a térség önkormányzatait,
hogy közösen tegyenek a Dunakanyar
levegőjének, vizeinek és környezetének
tisztaságáért.

A Zöld Dunakanyar Program keretében
madárodúkat adományozott 
az óvodáinknak Szabó Csaba

SZABÓ CSABA ÁTADTA A MADÁRODÚKAT

Börzsönyoptika 
Király utca 6.

Telefon: 06/30/916-0889
Ingyenes orvosi látásvizsgálat április 10-én 9-12, 

és április 24-én 9-12-ig lesz.

Szeretettel várja kedves vendégeit Ledvainé Pesti
Emese aranykoszorús optikus mester és dr.

Kispéter Éva szemész főorvos.
Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző arany-, ezüst
horgolófonalakkal. A Piroska fonal újra kapható fehér

és ekrü színben. Kézimunka kapható. Kötőfonalak
katalógusból rendelhetők. 

Szép, előnyomott kézimunkák és új kötőfonalak
vásárolhatók!

Nagymaros2021_04_imp_Layout 1  2021. 04. 09.  11:27  Page 8



portrék, történet Krónika

9Nagymaros - www.nagymaros.hu

Für Lajos tör té nész, had ügy mi nisz ter, ‘56-os
for ra dal már, Nagy ma ros köz tisz te let ben
álló Lajos bá csi ja most lett volna 90 éves.

Kevés szó esett a ta va lyi évben azok ról a po li ti ku -
sok ról, akik nek a sze rep vál la lá sa nél kül a rend -
szer vál toz ta tás nem jö he tett volna létre. Nem
csak azért kell rájuk em lé kez ni, mert tör té nel mi
sze re pük volt, hanem azért is, mert olyan mi nő -
sé get kép vi selt kö zü lük jó né hány, me lyet a mai,
fi a tal po li ti kus ge ne rá ció nem árt, ha me gis mer.
Õk nem kar ri er ből, nem anya gi ha szon le sés ből
vál lal ták a fe la da tot, hi szen még a kom mu nis ta
dik ta tú ra ide jén elég nagy koc ká zat tal járt Mo no -
ron, La ki tel ken jelen lenni, Er dé lyért, a fa lu rom -
bo lás ellen tün tet ni, az ak ko ri ha ta lom mal szem -
ben fel lép ni. Aztán vál lal ták azt, hogy iszo nya tos
árral szem ben nem ze ti, ke resz tény ér té kek men -
tén új já é pít se nek egy vég le te kig ela dó sí tott, ki -
fosz tott, re mény vesz tett or szá got.

Ennek az iszo nyú nehéz küz de lem nek él har co sa volt Für Lajos,
aki élete utol só év ti ze de it Nagy ma ro son élte, a Duna-par ton együtt
zsá kolt ve lünk árvíz ide jén, min den ki hez volt egy ked ves szava, dol -
go zó szo bá já nak lám pá ja késő éj sza ká ba nyú ló an je lez te, hogy ked -
venc idő töl té sé vel, tör té nel mi ku ta tás sal fog lal ko zik. Ha me gél te
volna, nem rég töl töt te volna be a ki lenc ve ne dik szü le tés nap ját. Ezt
nem fe led ve egy em lék könyv je lent meg tisz te le té re Önarc kép cím -
mel a minap.

„...Kü lö nö sen erő sen kö tő döm ahhoz a nép hez, amely nek tagja
va gyok – a ma gyar ság hoz. Nem csak az or szá gon be lü li ma gyar ság -
hoz, hanem a ha tá ro kon túli ki sebb sé gi ma gya rok hoz is.(...) Na gyon
kö tő döm a ha gyo má nya ink hoz, tör té nel münk höz, a múlt hoz, a múlt
ér té ke i hez.(...) Be csü löm az egy há za mat, mert ebben a szel lem ben,
így ne vel tek”– vall ja ön élet írá sá ban. 

Egy há zas rá dó con, ebben a pici Vas me gyei falu pa rasz ti vi lá gá -
ban ne vel ke dett, hozta ma gá val a tisz ta, lo gi kus gon dol ko dást, az el -
lent mon dást nem tűrő, prob lé ma me gol dó ké pes sé get, az elv hű sé get,
a ki tar tást, a dol gok job bí ta ni aka rá sát.

Is ko lá it Egy há zas rá dó con kezd te, a csur gói gim ná zi um ban 1949-
ben érett sé gi zett, mint pa raszt gyer me ket fel vet ték a deb re ce ni egye -
tem tanár sza ká ra, és Szabó Ist ván egye te mi tanár maga mellé vette ta -
nár se géd nek azon nal az egye tem el vég zé se után, 1955-öt írtak akkor. 

1956. ok tó ber 23-án három órá val ko ráb ban kez dőd tek a for ra -
da lom ese mé nyei a kál vi nis ta Ró má ban, mint Pes ten. A Deb re ce ni
For ra dal mi Bi zott mány tit ká ri fe la da ta it látta el, no vem ber 3-a után
le tar tóz ta tás, majd me ne kü lés Auszt ri án át Fran cia or szág ba, majd
haza. Ke mény évek kö vet kez tek, mert az egye tem re nem me he tett
vissza, könyv tá ros le he tett, majd ál ta lá nos is ko lá ban ta nít ha tott, de

ezt is ke gye lem ként élte meg, hi szen sok kal ke ve seb bért akasz tot tak,
nem is ke ve se ket. 1978-ig mú ze um ban ku tat ha tott, majd a nyí regy -
há zi fő is ko lán, ké sőbb Eger ben ta ní tott, 1987-ben az ELTE do cen se,
1990-ben egye te mi ta ná ra. Hat van éve sen ke rült ku ta tó tu dós ként
abba a po zí ci ó ba, me lyet me gér de melt volna sok kal ko ráb ban, ha
nem let tek volna ‘56-os „bűnei”. A rend szer vál toz ta tás évé ben va -
gyunk! Tör té né szi mun kás sá gát szá mos, azóta is alap mű nek szá mí tó
kö te te jelzi, me lyek közül leg je len tő seb bek a Ma gyar sors a Kár pát-
me den cé ben, va la mint a Búcsú a pa raszt ság tól.

1987 – La ki te lek „az el szánt ság, az ön mér sék let és a lelki töl te ke -
zés nagy al kal ma volt. Évti ze dek óta az első. Talán öt ven hat óta elő -
ször: a sza bad ság pil la na ta.” (Bíró Zol tán) A La ki tel ki Nyi lat ko zat
meg fo gal ma zói kö zött van, MDF ala pí tó, 1989-ben az MDF köz tár sa -
sá gi el nök je lölt je. El kez dő dött a po li ti kai pá lya fu tá sa. „Két nagy él -
mé nye volt az éle tem nek. Az egyik, a leg na gyobb, az 1956 volt.
Csoda. Ma gyar tör té nel mi tü ne mény. A másik a Ma gyar De mok ra ta
Fórum volt. Az éle te met je len tet te, ezt a kései éle te met. Hi szen előt te
év ti ze de ken át  ké szült rá az ember. Nem tudta, hogy lesz. Nem tudta,
hogy az lesz. De akar ta, sze ret te volna.” 1990. MDF győ ze lem, meg-
alakul az An tall kor mány, had ügy mi nisz te re Für Lajos. Két ne ve ze tes
nap még az éle té ben, “91 feb ru ár já ban alá ír ta a Var sói Szer ző dés
meg szű né sé ről szóló do ku men tu mot, majd “91. jú ni us 30-án este ő
je len tet te be a te le ví zió esti hí ra dó já ban: „ma dél után három óra kor
Silov al tá bor nagy úr sze mé lyé -
ben el hagy ta az utol só szov jet
ka to na is Ma gyar or szág föld -
jét. Sza bad az or szág!” A 94-es
vá lasz tá sok óri á si csa ló dást
okoz tak azok nak, akik a rend -
szer vál toz ta tás tól oly sokat re -
mél tek, így a po li ti ká tól vissza -
vo nult, nagy ma ro si ott ho ná -
ban élete vé gé ig leg na gyobb
szen ve dé lyé nek élt, a ma gyar
ag rá ri um és pa raszt ság el múlt
év szá za da i nak fel ku ta tá sá ban
szer zett elé vül he tet len ér de -
me ket.

Egy há zas rá dó con a mű ve -
lő dé si köz pont az ő nevét vi se li,
ál lan dó ki ál lí tás em lé ke zik meg
a falu leg na gyobb szü lött jé ről,
aki pa rasz ti sor ból, ne he zí tett
aka dá lyok le küz dé sé vel ke rült
az Or szág Há zá ba és lett sors -
for dí tó ja tör té nel münk nek. 

SZE

Für Lajosra emlékezünk
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Előző lap szá munk ban Ko vács T. Ist ván fe li déz te kü lön le ges ol -
vas má nyai kö zött Gánti Tibor írá sa i ból azo kat a rész le te ket,
me lyek Vác hoz, szü lő vá ro sá hoz kö tőd nek. Jelen írá sunk ban

arról a tu dós ról sze ret nénk me gem lé kez ni, akit a tu do má nyos világ
csak most kezd fel fe dez ni, hi szen nem ré gi ben je lent meg a Na ti o nal
Ge og rap hic c. fo lyó irat ban egy olyan cikk, mely az élet ke let ke zé sé -
vel fog lal ko zott, és szá mos tudós mel lett Gánti neve is jelen van. A
ke mo ton el mé let, mely nek alap ja it 1952-ben fek tet te le, most ismét
a tu do má nyos világ lá tó szö gé be ke rült.

A fi a ta lok már nem tud ják, az idő seb bek meg nem fe lej tik, hogy
élt Nagy ma ro son év ti ze de kig egy sze rény, vissza hú zó dó, de annál
na gyobb tu dá sú ember a Rá kóc zi út 46. szám alatt. Tu do má nyos
ered mé nyei nem ju tot tak el a helyi köz tu dat ba, ő ennél ma ga sabb
ré gi ók ban moz gott. Na gyobb baj, hogy a tu do má nyos élet meg fe le lő
te rü le te i re sem ju tott el elég gé, hi szen azok ban a ber kek ben is fő
erény a fél té keny ség és el hall ga tás volt. A szom szé dok azt mond ták
róla, hogy nem le he tett neki előre kö szön ni. A szel le mi emel ke dett -
ség ilyen cse kély sé gek ben mu tat ko zik meg.

Tu do má nyos mun kás sá gá nak rész le te zé sé re a bi o ló gia és mik ro -
bi o ló gia te rü le tén itt nincs keret, csak tő sza vak ban: még fi a ta lon al ko -
tott meg egy el mé le tet, amely ke mo ton el mé let néven ke rült a tu do -
mány ba. Ez az élet ke let ke zé sé nek mo dell je, amely talán mára érett be
annyi ra, hogy be le ke rül jön a világ tu do má nyos vér ke rin gé sé be.
Ennek egyik jele lehet a Na ti o nal Ge og rap hic c. fo lyó irat nem rég meg -
je lent cikke, amely ben – más tu dó sok is mer te té se közé be á gyaz va – a
ke mo ton el mé le tet is tár gyal ják. 1971-ben a té má ról meg je lent köny -
vé nek címe: Az élet prin cí pi u ma (Gon do lat - 1971) (ké sőbb 6 ki adást
ért meg), majd 2003-ban Ox ford ban és Ka na dá ban ki ad ták az angol

for dí tást is: The Prin cip les of Life (Ox ford Uni ver sity Press - 2003)
Még ke ve seb ben tud nak arról, hogy a 2000-es évek ele jén meg -

fi gyelt bi zo nyos je len sé ge ket a Mars fel szí nén, ame lyek egy értel mű -
en arra utal nak, hogy az un. sötét dű ne fol tok bel se jé ből in du ló két -
száz mé te res hosszú sá got is elérő fol tok víz fo lyás nyo mok. A tu do -
mány so ká ig ta gad ta még ezek után is víz je len lé tét a Mar son. Ma
ter mé sze te sen már köz tu dott dolog, csak éppen a fel fe de zők neve fe -

lej tő dött el. A fo lya mat kul csa min den bi zonnyal va -
la mi lyen pri mi tív bi o ló gi ai ak ti vi tás lehet, fel té te lez -
he tő va la mi fé le fo to szin te ti zá ló or ga niz mu sok meg -
lé te; egy ér de kes je len ség cso port a Mars fel szí nén.

Mint nagy ma ro si lakos a Bör zsöny adta le he tő -
sé gek kel is élt. Tú rá zott, bar lan gá szott, va dá szott,
is me ret ter jesz tő köny ve ket írt a ter mé szet ről.
2007-ben dísz pol gá ri cím mel is mer ték el köz ü gyek -
kel való tö rő dé sét Nagy ma ro son. Ham va it a Duna
fo gad ta be Ze be gény nél. A Mi hály-he gyen, ked venc
pi he nő jé nél em lék táb la őrzi a nevét. A Rigó-szik lát
Gánti ki lá tó nak ne vez ték el.

2009. áp ri lis 23-án hunyt el, fá jó an fi a ta lon, 76
éve sen, ami kor még szel le mi ereje tel jé ben volt. Vá cott
szü lő há zán tábla em lé kez tet rá, jó lenne, ha Nagy ma -
ros is tisz te leg ne em lé ke előtt egy ha son ló jel kép pel.

TTM

gánti Tibor professzor, akinek nem
lehetett előre köszönni

Gulyás László festménye
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A A vIZIMADArAKvIZIMADArAK ETETÉSEETETÉSE
A mél tán híres Duna-par tunk egyik vál toz ta tás ra ítélt té ma kö re!
Nem helyi prob lé ma, itt hon, kül föl dön na gyon ke ve sen tud ják,

hogy ami kor azt hisszük, se gí tünk a táp lá lá suk kal, va ló já ban ár -
tunk. Kü lö nö sen a ke nyér fé lék ve szé lye sek, de a szak iro dalom arra
buz dít, sem mit se ad junk nekik. Tud juk vi szont, mek ko ra öröm kap -
cso la tot épí te ni velük, ke res tünk tehát és ta lál tunk egy le he tő sé get!
Nem so ká ra mű köd ni fog a par ton egy, a ma da rak nak ad ha tó ele delt
kiadó au to ma ta. Rész le te seb ben a Fa ce bo ok ol da lun kon!

ÚÚJAbbJAbb bI LÉ TAbI LÉ TA AKCIóAKCIó!!
A ko ráb bi si ker te len volt, annak el le né re, hogy a tu laj do no sok -

nak mind össze egy kö ze pes mi nő sé gű kilós ke nyér árát kel lett volna
be fek tet ni ük, nyil ván ke ve sek hez ju tott el a le he tő ség híre. Most
azért szer ve zünk me gint, mert vál to zat la nul sok a kó bor ló kutya a
vá ros ban és a kör nyé ken, a gaz dik gyors meg ta lá lá sá hoz nél kü löz -
he tet len. A Laj tán túlra lá to ga tók em lé kez het nek, min den eb nyak -
ör vén meg ta lál ha tó. Rö vi den a hasz ná ról:

A be é pí tett chip fon tos  in for má ci ók kal se gí ti az ál la tor vost, kü -
lö nö sen  bal ese tek után, és a ha tó sá go kat a tu laj do nos azo no sí tá sá -
ban. Ha mel let te nincs a te le fon szá mot meg mu ta tó bi lé ta, a köz te rü -
le ten ta lált állat gaz dá já nak elér he tő sé gé hez chip le ol va só kell.
Drága mű szer, és miért hor doz nánk ma gunk kal? A jelen ál la pot ban
a se gí tő le ol va sót keres, majd az ál la tor vos nak kell te le fo nál nia
(hét vé gén, késő este, kora reg gel is), mert csak ő tud be lép ni az adat -
bá zis ba. Mind ez el fe lejt he tő, ha azon nal lát ha tó a te le fon szám. Egy
váci cég 820 Ft+ ÁFA-ért vál lal ja a hu szon öt mil li mé ter át mé rő jű fém
bi lé ta  gyár tá sát, ez a ked vez mé nyes ár mi ni mum har minc darab
meg ren de lé sé nél ér vé nyes. Ennél sok kal több ér dek lő dő re szá mí -
tunk!  A té ma kör megér egy esz me cse rét, a Máté Állat vé del mi Ala pít -
vány Fa ce bo ok ol da lán lesz le he tő sé günk.

AAJÁN DÉKJÁN DÉK LE oL vA SóKLE oL vA SóK
Dr. Dro bi lich János ál la tor vos négy le ol va sót ado má nyo zott az

ala pít vány nak, a kö zel jö vő ben ki he lyez zük őket, a hely szí ne ket, az
elér he tő sé ge ket nem so ká ra kö zöl jük. Na gyon kö szön jük!

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adó szá munk:18700767-1-13 - Bank szám la szá munk: 66000114-10109375 -KÖSZÖNJÜK!

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

Állatvédő sorok
civil szféra, sport Lámpás
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Nagymaros
védelméért Egyesület
2018-ban ötven nagymarosi lakos megalakította a NVE-t, melynek
kiemelt célja, hogy árvíz esetén a védelmi munkákat megszervezze,
elvégezze Nagymaros Város Önkormányzat megbízása alapján. A
védekezés felelőse a polgármester, a lebonyolításért az egyesület
veze-tősége felel. A sikeres védekezéshez szervezett társadalmi
összefogásra van szükség, mivel a mobil elemeket fel kell építeni. A
lakosság bevonása nélkül nincs árvízi védekezés! 
Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené
munkájával a védekezést. Fontos nyilvántartásba venni a jelentke-
zők elérhetőségét!. email: iroda@nmve.hu, telefon: 27/354-195

Támogassa adója 1%-val a helyi egyesületeket,
alapítványokat! Május 20-ig megteheti!

18680157-1-13 Cédrus Művelődési És Sport Egyesület 
19180148-1-13 Dunakanyar Fúvósegyüttes 
18687264-1-13 Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület 
19178549-1-13 Dunakanyar Motorcsónak Szabadidő Ifjúsági És
Tömegsport Alapítvány 
18709711-1-13 Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete 
18040300-1-13 Jeszenszky Alapítvány - A Korszerű Táncoktatásért 
18147524-1-13 Kerekegylet Egyesület 
18700767-1-13 Máté Állatvédelmi Alapítvány 
18701139-1-13 Misztrál Fesztivál Alapítvány 
18711949-1-13 Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány „Nafia" 
18673168-1-13 Nagymaros Futball Club 
18713570-1-13 Nagymaros Város Fejlesztésért Közhasznú Alapítvány
18695230-1-13 Nagymaros Városi Polgárőr Egyesület 
18688698-1-13 Nagymarosi Férfikórus Alapítvány 
18681897-1-13 Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány 
19182779-1-13 Nagymarosi Iskoláért Alapítvány 
19173290-1-13 Nagymarosi Motorcsónak Sport Egyesület 
19185222-1-13 Nagymarosi Óvodáért Alapítvány 
18138564-1-13 Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
18669103-1-13 Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány 
19836533-1-13 Nagymarosi Sportegyesület 
18669969 Pax Corporis Alapítvány 
18721034 Reménycsillag Gyermekeikért Alapítvány 
18715170 Vándor És Vackor Lovasterápiás Alapítvány 
18273689 Ybl Egyetemi Alapítvány

Lakossági 
virágültetés

Bucsi József kezdeményezésére pár héttel ezelőtt közel húsz
fiatal elindított egy városszépítő akciót. A vírushelyzet elle-
nére többen elmentek kaszálni, virágokat ültetni. A virá-

gokat is maguk ajánlották fel, többen étellel, anyagi segítséggel vagy
fizikai munkával segítették a hétvégi városszépítést. 

A város más részén is komoly összefogással kitakarítottak egy
turisták által gyakran látogatott útvonalat, a Kóspallagi út oldalát. A
szemétszedés eredményeképpen 93 zsák szemetet gyűjtöttek össze. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére tojá-
sokkal feldíszített fák fogadták húsvét ünnepe alkalmából mind a
hazaiakat, mind az idelátogatókat. Minden jó kezdeményezésért és
városszépítésért köszönet, tegyük minél többen!
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T isztelettel köszöntöm az Olvasót. Szilágyi Erzsébet
vagyok, engem bízott meg a polgármester úr a testület
egyetértésével a Nagymaros havilap szerkesztésével

ettől a hónaptól. 1992 és 1999 között már a szerkesztőbizottság
tagja voltam ennek az újságnak, szerkesztettem a Váci Hírnököt,
Vác város önkormányzatának lapját is. Köszönet Furucz
Anitának, aki hosszú évekig ellátta ezt a feladatot. Abban
bízom, hogy informatív, értékőrző, pozitív tartalmakkal fogja
szolgálni a lap kis városunkat. Lapzárta minden hónap 20-án.
Megjelenés minden hónap 5-én.

Anyakönyvi hírek március hó

SZÜLETTEK:

Illés Attila Csaba és Kiss Beáta fia: Áron

Heininger Ádám Károly és Madarász Kata fia: Ádám

Györgyike Attila és Füle Mária lánya: Katrin

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Marosi Richárd László és Oláh Brigitta, 

Valent Tamás és Csányi Adrienn

ELHALÁLOZTAK:

Hornyák Lajos (1942), Szomorjai László (1942), Maurer Jánosné

sz. Pericht Terézia (1936), Jung Károlyné sz. Rein Ágnes (1935),

Németné Gelányi Gabriella (1969), Kautz Józsefné

sz. Cziszler Hedvig (1924), Zoller Endre István (1957), Papp

István (1946), Lászlóffy-Gutt Ervin Mihályné sz. Szepesi Mária

(1951), Balogh Gáborné sz. Radics Gizella (1941)
Nagymaros, 2021. március 30.

Valentin Annabella s.k.

anyakönyvvezető

Manapság kevesen tudják, hogy a húsvét utáni első vasárnap-
nak is van neve. Hogy miért fehér? Ahogy a régiségben fel-

nőttkorban kereszteltek, manapság a felnőtt korukban megtérteket
is a nagyszombati szertartás alatt keresztelik. Fehér ruhájukat hús-
vét utáni vasárnapig viselték, innét az ünnep neve, egyben a húsvéti
ünnepkör zárónapja. A néphagyomány mátkálóvasárnapnak is
nevezi egy igen ősi hagyomány alapján. A mátkálás vagy komálás a
lányok szertartásos barátságkötése, ilyenkor komatálat küldenek

Hogy mi a húsvét, azt itt a földön egyedül az önmagára ébredt
meghasonlottság, egyedül a bűnbánó és Isten békéjére

szomjas szív sejtheti meg. „Az embernek
meleg csend kell, és hideg tumultust

adnak neki“ – írta Simone Weil. Nos,
pontosan ez a „meleg csend“: Isten
dicsőségének, föltámadásának, eljöve-
telének és minden egyes látogatásá-
nak elvéthetetlen ismertetőjegye.

Pontos ellentéte annak a „hideg tumul-
tusnak“, amit az ember oly gyakran kap,

s amit maga is olyan esztelen módon haj-
szol. Hogy ki részesül a húsvét „meleg csendjé-

ből“, személy szerint lehetetlen megnevezni. Egy bizonyos: senki
sincs kizárva belőle. De sokszor – s talán legtöbbször – épp azok

nyerik el, akik látszatra a legelhagya-
tottabbak, a legkevésbé érdemesek
rá. Ez a „melegítő csend“ nem ismer
konvenciókat, irgalmával áthág min-
den, mégoly véglegesnek tűnő
határt. Ő a végső virradat előszele. Ott
fújdogál, ahol akar. Az ember csak megta-
pasztalhatja érintését, de útjait ki nem für-
készheti. A végtelen Isten és a véges ember drámájában ez a kifür-
készhetetlenség Isten szeretetének örök előjoga. Megértenünk lehe-
tetlen, de bármelyikünk megbizonyosodhat róla, s ez a bizonyosság
nem csak a világ szeszélyeit és esetlegességeit, de belsőséges erejé-
vel még törvényeink bizonyosságát is véghetetlenül fölülmúlja.

PILINSZKY JÁNOS

Húsvét

Felelős kiadó:
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:         27/354-245

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt. 
2600 Vác, Lemez u. 2.

Felelős szerkesztő:
Szilágyi Erzsébet 
szilagyierzsebetgina@gmail.com
Telefon: 06-30/591-1519
Tharan-Trieb Marianne
olvasószerkesztő

A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE:
MINDEN HÓNAP 20.

Impresszum

Fehérvasárnap

egymásnak. Van rajta hímestojás, sütemény, gyümölcs, bor. A tálat
kisebb lányokkal küldték és választott barátnőjüket verssel köszön-
tötték. – Ki ne ismerné?
„Komatálat hoztam, föl is aranyoztam…“
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Áldott legyen a szív, mely hordozott, 

és áldott legyen a kéz, mely felnevelt.

Legyen áldott eddigi utad, 

és áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,

hogy másoknak is fénye lehess.

Legyen áldott a Nap sugara

és melegítse fel szívedet.

Hogy lehess meleget osztó forrás,

a szeretetedre szomjazóknak.

és legyen áldott támasz karod,

a segítségedre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad, 

minden hozzád fordulónak. 

Legyen áldást hozó kezed, 

azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,

légy vigasz a szenvedőknek.

Légy te áldott találkozás,

minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár,

minden hibád, bűnöd, vétked.

Hiszen aki megbocsátja,

végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás,

fájdalomban, szenvedésben.

Örömödben, bánatodban,

bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,

Őrizze meg kedvességed,

őrizzen meg Önmagadnak,

és a Téged szeretőknek.

RÉGI MAGYAR ÁLDÁS Fotó: Szabó Csaba

Május első vasárnapja
anyák napja
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