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Főtér

városi események

Március Tizenötödike a jövőről szól,
tiszta hangja a múltból üzen nekünk!
z idei március tizenötödikét a jár vány miatt csak online formában tudtuk megünnepelni, a negyedik osztályos tanulók
szavalatai és a polgármester úr ünnepi beszéde jelentette
idén az emlékezést, az ünnep üzenetét és a jövőbe vetett hitünket.
„Március tizenötödike szimbolikus nap mindannyiunk számára.
Egyformán jelképezi Magyarország távolabbi és közeli múltját, a rég
megküzdött, és a még előttünk álló megpróbáltatásokat.
Amikor őseink letelepedtek a Kárpát-medencében, akkor Európa
vagy talán a világ egyik legviharosabb szegletébe érkeztek. Olyan
helyre, amelyet időről-időre birodalmak hódító seregei igyekeznek
megszerezni és kirabolni. Történelmünk jobbára az ellenük vívott háborúk hosszú sorából, a megszállók elleni küzdelemből áll.
Március tizenötödike a magyar állhatatosság és szabadságvágy
ünnepe.
A reményé, és az abba vetett hité, amely a legkilátástalanabb
helyzetekben is az itt élők sajátja! Ez a hit adott és ad számunkra erőt,
hogy mindenkor, akár a világ legerősebb hatalmainak is felemelt fejjel a szemébe nézhessünk és az arcába merjük mondani, ha kell: ELÉG
VOLT! 1848 márciusában, akkori elnyomóink, a Habsburgok már a
második magyar forradalommal néztek szembe, és esélyük sem lett
volna a magyarok szabadságvágya ellen, ha nem hívnak segítségül ellenünk külföldről másokat. Sorban álltak a magyar határoknál a hódítók mindig is. Az összes azt hirdette magáról, hogy a testi-lelki megváltást hozta el számunkra, és a lánccsörgés, amit közben hallunk, az valójában a szabadság muzsikája! Ezt mi soha nem éreztük így, és nem
hisszük el ma sem!
Március tizenötödike az igazságra emlékeztet minket.
A magyarok soha senkit nem hurcoltak el a hazájából rabszolgának, ezért nem vagyunk hajlandóak mások bűnei miatt bűntudatot
érezni, és a bőrszíne miatt jónak vagy rossznak gondolni bárkit. Mi mindig igyekeztünk, és igyekszünk mindenkit a tettei és az érdemei alapján
megítélni, nem kitalált elvek vagy izmusok mentén! A történelem során
jellemzően mindenki, mindig valamiféle szabadságért küzdött, és ez így
van ma is. Van, aki azért a szabadságért háborúzik, amit másoktól
venne el – van, aki a sajátjáért, amit inkább megtartana! Sajnos, mintha
egyre többen azt akarnák, hogy összekeverjük a kettőt!
Március tizenötödike és szabadságharcaink sok egyébre is figyelmeztetnek minket.
Csak a korok és a módszerek változtak. A lényeg nem igazán. A világban különféle hatalmak küzdenek, és küzdöttek egymással az erőforrásokért, a jövőért. Csak ezt a tényt szem előtt tartva értelmezhetjük helyesen, hogy valójában mi történik körülöttünk a világban. A
Habsburgok idején labancoknak nevezték az idegen érdekek képviselőit, ma parlamenti pártjaik is vannak azoknak, akik világvállalatoknak és nagyhatalmaknak adnák oda az ország javait, és nem a saját
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A NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4.A OSZTÁLYOS
TANULÓI: PAPP ZSÓFIA, KIS LUKÁCS PÁL, BESSENYEI
ANNA ÉS JÓRÁSZ GELLÉRT PETŐFI VERSEKET SZAVALTAK.
FELKÉSZÍTŐ TANÁRUK BORNEMISZA ANGÉLA
honfitársainknak. Számukra a hatalom mindennél többet ér! Azzal vádolnak másokat, amiket ők maguk tettek korábban, és azt vetik a szemünkre, amit ők terveznek újra megtenni! Ismét privatizálnának, elherdálnának, idegeneknek adnának mindent, amiért az elmúlt évtizedben megdolgoztunk! Sorsdöntő időket élünk! Országunk boldogulását, jövőjét meghatározó kérdésekben kell előbb vagy utóbb, vagy
talán minden nap döntenünk! Ezek a kérdések egytől-egyig arról szólnak, hogy utódaink jövőjében akarunk-e hinni vagy ellentmondásos
eszmékben és blőd hazugságokban! Napjainkban dől el az is, hogy a
jövőben városaink harangját vagy idegen vallások papjainak énekét
halljuk-e majd! Korunk hódítói a pénzért és a lelkekért küzdenek:
igyekeznek összezavarni gyermekeink értékrendjét, családnak állítják
be a legfurcsább dolgokat, értéknek az értéktelent, értelmetlen nyűgnek a gyermeket, jámborságnak az önfeladást, jóságnak az ostobaságot, és szépnek sok mindent, ami csúf! Fel sem lehet sorolni hányféle
nemet találtak már ki, pedig olyanból csak kettő van: a férfi és a nő!
Március tizenötödike a jövőről szól, tiszta hangja a múltból üzen
nekünk.
Azt üzeni, hogy foglalkozzunk többet a gyermekeinkkel! Meséljünk nekik történelmünkről, az értékeinkről és a szabadságról. Nézzünk meg együtt régebbi filmeket, olyanokat, amelyekben még nem
afrikaiak az európai királyok, és nem választanak minduntalan saját
nemükből párt maguknak a főhősök sem. 1848 hősei, ahogy összes
szabadságharcunk mártírjai is, az életüket adták gyermekeik jövőjéért. Az, hogy mi most szabadon dönthetünk a mi gyermekeink jövőjéről, az az ő kiontott vérük árán lehetséges! Ennek szellemében kell élnünk, és ezt a felelősséget kell majd a gyermekeinknek tovább adnunk.” – zárta ünnepi megemlékezését Heinczinger Balázs.
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Megoldódni látszik a szálloda
harminc éve húzódó ügye – interjú
a polgármesterrel
orozatot tervezünk, minden lapszámban a testület egy
tagjával interjút készítünk. Elsőként a polgármesterrel,
aztán az alpolgármesterrel, majd a bizottsági elnökökkel, aztán a testület többi tagjával. Szándékunk, hogy jobban
megismerjék őket, víziójukat a településről, terveiket.
Önnel kezdjük a beszélgetést, mivel a járvány miatt különleges felhatalmazásban mindenben egyedül kell döntenie lassan egy éve.
Igen, ez egy olyan helyzet, amire nem lehetett felkészülni. Az első
olyan polgármester vagyok a városban, akinek egy kitartó és kiszámíthatatlan vírus diktálja a mindennapokat. Átír mindent, és nem engedi,
hogy úgy dolgozzunk, ahogyan szeretnénk, és azt tegyük, amit elterveztünk. Azt tudtam, hogy mély vízben kell úsznunk, de arra nem számítottam, hogy nem csak ennyire mély, de ilyen jeges is lesz.
Hogyan tartja a kapcsolatot a város lakosaival és a képviselőkkel?
A legnagyobb nehézséget a személyes találkozások hiánya okozza. A testületi tagokkal is kevés a személyes kapcsolat, bár fontos kérdésekben kikérem a véleményüket telefonon, levélben vagy online
meeting keretében. A hivatal sincs könnyű helyzetben, hiszen a kollégák 70%-a COVID-19 fertőzött lett, így be kellett zárni, csak otthonról
tudnak dolgozni, azt sem tudjuk, hogy meddig. Ez is lelassítja a folyamatokat.
Remélem, hogy a Facebook fogyasztókon kívül is eljutnak az üzenetek a csendes többséghez, mert egy hangos kisebbség az online térben látszólag uralni akarja a véleményformálást. Hiszek a személyességben, de ez a mostani helyzetben sajnos sok esetben nem kivitelezhető. Se lakossági fogadóóra, se lakossági fórum, se a kampány alatt
megtapasztalt utcafórumok keretében nem tudom most a személyes
kapcsolatokat ápolni, fenntartani. Ha tudnám, akkor biztos vagyok
abban, hogy sok pletyka, félreértés, félrevezetés kiküszöbölhető
lenne, és mindenre tudnék választ adni. A Facebook szerintem nem a
megfelelő mód. Nem is vagyok a híve, talán egy virtuális várost el lehetne úgy vezetni, de egy valóságosat nem.
Nehezített a terep, ennek ellenére sokan azt várják, hogy látható
eredmények szülessenek, a veszélyhelyzet nehézségeitől függetlenül.
Szerintem igazuk van, örülök az ilyen elvárásoknak. Az persze más
kérdés, hogy mekkora realitása van most ezeknek, de ez legyen a mi
gondunk. Azt látom, hogy a körülményekhez mérten jól teljesítünk.
Mi az, amit eredménynek tart ebből a másfél esztendőből?
Költségvetésünk az elvonások ellenére stabil volt 2020-ban, a
2021-es csonka év költségvetése is biztató. A lehetőségeink most
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kezdenek majd kibontakozni. A pályázatokat még csak most írják ki,
utána fogunk tudni pályázni.
A turisztikai fejlesztéseknél továbbra is abban hiszek, hogy régióban kell gondolkodnunk, mert hasonló feladatokkal és nehézségekkel
küzdenek a szomszéd települések vezetői is. Ennek érdekében mi, polgármesterek (Nagymaros, Kismaros, Verőce, Szokolya, Kóspallag)
mindennapos kapcsolatban vagyunk egymással.
A turizmust fejleszteni kell, de úgy, hogy közben ne váljon élhetetlenné a település az itt lakók számára. Mindannyian a közösségi közlekedésre, a vonatra és a hajóra szeretnénk terelni a látogatókat, hiszen
kevés a parkoló és véges a befogadó kapacitás.
Vállalkozói szemléletet kell vinni az önkormányzati munkába,
ami azért nem egyszerű, mert a dolgok átfutása nagyon lassú, nehézkes, szigorú jogszabályokhoz kötött.
Megvásároltuk a Fő téren, a művelődési ház mellett álló ingatlant,
a „Bethlen házat”, ahová szolgáltatások sokaságát szeretnénk telepíteni, hála Istennek, nagyon sok leendő bérlő és vállalkozó érdeklődik.
Annak az épületnek a város számára bevételt kell generálnia, ezért a felújítás után a helységeit bérbe adjuk. A sok jelentkező azt mutatja, hogy
ebben fantáziát nem csak a városvezetők láttak, hanem a vállalkozók is.
A Mátyás étkezdét is jobban ki kell használnunk, jó helyen van, a
MÁV új lépcsőt és liftet is tervez a vasút fölötti oldalon a Magyar utcában, így az ide érkezőket a Mátyás étkezdének mindenképpen ki kell
tudnia szolgálni. Nagyobb forgalom esetén ott új munkahelyeket tudunk teremteni. A Maros Kft. szolgáltatásait is ki kell bővítenünk, ott
is kell létszámot növelni, hiszen a városképet mindenképpen javítani
kell. Ebben számos jó kezdeményezés született a tavasz beköszöntével.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Itt szeretnék köszönetet mondani Ivor Andrásnénak, a német
nemzetiségi kisebbség képviselőjének, aki élen jár ebben a munkában. Önkéntesek kezdeményezésére egyre több közterületünk szépült meg belterületen és külterületen egyaránt. Köszönet jár érte a
szer vezőknek! Ezúttal is kérek minden háztulajdonost, hogy a portája körül tartson rendet. Fontos, hogy Nagymaros egy takaros
város képét mutassa.
Milyen egyéb fejlesztésekben gondolkodnak?
Mint korábban is említettem, a vállalkozói szemléletet kell meghonosítanunk. Ennek érdekében az egyik első megoldandó feladat,
a ránk maradt „munkásszálló” jó feltételekkel, megbízható befektetővel történő hasznosítása volt. Az épület, amiben mi soha nem a
nyűgöt, hanem lehetőséget láttunk. Az egykori erőműépítés nyomán akkor új szállót örököltünk, ami az elmúlt évtizedek során igencsak leromlott. Még az állagát sem sikerült méltó módon megóvni,
sok helyen beázott.
Nem szeretném elkiabálni, de végre megoldódni látszik a szálloda harminc éve húzódó ügye.
Remélem, hogy a sok egyeztetés és tárgyalás gyümölcsöző eredményt hoz. Célunk, hogy ne csak történjen vele végre valami,
hanem hogy munkahelyeket is teremtsünk, kiszolgáljuk a turisztikai
szükségleteket, és biztos, kiszámítható, hosszú távú adóbevételt realizáljunk belőle, nem beszélve az eladásból származó összeg nyújtotta lehetőségekről.
Amint révbe jut ez az ügy, természetesen részletesen beszámolunk minden fórumon erről is.

Nem mondtunk le a termálkút megfúrásáról sem, amihez a jogunk továbbra is megvan, de ehhez az ügyhöz is úgy állunk, hogy a
kút tulajdonjoga a városé maradjon. Olyan befektető tehát nem
jöhet számításba, aki a területet a fúrási engedélyezési joggal együtt
kívánja megvásárolni.
Ennek az évnek az is a feladata, hogy kidolgozzuk a településfejlesztési stratégiát, - amibe a lakosságot mindenképpen be fogjuk
vonni - hogy 2022-től eszerint lehessen ter vezni és fejleszteni.
A Duna-parti, 2017-ben elnyert pályázatból (1 milliárd) még
csak a megvalósítási tanulmány készült el, most azon dolgozunk,
hogy lehívható legyen a támogatás egy újabb részlete az engedélyezési és kiviteli ter vek elkészítéséhez. Amint ez megvan, utána következhet a kivitelezési szakasz, amihez még a fennmaradó keretre is
szükségünk lesz. Bízom benne, hogy nem kell sokat várnunk. Folyamatosan tárgyalunk a Cédrus Egyesülettel a ter vezett sportcsarnok
megvalósulásáért.
Ter vünk, hogy szerethető, élhető kisváros szülessen, az itt lakók
jól érezzék magukat, jó légkörben, együtt tudjunk munkálkodni a
városért.
Közszereplőként el kell fogadnom a kritikákat, de rágalmazást,
becsületsértést nem kell eltűrnöm. Én ezt a munkát azért vállaltam,
mert „jót tenni jó”, közösségi ember voltam mindig. Õszinteség,
egyenesség, hazaszeretet, lokálpatriotizmus, családszeretet, hagyományok tisztelete a fő vezérlő elveim. Tudom, hogy a város lakói
döntő többségben ugyanezen értékek mellett állnak ki.

Dsida Jenő: Tekintet nélkül
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,
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súlyos, vérező kövek,
de néha röppen sóhaj is,
szeretet is, rózsa is.
És este a tűzhely mellett,
vagy szuronyos zsandárok 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.

SZE

ÉLJEN MÁJUS ELSEJE!
Tudta-e?
Május 1. katolikus ünnep, Szent József, a munkások védőszentje tiszteletére. Az emléknapot
XII. Pius pápa 1955. május 1-jén rendelte el
Jézus ács foglalkozású nevelőapjára emlékezve. Ugyanakkor Szent József az apák védőszentje 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.
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Kisbíró

az önkormányzat hírei
NAV TÁJÉKOZTATÁS- GÉPJÁRMŰADÓ
„Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gépjárműadóval 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 határidőkről
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, 1003200001079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó
bevételi számlára. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket.

A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó
kivetésénél.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel
továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.”

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 vasútvonalon egyes járatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Új automata pénzfelvevő lesz a Városháza bejáratánál.
A múlt héten az önkormányzatnál járt az OTP Bank tervező kollégája és felmérte az ATM új helyének kialakítását. Remélhetőleg
minél hamarabb kihelyezik a Városháza bejáratánál, így az egészségházban egy helyiség felszabadul.
Előző számunkban részletes írás jelent meg a házhozmenő lomtalanításról.
Emlékeztetőül: lomtalanítási
igények leadása 2021. április
23-ig. Igényét csak eddig az
időpontig nyújthatja be
Nagymaroson, amennyiben közüzemi díjhátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás várható időpontja: 2021. április 12. és
május 22. között.
www.zoldhid.hu

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

Nagymaros - www.nagymaros.hu

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 bokros, 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, zártkerti övezete.
A tevékenységet irányító és felelős személy: Tóth Zoltán
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az önkormányzat hírei

Egészségház
z egészségház felújítása ősszel kezdték, azóta a rendelés a
Csillag utcában van. Megkérdeztük Borbély Levente projektvezetőt, 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.
S Z E.

A

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 alkalmase az egyén plazma-adására terápiás célból. Egyéb hasonló kérdésekben az OVSZ tud felvilágosítást adni (0627/301-455, 0627/301-454).
Köszönettel minden véradónak: dr. Hajnal Katalin

Járvány
ár most több mint egy éve meghatározza a mindennapjainkat, személyes kapcsolatainkat a járvány. Száz éve, a spanyolnátha óta nem látott a világ ilyen pandémiát.
Utánajártunk, hogy hogyan zajlik itt helyben az oltás.
Január 31-én kapták meg a regisztrációs központból a háziorvosok 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 biztosítani. 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

M

6

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 személyesen 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.
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gondolatok a távoktatásról
mikor 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 nehézségek 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 rendhagyó 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 sincsenek könnyű helyzetben. Az iskolatitkárok, pedagógiai
asszisztensek, technikai dolgozók is aktívan kivették a részüket a
rendhagyó munkából. Köszönet a szülőknek is, akik erőn felül tanulnak otthon a gyerekekkel, sokszor több gyerekkel egyszerre,
sokan munka mellett. Egyre több családban jelenik meg a betegség,
így nagyon nehéz az otthoni tanulást zökkenőmentesen megvalósítani. 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 becsületesen, 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 kikapcsolják a hangszórót az online órán, ha sír a kistesó vagy ugat a
kutya.

A

Í gY

Sok segítséget kaptunk, és a jó együttműködés folytatódott a
külső szervezeteinkkel is. Az önkormányzattal, a gyerekjóléti szolgálattal, 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 sikerült, közben a távolságtartásra figyelve a lelkek közelebb kerültek
egymáshoz.
Együttérzünk azokkal, akiknél a betegség komolyan bekúszott a
család életébe. Kívánjuk, hogy mihamarabb megnyugvást találjanak, a betegek meggyógyuljanak, erőre kapjanak.
Az utóbbi egy évben gyökeresen megváltozott minden körülöttünk. Reméljük, hogy lassan visszatérhetünk a régi életünkhöz,
immáron új emberként.
Mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra!
Zoller Csabáné
igazgatóhelyettes

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/

TELT A KArANTÉNoM

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 állatokkal, 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.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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A Zöld Dunakanyar Program keretében
madárodúkat adományozott
az óvodáinknak Szabó Csaba
zázötven madárodút kaptak a váci és
környékbeli óvodák a Zöld
Dunakanyar Program részeként, és
most intézményei számára Heinczinger
Balázs, Nagymaros polgármestere is átvehette Szabó Csabától a szervezet adományát. A pandémia miatt bezárt óvodák
helyszíne helyett az önkormányzat bejáratában vehette át a polgármester az ajándékokat.
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 agrárminiszter, Rétvári Bence, a térség
országgyűlési képviselője és Kiss László, az
Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója jelenlétében mutatta be Szabó Csaba, a projekt
ötletgazdája az elkészült 150 adományozásra szánt madárodút.

S

SZABÓ CSABA ÁTADTA A MADÁRODÚKAT

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 programba bevonják a térség önkormányzatait,
hogy közösen tegyenek a Dunakanyar
levegőjének, vizeinek és környezetének
tisztaságáért.

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!
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Für Lajosra emlékezünk
ür Lajos történész, hadügyminiszter, ‘56-os
forradalmár, Nagymaros köztiszteletben
álló Lajos bácsija most lett volna 90 éves.
Kevés szó esett a tavalyi évben azokról a politikusokról, akiknek a szerepvállalása nélkül a rendszerváltoztatás nem jöhetett volna létre. Nem
csak azért kell rájuk emlékezni, mert történelmi
szerepük volt, hanem azért is, mert olyan minőséget képviselt közülük jónéhány, melyet a mai,
fiatal politikus generáció nem árt, ha megismer.
Õk nem karrierből, nem anyagi haszonlesésből
vállalták a feladatot, hiszen még a kommunista
diktatúra idején elég nagy kockázattal járt Monoron, Lakitelken jelen lenni, Erdélyért, a falurombolás ellen tüntetni, az akkori hatalommal szemben fellépni. Aztán vállalták azt, hogy iszonyatos
árral szemben nemzeti, keresztény értékek mentén újjáépítsenek egy végletekig eladósított, kifosztott, reményvesztett országot.

F

Ennek az iszonyú nehéz küzdelemnek élharcosa volt Für Lajos,
aki élete utolsó évtizedeit Nagymaroson élte, a Duna-parton együtt
zsákolt velünk árvíz idején, mindenkihez volt egy kedves szava, dolgozószobájának lámpája késő éjszakába nyúlóan jelezte, hogy kedvenc időtöltésével, történelmi kutatással foglalkozik. Ha megélte
volna, nemrég töltötte volna be a kilencvenedik születésnapját. Ezt
nem feledve egy emlékkönyv jelent meg tiszteletére Önarckép címmel a minap.
„...Különösen erősen kötődöm ahhoz a néphez, amelynek tagja
vagyok – a magyarsághoz. Nemcsak az országon belüli magyarsághoz, hanem a határokon túli kisebbségi magyarokhoz is.(...) Nagyon
kötődöm a hagyományainkhoz, történelmünkhöz, a múlthoz, a múlt
értékeihez.(...) Becsülöm az egyházamat, mert ebben a szellemben,
így neveltek”– vallja önéletírásában.
Egyházasrádócon, ebben a pici Vas megyei falu paraszti világában nevelkedett, hozta magával a tiszta, logikus gondolkodást, az ellentmondást nem tűrő, problémamegoldó képességet, az elvhűséget,
a kitartást, a dolgok jobbítani akarását.
Iskoláit Egyházasrádócon kezdte, a csurgói gimnáziumban 1949ben érettségizett, mint paraszt gyermeket felvették a debreceni egyetem tanár szakára, és Szabó István egyetemi tanár maga mellé vette tanársegédnek azonnal az egyetem elvégzése után, 1955-öt írtak akkor.
1956. október 23-án három órával korábban kezdődtek a forradalom eseményei a kálvinista Rómában, mint Pesten. A Debreceni
Forradalmi Bizottmány titkári feladatait látta el, november 3-a után
letartóztatás, majd menekülés Ausztrián át Franciaországba, majd
haza. Kemény évek következtek, mert az egyetemre nem mehetett
vissza, könyvtáros lehetett, majd általános iskolában taníthatott, de

ezt is kegyelemként élte meg, hiszen sokkal kevesebbért akasztottak,
nem is keveseket. 1978-ig múzeumban kutathatott, majd a nyíregyházi főiskolán, később Egerben tanított, 1987-ben az ELTE docense,
1990-ben egyetemi tanára. Hatvan évesen került kutató tudósként
abba a pozícióba, melyet megérdemelt volna sokkal korábban, ha
nem lettek volna ‘56-os „bűnei”. A rendszerváltoztatás évében vagyunk! Történészi munkásságát számos, azóta is alapműnek számító
kötete jelzi, melyek közül legjelentősebbek a Magyar sors a Kárpátmedencében, valamint a Búcsú a parasztságtól.
1987 – Lakitelek „az elszántság, az önmérséklet és a lelki töltekezés nagy alkalma volt. Évtizedek óta az első. Talán ötvenhat óta először: a szabadság pillanata.” (Bíró Zoltán) A Lakitelki Nyilatkozat
megfogalmazói között van, MDF alapító, 1989-ben az MDF köztársasági elnökjelöltje. Elkezdődött a politikai pályafutása. „Két nagy élménye volt az életemnek. Az egyik, a legnagyobb, az 1956 volt.
Csoda. Magyar történelmi tünemény. A másik a Magyar Demokrata
Fórum volt. Az életemet jelentette, ezt a kései életemet. Hiszen előtte
évtizedeken át készült rá az ember. Nem tudta, hogy lesz. Nem tudta,
hogy az lesz. De akarta, szerette volna.” 1990. MDF győzelem, megalakul az Antall kormány, hadügyminisztere Für Lajos. Két nevezetes
nap még az életében, “91 februárjában aláírta a Varsói Szerződés
megszűnéséről szóló dokumentumot, majd “91. június 30-án este ő
jelentette be a televízió esti híradójában: „ma délután három órakor
Silov altábornagy úr személyében elhagyta az utolsó szovjet
katona is Magyarország földjét. Szabad az ország!” A 94-es
választások óriási csalódást
okoztak azoknak, akik a rendszerváltoztatástól oly sokat reméltek, így a politikától visszavonult, nagymarosi otthonában élete végéig legnagyobb
szenvedélyének élt, a magyar
agrárium és parasztság elmúlt
évszázadainak felkutatásában
szerzett elévülhetetlen érdemeket.
Egyházasrádócon a művelődési központ az ő nevét viseli,
állandó kiállítás emlékezik meg
a falu legnagyobb szülöttjéről,
aki paraszti sorból, nehezített
akadályok leküzdésével került
az Ország Házába és lett sorsfordítója történelmünknek.
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gánti Tibor professzor, akinek nem
lehetett előre köszönni
lőző lapszámunkban Kovács T. István felidézte különleges olvasmányai között Gánti Tibor írásaiból azokat a részleteket,
melyek Váchoz, szülővárosához kötődnek. Jelen írásunkban
arról a tudósról szeretnénk megemlékezni, akit a tudományos világ
csak most kezd felfedezni, hiszen nemrégiben jelent meg a National
Geographic c. folyóiratban egy olyan cikk, mely az élet keletkezésével foglalkozott, és számos tudós mellett Gánti neve is jelen van. A
kemoton elmélet, melynek alapjait 1952-ben fektette le, most ismét
a tudományos világ látószögébe került.
A fiatalok már nem tudják, az idősebbek meg nem felejtik, hogy
élt Nagymaroson évtizedekig egy szerény, visszahúzódó, de annál
nagyobb tudású ember a Rákóczi út 46. szám alatt. Tudományos
eredményei nem jutottak el a helyi köztudatba, ő ennél magasabb
régiókban mozgott. Nagyobb baj, hogy a tudományos élet megfelelő
területeire sem jutott el eléggé, hiszen azokban a berkekben is fő
erény a féltékenység és elhallgatás volt. A szomszédok azt mondták
róla, hogy nem lehetett neki előre köszönni. A szellemi emelkedettség ilyen csekélységekben mutatkozik meg.
Tudományos munkásságának részletezésére a biológia és mikrobiológia területén itt nincs keret, csak tőszavakban: még fiatalon alkotott meg egy elméletet, amely kemoton elmélet néven került a tudományba. Ez az élet keletkezésének modellje, amely talán mára érett be
annyira, hogy belekerüljön a világ tudományos vérkeringésébe.
Ennek egyik jele lehet a National Geographic c. folyóirat nemrég megjelent cikke, amelyben – más tudósok ismertetése közé beágyazva – a
kemoton elméletet is tárgyalják. 1971-ben a témáról megjelent könyvének címe: Az élet princípiuma (Gondolat - 1971) (később 6 kiadást
ért meg), majd 2003-ban Oxfordban és Kanadában kiadták az angol

E

Gulyás László festménye
fordítást is: The Principles of Life (Oxford University Press - 2003)
Még kevesebben tudnak arról, hogy a 2000-es évek elején megfigyelt bizonyos jelenségeket a Mars felszínén, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy az un. sötét dűnefoltok belsejéből induló kétszáz méteres hosszúságot is elérő foltok vízfolyás nyomok. A tudomány sokáig tagadta még ezek után is víz jelenlétét a Marson. Ma
természetesen már köztudott dolog, csak éppen a felfedezők neve felejtődött el. A folyamat kulcsa minden bizonnyal valamilyen primitív biológiai aktivitás lehet, feltételezhető valamiféle fotoszintetizáló organizmusok megléte; egy érdekes jelenségcsoport a Mars felszínén.
Mint nagymarosi lakos a Börzsöny adta lehetőségekkel is élt. Túrázott, barlangászott, vadászott,
ismeretterjesztő könyveket írt a ter mészetről.
2007-ben díszpolgári címmel ismerték el közügyekkel való törődését Nagymaroson. Hamvait a Duna
fogadta be Zebegénynél. A Mihály-hegyen, kedvenc
pihenőjénél emléktábla őrzi a nevét. A Rigó-sziklát
Gánti kilátónak nevezték el.
2009. április 23-án hunyt el, fájóan fiatalon, 76
évesen, amikor még szellemi ereje teljében volt. Vácott
szülőházán tábla emlékeztet rá, jó lenne, ha Nagymaros is tisztelegne emléke előtt egy hasonló jelképpel.
TTM
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Állatvédő sorok
A vIZIMADArAK ETETÉSE
A méltán híres Duna-partunk egyik változtatásra ítélt témaköre!
Nem helyi probléma, itthon, külföldön nagyon kevesen tudják,
hogy amikor azt hisszük, segítünk a táplálásukkal, valójában ártunk. Különösen a kenyérfélék veszélyesek, de a szakirodalom arra
buzdít, semmit se adjunk nekik. Tudjuk viszont, mekkora öröm kapcsolatot építeni velük, kerestünk tehát és találtunk egy lehetőséget!
Nemsokára működni fog a parton egy, a madaraknak adható eledelt
kiadó automata. Részletesebben a Facebook oldalunkon!

ÚJAbb

bI LÉ TA AKCIó !

A korábbi sikertelen volt, annak ellenére, hogy a tulajdonosoknak mindössze egy közepes minőségű kilós kenyér árát kellett volna
befektetniük, nyilván kevesekhez jutott el a lehetőség híre. Most
azért szer vezünk megint, mert változatlanul sok a kóborló kutya a
városban és a környéken, a gazdik gyors megtalálásához nélkülözhetetlen. A Lajtán túlra látogatók emlékezhetnek, minden eb nyakör vén megtalálható. Röviden a hasznáról:

A beépített chip fontos információkkal segíti az állator vost, különösen balesetek után, és a hatóságokat a tulajdonos azonosításában. Ha mellette nincs a telefonszámot megmutató biléta, a közterületen talált állat gazdájának elérhetőségéhez chip leolvasó kell.
Drága műszer, és miért hordoznánk magunkkal? A jelen állapotban
a segítő leolvasót keres, majd az állator vosnak kell telefonálnia
(hétvégén, késő este, kora reggel is), mert csak ő tud belépni az adatbázisba. Mindez elfelejthető, ha azonnal látható a telefonszám. Egy
váci cég 820 Ft+ ÁFA-ért vállalja a huszonöt milliméter átmérőjű fém
biléta gyártását, ez a kedvezményes ár minimum harminc darab
megrendelésénél ér vényes. Ennél sokkal több érdeklődőre számítunk! A témakör megér egy eszmecserét, a Máté Állatvédelmi Alapítvány Facebook oldalán lesz lehetőségünk.

AJÁN DÉK

LE oL vA SóK

Dr. Drobilich János állator vos négy leolvasót adományozott az
alapítványnak, a közeljövőben kihelyezzük őket, a helyszíneket, az
elérhetőségeket nemsokára közöljük. Nagyon köszönjük!

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adószámunk:18700767-1-13 - Bankszámlaszámunk: 66000114-10109375 -KÖSZÖNJÜK!

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Nagymaros
védelméért Egyesület

Lakossági
virágültetés

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 jelentkezők elérhetőségét!. email: iroda@nmve.hu, telefon: 27/354-195

ucsi József kezdeményezésére pár héttel ezelőtt közel húsz
fiatal elindított egy városszépítő akciót. A vírushelyzet ellenére többen elmentek kaszálni, virágokat ültetni. A virágokat is maguk ajánlották fel, többen étellel, anyagi segítséggel vagy
fizikai munkával segítették a hétvégi városszépítést.

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

B

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 tojásokkal feldíszített fák fogadták húsvét ünnepe alkalmából mind a
hazaiakat, mind az idelátogatókat. Minden jó kezdeményezésért és
városszépítésért köszönet, tegyük minél többen!

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
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Húsvét
ogy 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, eljövetelének és minden egyes látogatásának elvéthetetlen ismertetőjegye.
Pontos ellentéte annak a „hideg tumultusnak“, amit az ember oly gyakran kap,
s amit maga is olyan esztelen módon hajszol. Hogy ki részesül a húsvét „meleg csendjéből“, személy szerint lehetetlen megnevezni. Egy bizonyos: senki
sincs kizárva belőle. De sokszor – s talán legtöbbször – épp azok

H

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,

nyerik el, akik látszatra a legelhagyatottabbak, a legkevésbé érdemesek
rá. Ez a „melegítő csend“ nem ismer
konvenciókat, irgalmával áthág minden, mégoly véglegesnek tűnő
határt. Ő a végső virradat előszele. Ott
fújdogál, ahol akar. Az ember csak megtapasztalhatja érintését, de útjait ki nem fürkészheti. A végtelen Isten és a véges ember drámájában ez a kifürkészhetetlenség Isten szeretetének örök előjoga. Megértenünk lehetetlen, de bármelyikünk megbizonyosodhat róla, s ez a bizonyosság
nem csak a világ szeszélyeit és esetlegességeit, de belsőséges erejével még törvényeink bizonyosságát is véghetetlenül fölülmúlja.
PILINSZKY J ÁNOS

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.

T

Valent Tamás és Csányi Adrienn
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anyakönyvvezető

Fehérvasárnap

M

anapság kevesen tudják, hogy a húsvét utáni első vasárnapnak is van neve. Hogy miért fehér? Ahogy a régiségben felnőttkorban kereszteltek, manapság a felnőtt korukban megtérteket
is a nagyszombati szertartás alatt keresztelik. Fehér ruhájukat húsvét 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

egymásnak. Van rajta hímestojás, sütemény, gyümölcs, bor. A tálat
kisebb lányokkal küldték és választott barátnőjüket verssel köszöntötték. – Ki ne ismerné?
„Komatálat hoztam, föl is aranyoztam…“

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Május első vasárnapja
anyák napja
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

