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Főtér

2 2021. május – 5. szám

Ez úttal Hadi Tamás al pol gár mes tert ke res tük meg, hogy
szá mol jon be arról, ho gyan látja a vá lasz tás óta el telt idő sza -
kot és benne saját fe la da tát. 

Ho gyan tudja össze e gyez tet ni a tár sa dal mi al pol gár mes -
ter sé get a mun ká já val? 

– 2007 óta dol go zom a Pi ra mis Épí tő ház Kft. gödi köz pont já -
ban, ahol üze mel te té si ve ze tő va gyok. A cég nél je len leg 150 fő dol -
go zik, az egyik te lep he lyünk Nagy ma ro son ta lál ha tó. Mun kám
révén benne va gyok a vál lal ko zói kör for gás ban, jól is me rem a helyi
vál lal ko zó kat, akik rend sze re sen el mond ják vé le mé nyü ket a köz -
élet tel kap cso lat ban. Aho gyan a vá lasz tá si ered mé nyek is mu tat ták,
na gyon sokan érez tük úgy, hogy vál to zás ra van szük ség. Töb bek fel -
ké ré sé re ezért is in dul tam kép vi se lő nek, hogy elin dít sunk egy új fo -
lya ma tot és ta pasz ta la ta im mal se gí te ni tud jam a város fej lő dé sét. A
pol gár mes ter úr fel kért, hogy vál lal jam el tár sa dal mi meg bí za tás -
ban az  alpolgármesterséget, me lyet a tes tü let 5:3 arány ban tá mo ga -
tott, így öröm mel el fo gad tam.

Hogyan lát rá ilyen ko moly el fog lalt ság mel lett a város
éle té re?

– Igyek szem rá lát ni min den vá ro sun kat érin tő fe la dat ra, ami
munka mel lett ter mé sze te sen na gyon idő i gé nyes.

Az al pol gár mes te ri - kép vi se lői fe la dat kö röm ha té kony el lá tá sa
ér de ké ben a vá lasz tá sok óta eddig min den tes tü le ti és min den bi -
zott sá gi ülé sen részt vet tem, hogy minél több in for má ció bir to ká -
ban le gyek. Saj nos a pan dé mia ke resz tül húz ta ter ve in ket, több te rü -
le ten aka dá lyok ba üt kö zünk, a fo lya ma tok le las sul tak, a pá lyá za ti
le he tő sé gek be szű kül tek. Tes tü le ti meg be szé lé se ket azóta is rend -
sze re sen tar tunk. A pol gár mes ter úr lé nye ges kér dé sek ben ki ké ri a
vé le mé nyün ket, egyez tet a kép vi se lő tes tü let tag ja i val, de a je len le gi
hely zet ben egye dül kell vállalnia a döntés felelősségét. A tes tü le ti
egyez te té se ken kívül rend sze re sen részt ve szek tár gya lá so kon, kü -
lön bö ző, a város fontos kér dé se it érin tő meg be szé lé se ken. Több -
ször egyez tet tünk a Rá kóc zi út fe lú jí tá sa során a ki vi te le ző vel és
szak em be rek kel, több meg be szé lést tar tot tunk az Egész ség ház la -
kó i val a fe lú jí tá si mun ká la tok kal kap cso la to san, a Maros Kft. ügy ve -
ze tő jé vel rendszereen beszélgetünk az ak tu á lis mun ka fo lya ma tok -
ról és a cég fej lesz té sé nek le he tő sé ge i ről. A szál lo da hasz no sí tá sa
kap csán több le het sé ges be fek te tő vel is tár gyal tunk és be jár tuk az
épü le tet. Je len leg két cégtől várunk értékbecslést, ez után lehet meg -
hir det ni az in gat lan eladását. A fo lya ma tot elin dí tot tuk.

Az Önkor mány zat áp ri lis ban fel mond ta a Mo tor csó nak Egye -
sü let bér le ti szer ző dé sét, ami a város tu laj do ná ban lévő egyik le gér -
té ke sebb te rü le te. A ko ráb bi 100 mil li ós strand pá lyá zat má so dik
üte me ként elő i rá nyoz tak egy 180 mil li ós strand-gaszt ro pá lyá za tot,
amit a pan dé mia miatt eddig nem írtak ki. Bí zunk benne, hogy ha ma -
ro san ezt a má so dik üte met is ki ír ják és ebben az eset ben ter ve ink
sze rint egy strand-gaszt rob lok kot sze ret nénk ki a la kí ta ni te ra szok -

kal. Ez az ön kor mány za ti be ru há zás a jö vő ben je len tős ár be vé telt
hoz hat a vá ros nak.

Mi lyen mun ka meg osz tás ban dol goz nak, van-e olyan te -
rü let, ame lyet önál ló an visz?

– A fe la da tok több sé gén kép vi se lő tár sa im mal és a pol gár mes ter
úrral együtt dol go zunk. Még az előző vá ros ve ze tés ide jén la kos sá gi
alá í rás gyűj tés sel együtt kez de mé nyez tük a par ko lá si ren de let mó -
do sí tá sát, amit az ak ko ri tes tü let le sza va zott. Ezért a par ko lá si ren de -
let mó do sí tá sá nak ter ve ze tét be nyúj tot tam a je len le gi tes tü let nek még
ta va ly, de a pan dé mia miatt ez a fo lya mat egy e lő re me ga kadt.

Ősszel egyez tet tem a váci pol gár mes ter asszonnyal, ki bé rel tük
a lomb szí vó au tó ju kat és ezzel si ke rült meg tisz tí ta ni a Duna part egy
ré szét a le hul lott le ve lek től. Ter ve ink kö zött sze re pel, hogy a Maros
Kft. pá lyáz zon egy ilyen au tó ra.

Kez de mé nye zé sem mel egy ré geb ben fel me rült la kos sá gi igény -
nek sze ret nék ele get tenni, mi sze rint egy 5000 fős vá ros ban bő ví te -
ni kel le ne a vá sár lá si le he tő sé ge ket. Volt egy nem rep re zen ta tív fel -
mé rés a Fa ce bo o kon, ahol a la kos ság na gyobb arány ban sza va zott
arra, hogy egy Lidl élel mi szer bol tot szí ve sen lát ná nak Nagy ma ro -
son. Ezért fel vet tem a kap cso la tot a Lidl élel mi szer lánc illetékes
munkatársával. Vá zol tam a kör nyék adott sá ga it, a vá sár ló e rőt, a la -
kos ság és az át me nő for ga lom hoz zá ve tő le ges szá ma it stb. Tol má -
csol tam egy meg hí vást, hogy jöj je nek el, is mer jék meg a te le pü lést,
néz zék meg a le het sé ges hely színt. Több szempontból a la kó park
mel let ti te rü let lenne a legmegfelelőbb erre a célra, ahol na gyobb

Békés hangulatú városban szeretnénk élni 

HADI TAMÁS ALPOLGÁRMESTER

Nagymaros2021_05_imp_Layout 1  2021. 05. 03.  10:49  Page 2



Nagymaros - www.nagymaros.hu 3

közérdekű hírek Főtér

ADu na ka nyar tu risz ti kai adott sá ga i -
nak fej lesz té sé re egyre több for rás
áll ren del ke zés re, mind az ön kor -

mány za tok, mind a tér ség gaz da sá gi sze rep -
lői ré szé re, mely nek el nye ré sé hez nél kü löz -
he tet len a ré gi ós szin tű együtt mű kö dés.

Ennek ér de ké ben Nagy ma ros, Kis ma -
ros, Szo ko lya, Ve rő ce és Kós pal lag ön kor -
mány za tai megalapították 2021. áp ri lis
16-án „A BÖRZSÖNY KAPUJA In no vá ci ós
Klasz ter” együtt mű kö dé si me gál la po dás t.

Az együtt mű kö dé sünknek az a célja,
hogy hoz zá já rul jon a tér ség inf rast ruk tu -
rá lis, kul tu rá lis, egész sé g, spor t és tu riz -
mu s fej lő dé sé hez, a for rá sok ha té kony fel -
hasz ná lá sá hoz, a lét re ho zott fej lesz té si
ér té kek hosszú távú fenn tar tá sá hoz, új

mun ka he lyek lét re ho zá sá hoz, ösz szes -
sé gé ben a gaz da sá gi, a kul tu rá lis és tár -

sa dal mi hoz zá a dott ér té kek  nö ve ke dé -
sé hez régiónkban.

par ko lót is ki lehet ala kí ta ni és jelenleg van eladó terület ezen a
részen. A meg hí vás ra még várom a vissza jel zést.

A pan dé mia kez de tén a pol gár mes ter úrral és kép vi se lő tár sa im -
mal együtt több hét vé gén részt vet tünk a vá rost érin tő in téz ke dé sek
meg ho za ta lá ban és a fe la da tok meg szer ve zé sé ben, pl. la kos sá gi ér -
te sí té sek, pla ká tok, szo ci á lis háló, út le zá rá sok stb. Ebben sokat se gí -
tet tek He té nyi And rea, Ma raf kó Márk, Hor váth Dávid és Ger gely
Tamás kép vi se lők is.

Ennek kap csán, 2020 ta va szán Ger gely Ta más sal együtt több ször
végig jár tuk a vá rost a János-hegy től a Rigó-he gyig és össze ír tunk egy
ter je del mes fe la dat lis tát, utak, jár dák ja ví tá si, vá rosszé pí té si és egyéb
mun ká la to kat össze gyűjt ve átadtunk a vá ro sü ze mel te tés ré szé re.

He té nyi And rea kép vi se lő tár sam mal és egy szak em ber rel meg -
néz tük az El ső völ gyi óvoda épü le tét, ja vas la tot tet tünk ja ví tá si
mun ká la tok ra, il let ve fel mér tük, hogy a magas re zsi költ sé get ho -
gyan le het ne csök ken te ni.

Al pol gár mes ter ként több in for má ció bir to ká ban va gyok, így
mun ka he lyem által is job ban tudom tá mo gat ni a vá rost. A Pi ra mis
Épí tő ház Kft. télen ka lo dás tű zi fát ajándékozott három rá szo ru ló
csa ládnak, mely a tel jes téli sze zon ra elegendő volt.

Részt veszek tár sa dal mi mun kák ban is, pl. a Maros Kft. szer ve -
zett ta valy ősszel Marsc hall Márk ve ze té sé vel egy te me tő ta ka rí -
tást, ahol a tes tü let ből né gyen vol tunk jelen (He té nyi And rea, Ger -
gely Tamás és He inc zin ger Ba lázs) és ez úton is sze ret ném meg kö -
szö ni a la kos sá gi rész vé telt. Kérem, hogy a jö vő ben is se gít se nek a
te me tő rendben tartásában.

Ta va szi vá rosszé pí tésként Ger gely Tamás kép vi se lő tár sam -
mal együtt vá sá rol tunk és ül tet tünk fu tó mus kát lit a Váci úton a Pi ra -
mis tól a Ma gyar ut cá ig. Ez úton is bíz ta tunk és ké rünk min den kit,

hogy a saját kör nye ze tét tart sa rend ben, hogy minél tisz tább és vi rá -
go sabb le gyen Nagy ma ros.

Mi lyen nek ér zé ke li a város lég kö rét?
– Na gyon ve gye sek a vissza jel zé sek, ami nek a Fa ce bo o kon sok -

szor han got is adnak. Jó lenne, ha eze ket a vé le mé nye ket, ja vas la to -
kat, job bí tó szán dé kú öt le te ket a vá ro si Fa ce bo ok ol da lon je lez nék,
mert a hi va ta li és vá ro si ügyek nek sze rin tem ott van a he lyük, ott
kell fog lal koz ni ezek kel a fel ve té sek kel.

Saj nos az 5000 fő fö löt ti településekre pá lyá za ti le he tő sé ge ket
most nem írtak ki, ezért na gyon vár juk, hogy min den vissza áll jon a
meg szo kott ke rék vá gás ba, meg nyíl ja nak a pá lyá za ti le he tő sé gek és
elin dul has son végre az ér de mi munka is. Kí vá nom, hogy egy fej lő -
dő, békés han gu la tú, ered mé nyes kö zös ség ben él hes sünk!     SzE

NEUBAUER RUDOLF KISMAROS, LACKY ATTILA KÓSPALLAG, N. PINTÉR

CSILLA SZOKOLYA, GRAUSZMANN GYÖRGY VERŐCE, HEINCZINGER BALÁZS

TÍZÉVES A TERMELŐI PIACUNK. AZ ÜNNEPLÉS LAPZÁRTA

UTÁN VOLT, TUDÓSÍTÁS A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN

Együttműködési megállapodás
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Ünne pelt a Nagy ma ro si Önkén tes Tűz ol tó Egye sü let és vele
vá ro sunk ér dek lő dő tag jai is, hi szen ál la mi tá mo ga tás útján
ju tot tak egy va do nat új, 26 mil lió fo rint ér té kű, jól fel sze relt
tűz ol tó au tó hoz áp ri lis 13-án. A szobi já rás ban mind össze -
sen két he lyen, Nagy ma ro son és Kis ma ro son mű kö dik ön -
kén tes tűz ol tó egye sü let. A hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi
szer vek kel ko ráb ban kö tött együtt mű kö dé si me gál la po dás
ke re tei kö zött, a ha tá lyos jog sza bá lyok be tar tá sá val vesznek
részt mű sza ki-men té si, tű zol tá si fe la da tok el lá tá sá ban. Az
egye sü let nek 12 aktív tagja van, ebből négy hi va tá sos tűz ol tó.

Stí lu so san, ví zsu gár alatt ér ke zett az új autó Nagy ma ros Fő te ré -
re, ahol az egye sü let tag jai, a nagy ma ro si és a szobi pol gár mes -
ter fo gad ták az új, kö zös sé get szol gá ló „jö ve vényt”.

Ma raf kó Márk fel vil lan tot ta az egye sü let tör té ne tét. „A két há -
bo rú kö zött szá mos he lyen az or szág ban, így itt ná lunk is mű kö dött
ön kén tes tűz ol tó ság, majd a szo cia lista idő szak ban is, aztán a rend -

szer vál tás kor a leg több he lyen meg szűnt. A 2000-es évek má so dik
fe lé ben újra gon dol ták ennek a fon tos sá gát, ek kor ra erő sö dött meg
újra a civil szfé ra. A la kos ság helyi kez de mé nye zé sé re – kö szö net Ba -
la zic David-nek - jött létre itt Nagy ma ro son is az új egye sü let, amely
2011-től aktív. Te vé keny sé gé vel nem csak ha gyo má nyőr zést vál lal fel,
hanem mind az ön kén tes, mind pedig a hi va tá sos tűz ol tók után pót -
lás ne ve lé sét is igyek szik elő se gí te ni. Ezzel egy ide jű leg a hi va tá sos
ka taszt ró fa vé del mi szer vek kel együtt mű kö dé si me gál la po dás ke re -
tei kö zött, a ha tá lyos jog sza bá lyok be tar tá sá val kü lön fé le ká re se mé -
nyek fel szá mo lá sá ban mű kö dik közre. Döntő té nye ző lehet, hogy
mikor kez dő dik a men tés, mert a tűz ol tó nak nem a tűz a leg na gyobb
el len sé ge, hanem a se gély ké rés és a ki ér ke zés kö zött el telt idő. Nagy -
ban nö ve li az egye sü let ha té kony sá gát az ön kén te sek helyis me re te,
így a vá ros ban és kör nyé kén be kö vet ke ző ese mé nyek re gyor san tud -
nak re a gál ni. Sok kal ko ra ibb sza ka szá ban meg tud nak fogni ká re se -
te ket, ha rövid idő alatt ott van a se gít ség. A gyor sa ság kö vet kez té ben

az ese tek je len tős ré szé nél nincs szük ség ha tal mas esz kö zök re és
tech ni kák ra, hogy ha té ko nyan kez dőd jön meg a kár fel szá mo lás.

Miért je lent nagy elő re lé pést ennek az au tó nak az üzem -
be he lye zé se?

– Ezt a jár mű vet a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé -
del mi Fő i gaz ga tó sá gá tól öt éves, ha tá ro zott idő tar tam ra kap tuk, mi
le szünk az üze mel te tő je. A fel sze re lés mennyi sé ge, a szál lít ha tó tűz -
ol tók lét szá má nak nö ve ke dé se, és az új tech ni kai esz kö zök nagy ban
meg könnyí tik majd a mun kát. Lé nye ges, hogy a tá mo ga tás ré szét ké -
pe ző kézi rá dió val ha té ko nyabb lesz egy fe lől az egye sü let tag jai kö -
zött, más fe lől az egye sü let és a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szer -
vek kö zöt ti kom mu ni ká ció.

A tűz ol tó szer tár ki a la kí tá sá hoz Nagy ma ros Város Önkor mány -
za ta és a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szer vek az el múlt évek ben is
je len tős tá mo ga tást nyúj tot tak. Na gyon bí zunk abban, hogy egy-két
éven belül a még fo lya mat ban lévő fe lú jí tás be fe je ző dik, és ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött át ve het jük a szer tá run kat is a Vasút ut cá ban. Az
új és a régi jár mű vel, to váb bá a raj tuk el he lye zett fel sze re lé se ik kel
az ed di git meg ha la dó ha té kony ság gal ren del ke zünk egye sü let ként a
ka taszt ró fa el há rí tás ban.

Mi lyen anya gi for rá sok ra tá masz kod hat nak?
– A civil szer ve ze tek nek jut tat ha tó adó 1%-a (18138564-1-13 az

adó szá munk), köz vet le nül a la kos ság tól ér ke ző és ala pít vá nyi ado -
má nyok, ön kor mány za tunk éves tá mo ga tá sa és kü lön fé le pá lyá za -
tok je len tik a be vé te le in ket. Min den évben in du lunk a BM Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fő i gaz ga tó ság által kiírt pá lyá za ton, és al ka lom -
sze rű en más, civil szer ve ze tek nek kiírt pá lyá za ton is.

Ezek a for rá sok ele gen dő ek arra, hogy egy ilyen kor sze -
rű autót mű köd tet ni tud ja nak?

– Úgy látom, hogy elég lesz, hi szen ki fe je zet ten jár mű ü ze mel te -
tés re is van pá lyá zat. Az adott éves be vé tel ből mi dönt jük el, hogy
mire for dí tunk. Sze ret nénk ez után is minél több pá lyá za ton nyer ni,
akkor hosszú távon biz to sí tott a fenn ma ra dá sunk.

Új autót kapott 
városunk Tűzoltó Egyesülete
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Egy év ti ze dig egye dü li ön kén tes ként vet tek részt ka -

taszt ró fa el há rí tás ban.
– Igen, de sze ren csé re Kis ma ro son is ala kult ta valy egy egye sü -

let, mely leg jobb tu do má sunk sze rint meg kö töt te első együtt mű kö -
dé si szer ző dé sét a Vác Hi va tá sos Tűz ol tó Pa rancs nok ság gal. Raj tuk
kívül nincs más „test vér” a kör nyé ken, sőt az egész Szobi Já rás ban.
Fon tos, hogy mi lyen lel ke sek a tagok, mi lyen lét szá mot lehet moz gó -
sí ta ni. Saj nos a fi a ta lok kö ré ben na gyon gyér az ér dek lő dés, ami az
én negy ve nes kor osz tá lyom nak szo kat lan. Fon tos, hogy akik je lent -
kez nek, kel lő en mo ti vál tak le gye nek, mi pedig igyek szünk al kal mas
ön kén test fa rag ni be lő lük. Re mél jük, hogy az egye sü let nél be il lesz -
ke dő fi a ta lok egy része tűz ol tói élet hi va tá sát is meg ta lál ja kö zöt -
tünk, ami egye nes utat je lent het a hi va tá sos tűz ol tó kép zés meg kez -
dé sé hez. Je len leg az ál lo mány ból négy hi va tá sos tűz ol tónk van, a
had ra fog ha tó tag ság 10 fő. Ki fe je zet ten elő nyös, ha ön kén tes ta -
pasz ta lat tal vá laszt ja végül va la ki a tűz ol tói hi va tást.

Ví zsu gár alatt, szi ré náz va ér ke zett az új autó, utasa Fla mich
And rás né (Gabi), az egye sü let el nö ke volt. Büsz kén mu tat ták be az
új jár gányt, amely nyi tott, így a mál há zott esz kö zök elé ré se kön-
nyebb és gyor sab ban üzem be he lyez he tő. Az új fehér jármű a régi
piros au tó val együtt ko moly se gít sé get je lent a tér ség ben. Át kell
szab ni a be ren de zé sét a saját szükségleteinknek meg fe le lő en, hi -
szen nin csen benne lég ző ké szü lék, nin cse nek benne töm lők, mert
ez egy ki fe je zet ten er dő tü zes fel sze re lé sű autó. Sok szik ra csa pó van
benne, lánc fű rész ből is van hozzá négy darab, de ka punk még a jö -
vő ben téli ke re ke ket és sok egyéb fel sze re lést, ru há za tot, há ti zsá ko -
kat” - mond ta Ma raf kó Márk.

Szob pol gár mes te re hoz zá tet te, „hogy ez az ön kén tes csa pat
min den tá mo ga tást me gér de mel, hi szen ők az elsők, aki ket azon nal
moz gó sí ta ni lehet, és saj nos ez elég gyak ran elő for dul. Mi hoz zánk,
Szob hoz ez a leg kö ze leb bi hely, ahon nan se gít ség ér kez het.”   

SzE

Afelnőtt háziorvosi praxisokban folyamatos a koronavírus
elleni védőoltások beadása. Az eddig beoltottak létszáma
meghaladja 2100 főt, amely az országos átlag felett van.

Dr. Zombory Klára praxisában több mint 1100 fő kapta meg az
oltást, mellyel több mint 50%-os átoltottságot értek el.

Dr. Juhász Attila praxisában beoltottak száma közel 1000 fő, ami
az a dott praxisban lévő lakosok több mint 60%-át jelenti. Az eddig
regisztrált 60 év fe letti lakosokat (akik megkaphatták az oltást) be is
oltották. A praxisban az Erodium COVID Oltásszervező program
segítsé gé vel lehet jelentkezni, amelyben megadható, hogy ki volt iga-
zolt fer tő zött, illetve milyen oltóanyagot nem szeretne kapni. Aki
nem adott meg email cí met, azt telefonon fogják értesíteni. Kérjük,
hogy aki még nem regisztrált és szeretne védetté válni, jelentkezzen
az oltásra!

OLTÁSI HELYZET NAGYMAROSON

VIRÁGCSOKORRAL KÖSZÖNTÖTTE A POLGÁRMESTER A

FRONTVONALBAN DOLGOZÓKAT

Újra indul a hajós körjárat

A Mahart PassNave Kft. kör-
járataira az utasok napijegyet
válthatnak, amellyel az adott
napon bármelyik kikötőben

ki- és beszállhatnak a hajóra, tetszőlegesen megszakítva az utazást.
Májustól szeptemberig már hétfő kivételével minden nap közleke-
dik a körjárat, és hétvégenként nagyobb gyakorisággal indulnak
majd a hajók, Visegrád állomásról az első délelőtt 10 órakor.

Visegrád-Nagymaros-Zebegény-Dömös-Nagymaros-Visegrád útvonalon
április 24-én, szombaton újra indultak a hajós körjáratok. Júniusban

három további körjárat is indul majd, amelyek idén új megállóhelyként
Szobot és Verőcét is érintik.
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Katedra intézmények
Távoktatás élmények - 1.b osztály

Amikor a koronavírus miatt ismét az online térbe kényszerül-
tünk a gyerekekkel, éppen a reneszánsz és barokk festészet-
nél tartottunk.

Sok műalkotást, festményt, fotót nézünk meg a rajzórákon.
Azért, hogy megismerjünk egy-egy műfajt. Azért, hogy lássuk,
hogyan ábrázolják azt a témát mások, a művészek. Az online oktatás
sok dolgot elvesz tőlünk, de sok mindent ad is nekünk. Ad időt elmé-
lyülni egy-egy feladatban, hiszen nem szorít annyira a 45 perces
időkorlát, és ad számos olyan technológiai lehetőséget, amit az isko-
la falai között nem állna módunkban alkalmazni.

Ezért is született meg a “Légy te is műalkotás” címet kapott fela-
dat, szándékosan nem szorítottam őket műfaji korlátok közé. Azt

szerettem volna, hogy keresgélés közben minél több festménnyel,
szoborral megismerkedjenek, mígnem megtalálják azt, amivel a
leginkább tudnak azonosulni, aminek a bőrébe szívesen bújnak. 

Ezek a képek, akarjuk, nem akarjuk, hatással vannak ránk.
Átvesszük a színeiket, kompozíciójukat, érdekes megoldásaikat.

A gyerekek most is, mint mindig, rendkívül kreatívak voltak,
frappáns, jól átgondolt megoldások születtek. Online tanítani,
személyes kontaktus nélkül rossz, de amikor ilyen csodálatos
munkákat lát a rajztanár, mégis kicsit boldog, mert lám ezeknek a
tehetséges gyerekeknek így is minden sikerül, amit csak elter-
veznek.

Hoffer-Szabó Petra

HOFFER ANNA RAJZA NAGY BENCE RAJZA

„Légy te is műalkotás!”

Akormány a 17/2021. (III.05.) EMMI határozatában elrendelte

az óvodákban a rendkívüli szünetet. Ez idő alatt ügyeletet biz-

tosítottunk a dolgozó szülők gyermekeinek a Magyar utcai

telephelyen. Kollégáink az óvodákat fertőtlenítették, elvégezték a

kisebb javítási feladatokat, valamint a belső tereket az évszaknak

megfelelően feldíszítették. Az intézmény április 19-ével újra nyitha-

tott, miután a pedagógusaink jelentős része megkapta az első oltását.

Igyekszünk a csoportosulások elkerülésére, a fokozott fertőtlenítésre.

Pedagógusaink aktívan készülnek a májusi évzárókra, ballagásokra.

Az Óvoda
Mindennapjai

Lesz tornaterme a 
felső iskolának!

Hosszas előkészítés és tárgyalások után jó hírt kaptunk.
Hamarosan megépülhet és végre tornateremmel bővülhet a
Kittenberger Kálmán Általános, és Alapfokú Művészeti

Iskola. Nekünk erre nem lett volna pénzünk.
Rétvári Bence országgyűlési képviselő úrral történt hosszas

egyeztetések eredményeként a kormány úgy döntött, hogy forrást
biztosít álmaink megvalósításához. Dolgunkat az nehezítette, hogy
a felső iskola udvarának mérete és egyéb adottságai okán eleve nem
lehetett szó a meglévő, országszerte megépített típustervek egyikéről
sem. Mindenképpen olyan egyedi tervezésűre van szüksége
Nagymarosnak, ami nem csak az udvar viszonyaihoz és igényeihez iga-
zodik, de építészetileg is tájba illő.

Köszönettel tartozom képviselő úrnak a kitartásáért, amivel
ügyünket támogatta!                    Heinczinger Balázs polgármester
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JJöNNEköNNEk AA fEcSkékfEcSkék!!

Atavasz fontos fecskevédelmi időszak, amiben a lakosságnak
és az önkormányzatoknak óriási szerepe és felelőssége van.

Az elmúlt 20 év alatt a fecskeállomány fele eltűnt. Új rovarok és
szúnyogfajok vándorolnak befele az országba, és hozzák az újfajta
kórokozókat. A legjobb biológiai védekezést a rovarevők, mint a
fecske és a denevér nyújtják. Minden fecske legalább egy kg repülő
rovart fogyaszt el a költési időszak alatt.

Eltűnésük egyik legmeglepőbb oka a fecskefészkek tömeges le-
verése (gyakran állami és önkormányzati intézményekről), a
madarak elüldözése és akár megölése.

Ezért van mit tennünk!!! 
Örüljünk, ha fecskék raknak fészket az eresz alatt, és ha zavar a

piszok (a fecske tiszta állat és otthonát rendszeresen takarítja ellen-
tétben sok emberrel), szereljünk fel ilyen kis polcot:

A közvélekedéssel ellentétben a fecskék tartós, a fecskepárok
által akár évtizedeken át használt fészkei egész évben védettek, a
fecskefészkek leverése egész évben tilos!

Ha veszélyeztetett fecskefészkekről vagy telepekről szerzünk
tudomást stb., eljáró hatóságként a megyei kormányhivatalhoz és a
területileg illetékes nemzetipark-igazgatósághoz fordulhatunk .
https://www.mme.hu/madarpusztitast_eszletem_-_mit_tehetek
https://www.mme.hu/a-tavasz-kiemelt-fecskevedelmi-idoszak-2021.

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
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívása:
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Krónika portré, történet

Nagymarosi múltfelelős

A nagy tör té nel met – ki rá lyok, ne me sek, or szá gok tör té né se it
nagy tör té né szek írják. De van a tör té ne lem nek egy vo nu la ta,
ami talán előb bi nél lé nye ge sebb: azon kis em be rek min den nap -
ja i nak élete, sorsa, akik a tör té ne lem fo lya mát al kot ják, mert
nél kü lük nem lenne sem búza, sem tojás, sem fegy ver, sem ka -
to na, sem adó, amik kel há bo rú kat lehet in dí ta ni, hogy aztán
meg le hes sen írni a nagy tör té ne lem ese mé nye it. A min den na pi
em be rek, akik kel nem vi lág tör té nel mi ese mé nyek tör tén nek,
hor doz zák a nagy tör té nel met a vál lu kon, nél kü lük nem lé tez -
ne, ők ter me lik a kö zös ség tár gyi és szel le mi gaz dag sá gát.

Nagy sze ren csé je egy kö zös ség nek, ha meg szü le tett kö rük ben
né hány olyan ember, aki ér de mes nek látja me gö rö kí te ni –
mennyi időre is? – a kö zös ség múlt ját, ese mé nye it, hogy a kö -

zös ség létét pár év ti zed del meg hosszab bít sa a vir tu á lis tér ben.
A nagy ma ro si „múlt fe le lős” Döb rössy né Va len tin Krisz ta.

Mi fé le lel ke se dés vitt a múlt ku ta tá sa felé?
– Lel ke se dés? In kább kény szer… beteg fiam mel lett nem tud tam

dol goz ni járni, a magam be teg sé gé vel élni is idő i gé nyes dolog, az ápo -
lás és ház tar tás mel lett az ér dek lő dé sem vitt a ku ta tás irá nyá ba. Fér jem
ta ná csá ra kezd tem fel dol goz ni a gye rek ko rom óta fel hal mo zó dott
hely tör té ne ti anya got. Min dig ér de kelt Nagy ma ros rég múlt ja. Nagy szü -
lők től, idős ro ko nok tól ka pott fotók, do ku men tu mok, vissza em lé ke zé -
sek új fe la da tot adtak. Köny vet fogok csi nál ni! Ehhez szá mí tó gép kel lett,
el vé gez tem egy tan fo lya mot, 2004-ben je lent meg az első köny vem.

Hány köny ved is je lent meg?
– Össze sen ki lenc. Eddig…
Ho gyan állt össze az anyag, mik a for rá sok?
– A do ku men tu mok gyűl tek, de ami kor híre ment a te vé keny sé -

gem nek, sokan hoz tak anya got. A sze mé lyes kap cso la tok, in ter júk, be -
szél ge té sek mind ki e gé szí tet ték az ala po kat. Vé gü lis ak ko ra for rá sa -
nyag gyűlt össze, hogy több könyv tu dott be lő le össze áll ni, té mán ként
szét vá laszt va. Az In ter net is sok le he tő sé get nyújt a fo gal mak, tör té né -
sek tisz tá zá sá ban, pon to sí tá sá ban, és las san a köny ves pol con is so ra -
ko zik egy könyv tár nyi anyag ha son ló té mák ról. 2009-ben Pro Urbe

díjat kap tam azo kért a mun ká kért, me lyek kez det ben csak a magam
szó ra koz ta tá sá ra ké szül tek.

A könyv be mu ta tók a kö zös ség min dig ked velt ese mé nyei,
a mű ve lő dé si házat ál ta lá ban meg töl tik az ér dek lő dők. Min -
den be mu ta tó ki csit más – szin te tár sa dal mi ese mény. Van
benne is mer te tés, zene, vers, video be mu ta tó, a végén ter mé -
sze te sen de di ká lás. De szer vez tél te más ilyen össz né pi össze -
jö ve telt is, ki ál lí tá so kat. Mi lyen ki ál lí tá sok vol tak eddig, és úgy
em lék szem, az I. vi lág há bo rú ról is volt egy kis mű so rod, és
előt te az él mény be szá mo ló az ison zoi uta zás ról.

– Séták, be szél ge té sek nyo mán rá a kad tam a Ne po mu ki Szent
János té má ra és a sokat me gélt szo bor ra. 2009. május 16. Ne po mu ki
Szent János em lék nap ján kis mű sort szer vez tem a Dám nál lévő szo bor -
nál. – Aztán jött a vi lág há bo rú cen te ná ri u ma. A szo mo rú ese mény
régen volt, de vol tak Nagy ma ros nak is érin tett ál do za tai, hősi ha lot tai,
akik ki es tek a kol lek tív em lé ke zet ből. Me gér dem lik, hogy ne fe lejt sük
el őket. 2014-ben be jár tam a nagy csa ták he lyét az Ison zó fo lyó nál, za -
rán do kút tal rót tuk le ke gye le tün ket. Még ez évben Nagy ma ro son,
2015-ben Kis ma ro son idéz tük fel film ve tí tés sel, em lék mű sor ral a vi lág -
há bo rút, il let ve a hegy vi dé ki csa tá kat. 

Ha már a há bo rú ke rült szóba, mik a kö zel jö vő ter vei?
– 2003-ban  kap tam meg bí zást Edöcsény And rás ak ko ri pol gár -

mes ter től a Nagy ma ro si Kró ni ka ve ze té sé re, va la mint a Hősök Köny ve
tar ta lom mal való meg töl té sé re. Ez utób bi munka vég zé sét ne he zí tet te,
hogy az I. vi lág há bo rú nagy ma ro si ha lot ta i nak pon tos szá mát és nevét
száz év után nehéz volt össze szed ni. 2019 végén ké szült el a Had tör té -
ne ti In té zet ku ta tá sá ban, fel mé ré sé ben az I. vi lág há bo rú ban ele sett ka -
to nák lis tá ja. Az adat hal maz tar tal maz za az ele set te ken kívül a ha za tér -
tek, se be sül tek ne ve it is. A most már in ter ne ten is ku tat ha tó anya köny -
vek ben le he tett pon to sí ta ni a ka to nák ada ta it. Sze ren csé re Mu rá nyi
Zol tán is nagy ér tő je a té má nak, így ha ma ro san em lék táb lán ol vas hat -
juk mind a zon nagy ma ro si fér fi ak ne ve it, akik hősi ha lált hal tak az I. vi -
lág há bo rú ban.

A kór sá gok ról és jár vá nyok ról is szép anyag gyűlt össze,
2009-ben-ben lett is egy ki ál lí tás a pes tis ről, meg aztán még egy.

– Már ko ráb ban is vol tak pes tis jár vá nyok a vi lág ban, de az 1700-
as évek pes ti se volt az első olyan gyil kos jár vány Eu ró pá ban és szű kebb
kör nye ze tünk ben, ami ről fenn ma rad tak fel jegy zé sek, egy há zi anya -
köny vek. Nagy-Maros szin te tel je sen el nép te le ne dett, a fa lu ban csu pán
30 kál vi nis ta csa lád ma radt élet ben, ezért er dé lyi re for má tu so kat köl -
töz tet tek ide még a né me tek be te le pí té se előtt. Akik aztán a pes tis jár -
vány el vo nu lá sá nak és tú lé lé sé nek em lé ké re Szent Ró kus nak, a jár vá -
nyos be te gek vé dő szent jé nek tisz te le té re fe lé pí tet ték a Szent Rókus-ká -
pol nát 1770-ben.

2012. ok tó ber 27-én A mú lan dó ság ha gya té ka c. ki ál lí tás sal lep tem
meg a nagy ma ro si a kat, a kö zel gő min den szen tek és ha lot tak napja
előtt. Ugyan a halál – ki ke rül he tet le nül – az élet része, mégis ho gyan fog -
nak erre a té má ra re a gál ni az em be rek? Hi szen a halál nap ja ink ban az

DÖBRÖSSYNÉ VALAENTIN KRISZTA
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egyik leg na gyobb tabutéma. Há bo rú, be teg ség, mú lan dó ság - hoz zá tar -
toz nak éle tünk höz, vi dá mabb min den nap ja ink ban sem sza bad meg fe -
led kez ni a ter mé sze tes fo lya mat ról, éle tek jön nek és tá voz nak. Így adják
egy más nak a sta fé ta bo tot a ge ne rá ci ók, a mi fe la da tunk ennek fe lis me ré -
se, el fo ga dá sa és ha meg te het jük, em lé ke ze tünk ben meg tar tá sa. Aztán
2015-ben össze állt a könyv is Egész ség és kór ság Nagy ma ro son, amely -
nek a be mu ta tó ja me gint csak nagy kö zös sé gi él mény volt. Ez al ka lom
volt arra is, hogy Ren dessy dok tor nőt is ki csit me gün ne pel jük nyug dí ja -
zá sa al kal má ból. A két téma na gyon jól egy be e sett. 

Ha éle te det össze fog lal nád pár szó ban, mit mon da nál?
– Meg kell em lí te nem 10 éve el hunyt fér je met, aki min den ben tá -

mo ga tott. 20 éven ke resz tül, éven te be fi ze tett egy-egy kül föl di útra,
hogy va la me lyest ki pi hen jem magam; nagy aján dék, és sok ta nul ság -
gal szol gált, hogy be jár tam a vi lá got. – Ugyan ak kor - mond ják, hogy
min den ki meg kap ja az élet től a maga ke reszt jét: össze szá mol va, én né -
gyet kap tam. Jé zust fel szö gez ték a ke reszt re és éle tét adta ér tünk,
nekem „csak” vin nem kell a ke reszt je i met.

A hit nem csak el fo ga dást ad, de derűt, ön zet len sé get, sőt
op ti miz must is.

– Hosszú évek óta újra járok a temp lom ba, és min den nap érzem
a Jó is ten je len lé tét és se gít sé gét. Nem va gyok tö ké le tes ke resz tény, de
tö rek szem a jóra. ttM

Az eddig megjelent könyvek: Örökségünk Nagymaros (2004), Száz év, száz kép (2006), Fájdalmas örökségünk (2006), Bölcsőtől a
koporsóig  (2009), Iparkodó iparosok, szorgos szatócsok (2010), Nagymarosi gyümölcstörténet (2015), Egészség és kórság

Nagymaroson (2015), A nagymarosi egyháztörténet 800 éve (2016), Labdától a lapátig (2018)

20 db mozgatható, mozgásérzékelővel ellátott, automatikus adatto-
vábbítású, éjszakai módban is használható kamerát nyertünk, ame-
lyekkel egy időben 10 különböző helyszín, összesen több mint
30 000 m2 terület folyamatos ellenőrzését tudjuk végezni 
(2 db kamera/helyszín). A vissza nem térítendő támogatás összege:
3 751 250 Ft (100%-os előfinanszírozással).

A kamerák mozgás esetén fotót/rövid videót küldenek a
Hivatal e-mail címére, amely mobil eszközről is elérhető 0-24 órában
a közterületfelügyelő és a mezőőr számára, így azonnali helyszíni
intézkedés – vagy rendszám alapján utólagos bírság kiszabása – válik
lehetővé.

A projekt megvalósulásával a megfigyelt területeken az illegális
hulladéklerakást meg szeretnénk végleg szüntetni.

felszámoljuk az illegális 
hul la dék  le rakókat

Börzsönyoptika Király utca 6.
Telefon: 06/30/916-0889

Szeretettel várja kedves vendégeit Lendvainé
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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A városunk felemelkedéséhez erőt
meríthetünk az árvízi védekezésekből.

az összefogás véd meg a gát segítségével
Közel ötven nagy ma ro si lakos 2018-ban me ga la pí tot ta a
Nagy ma ros Vé del mé ért Egye sü le tet (NVE), amely nek ki e melt
célja az, hogy az ön kor mány zat meg bí zá sa alap ján – árvíz és
eset leg egyéb ka taszt ró fa hely ze tek ese tén – a vé del mi mun -
ká kat meg szer vez ze, el vé gez ze.

Az ár ví zi vé de ke zés fe le lő se a min den ko ri pol gár mes ter, a le -
bo nyo lí tá sért pedig az egye sü let felel. Óri á si fe le lős sé get vál -
lalt ma gá ra az elnök, Mi hály Gábor és az el nök sé gi tagok, hi -

szen a vasút alat ti sza kaszt csú csár víz ese tén – amennyi ben rossz,
kés le ke dő a szer ve zés, kevés sza kér te lem mel ren del ke ző ember van
– elönt he ti a Duna. 

Miért vál lal ták ezt?
– Ami kor az egye sü le tet lét re hoz tuk, arra gon dol tunk, hogy le -

gyen a vá ros nak egy olyan szer ve ze te, ame lyik ben a fel gyü lem lett
ár ví zi ta pasz ta lat, tudás meg ma rad. Ez le het ne az ön kor mány zat is,
de az nem al kal mas arra, hogy ilyen, év ti ze de ken ke resz tül át nyú ló
is me ret hal mazt me gő riz zen és to vább fej lesszen. Vál toz hat a pol gár -
mes ter, a kép vi se lő tes tü let, a hi va tal össze té te le. A város la kó i nak
kéz ben kell tar ta nia ezt az ügyet és fe la da tot. Egy kép vi se lő pél dá ul
bár mi kor le mond hat, de mi - az itt lakók - nem mond hat juk, hogy
ele günk van az egész ből, csi nál ja más. Álta lá ban a te le pü lé sek ve ze -
té se po li ti kai irá nyult sá got is hor doz  nak, ami miatt egy te le pü lé sen
belül ér dek el len té tek ala kul hat nak ki. Ezért is az egye sü le ti
keret a leg jobb. Itt nem le het nek tö rés vo na lak, itt min den ki re
szük ség van a ve szély hely zet el há rí tá sá ban.

Ebben az ügy ben rend kí vül egy sé ges nek kell len nie a város
la kó i nak! Fon tos, hogy az egye sü le ti ta go kon ke resz tül dönt se nek
arról, ki ve zes se, ki irá nyít sa, ho gyan tör tén jen a vé de ke zés. A közel
50 fős egye sü le ti tag ság dön tés ho zó ként ren del ke zik azzal a kol lek -
tív böl cses ség gel, hogy jó dön tés szü les sen. A tag ság által olyan sze -
mé lyek vannak a ve ze tő ség ben, akik al kal ma sak és már bi zo nyí tot -
tak, hogy ké pe sek egy ilyen komp lex hely zet ke ze lé sé re. Az egye sü -
let tag jai tör vé nyes hát te ret biz to sí ta nak a szer ve zet mű kö dé sé hez,
vi szont a tény le ges vé de ke zés hez na gyon sok ember köz re mű kö dé -
se szük sé ges. A lakók közül, aki ket sze mé lye sen fel kér tem, szin te
min den ki vál lal ta a vé de ke zés ben való rész vé telt, de saj nos a fo lya -
ma tos hir de té sek el le né re egy e lő re csak kb. 150 fő je lent ke zett.
Ahhoz, hogy prob lé ma men te sen le le hes sen bo nyo lí ta ni - a gát tal
véd he tő leg ma ga sabb víz szint ese tén is – az ár ví zi vé de ke zést, kb.
400 meg bíz ha tó, el kö te le zett, a vé de ke zés ide jén ren del ke zés re
álló, ma ro si fi a tal- és kö zép ko rú férfi je lent ke zé se szük sé -
ges. Ter mé sze te sen az nem tra gé dia, ha va la ki az árvíz ide jén még -
sem ér rá, mert 1/3-dal több em ber rel szá mol tunk. Tehát a leg na -

gyobb vé de ke zé si szint ese tén 200 fő az épí tés hez, és 60 fő a szi -
vattyú zás hoz szük sé ges. A 260 fő két mű szak ban dol goz na (130 fő
haj nal tól délig, a másik 130 fő 13 órá tól késő estig).

Avas sa be a ma ro si a kat, hogy mit kell tudni erről a gát ról?
– Ez a gát, amely hi va tott Nagy ma rost meg vé de ni, 2012 és 2015

kö zött épült. For du ló pon tot a 2013-as nagy árvíz, az év szá zad ár vi -
ze je len tet te, mert az mó do sí tot ta a mér ték adó ár víz szin tet, ezért
meg kel lett emel ni egy mé ter rel a ter ve zett vé de ke zé si ma gas sá got.
Ez egy mo bil gát ese té ben rend kí vül nehéz fe la dat. De si ke rült meg -
ol da ni. A víz ügy ál lás pont ja sze rint koc ká za tos, hogy egy ek ko ra
mo bil gát véd jen egy te le pü lést. Ez csak abból a szem pont ból nézve
igaz, hogy árvíz ide jén lesz-e meg fe le lő lét szá mú és kép zett sé gű
ember a mo bil gát adott idő alat ti fe lé pí té sé hez. Önma gá ban tehát
nem a mo bil gát a koc ká zat.

A Ti szá nál el fo ga dott, hogy akár 80 km hosszú föld gát tal is véd -
he tik az ár víz ve szé lyes te rü le te ket, mint ná lunk a DÁM-tól föl fe lé. A
víz ügy az ilyen me gol dást ré sze sí ti előny ben, de a Du na ka nyar ban a
la kott te rü le te ken meg bo csát ha tat lan az ilyen jel le gű vé de ke zés.
Senki sem lá tott volna szí ve sen a város tel jes hosszá ban egy magas
föld gá tat fix mell véd fal lal.

A mi mo bil gá tunk saj nos nem a leg mo der nebb alu mí ni um
rend szer ből áll, de az tény, hogy sok kal jobb, mint a zsák kal tör té nő
vé de ke zés. Hogy mek ko ra volt a moz gás te re az ak ko ri dön tés ho zók -

MIHÁLY GÁBOR
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nak, mek ko ra volt a lobbi ere jük, hogy egy jobb konst ruk ci ót har col -
ja nak ki, azt nem tudom. A mi te le pü lé sünk az elsők kö zött épí tett
ilyen ko moly gát rend szert, nem volt előt tünk példa. Akik a kör nyé -
kün kön utá nunk épí tet tek mo bil gát rend szert, azok már job bat tud -
tak meg va ló sí ta ni.

Azt tudni kell, hogy ez a mo bil rend szer na gyon sok (több mint
50.000 db) elem ből áll. A gát össz sú lya több mint 300 tonna. Az ele -
mek ön ma guk ban is rend kí vül ne he zek (több mint 150 kg), me lye -

ket kézi erő vel kell el he lyez ni a több mint 1 m magas mell véd fa lak -
ra. Rend kí vü li árvíz ese tén erre az épít mény re még 1 m ma ga sí tás
kerül, ezek az ele mek szin tén nem könnyű ek és sok kal ma ga sabb ra
kell épí te ni. Összes sé gé ben nem kis fe la dat ról van szó.

A ter ve zés során a vé de ke zé si kon cep ció azon ala pult, hogy vé -
lel mez he tő en majd jön nek az em be rek, és a köz te rü let re ki he lye zett
ra ka tok ból – az az na pi is mer te tés és eli ga zí tás alap ján - fe lé pí tik a
gátat. Ez eset ben nem tud hat juk, hogy ki és mikor fog jönni, mihez
ért és mi lyen a fi zi kai ál la po ta. Vé le mé nyem sze rint ez naiv el kép ze -
lés volt. Ez nem mű kö dik! Ez a gát rend szer az el múlt négy ár ví -
zi vé de ke zés mód sze ré vel nem me gé pít he tő. A lel ke se dés
mellé ko moly sza kér te lem, szer ve ző e rő, in fra struk tú ra, autók, eme -
lő da ruk és még szá mos dolog kell. Nem mel lé ke sen, ko moly mun ka -
biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek is meg kell fe lel ni.

Amúgy egyet len ár ví zi vé de ke zés nek sem sza bad ne ki men ni elő -
ze tes vé de ke zé si ha di terv nél kül. (A le he tő sé gek fi gye lem be vé te lé -
vel a leg job ban meg szer ve zett vé de ke zés Edö csény And rás pol gár -
mes ter ide jén volt.) Az el múlt ár ví zi vé de ke zé sek ma gu kon vi sel ték
az elő ze tes ter ve zés hi á nyát. A vé de ke zé sek ad hoc jel le gű ek vol tak,
és erő sen épí tet tek a la kos ság lel ke se dé sé re, ön zet len sé gé re, az egyé -
nek kre a ti vi tá sá ra és imp ro vi zá ci ó já ra. Ez a fajta elő ké szí tet len ség és
szer ve zet len ség ko moly ne héz sé ge ket oko zott az el múlt vé de ke zé -

sek nél. A 2013-as re kord mé re tű ár víz nél ehhez még hoz zá já rult,
hogy nem volt egy ség a kü lön bö ző szer ve ze tek és a la kos ság kö zött.
Ez végül ko moly ve re ség hez ve ze tett a Ma in zi utca kör nyé kén.

A vé de ke zés nél a la kos ság nak és a kü lön bö ző szer ve ze tek nek
(ka taszt ró fa vé de lem, víz ügy, ka to na ság stb.) meg kell ta nul ni
együtt mű köd ni. A 2013-as ár víz nél rend kí vül sok konf lik tus volt a
hát tér ben. Ezek el von ták a fi gyel met a tény le ges vé de ke zés ről. Ha a
víz tudta volna, hogy a gát másik ol da lán mennyi re nincs egy ség,
akkor könnyen le győ zött volna min ket, haj szá lon mú lott. Sok hibát
kö vet tünk el, ezt be kell is mer nünk. Ez nem tör tén het meg még egy -
szer. (Ma már pél dá ul na gyon jó az együtt mű kö dés a ka taszt ró fa vé -
de lem mel.)

Az új gát rend szer még na gyobb szer ve zett sé get és sza kér-
tel met igé nyel, mint a zsá kos vé de ke zés. Saj nos a ter ve zés kor el -
kép zelt vé de ke zé si kon cep ció nem volt tel jes mér ték ben me ga la po -
zott. Mind e zek és a múlt bé li hi á nyos sá gok miatt fog tam bele – a
saját sza kál lam ra – egy ár ví zi ha di terv ki dol go zá sá ba, amit ké sőbb a
város ve ze té se és a ka taszt ró fa vé de lem is öröm mel vett és tá mo ga tott.

Mi lyen egyéb ne héz sé gei van nak még a vé de ke zés nek?
– Nagy ma ro s azért is prob lé más, mert már az első fok nál el kell

kez de ni bi zo nyos vé de ke zé si fe la da to kat úgy, hogy még nem tud juk,
hogy mi lyen magas víz szint vár ha tó. Kell-e gátat épí te nünk, és mi -
lyen ma gas ra? Saj nos az összes utcai eső víz le ve ze tő csa tor na jóval
az ár víz szint alatt van. Eze ket csak akkor lehet le zár ni, ha ott nincs
víz. Ilyen komp lex vé de ke zé si ne héz ség kevés he lyen van az or szág -
ban, rá a dá sul ez egy vi szony lag hosszú, 2.6 km-es sza kasz. Saj nos az
idő kor lá to zott a vé de ke zé sek nél, mivel az ész le lés től szá mít va
csak kb. hét nap áll ren del ke zé sünk re, hogy a gátat tel jes hosszá ban,
tö ké le te sen me gé pít sük, de jelen pil la nat ban arról pon tos in for má -
ci ónk nincs, hogy mennyi időre van szük sé günk, hogy fe lé pül jön.
Ezt a meg lé vő gátat – még élet sze rű vé de ke zé si hely ze tet szi mu lál va
– nem épí tet te fel soha senki. Az is ko moly ne héz sé get okoz, hogy ez
a gát egy egye di épí té sű mo bil gát. Nem vár ha tunk más hon nan jövő
szak em be re ket, mint a zsá kos vé de ke zé sek nél, vagy az alu mí ni um
rend sze rek nél. Ma gunk nak kell meg ta nul ni a gátat fe lé pí te ni.
Ter mé sze te sen kér he tünk külső se gít sé get a ha tal mas mennyi sé gű
és súlyú ele mek moz ga tá sá hoz.

A vé de ke zés egyéb ként egy ko moly pénz ü gyi kér dés is. Al kal -
man ként akár 15-20 mil lió fo rint ba is ke rül het egy rend kí vül magas
árvíz ese tén. Az előző vé de ke zé sek kel el len tét ben a részt ve vők dí ja -
zás ban fog nak ré sze sül ni. (Ter mé sze te sen, ha va la ki tá mo gat ni
akar ja a vá rost a mun ká já val, akkor azt meg te he ti, de nem el vá rás.)
A ve szély hely zet ben az állam té rí ti a vé de ke zés összes költ sé gét a vá -
ros nak. A pró ba vé de ke zé sek re nem fizet. El kép ze lé sünk sze rint az
Önkor mány zatnak kell ettől füg get le nül ki fi ze tni a költ sé ge ket a
köz re mű kö dők nek.

A mo bil gá tas rend sze rek nagy hát rá nya – a zsá kos vé de ke zés sel
el len tét ben - az, hogy rend sze res gya kor la tot kell tar ta ni. A mi
gát rend sze rünk ese té ben egy más ra épülő fo lya ma tok van nak, ame -
lye ket sza lag sze rű en - is mét lő dő rész fe la da tok el vég zé sé vel - kí vá -
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nunk meg va ló sí ta ni. Idén, ami kor a jár vány hely zet me gen ge di, sze -
ret nénk tar ta ni egy valós próbát azért, hogy egy éles helyzetet
szimuláljunk, pon to sabb in for má ci ónk le gyen arról, hány em ber re
és mennyi időre van szük sé günk a fe lé pí tés re. Gya kor lat köz ben
szem be sül he tünk a ne héz sé gek kel és hi á nyos sá gok kal.

Most me lyek a leg fon to sabb fe la da ta ik?
-   Kös sön az Önkor mány zat és az Egye sü let olyan együtt mű kö dé si
me gál la po dást, amely min den rész let re ki ter jed!
-   Je lent kez zen minél több ember a vé de ke zés re!
-   Ta nít suk be az em be re ket a fel vál lalt sze re pük re!
-   Csi nál junk egy tel jes próbavé de ke zést!

Mi lyen lelki össze te vői van nak egy si ke res vé de ke zés nek
a fi zi ka i ak mel lett?

– Cso dá la tos él mény volt meg ta pasz tal ni azt a rend kí vü li össze -
fo gást, amely min den árvíz ese tén meg mu tat ko zott. Az elő nye a si -
ke res vé de ke zé sen túl az volt, hogy a részt ve vő sze mé lyek ben ki ala -
kult a bol dog sá gél mény („tö ké le tes él mény”). Ez az össze fo gás erő -
sít he ti az össze tar to zás ér zé sét, a kö zös sé gi él mény me gé lé sét. Ha
ebben jól együtt tud tunk mű köd ni, akkor van esé lyünk más ügyek -

ben is si ke re ket elér ni. Amit tu da to sí ta ni sze ret nék, az az, hogy ve -
szély hely zet ide jén az em be rek ösz tö nö sen se gí te ni akar nak, mo ti -
vál tak abban, hogy a vész hely ze tet el há rít sák, mert a cél tisz ta és vi -
lá gos. De akkor ez nem mű kö dik, ha nem érzik a ve szélyt. Sze ret -
ném, ha a ma ro si ak a ben nük ki ala kult hamis biz ton ság ér ze -
tü ket – hogy van egy biz ton sá gos gá tunk, azzal már nincs dol gunk
– fe lü lír nák, és az el múlt ár vi zek ben mu ta tott ön zet len lel ke se dé -
sük mellé most hoz zá ten nék a tár sa dal mi fe le lős ség vál la lá su kat
és így fel vér tez ve se gí tsék a gát me gé pí té sét. Azt az il lú zi ót sze ret -
ném elosz lat ni, hogy van két-három ember, s ha ők a he lyü kön van -
nak, akkor biz ton ság ban van a város.

Ezért kell előre je lent kez ni. Árvíz ese tén a mo bil gát ön ma -
gá ban nem véd meg min ket, ki zá ró lag csak az em be rek
össze fo gá sa tudja meg vé de ni a vá rost a mo bil gát se gít sé gé -
vel! Te remt sünk együtt mű kö dő lég kört a vá ros ban! Szo mo rú an ta -
pasz ta lom, hogy ez most nincs meg. Saj nos passzív kri ti ku sai va -
gyunk min dannyi an min dannyi unk nak. Ezt nem lehet így to vább
foly tat ni! Csak po zi tív hoz zá ál lás sal lehet a kö zö sen ki a la kí tott
célok men tén a kö zös sé get előbb re vinni.”                                    SZE

Anyakönyvi hírek –április hó
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Pünkösd

Szent lé lek nél kül tá vo li az Isten,  Krisz tus a múlté,  az Evan gé li um holt betű, az Egy ház egy sze rű szer ve zet, a te kin tély ural ko dás,
a misszió pro pa gan da, az is ten tisz te let em lé kek fö li dé zé se, a ke resz tény cse lek vés rab szol ga mo rál.

A Szent lé lek által: a koz mosz fö le mel ke dik és nyög ve szüli az Or szá got, a fel tá ma dott Krisz tus itt van, az Evan gé li um élet erõ, az Egy -
ház szent há rom sá gos kö zös ség, a te kin tély sza ba dí tó szol gá lat, a misszió Pün kösd, a li tur gia emlék és elõ vé te le zés, az em be ri cse lek vés
me gis te nült. 

(AT HE NA GO RASZ PÁT RI ÁR KA NYO MÁN DR. CSÁKI TIBOR ATYA)
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