2009. március 10. - 120 forint

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Adócsökkentésrõl döntött
a képviselõ-testület

Kitüntetés
Nieberl Károly
kajakedzõnek

Az idén már kevesebbet kell fizetni a
vállalkozóknak és az ingatlantulajdonosoknak

A helyi adók jelentõs csökkentésérõl döntött
az új képviselõtestület. A városatyák és -anyák
szerint ugyanis az országban tapasztalható válság következétben nagyon sok család kerül
szinte elviselhetetlen helyzetbe, ezért indokolt,
hogy helyben ne növekedjenek, hanem inkább
mérséklõdjenek az adóterhek.
A pénzügyi bizottság ülésén került szóba
elõször a téma. Villányi Béla, a pénzügyi bizottság külsõ tagja egy minden részletre kiterjedõ számítást végzett az akkor érvényben
lévõ, a korábbi képviselõtestület által megalkotott adórendelet alapján. Kiderült, hogy
szinte nincs olyan háztartás, amelynek ne kellene 30-50 százalékkal többet fizetnie az idén,
de volt olyan adat is, amely szerint például
egy 250 négyzetméteres ingatlanban élõ,
egyedülálló nagymarosi polgárnak mintegy 88
(!) százalékkal nõttek volna az adóterhei. Ezért
már a pénzügyi bizottság úgy foglalt állást,

hogy indokolt döntést hozni a helyi adók egy
részének csökkentésérõl. A téma megvitatására a februári ülésen került sor. A felszólalók támogatták az elõterjesztést, s végül egyhangúlag meg is szavazták, így 2009. január
1-tõl a belterületi ingatlan-nyilvántartásban lakásként megjelölt épületek esetében az eddigi 250-rõl 150-re, a vállalkozások céljára szolgáló, illetve az azokat közvetlenül kiszolgáló
épületek, épületrészek, helyiségek esetében
szintén 250-rõl 150 forintra csökkent négyzetméterenként a fizetendõ adó.
Ugyanakkor megszüntek a korábban érvényben lévõ kedvezmények, mert az adózók
jelentõs hányada a kedvezményt nem, vagy alig
tudta volna kihasználni.
Petrovics László polgármester elmondta:
ebben az esztendõben befejezõdik az adónyilvántartások rendbetétele.
folytatás a 3. oldalon

MOL Tehetséggondozási díjat
kapott Nieberl Károly kajakedzõ. Nieberl Károly pályafutása során sok magyar bajnokot, válogatott versenyzõt, világbajnoki helyezettet nevelt.
A sport mellett megköveteli a
gyerekektõl, hogy az iskolában
is képességeik legjavát nyújtva álljanak helyt.
cikkünk a 8-9. oldalon
olvasható

Lakossági fórum
Értesítjük városunk polgárait, hogy a képviselõ-testület Nagymaros
város településrendezési
eszközeinek módosítása
keretében március 20án pénteken, 18 órai
kezdettel lakossági fórumot tart. Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!
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Adórendelet módosítás
Nagymaros Város Képviselõtestülete február 12-én két
rendkívüli ülést tartott. Az elsõ
ülésen elsõ olvasatban áttekintették Nagymaros város 2009.
évi költségvetési rendeletét, a
következõn módosították a helyi adórendeletet. (A módosított rendelet lapunk 4. oldalán
található.)

Elfogadták a város
költségvetését
A következõ, rendes ülést
február 23-án tartotta a képviselõ-testület.
Ezen az összejövetelen a
város intézményei – a Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat, a Mûvelõdési Ház
és Városi Könyvtár, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Gondozási Központ, a Védõnõi
Szolgálat, a Gyámhivatal, a
polgármesteri hivatal – számoltak be a 2008. évi munkájukról, s vázolták fel 2009-es
terveiket. A beszámolókat a
képviselõ-testület elfogadta.
*
Döntött arról a képviselõ-

testület, hogy az elnyert Zöldfa utcai útfelújítási támogatást nem kívánja felhasználni, a Zöldfa utca útfelújításának elvégzését elveti, a pályázati önrészt kátyúzásra fordítja.
*
Csökkentette a képviselõtestület a polgármesteri hivatal létszámkeretét, melyet 34
fõ helyett 32 fõben határozott
meg.
*
Módosítással, a bizottsági
javaslatok beépítésével elfogadták az önkormányzat 2009.
évi költségvetési rendeletét.
*
Elfogadták az elhangzott
módosításokkal a civil szervezetek 2009. évi támogatására
pályázat kiírása címû elõterjesztést.
*
Döntöttek arról, hogy a
módosítási javaslatokat elfogadva pályázatot ír ki az önkormányzat Kitten-berger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére.

*
A képviselõ-testület határozott arról, hogy a Nagymaros újság elõállítására, szerkesztésére és terjesztésére pályázatot ír.
*
Megismerve a képviselõtestület az orvosi ügyeletrõl
szóló beszámolót, kérte a beszámolóban szereplõ javaslatokról az elõterjesztés elkészítését és a testület elé terjesztését.

Településrendezési
terv módosítása
Két rendkívüli ülést tartott
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete február 26-án. Az elsõ ülésen a településrendezési terv
módosításával, valamint a
Zebegénnyel határos erdõterület szabályozási kérdésével
foglalkoztak a képviselõk. A
következõ rendkívüli ülésen
módosították a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola vezetõi posztjára
kiírt pályázatot.

Könyvtári mérleg
A városi könyvtárban 2008. december 31-én 33.514 darab dokumentum volt, ebbõl 14.252 darab felnõtt szépirodalom, 4.902 darab
gyermek és ifjúsági irodalom,
14.360 darab pedig ismeretterjesztõ irodalom. 2008-ban a könyvtár
1.232 darab dokumentumot vett
állományba, ezek értéke 2.707.224
forint.
Az állományba vett dokumentumokra 1.953.040.- forintot fizettek, ebbõl 228.000.- forint volt a
könyvtári érdekeltség-növelõ támogatás (pályázat) összege. Ajándékkönyveket 167.065 forint értékben
kapott az intézmény. Emellett az olvasók 75 féle újságból válogathattak, melyek jelentõs részét ajándékba kapja a könyvtár.
Az elmúlt évben a könyvtárnak
949 beiratkozott olvasója volt, ebbõl 381 volt a 14 éven aluli. A
könyvtárlátogatók száma 2008-ban
12.859 fõ, ebbõl 10.240 a kölcsönzések száma. A kölcsönzött dokumentumok száma 51.701 darab.
Az olvasói arány (beiratkozott
olvasó/lakosság) az elmúlt évben
is meghaladta a 20 százalékot. A
könyvtárban – mint korábban is
– végezték a törvény elõírásainak
megfelelõ szolgáltatásokat: kölcsönzés, tájékoztatás, információadás, irodalomkutatás, a beteg-,
járóképtelen olvasók részére pedig megoldották a könyvek házhoz vitelét.

Nagymaros

3

Adócsökkentésrõl döntött
a képviselõtestület
Az idén már kevesebbet kell fizetni a
vállalkozóknak és az ingatlantulajdonosoknak

folytatás az 1. oldalról
A folyamat három éve kezdõdött, a dokumentációk ellenõrzése befejezõdött, a belterületen végrehajtották azokat az
ellenõrzéseket, amelyek segítségével pontosíthatták az adatokat. Az eltérések esetében
minden alkalommal az érintett
ingatlan tulajdonosával felvették a kapcsolatot és tisztázták
a helyzetet. Az idén a külterületi adatok ellenõrzésére kerül
sor és ennek befejezése után
lesz teljes és naprakész a nyilvántartás. A polgármester hozzátette: az emberek joggal várják el, hogy mindenki tegyen

eleget adófizetési kötelezettségének, hiszen e bevételek jelentik a fejlesztések egyik forrását, bár az utóbbi években
ezeket a pénzeket elsõsorban
az intézmények fenntartására
fordította a város. A testület
egyöntetû véleménye ugyanis
az, hogy mindent meg kell tenni az intézményrendszer mûködõképességének fenntartására, ha mégis vissza kell lépni, akkor inkább a szolgáltatások körén, színvonalán akarnak spórolni.
Nagymarosnak tavaly mintegy 45 milliós bevétele származott az építményadóból, s a

Részlet az új adórendeletbõl,
amely 2009. január 1-tõl érvényes
(3) Az adó mértéke
a.) az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként (építmény, üdülõ, nyaraló, mezõgazdasági épület) megjelölt épület – a b.) pontban meghatározottak kivételével- esetében
800 Ft/m2
b.) garázs esetében 250 Ft/m2
c.) az ingatlan-nyilvántartásban lakásként megjelölt,
vagy állandó lakóhelyül szolgáló épület esetében: 150 Ft/
m2
(4) A vállalkozások céljára szolgáló, illetve azt közvetlenül kiszolgáló épület, épületrész, helyiség esetén egységesen 150 Ft/m2
(5) Az adó mértéke évente a Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott megelõzõ év december 31-én érvényes jegybanki alapkamat mértékével emelkedik az adóév január 1.
napjával.

vállalkozások mintegy 53 millió forint iparûzési adót fizettek be. Jelentõs tétel a gépjármûadó is, ebbõl 29 millió forint folyt be az elmúlt esztendõben. Az idei tervek ehhez
hasonlóak.
Petrovics László szerint
mind a bizottságokban, mind a
testületben az idõközi választás óta jelentõsen megváltozott
a munkastílus. Háttérbe szorult
teljesen a politika, s a képviselõk minden esetben a városi
érdekekre figyelve hozzák meg
döntéseiket.
Jól példázza ezt az adórendelet módosítása is.

A korábbi,
most módosított
adórendelet
részlete
c.) az ingatlan-nyilvántartásban lakásként megjelölt, vagy állandó lakóhelyül szolgáló épület esetében: 250 Ft/m2
(4) A vállalkozások céljára szolgáló, illetve azt
közvetlenül kiszolgáló épület, épületrész, helyiség esetén egységesen 250 Ft/m2

TÁJÉKOZTATÓ
a 2009. évi
szemétszállítási
díjak befizetésének
módjáról
A szemétszállítási díj befizethetõ:
a MAROS Kft telephelyén
(Nagymaros, Rákóczi út 37.):
munkanapokon 8-14 óráig.
a mûvelõdési házban: március 14-én (szombaton) 8 -12 óráig, március 16-án (hétfõn)14 -18
óráig.
A szemétszállítási díj ÉVES
összegei:
110 l-es kuka esetében
16.500,- Ft, melybõl március
15.-ig fizetendõ: 8.250.- Ft
120 l-es kuka esetében
18.000,- Ft, melybõl március 15ig fizetendõ: 9.000.- Ft
50 l-es kuka esetében 8.250,Ft, melybõl március 15-ig fizetendõ: 4.125.- Ft .
A módosított 1/1994. (I. 15.)
Kt önkormányzati rendelet szerint az ingatlantulajdonosok a
szemétszállítási díjat két részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kötelesek befizetni a szolgáltató (Maros Kft) részére.
GENZELMANN JÓZSEF,
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ

MAROS KFT

Megtekinthetõ a város
településrendezési
terve
Tájékoztatjuk a község polgárait, hogy a Településrendezési terv március 5-én kifüggesztésre került a mûvelõdési házban, ahol egy hónapig megtekinthetõ. Az
észrevételeket a meghirdetett
lakossági fórumon lehet
megtenni.
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Bedõ Pista barátomnak
Kedves István!
Elõzõ számban megjelent
írásod újfent elgondolkodtatott
azon, lám milyen érdekes,
hogy ugyanarról a dologról az
embereknek mennyire markánsan más a véleménye. Írásod
kulcsmondata, hogy mindaz,
amit leírtál, a Te egyéni véleményed, de általánosságban
igaznak tartod. Most hallgasd
meg az én véleményem (ami
szintén egy, a még létezõ ezer
közül) az elmúlt két évrõl.
Nem hinném, attól, hogy a
törvény adta lehetõségünkkel
élve felálltunk képviselõi székünkbõl, majd az ezt követõ választáson vereséget szenvedtünk, egyik pillanatról a másikra megváltozna jellemünk, az
életrõl vallott felfogásunk. Maradtunk, akik voltunk. És kik
voltunk? Mindegyikünk lehúzott néhány évet, évtizedet ebben a városban, az emberek között járt-kelt, megítéltetett a cselekedetei alapján. Többük, több
alkalommal képviselõvé választatott, és mindegyikük köztiszteletnek örvendett, és örvend.
Persze nem mindenki által, és
nem Te általad, de mondjuk,
hogy megtaláljuk a legkisebb
közös többszöröst, minimum
annyi ember által, amennyi ember elõtt Te köztiszteletnek örvendsz. Ha ez igaz, márpedig

„hiszem, hogy igaz”, hiteles emberek lévén cseppnyi a valószínûsége annak, hogy évekig
szántszándékkal Nagymaros érdeke ellen dolgoztak, és „tudatosan hátráltatták” a város fejlõdését. Következetesen hangot
adsz ezen összeesküvés-elméletednek, pedig pusztán arról van
szó: másképpen képzeltük el a
város elõrejutását, mint Te, mint
Petrovics polgármester úr. Annak megkérdõjelezését, hogy mi
is tisztességgel tenni akartunk,
nem tudom elfogadni, talán éppen maximalizmusunk volt az,
amibe belebuktunk.
Van itt egy dolog, ami igazából a nagyok erénye: az
elegáns gyõzelem képessége.
Ti nyertetek, a gyõzelem már
megvan. Jöjjön hát az elegancia: ne jelenjék meg több
ilyen írás sem „vezérünkrõl”,
sem rólunk. Ha így lesz, felnõhettek a feladathoz, ami
hetünknek a marosiak januári véleménye szerint nem sikerült.
Gratulációdat pedig köszönettel veszem, minden elismerésnek súlya van az „utca másik oldaláról”.
ÜDVÖZLETTEL:
HEININGER FERENC
Ezzel a témát befejezettnek tekintjük – szerk.

„Inkább halál, mint gyáva élet,
Igen, vesszünk, ha veszni kell,
De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz
És vérezzünk dicsõen el.”
(GYULAI PÁL: HAZÁM)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2009. március 15-én (vasárnap) 11 órakor
a Nagymarosi Mûvelõdési házba
1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre

Köszöntõt mond:
Zoller Csaba
alpolgármester

Ünnepi szónok:
Kopeczky Lajos
Nagymaros Pro Urbe díjazottja,
Erdõkertes alpolgármestere

A mûsor közremûködõi:
Nagymarosi Férfikórus, karnagy: Juhász Orsolya,
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola
4.b. osztályos növendékei, Bálint Zádor

A mûsort összeállította és betanította:
Naményiné Markó Edit, Heincz Tamásné
A táncot betanította: Demeter Erika, Kis István

Nagymaros Város Önkormányzata nevében:
Petrovics László
polgármester

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
1/2009. (II. 18.) számú rendelete a helyi adókról szóló
20/2008. (XII. 18.) számú rendelet módosításáról
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 20/2008. (XII. 18.) számú rendelete (továbbiakban:
Rendelet) módosítására az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az adó alapja az építmény m 2 -ben számított
összes hasznos alapterülete
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött
és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal
kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

(3) Az adó mértéke
a.) az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként (építmény, üdülõ, nyaraló, mezõgazdasági épület) megjelölt
épület – a b.) pontban meghatározottak kivételévelesetében 800 Ft/m2
b.) garázs esetében 250
Ft/m2
c.) az ingatlan-nyilvántartásban lakásként megjelölt,
vagy állandó lakóhelyül
szolgáló épület esetében:
150 Ft/m2
(4) A vállalkozások céljára szolgáló, illetve azt közvetlenül kiszolgáló épület,
épületrész, helyiség esetén
egységesen 150 Ft/m2
(5.) Az adó mértéke éven-

te a Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott megelõzõ év december 31-én érvényes jegybanki alapkamat
mértékével emelkedik az
adóév január 1. napjával.
2. §
E rendelet kihirdetéssel
lép hatályba, rendelkezéseit
a 2009. január 1. napjától
kell alkalmazni. Kihirdetésérõl a helyben szokásos
módon a jegyzõ gondoskodik.
Nagymaros, 2009. február 12.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

HUTTER JÁNOSNÉ
JEGYZÕ

Idén is pályázhatnak
a civil szervezetek
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ebben az évben is meghirdeti a civil szervezetek felé a
céljaik megvalósítását segítõ
pályázatot.
Pályázhatnak a nagymarosi
székhellyel mûködõ, vagy
Nagymaros közösségéért jelentõs tevékenységet kifejtõ, a
város jó hírnevét öregbítõ, közösségi életéhez, vagy a város
fejlõdéséhez és fejlesztéséhez
tevõlegesen hozzájáruló alapítványok, egyesületek, és más
non-profit szervezetek és szervezõdések.
A pályázat részleteirõl és a
feltételekrõl Nagymaros honlapján, a www.nagymaros.hu-n olvashatnak. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 31.

Nagymaros
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Kilencedik nagymarosi borverseny
Évrõl évre egyre nagyobb sikere van a Nagymarosi Borversenynek, amelyet idén már
kilencedik alkalommal rendezett meg Heininger Károly és
családja. A mûvelõdési házban február 14-én délután tartott borversenyre 167-en neveztek be. A borokat a verseny
elõtt három csoportban 5-5
fõs, vizsgázott bírákból álló
zsûri értékelte, az eseményen
Petrovics László polgármester
mondott köszöntõt. Az alábbiakban a nagymaros borászok, valamint a borversenyhez kapcsolódó nyolcadik

Nagymarosi Kolbászverseny
helyezettjeit adjuk közre.
Fajtatiszta fehér kategória:
Heininger Károly 2008-as évjárat Cserszegi fûszeres 18,57
arany; Gulyás Imre 2008-as
évjárat Pinot Blanc - 17,92 ezüst; Gulyás Imre 2008-as
évjárat Bianca - 17,90 - ezüst;

Zoller Rezsõ 2008-as évjárat
Olaszrizling - 17,43 - bronz;
Skoda József 2008-as évjárat
Irsai Olivér - 17,30 - bronz;
Schült Ferenc 2008-as évjárat
Irsai Olivér - 17,27 - bronz;
Heininger Károly 2009as évjárat Irsai Olivér - 17,13 bronz; Schült Ferenc 2008-as
évjárat Királyleányka - 17,10
- bronz; Rasman Miklós 2008as évjárat Cserszegi Fûszeres
- 16,87 - bronz; Heininger
Károly 2008-as évjárat
Chardonnay - 16,77 - bronz.
Fajtatiszta vörös kategória:
Ocsenás Tibor 2008-as évjá-

rat Cabernet Savignon - 19 arany; Kiss István 2008-as évjárat Cabernet Franc - 18,93 arany; Farkas Tamás 2007-es
évjárat Kékfrankos - 18,60 arany; Belányi Béla 2006-os
évjárat Cabernet Savignon 18,57 - arany; Krichenbaum
Antal 2008-as évjárat

Gyertyagyújtás a
tatárszentgyörgyi áldozatokért
Nagymaroson, március 3-án, este 6 órakor mintegy 60-70-en gyûltek össze – köztük a cigány kisebbségi önkormányzat és a városi
önkormányzat képviselõi - a fõtéri keresztnél, hogy a
tatárszentgyörgyi brutális gyilkosság áldozatainak emlékére gyertyát gyújtsanak. A spontán, civil kezdeményezés annak kifejezése
volt, hogy a nagymarosiak nem értenek egyet, s elítélik az ilyen
brutális gyilkosságokat, s azt, hogy ezeknek ártatlan gyermek essen áldozatul.
Ezen nap délutánján több ezer ember kísérte utolsó útjára a
Tatárszentgyörgyön a február 23-án hajnalban meggyilkolt négyéves kisfiút és 27 éves édesapját, s az ország számos településen
gyújtottak értük gyertyát. A budapesti Deák téri evangélikus templomban pedig több százan istentisztelettel és gyertyagyújtással emlékeztek azokra, akik az országban elszaporodó erõszakos cselekmények áldozatául estek az utóbbi hetekben, hónapokban.

Cabernet Savignon - 18,10 ezüst
Belányi Béla 2006-os évjárat Merlot - 18 - ezüst;
Heininger Károly 2007-es
Cabernet Savignon - 17,93 ezüst; Farkas Tamás 2005-ös
Kékfrankos - 17,70 - ezüst;
Farkas Tamás 2008-as
Portugieser – 17 - bronz;
Ocsovai Lászoó 2008-as Kékfrankos – 17 - bronz; Tölgyes
Erhard 2006-os Cabernet
Savignon – 17 - bronz; Mészáros András 2008-as Cabernet
Savignon - 16,97 - bronz;
Solymár János 2008-as
Cabernet Savignon - 16,77 bronz.
Rose kategória: Rasman
Miklós 2008-as Rose Kékfrankos – 17 - bronz.
Vegyes fehér kategória:
Gulyás Imre 2008-as Vegyes
fehér - 17,77 - ezüst.
Vegyes vörös kategória:
Kiss István 2007-es Vegyes

vörös - 18,80 - arany;
Heininger Károly 2007-es Vegyes vörös - 18,23 - ezüst;
Belányi Béláné 2006-os Vegyes vörös - 18.20 - ezüst; Farkas Tamás 2007-es Vegyes
vörös - 18,20 - ezüst
Belányi Béla 2006-os Vegyes vörös - 17,13 - bronz;
Belányi Béláné 2005-ös Vegyes vörös - 16,65 - bronz
Különdíjat kapott: Gulyás
Imre - 17,77 - vegyes fehér kategóriában; Pákozdi Imre 18,93 - fajtatiszta fehér kategóriában (Zefir); Lacza István 18,70 - rose kategóriában; Kiss
István - 18,80 - vegyes vörös
kategóriában; Ocsenás Tibor 19 - fajtatiszta vörös kategóriában a 2008-as Cabernet
Savignon borával a legmagasabb pontszámot érte el.
A kolbászverseny eredményei: I. Keserû József; II. Hegedûs Péter; III. Gubacsi
László.

Dunakanyar Magyarság Népiskola
A Dunakanyar Magyarság Népiskola szervezésében március 27-én 18 órakor a zebegényi
könyvtárban Paksi Zoltán Õsi magyar csillagbölcselet címmel tart elõadást.
A következõ elõadás április 17-én 18
órakor lesz, szintén a zebegényi könyvtárban. Vendég: Lánszki Imre. Elõadásának
címe: Õs-Buda, Fehéregyháza - és azok pusztulása.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
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Búcsúzunk Balaskó Jenõtõl
Életének 72. évében február
18-án agyvérzés következtében, a kórházban elhunyt
Balaskó Jenõ. Temetése 2009.
február 27-én délután fél kettõkor volt a Rákoskeresztúri Új
köztemetõben, lelke üdvéért a
szentmisét a Kõbányai Szent
László templomban mutatták
be. Ravatalánál az írók nevében Turcsány Péter, a politikusvilág képviseletében Kónya
Imre egykori belügyminiszter
búcsúzott a költõtõl.
Balaskó Jenõ 1937. október
12-én született Budapesten.
Középiskolai éveit a budapesti (Szent) László Gimnáziumban kezdte, majd a Zenegimnáziumban folytatta. Késõbb a
Zeneakadémián többek között
Kodály Zoltán népzenei óráit
is látogatta, 1964-ben végzett.
Kiváló, nagyon tehetséges zongorista volt. Az életében is
avantgarde klasszikussá vált
Balaskó Jenõt 1957-85 között
a rendõrség irodalmi és politikai tevékenysége miatt zaklatta.
A költõ-mûvész a ’70-es
évek végétõl 1986-ig az FMKban és a Szkéné Színházban
rendezte zongorával kísért irodalmi estjeit, ahol – saját mûveinek feledhetetlen elõadásain kívül – jelentõs költõ elõdeirõl is megemlékezett.
1975-ben szerepelt az Amerikai Anzix címû magyar filmben. Elsõ verseskötete, a Mini
ciklon 1985-ben jelent meg a
József Attila Kör kiadásában.
A Kráter Könyvkiadó jelentette meg a terjesztéstörténetben
is jelentõs szerepet játszó Ilyen
éjszakát hagytatok (1990) címû
verseskötetét. A kiváló költõ és
közíró hatvanadik születésnapjára megjelentetett Elmúlik
minden (2000) címû válogatott
verseskötetében egy, a saját és
nemzedéke lázadását ma is
joggal vállaló személyiség
adott mûvészi értékû áttekintést korszakunkról és hovatovább az emberlét alapkérdéseirõl.
Balaskó Jenõ 1989-tõl újságíróként is dolgozott, 1992ig a Ring címû politikai hetilap munkatársa, majd fõszerkesztõ-helyettese, késõbb a
Pesti Hírlap, 1992-tõl az Új
Magyarország fõmunkatársa
volt, s több éven keresztül ma-

gas színvonalon szerkesztette
a Nagymaros címû újságot.
Szomjazta az elismerést, de
ennél is többre tartotta az igazságot. Felháborította az a gyûlöletözön, amely a szabad választások után az MDF-re, és
Antall Józsefre zúdult. Mindenkivel szembeszállt, aki bennünket támadott. Miközben
teljes szívébõl kívánta a békét,
az összefogást. 1990-94 között
született politikai vitacikkeibõl
“Mosolyrapszódia” címmel
összeállított kötete elõszavában írja:
“Vallom: minden magyarhoni polgár közeli testvérem,
rendíthetetlenül velük vagyok.
Mindenkivel. Én a hazát úgy
szeretem, hogy a legárvább erdei ösvényen is úgy megyek
végig, mintha a manhattani utcákat ölelném magamhoz, bár:
mindegyiküknek más a dolga
velem. Tegyék. Én immár mindent elviselek, ezért politikai
ellenfeleimtõl is elnézést kérek, ha olykor keményebben
fogadtam rúgásaikat, mint amire számítottak. Mindenesetre
többre becsülök egy lovagias
ellenfelet, mint egy senkiházi
elvbarátot. Tartós haragom
senki ellen nincsen, de a naivitás bája kipusztult belõlem.
Remélhetõ: gyermekeink nem
értik majd, milyen kemény
küzdelmekben teremtettük
meg az áhított és örökösen el-

taposott magyar szabadságot.”
Díjai: 1986 - a Magyar Írószövetség nagydíja az Örleydíj a Mini ciklon címû verseskötetért; 1991 - Széchenyi-diploma és emlékplakett; 1992 Petõfi Sándor Sajtószabadságdíj; 1994 - a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje; - Széchenyi Társaság Magyarországért Hivatástudattal
végzett munkásságáért diploma; a Magyar Mûvészeti Akadémia 1998. évi Millenniumi
Alkotómûvészeti Pályázatának
Egységben az erõ, avagy Kétségben az egység címû esszéért arany oklevél; 2000 - Pest
Megye Önkormányzata Múltunkkal a jövõbe címmel indított pályázatán I. helyezés;
2001 – Emléklap Pest megye
média megjelenítésében végzett magas színvonalú szakmai
munkájáért; 2002 – Pest Megye Legjobb Önkormányzati
Lapja cím Nagymaros Város
Képviselõ-testületének és
Balaskó Jenõ fõszerkesztõ úrnak a Pest Megyei Önkormányzat az elmúlt 4 évben kiemelkedõ színvonalon szerkesztett és szép kivitelben
megjelenített Nagymaros címû
közéleti és kulturális lapért.
Balaskó Jenõt nagyon sokan szerették tisztelték Nagymaroson. Családja köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik
részt vettek a temetésen.

Átölelt, átölelem
Nagymarost
Hála, a Mindenható kegyelmébõl itt ért mindenben párom
halála.
Lelkemben tartom Konkoly
Ritát, Flamich Gabót, Bedõ Pistit, Klárit, Magyar Editkét, Gyurit, Zoltai Miskát, Zsoltit, Szikriszt Évit, Orsit, Heincz Tónit,
Manyikát, Attilát, Erzsikéket,
Petrovics Lacit, Rékát, Grécs
Lacit, Rasman Mikit, Rendessy
Annamáriát, Beszi Zsoltit,
Müller Karcsit, Garami Máriát, Hutter Ildit, Cseresznye Marit…
Lelkemben tartok minden
„gyüttment”, maroshoz ragaszkodó, itt élõt.
Hála a Jenõért tartott szentmisén résztvevõknek, 93-an voltak.
Édesapám, Béla papa, fiam
Barnus, édesanyám, Ica mama,
Jancsi, Minus kutyám, Nünü cicák és a latorvölgyi ház, benne
a Kamino nevû kandalló segítették utam. Minden egyszerre
történik, nem lineáris az idõ, a
tér. Máté kutya képe a falon is
enyhítette fájdalmam és a sok
baráti telefonbeszélgetés Cserhalmi Gyurival, Dobai Péterrel,
Dárdai Húgóval, Tóth Klárival,
Rényi Katival, Szemadám
Györggyel, Nagy Bandival, Ágh
Pistával, Hoger Marival, Réti
Ágival, Keserû Katival…
MOLNÁR ÉVA,
BALASKÓ JENÕ ÉLETTÁRSA
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Elmúlik minden
(Bob Dylan dallamára)

Elmúlik minden, de most menj tovább,
elmúlik mind, ami bánt –
elmúlik minden, elmúlik a nyár,
elmúlik mind, ami él –
elmúlik minden, elmúlik a vágy,
ha tél jön, múlik a tél –
csak menj, menj tovább,
mert elmúlik a hó,
ha ilyen a hó,
hát menj tovább!
Elmúlik minden, elmúlik a tél,
elmúlik mind, ami fáj –
elmúlik minden, elmúlik a táj,
emléked lesz ami fáj –
elmúlik minden, fényben aki él,
tavasszal múlik a nyár –
csak menj, menj tovább,
mert elmúlik a nyár,
ha ilyen a nyár,
hát menj tovább!
Fiadnak mondd el, ha legszebb a rét,
ha legszebb felette az ég,
fiadnak mondd meg, ne higgye el:
legszebb felette az ég –
ezért te fogjad meg fiad kezét,
ott, ahol legszebb a rét –
és menj, menj tovább,
mert fellángol a rét,
elborul az ég,
hát menj tovább!
Magadnak mondd el, ha leszáll az est,
ha legszebb szemedben az ég,
magadnak mondd csak, ne higgyem el:
múlik fölöttünk az ég –
húnyd le szemed, mert a Napba vész,
húnyd le, míg leszáll az est –
és menj, menj tovább,
a Nap az éjbe vész,
a Nap éjbe vész,
hát menj tovább!
Ott, ahol arcod a tájba vész,
ott, ahol kedves a szél,
ott, ahol arcod a szélbe vész,
ott hajadba vész a szél –
húnyd le szemed, mert elmúlik a táj,
elmúlik minden, ’mi fáj –
és menj, menj tovább,
hajaddal útra kél
zászlód a sûrû szél,
hát menj tovább –
csak menj, menj tovább,
szemeddel útra kél
lelkem a fényes szél –
hát menj tovább!
(Ajándék Cseh Tamásnak 1979-ben.)

Várják az utasok
észrevételeit, javaslatait
A Közlekedési Minisztérium
által létrehozott Regionális
Közlekedésszervezési Irodák
fontos feladata az utazással
kapcsolatos igények, vélemények pontos megismerése. Ennek érdekében az irodák lakossági meghallgatásokat szerveznek országszerte.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt utasokat, hogy a Közlekedési Minisztérium megbízásából KTI Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Irodája lehetõséget biztosít arra, hogy az utasok személyesen elmondhassák a vasúti- és autóbusz-közlekedéssel,
a menetrenddel kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat.
Az utasok többségének érdekét szolgáló javaslatokat az
irodák továbbítják a szolgáltató társaságok felé. Célunk az,
hogy a menetrendek mind teljesebb mértékben igazodjanak
a lakosság valós – elsõsorban
hivatásforgalmi (munkába és
iskolába járási) – utazási igényeihez és a teljesíthetõ kéréseket a szolgáltatók a menet-

rend módosítása során figyelembe vegyék, és ezzel is növeljék a közforgalmú/közösségi közlekedés vonzerejét.
A lakossági fogadóórák a
régió valamennyi kistérségének központjában - a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásánál
(Vác, Csányi krt. 47. I. emelet), vagy a közlekedésben jelentõsebb szerepet betöltõ településeken kerülnek megrendezésre. A fogadóórák helyszíneirõl és az idõpontokról a helyi sajtóban illetve a polgármesteri hivatalokban tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
Amennyiben valaki nem tud
személyesen részt venni a rendezvényen, írásban vagy emailen keresztül is megkeresheti a területileg illetékes irodákat
az alábbi címen: KTI KözépMagyarországi Regionális Közlekedésszervezési Iroda, levélcím: Budapest, 1119, Thán Károly utca 3-5., tel.: 06-1/3715897, fax: 06-1/371-5955; email: kapusy.kata@kti.hu,
web: www.kti.hu

Pest megyei pályázatok
civil szervezeteknek
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése idén még nagyobb mértékben támogatja a
civil szervezeteket. Míg tavaly
50 millió forint jutott a civileknek, addig idén ez már 55 millió forint. A plusz 5 millió forintból 4-et az Önszervezõdõ,
Öntevékeny Közösségeket Támogató Keretnek, 1 millió forintot pedig a Kisebbségi Keretnek adnak. Utóbbi keretre
pályázhatnak a megyei székhelyû, illetve érdekeltségû kisebbségi társadalmi szervezetek, intézmények, alapítványok.
Az Önszervezõdõ, Öntevékeny, Közösségeket Támogató Keretre pályázhatnak a megyei székhelyû, illetve érdekeltségû társadalmi szervezetek, alapítványok, valamint a
hivatalos KSH Pest Megyei
Évkönyvben feltüntetett 10
ezer lakos alatti települések
közmûvelõdési intézményében
mûködõ közösségek és csopor-

tok. A csoportok pályázata esetében a pályázó a közmûvelõdési intézmény, amely felelõsséget vállal a pályázat lebonyolításáért és az ezzel kapcsolatos pénzügyi elszámolásért.
A pályázati keretösszeg
28.000.000 forint. Az elnyerhetõ támogatás legmagasabb
összege 300.000 forint.
Az Ifjúsági és Sport Keretre pályázhatnak a megyei székhelyû, illetve érdekeltségû társadalmi szervezetek, alapítványok. A pályázati keretösszeg
9.000.000 forint, az elnyerhetõ támogatás legmagasabb
összege 300.000 forint.
Pályázni a www.palyazatok.pestmegye.hu honlapon
keresztül vagy a pályázati adatlap postai úton történõ benyújtásával lehet. A pályázat benyújtásának határideje: 2009.
április 1.
A beérkezett pályázatok támogatásáról a közgyûlés április 24-én dönt.
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MOL Tehetséggondozásért díjat kapott
Nieberl Károly kajakedzõ
Nyolc kiemelkedõ pedagógus vehette át idén február
18-án a MOL Tehetséggondozásért díjat, amelyet olyan
tanároknak és edzõknek ítél
oda az Új Európa Alapítvány
kuratóriuma, akik önzetlen,
kiváló munkájukkal, segítik
a tehetséges fiatalok kezdeti
lépéseit. Örömünkre szolgál,
hogy a díjazottak között van
– s városunk hírnevét öregbíti - sport kategóriában
Nieberl Károly kajakedzõ,
aki 18 éves kora óta foglakozik gyerekekkel és teszi ezt
tanítványai és a szülõk, kollégák szerint végtelen türelemmel, odafigyeléssel, szeretettel. Vallja, hogy a sportoló gyerekeket nem versenylónak, hanem embernek kell
nevelni. Azt tanítja nekik: tanuljanak meg tisztán nyerni
- vagy, ha úgy adódik - emelt
fõvel veszíteni. Az összetartás, egymás segítése, a kölcsönös tisztelet váljon számukra természetessé. Nieberl Károly pályafutása során
sok magyar bajnokot, válogatott versenyzõt, világbajnoki helyezettet nevelt. A
sport mellett megköveteli a
gyerekektõl, hogy az iskolában is képességeik legjavát
nyújtva álljanak helyt. A kivételes tehetséget már pici
korban észreveszi a gyerekekben, bátorítja, biztatja
õket. A hátrányos helyzetû
gyerekekre külön odafigyel.
Aktívan részt vesz a város
közösségi életében, tömegsport versenyek rendezésében lelkesen segít. Tapasztalatait, ötleteit megosztva segít kerékpáros-, futó- és úszóversenyek szervezésében.
Szabadidejében is elviszi a
gyerekeket kirándulni, síelni,
korcsolyázni, biciklizni,
hogy minél több sportágat
megismerjenek, megszeressenek. A város 2004. október
23-án, elismerve érdemeit,
Nagymaros Ifjúságáért Emlékéremben részesítette.
Vélemények Nieberl Károly edzõi munkásságáról:

Cservári Gáborné:
- Kiváló nevelõedzõ, aki
nemcsak a fizikai erõnléttel,
hanem a gyerekek erkölcsi
nevelésével is foglalkozik és
következetesen kiszámítható
az edzéseken. Példát mutat
magatartásával, nem tûri a
trágár beszédet és a gyerekek nem is használják ezeket
a szavakat. Akik az õ keze
alól kerültek ki, azoknak az

hogyan, és mit fog csinálni.
Mindenkit szem elõtt tart, bejár utánuk az iskolába, megnézi, hogyan tanulnak, érdeklõdik az otthoni háttérrel
kapcsolatban is. Aki pedig
kiemelkedõ, azzal elmegy
edzõtáborba, ha kell. Velem
például sokat volt edzõtáborban, de akkor még volt helyettese, aki addig át tudta
venni a többieket. Emberileg

Nieberl Károly jobbra - nemrégiben a MOL Tehetséggondozásért Program keretében életmû díjat kapott

egész életét végig kíséri ez a
tartás, amit õ nevelt beléjük.
Pitz Andrea:
- Nekem nagyon jó edzõm
volt. Szigorú, de nagyon jó
edzõm, még mindig nagyon
jó kapcsolatban vagyunk,
csak jót tudok mondani róla.
Nagyon örülök az elismerésének, a múlt héten hallottam, még nem tudtam neki
gratulálni, mert azóta még
nem láttam. Nieberl Károly
nemcsak a sportra nevelt
minket, hanem emberségre
is, s nem találok olyat a neveltjei között, akik nem tisztelnék és becsülnék õt.
Petrovics Béla:
- Nagyon jó pedagógus,
szívvel-lélekkel, nagyon felkészülten végzi a dolgát. Bent
tölti az egyesületben a fél életét, mert már jóval korábban
bemegy, mint ahogy a gyerekeket lehívja. Beosztja magában pontosan, az edzésen ki

is nagyon jó és szakmailag is
komoly edzéseket tart. Igen
sok, mintegy ötven gyerek jár
le kajakozni és a környéken mondhatni Vácig - nincs egy
hasonló sportegyesület,
amely ilyen sok gyereket vonzana, s ennyire kiszámítható
lenne. Ez a sport nagyon balesetveszélyes, õ évtizedek óta
csinálja és -’hál Istennek nem volt semmi problémája,
mert nagyon odafigyel a
munkájára és biztonságosan
végzi azt.
Petrovics László:
- Mint polgármester, nagyon örülök Nieberl Károly
kitüntetésének, mert megérdemelte az elismerést.
Mi, nagymarosiak mindnyájan gratulálunk Nieberl
Károlynak, a továbbiakban
pedig a vele készült interjút
olvashatják.
*
“...volt, hogy nagypapától

az unokáig mindenki itt kajakozott egyszerre”
Nieberl Károly nagymarosi edzõ, Karcsi bácsi, a “Karesz”, teljesen mindegy, hogyan szólítom, Õ maga a kajakozás. Alig valamivel a
nyugdíj elõtt semmi sem utal
arra, hogy bármilyen módon
is vissza akarna venni a tempóból. Ahogyan a régi mondás tartja: egyenes hát, egyenes jellem.
A MOL Tehetséggondozásért Program keretében
nemrégiben életmû díjat kapott, ennek kapcsán beszélgettünk vele úgy jó fél órát.
Mindent megosztani lehetetlen vállalkozás lenne, a
lényeg azért remélhetõleg
nem maradt ki az alábbi interjúból.
- Mesélj, kérlek egy kicsit
a kezdetekrõl.
- 1962 óta íródik ez a történet, 12 éves lehettem, amikor megalakult az egyesület
Nagymaroson. Lementem a
telepre, akkor még volt hierarchia, ha lemostam a nagyok hajóját, mehettem pár
kört. Ez hamar megváltozott,
1968-ban lettem ifi válogatott, elsõként Nagymarosról.
Azután elkerültem katonának, ott persze nem volt lehetõségem megfelelõen készülni, nem is sikerült a következõ szezonom. 1969-ben
lemaradtam a moszkvai ifi
Eb-rõl, leszereltem és a
síkvizi kajaknak egy idõre
vége lett, kicsit nekem is végem lett. Szlalomozni kezdtem, még az oroszokkal
együtt kezdtük el a szakágat.
Marha jól ment, 1971-ben indultunk Meranoban a világbajnokságon is. Ott vállsérüléssel versenyezve lettem
97 versenyzõ közül az 50.
Három évig nyomtam, én
nyertem az elsõ magyar bajnokságot. Utána nem kaptunk több szövetségi támogatást, mert nem volt rá pénz,
pedig szépen fejlõdtünk.
- Ekkor fogalmazódott
meg Benned a gondolat: ha

Nagymaros
nem megy versenyzõként,
akkor talán menni fog edzõként?
- Ez nálam egy nagyon
mélyrõl jövõ dolog. Ha elmentünk edzeni és valaki lemaradt, én mindig megvártam. Ez versenyzõként rossz
tulajdonság, de nálam ez belsõ késztetés volt. Amúgy
eleve én voltam itt a legrégebbi tag és elkezdtem foglalkozni a gyerekekkel, elvégeztem a középfokú edzõit.
Gyimesi Lászlóval kezdtük
ketten az edzõsködést Nagymaroson, ma már egyedül
vagyok. 1974-ben toboroztam egy kis csapatot és velük indultam el. Tíz évig
készült nálam Pitz Andrea,
aki ifi válogatott volt akkoriban, késõbb maratoni világ
és Európa-bajnok lett, utána
felkerült a Spartacushoz, ott
tudtak neki sportállást adni.
Tulajdonképpen mi utánpótlás neveléssel foglalkoztunk,
Móni Kati, Viski Erzsi, Tóth
László - aki most a sportág
egyik sikeredzõje - mind innen indultak el.
- Egészen meseszerû a történet íve - de a mesékben
mindig van egy drámai pont,
egy törés. Nálad is volt?
- Az én életemben 1993 és
2002 között volt egy leállás,
már ami az edzõsködést illeti. Vállalkozásba kezdtem,
gyerekeim születtek. Azt hittem, amit oly sokan, hogy el
tudok szakadni. 2002 õszéig
bírtam, de nem tovább.
Visszatértem, itt ragadtam.
Én vagyok az egyetlen edzõ
Nagymaroson és a szülõkkel
együtt mi vagyunk a szakosztály, úgy 45-50 gyerekkel
dolgozom nap mint nap. Az
edzõtáborokat, utazásokat is
én szervezem. Mindent mi
csinálunk, szinte nem is vagyok otthon.
- Szülõket említesz, és úgy
tudom, nagyra tartod õket.
- Ezt nem sokan látják át,
de a szülõk nélkül nem lehet
ezt csinálni, sokaknak fogalmuk sincs, micsoda áldozatot hoznak azért, hogy a gyerek valóra válthassa az álmait. És mindezt úgy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy világ- vagy olimpiai bajnok
lesz a csemetébõl. Nálunk
már egy magyar bajnoki cí-
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mért is hatalmas a küzdelem.
Na, én ezt nevezem áldozatkészségnek.
- Elõbb a sportszeretet,
azután az élversenyzõ, vagy
inkább fordítva?
- Én nem versenyistállót
szeretnék. A becsület, a
megtett munka, az elõbbutóbb maga elintézi a dolgokat. Van itt nálunk egy
Hemingway-idézet a faliújságon: „A sport megtanít
becsületesen gyõzni, és
emelt fõvel veszíteni, tehát
a sport mindenre megtanít.”
A másik kényes kérdés a
dopping. Nálunk méz, csokoládé, szalonna, ez volt a
dopping. Azt szeretném,
hogy amikor a gyerek 40-45
éves lesz, képes legyen a
tükörbe nézni, és nyugodtan
hajtsa álomra a fejét. A lényeg az egészséges rivalizálás, az mindent megold: legyünk sokan, aki nagyon
akar és nagyon tehetséges,
az úgyis kiemelkedik a többi közül. Ha valaki le tudja
hozni a csillagot az égrõl, az
lehozza, de nem kell szétszakadni, mert az egészség
mindenek felett áll.
Manapság szinte senki
nem kajakozik csak úgy,
hobbiból... pedig egy csoda
az egész. Nem lehet és nem
is lesz mindenkibõl nagy bajnok, de a víz attól még víz, a
természet még természet
marad. Ha futni annyian futnak hobbiból, nyugodtan kajakozhatnának is.
- Ennyi év, ennyi emlék van olyan, ami mindennél
emlékezetesebb?
- Vajda Vilmos és Füzesséry Gyula felkérésére én
lettem az ifi férfi keretedzõ.
Kubába utaztunk két hétre
versenyezni. Sikeres versenyen voltunk túl, nyertünk 7
aranyat az IBV-n, indultunk
volna haza, ám a reptéren
közölték, hogy a 25 fõs küldöttségbõl csak 6 ember utazhat haza, mert jött egy katonai különítmény, amely elsõbbséget élvez. Kint maradtunk még hat napig, eszméletlen luxusban tartottak minket, el voltunk kényeztetve,
de mindannyian haza akartunk már jönni. Elvittek minket búvárkodni egy korall zátonyhoz - mondanom sem

kell, akkoriban ez mekkora
luxust jelentett, más csak álmodni mert róla, és mégis,
úgy éreztük magunkat, mint
a ketrecbe zárt vad.
- Ez a mostani díj minek
szól? A versenyzõkkel elért
eredményeknek, vagy egy pályafutás összegzése?
- Úgy gondolom, ennek
inkább példaértéke van. Azt
díjazták, hogy ilyen versenyzõket neveltem ki ennyi idõn
át. Remélem persze, hogy az
egészben ott van a minõség
értékelése is, amibõl sosem
engedtem.
- Meg lehet fogalmazni
egy mondatban a kajakozás,
a vízi sportok varázsát?
- A szülõk látják, hogy itt
biztonságban vannak a gyerekek, egy csapat részei,
amely tanít és megkövetel
bizonyos dolgokat. Megtanulják a rendszeres munkát,
a kitartást, miközben egymást segítve nevelõdnek ki,
szinte automatikusan. Akit
egyszer megfogott a siklás
varázsa, azzal csinálhatsz
bármit, örök szerelme marad
a dolog. Látod, ez már három
mondat volt...
- Hogyan áll most szerinted az utánpótlás?
- Úgy látom, stabil, mert
sok ilyen hülye van, mint
én, és csináljuk, nyomjuk
megállás nélkül. Sok olyan
megszállott edzõ van, aki
minden egyes nap ott van a
telepen, és remek munkát
végez, annak ellenére, hogy
nincsen megbecsülve anya-

gilag. Nekem olyan arcpirítóan alacsony nyugdíjat állapítottak meg, hogy el sem
merem mondani, pedig az
egész életem benne van. De
semmit sem bántam meg,
mert amikor a gyerekek rám
néznek, az erõt ad. Az is jó
érzés, amikor régi versenyzõim hozzák le a gyerekeiket edzésre. Sõt volt már,
hogy nagypapától az unokáig mindenki itt kajakozott
egyszerre.
- Te is vidéki klubot vezetsz - de mi a helyzet a többivel?
- Egyre jobb, sorra épülnek, szépülnek a vidéki klubok, ahol egyre több kölyök
jár le a vízre. Mindenki folyamatosan azt szajkózza,
milyen nehéz a helyzet, de
ettõl függetlenül hittel, lelkesedéssel dolgoznak, hogy
megoldják a problémákat.
- Hogyan tovább?
- Húzzuk az igát, csak ezt
tudom mondani. Elmennék
már nyugdíjba, de az
edzõsködést folytatom,
ameddig bírom. Hogy itt
Nagymaroson mi lesz, azt
nem tudom. Volt róla szó,
hogy eladják a csónakházunkat, az elõzõ polgármesterünk megterhelte jelzáloggal, de a jelenlegi, Petrovics
László, aki szintén kajakos
volt, levetette róla. A szülõk lelkesen támogatnak,
látják, hogy itt mi értéket teremtünk.
FORRÁS:
WWW.KAJAKKENUSPORT .HU

A téli felkészülés közepe táján szárazföldön is megmérették magukat kajakosaink. A gyõri versenyen húzódzkodás, lábemelés, futás, és a nagyobbaknak
fekvenyomás versenyen kellett helyt állniuk. A következõ szép eredmények születtek:

2009. február: fizikai felmérõ, Gyõr
9 évesek: 1. Szántói Szabó Tamás
10 évesek: 5. Szlávik Tamás
11 évesek: 6. Müller Bettina
10. Szántai Szabó Márk
14 évesek: 6. Heffenträger Zoltán
8. Döbrössy Péter
15. Halápi Gergely
18. Sárog Zsolt
15 évesek: 11. Radics Márkó
16 évesek: 5. Gyömbér Péter
14. Szücs Géza
17 évesek: 7. Makáry Sebestyén
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Sikeres alapítványi bál
az iskola javára
Tizenötödik alkalommal rendezte meg a nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola a farsangi alapítványi bálját, melynek fõvédnöke, Petrovics
László polgármester úr volt.
Az iskolaigazgató, Nagy Katalin nyitóbeszéde után kezdõdhetett meg a nemes szórakozás. A bálanya szerepét
Bergmann Péterné vállalta.
Minden eddigit felülmúló
számban adakoztak a helyi és
környékbeli vállalkozók a nemes célra, így háromszor is
húzhattak tombolát a rendezõk.
A nyitótáncokat a két nyolcadik osztály adta elõ. Burányi Éva osztályfõnök táncosainak Zoltai Zita, Bessenbacher
Gézáné osztályfõnök táncosainak pedig Bozóki Marianna és Balázs Boglárka tanította be a keringõket és modern
táncokat.

A BÁL SZERVEZÕJE

Az iskola hírei
A 8. a osztály táncosai
résére nevelje a felnövekvõ
generációt.
A táncversenyen e törekvésünket szépen illusztrálta,
hogy az édesapjával táncoló 8.
osztályos Mészáros Nóra
nyerte az elsõ díjat. A második díjat Tresó Gyula és neje

A 8. b osztály is szépen táncolt
A gyerekek hónapok óta
lelkesen készültek a bemutatóra, és ez a várakozásnak
megfelelõen nagy sikert is aratott. A keringõk után, hagyományosan szüleikkel, rokonaikkal táncoltak az elsõ bálozó
fiatalok. Az iskolavezetésnek
az a célja ezzel kapcsolatban,
hogy ne csak száraz tudományokra, hanem a kulturált szórakozás elemi szabályaira, a
helyi hagyományok megisme-

Mesterné Enikõ, Molnár Csilla, MONDE Kft, Mozga Péter, Nagymaros Motorcsónak
SE, Nemes Antalné – rövidáru bolt, Nonn Katalin, Paduc
Horgászbolt, Palásti Ildi, Pesti Emese – látszerész,
Petrovics László, Pilmayer
trafik, Piramis Építõház,
Raszler Orsolya, Skoda Gabriella, Szilágyiné Franyó Emese, Szûcs Éva – kozmetikus,
Szûcs Géza, Teri butik
(Pribélyné), Valentin József –
vállalkozó, Zellerné Erzsike –
virágbolt, Zoller Istvánné,
Zollerné Patrik Angéla, Zsófi
trafik.
VALENTIN JÓZSEFNÉ
IGAZGATÓ -HELYETTES ,

Radics Éva kapta, a harmadik
helyen Bosánszki Péter és
Fuchs Dóra végzett.
A bál bevételét az eddigiekhez hasonlóan a tehetséges
tanulók versenyeztetésére, és
a rászorulók megsegítésére
fordítjuk.
Külön köszönetet mondunk azoknak a szülõknek,
akik a bál szervezésében nagy
segítéségre voltak a nevelõtestületnek.

Sport
Köszönetünk jeléül e helyen soroljuk fel a szponzorok
névsorát:
6. a osztály, Ábrám Csaba
– zoknibolt, Adi papírbolt,
Alíz Cukrászda, Ancsa élelmiszer, Angol ruhabolt, Balázs
Róbertné – zöldséges, Baranyi
Andrea, Bartos Adrienn,
Bethlen Sörözõ, CBA, David
cipészmester, Dézsma Vendéglõ, Döbrössy Mihályné, dr.
Néder Sarolta, Duna-Dráva
Cement Kft – Vác, Dunakanyar Utazási Iroda, Fazekas
Gabriella,
Feketetanya,
Flamich Gábor, Fortuna divatárú, Garami Mária, GAUSS
Kft – Vác, Gésa 95 BT,
Gyatyel Mónika, Gyógynövénybolt, Gyógyszertár,
Hajek Csilla, Hamarné Kismartoni Adrienn, Hangulat
presszó, Heincz Károly,
Heinczné Györgyi – kozmetika, Hirkó Kft, Hlaván Bt. –
Hlaván Csaba, Honti Csilla,
Ipoly Erdõ Zrt. Nagymarosi
Erdészete, Jakus Mihály –
masszõr, Jakus Mihályné, Juli
zöldséges bolt, Kati virágbolt,
Kerekasztal Könyvesbolt,
Kiss Péter, Kóka BT. – Kiss
Károly, Korona Kisvendéglõ,
Lénárd Zsolt, Madách Imre
Mûvelõdési Központ – Vác,
Magdi szalonja, Manyi kisbolt, Mároki kocsma, Maros
Étterem,
Maros
Kft,
MarosSpan, Marosnet Kft,
Maurer János és Hadi Péter,

A körzet legjobbjaként
jutott 7-8. osztályos fiú kosárlabdacsapatunk a Megyei
Diákolimpia döntõjébe február 25-én. A Dunakeszin
megrendezett tornán a harmadik helyezést értük el.
*
Iskolánk sikere a német
nemzetiségi szavalóversenyen
Zebegényben rendezték
meg február 25-én a nemzetiségi iskolák versenyét, melyen iskolánk két tanulója,
Jaics Regina 4. a osztályos
tanuló és Bényi Mercédesz
2. b osztályos tanuló jutott
tovább Szigetújfaluba. Gratulálunk nekik!
*

Kittenberger
Mûvészeti Fesztivál
A hagyományos körzeti
mûvészeti fesztiválunkat, a
hajdani Hétszínvirág napok
folytatásaként április 2-3-án
és 22-én rendezzük meg. Az
elsõ napon, 2-án, csütörtökön délelõtt a körzet prózaés versmondói versenyeznek, 3-án, délután az ifjú
muzsikusok bemutatóját
hallgathatja meg az érdeklõdõ közönség.
A 6-16 évesek néptánckompozícióit pedig 22-én
mutatják be a körzet mûvészeti csoportjai.

Nagymaros
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A legfontosabb, ami lemaradt!
Köszönet a február 7-én megtartott sváb-bál közremûködõinek!
Elõzõ lapszámunkban helyhiány miatt kimaradt a leglényegesebb, köszönet mindazoknak, akik a rendezvény
sikerét elõsegítették adományaikkal és tevõleges részvételükkel.
Köszönjük a segítséget
Fischer Erzsébetnek és lányai-

inket.
A 38 darab színvonalas
tombolát felajánlók között
volt: Bergmann Margit pénzügyi tanácsadó, a CBA Rasman Miklós, a BTA Kft
Verõce, a Kóka Bt - Kiss károly, Lendvainé Pesti Emese
látszerész, Döbrössyné Valentin Kriszta, Heininger Károly, Heininger Ferenc, Ghéczy Magdolna, Sukerekné

Jótékonysági mûsoros délután
a mûvelõdési ház javára
2009. február 28-án délután
megtelt a mûvelõdési ház. Sokan jöttek, akik adakozni akartak, hogy a város mûvelõdési
háza részben megújuljon. Néhány aktív, segíteni kész
asszony kezdeményezésére
2008. októberében gyûjtés indult a mûvelõdési ház elõterének felújítására.
Az õ ötletük volt ez a jótékonysági mûsoros délután is,
ahol felléptek kicsik és nagyok,
mindenki, aki, úgy érezte, ezzel is segíteni tud. A mûsor
igen változatosra sikeredett:
hallhattunk verseket és mesét,
gyönyörködhettünk a kicsik,
néptáncában, a nagyobbak – és
tanáruk - vérpezsdítõ latin táncában, a Wildenrosen és a Die
Blumen Táncegyüttesek sváb
táncában. Sikert arattak a zenészek is, a furulyát fújó kicsik,

a fuvolán és zongorán játszó
ifjak és tanáraik.
Remek délután volt, az elõadók és a közönség is jól érezte magát. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, legyen az
elõadás, süti sütés, egyéb közremûködés, segített abban,
hogy a mûsoros délután bevétele – 106.000.-Ft is hozzájárulhat a mûvelõdési ház „megújulásához”.
Ismét bebizonyosodott,
hogy nagyon sokszor jobb
adni, mint kapni, s hogy az
összefogás városunkban még
mindig eredményt hoz.
A következõ jótékonysági
est március 28-án lesz, a Nagymarosi Férfikar, a Nagymarosi Nõi Kar és a Dunakanyar
Fúvósegyüttes közremûködésével.

Idõsek támogatása
Természetesen a vonatozás nem maradhatott el
nak, Furucz Angelikának és
Anitának, Lénárd Kati lányainak Csányi Adriennek és Noéminek, Mester Kittinek,
Babitsné Lívikének, Andrész
Grétinek, Murányiné Mártinak, Hontiné Mártinak,
Mészárosné Csillának, Papp
Bélánénak, Schült Ferenc-Skoda József-Varagya László baráti körének. Segítségükkel sikerült megteremteni, hogy a
mûvelõdési ház hangulata
megfeleljen az elvárásoknak.
Ötleteiket és keze munkájukat
követõen egy jól elrendezett,
szépen feldíszített táncteremmel várhattuk kedves vendége-

Tóbiás Nelli, Petrovics László, Ocsenás Jánosné, Ivor
Andrea, Furucz Anita,
Kellnerné Györgyi, dr. Sziliné „Virágos” Kati, a helyi
fodrászok: Alimánné Fazekas
Gabi, Skoda Gabi, Gyatyel
Mónika.
A felsoroltak nem merítik ki
azt az összefogást, csapatmunkát, amit igazán szóban nem
lehet kifejezni. Mindenkinek
köszönjük, hogy velünk volt.
Találkozunk újra, szeptember 19-én a Schwäbischer
Festtag rendezvényünkön.
IVOR ANDRÁSNÉ

A Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány a
2007. évi jövedelemadó 1 %-okból 2008. év folyamán 241.097,- forintot kapott az Önök felajánlásaiból, amit nagyon köszönünk minden támogatónknak. Ebbõl az összegbõl a kuratórium
döntése alapján az idõsek otthona épületének
udvari ablakaira redõnyt csináltatunk. Ennek
költségei valószínûleg nem teszik ki a kapott
összeget, a fennmaradó pénzt a Gondozási Központ mûködési kiadásaira fordítjuk.
Kérjük idén is adományozza nekünk adója 1 %-át!
Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány
2626 Nagymaros, Vasút u.6.
Adószám:18669103-1-13
Elõre is köszönjük.

SZERVEZÕ

Közéleti est
A nagymarosi KDNP és az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) szeretettel meghív minden érdeklõdõt az elsõ
KÖZÉLETI ESTRE.
Izgalmas témák, hiteles emberek, kereszténydemokrata
válaszok.
Vendég: Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és Rétvári Bence,
az IKSZ elnöke.
Téma: Aktuális-e a válságban a kereszténydemokrácia?
Helyszín: Nagymarosi Mûvelõdési Ház
Idõpont: 2009. március 18-án 18 óra

A Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület
tagjai arra kérik Önt, hogy 2009-ben
adója 1 %-ával támogassa 27 éve
mûködõ közösségünket.
Önnek semmibe sem kerül,
nekünk pedig nagy segítség!
Támogatását köszönjük!
Adószámunk: 18687264-1-13
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Tavaszváró madaraink

Ki ne ismerné kertjeink legnagyobb bajkeverõjét, a népi elnevezéssel matyiként, mátyásként,
mátyásmadárként is emlegetett
szajkót? Matyinak (és ezt sokan
tapasztalhattuk) rendkívül
bosszantó szokásai vannak. Sportot ûz abból, hogy jól elõkészített vadmegfigyeléseinket egy
csapásra tönkretegye: miközben
izzasztó és megfeszített munkával igyekszünk teljesen nesztelenül haladni, jöttünkre éktelen lármázásban tör ki, gúnyos rikácsolásával felveri az egész erdõt.
Ilyenkor menthetetlenül lebukunk, a szajkó riasztására ugyanis
minden vad felfigyel és meglapul. De arra is képes, hogy rövid
idõ leforgása alatt az utolsó morzsáig mindent felegyen a súlya
alatt éppen hogy össze nem roskadó etetõkrõl. Mivel mindenevõ, ezért válogatott rossz falatokkal sem igen tudnánk
távoltartani. Nem kíméli kerti
énekes kedvenceink fészekalját
sem: nem csak a tojásokat, hanem
a fiókákat, sõt, elõfordul, hogy a
kotló szülõket is elragadja. Matyi 1-2 hete már télbúcsúztató ciklusát éli. Éneknek éppen nem
nevezhetõ hang-kompozíciói
csak tél végén, februárban hallhatók: kopog, kotyog, cirreg,
nyávog, fûrészel, berreg, kattog,
nyikorog, dudál, csilingel. Köztudottan rendkívül jó hangutánzó, ezért ezek a kompozíciók
gyakran az ellesett (emberi és állati eredetû) hangok és a saját
fajspecifikus hangjelzések furcsa
egyvelegei. De nem csak a szajkó jelzi a tél végét. Feltûnõen felerõsödött a dalárda a kertekben,
hajnalban és reggelente izgága
zsivaj fogad bennünket. Ez már
kétségkívül a párválasztás elõkészítésének idõszaka.
De mirõl is szól a madarak éneke? Az ornitológia (madártan) a
hangok két csoportját különbözteti meg: a hívóhangokat és az
énekeket. Minden madár ad ki
hangjelzéseket, de nem mindegyiknek van éneke. A hívóhangok rövid, egyszerû hangok, amelyek fontos információt hordoznak a fajtársak számára: ezzel riasztanak veszély esetén és hívják
magukhoz a többieket (csõdítõ kiáltás), amikor tömeghatásra van
szükség a ragadozók elkergetése
érdekében. A hangjelzésekkel
azonosítják csoporttársaikat és
párjukat, illetve térképezik fel
azok térbeli elhelyezkedését, valamint ezzel jelölik ki, erõsítik
meg, és védik területük határait.
Szolgálhatnak távolságok és a tér-

viszonyok felmérésére a hangvisszaverõdést kihasználva barlangokban, és más sötét, zárt helyeken. Mindez azt feltételezi,
hogy minden madárnak egyedi
hívóhangja van. Egyes madárfajokra jellemzõ, hogy elõszeretettel adnak ki riasztójelzéseket akkor is, amikor közel s távol hírehamva sincs ragadozónak. A
visszaélések célja a más madarak
által felfedezett táplálkozóhelyek
megkaparintása.
Az énekek jellemzõen a párválasztás és párosodás idõszakához köthetõk, a trillák célja a tojók (ritkább esetben a hímek) elkápráztatása. A legtöbb madár
életében ehhez az idõszakhoz társulnak a legváltozatosabb és legérdekesebb rituálék (mozgás-és
viselkedésformák, énekek). Ezek
a rítusok a hormonális mûködés
serkentését szolgálják. A párválasztás idõszakában a madarak
ivarmirigyei mûködésbe lépnek,
ennek hatására kezdik elõkészíteni a fiókanevelést, aminek elsõ
lépése az otthonteremtés. A hím
a fészkelõhely kiválasztását, és a
fészek-, illetve odúkészítést követõen hangos énekszóval hirdeti jogos igényét a terület felett, és
ezzel csalogatja otthonába kiszemeltjét. Az õszapó és a poszáták
jellemzõen mûvészi kivitelezésû
fészkükkel hódítanak. A vörösbegy fészke ezzel szemben tákolmánynak mondható, õ más taktikához folyamodik: az udvarlás
idõszakában mindig úgy helyezkedik, hogy a tojó vörös, énektõl
duzzadó begyét lássa. A fakopácsnál van, amikor már januárban kezdetét veszi a párválasztás.
Kopácsolás zajától visszhangzik
ilyenkor az erdõ, a hím fakopácsok odúkészítési lázban égnek:
sürgésükkel, szorgalmukkal, minél hangosabb kalapálásukkal
igyekeznek odacsalogatni a tojó-

kat. A kopácsolás egyben a territóriumok lehatárolását, illetve a
határvonalak kihirdetését is szolgálja. Mivel a fakopács féltékenyen õriz minden négyzetcentimétert, ezért esetükben a kijelölés különösen nagy jelentõséggel
bír. Nem ritkán már a fészekalj
fiókái között heves területviták
zajlanak, ami a gyengébbek elpusztulásával is járhat. A fekete
harkály repülés közben éles hangjelzéseket ad, ami szintén territóriuma határainak megerõsítését
szolgálja. A pacsirta szintén énekes repüléssel jelöli ki területét.
A díszruhával, vagy lakberendezõ-tehetséggel nem rendelkezõk
(énekes és fekete rigó, fülemülék,
pacsirták, különféle cinegék)
násztáncukkal, vagy csodálatos
és rendkívül összetett énekükkel
versengenek a tojókért. A hollók
februárban lejtik elegáns násztáncukat. Ilyenkor a szokásos hideg,
fémes korrogó hívójelzés mellett
lágyabb, „klong”-hangokat is
hallattnak. Egy életre választanak
párt. Az énekesek körében rendszerint a hím példányok énekelnek, ritkább esetben a tojók, de
elõfordulnak duettek is, ami rendkívüli összehangoltságról árulkodik. A duettezésnek kötelékerõsítõ funkciója van. Az énekes rigó
kifejezetten keresi a rivaldafényt.
Kétszer, vagy négyszer ismételt,
lágy és kemény hangzókat gyors
egymásutánban variáló magas
hangsorait egészen nyár elejéig
hallatja. Alkonyat elõtt kezd énekébe, amikor már mindenki más
nyugovóra térõben van, jellemzõen egy meghatározó magaslati
pontról (gyakran kiszáradt fa legfelsõ ágáról), ahonnan messzire
hangzik áriája. A citromsármány
és a vörösbegy esetében hasonló
viselkedést figyelhetünk meg.
Kertünkben is érdemes megfigyelni, hogy egyes madarak mely

pontokon szállnak le és énekelnek: ezek a pontok adják meg területük határvonalát, amelyen
belül fészkük és fõ táplálékforrásuk is megtalálható.
Érdekes kategóriát képeznek
a hangutánzások. Egyes fajok
utánzó képességüket vetik be veszély esetén: az üregi bagoly a
csörgõkígyót utánozza, amikor
fészkét túlságosan megközelítik,
a nyaktekercs fenyegetõen tekergõ és sziszegõ kígyót ad elõ (innen ered neve is). A szajkó elõszeretettel utánozza esküdt ellensége, a héja, és gyakran az ölyv
hangját is, ami pedig az álcázást
szolgálja.
A legtöbb madár énekének
alapját a fajspecifikus dallamok
képezik. Az énekek bár az azonos fajhoz tartozó egyedek esetében a mi fülünk számára ugyanolyannak tûnnek, mégis számos
tényezõ járul hozzá egyediségükhöz. A rigók is képesek hangutánzásra, azonban a szajkónál
nagyobb zeneiségrõl adnak tanúbizonyságot. Az emberek közelében fészkelõ rigók, valamint az
itt felcseperedõ fiókák a gyakran
hallott zenei dallamokat hajlamosak beépíteni énekükbe. Sok madárfajra jellemzõ azonban az,
hogy más énekesmadarak repertoárjából csen el dallamokat. Az
utánzások gyakorisága, hosszúsága, változatossága pedig már
egyedfüggõ, ami az éneket is
egyedivé teszi. A dallamok az
életkorral és a párzási ciklus elõrehaladtával is változnak. Ezen
kívül léteznek helyspecifikus dialektusok: másképpen szól az
énekes rigó éneke a Dunakanyarban, mint a Hortobágyon. A madarak éneke leggyakrabban tanult
viselkedésforma (kivéve a kakukk és más fészekbitorlók esetében, akik nem tanulhatják saját
szüleiktõl az éneket), a hívó-és riasztójelzések azonban veleszületett képességek. A madarak hangadó szerve az alsó gégefõ
(syrinx), amely a légcsõ alsó, kitágult, kamraszerû része. Hangszalagok hiányában a gégefal egy
bizonyos részének rezgése eredményezi a hangot. A gégefõben
két kamra található, ezek együttes használata teszi az éneket
annyira összetetté. Vagyis a madarak képesek egyidõben két
egymástól teljesen eltérõ dalt,
hangsort énekelni. Mivel naponta több ezerszer is elismételhetik
dalaikat, ezért kertünkben üldögélve is megfigyelhetjük, hogy
mely motívumok milyen gyakran ismétlõdnek, illetve találunk-e egyedi, soha nem ismétlõdõ hangsorokat.
JUHÁSZ ADRIENN LILLA
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A tavaszi avar- és erdõtüzekrõl
Elõzzük meg a veszélyes helyzeteket

A tavaszi idõszakban a hirtelen felmelegedés hatására, a
napokig tartó szárazság idején
gyakran keletkezik avar- és erdõtûz, amely sokmilliós károkat okoz a növényzetben, a létesítményekben és az egészséget is károsítja. A médiumok
is gyakran foglalkoznak a tûzesetekkel, hatósági intézkedések is történnek a megelõzéssel kapcsolatban, a kritikus
idõszakban tûzrakási tilalmat
rendelnek el, jelenleg is tûzrakási tilalom van!
A tûzesetek 70-80 százaléka emberi gondatlanságból
származik, melyek megelõzhetõek lennének, ha a szabályokat mindenki betartaná.
Nagymaros határában, a hegyvidéki részeken több száz telek közvetlenül csatlakozik az
összefüggõ erdõterülethez,
amelyek veszélyes tûzforrást
képeznek, ha a telektulajdonos
meggondolatlanul és elõkészületlenül avarégetést végez
a telkén.
A fenti területek egy részén
60-70 évvel ezelõtt szõlõ- és
gyümölcstermesztés folyt, hetente a kofahajó vitte Bécsbe a
friss gyümölcsöt. A második világháború után a kertészkedés
megszûnt, a gondozatlanná vált
területet az erdõ visszahódította. Így szinte minden telken található néhány tölgy, hárs, juhar, berkenye, vadcseresznye,
virágos kõris, az alsó részeken
akác, néhol szelídgesztenye is.
Tájesztétikai szempontból
fontos, hogy ezek a facsoportok megmaradjanak, színhatásukkal szép hátteret nyújtsanak
a város feletti területnek és eltakarják a stílustalan vagy kirívó épületeket. A cserjefélékbõl
(kökény, galagonya, vadrózsa,
vörösgyûrûsom) megfelelõ
metszéssel élõ sövény vagy
egyéb érdekes forma kialakítható, amely ugyancsak hozzájárul
a terület természeti értékének
megõrzéséhez.
A telektulajdonos nem tud
mit kezdeni a sok levéllel,
gallyal - a természet törvénye
szerint az lenne a legjobb, ha

ezek visszakerülnének a talajba - de rendbe kell tartani a telket, a szépet is szeretjük, meg
türelmetlenek is vagyunk. Legegyszerûbb az avarégetés. Lehetne a falevelet komposztálni.
Tapasztalatom szerint, ezt sajnos kevesen végzik, mert munkaigényes, körülményes, pedig
a hegyi telkeken mindenhol
akadna erre alkalmas hely.
De ha már a telektulajdonos
az égetés mellett dönt - természetesen a tilalmi idõszakon kívül - az alábbi szabályok betartása szükséges a hely, az idõpont és a módszer kiválasztása.
A tökéletes tüzelés csak biztonságosan kialakított tûzrakó helyen végezhetõ az óvintézkedések betartásával, vizesvödör,
oltókészülék, lapát, tûzcsapó,
vesszõseprõ legalább 2-3 személy tartózkodjon a tûz közelében, rendkívüli esettel is számolva.
Az idõpont: csak szélcsendes idõben lehet végezni, de
akkor is figyelembe kell venni,
hogy a tûz hatására a felmelegedett levegõ mozgásba jön,
helyi szelet elõidézve 3-5 méterre is elrepíti a zsarátnokot,
több helyen is fellángolhat,
ilyenkor nem szabad pánikba
esni, gyorsan cselekedve megakadályozható a tûz terjedése.
Ajánlatos kora reggel végezni
a mûveletet. Nem szabad hétvégén és napközben, szomorú
és bosszantó, amikor ebédidõ-

ben fekete füst csapódik a teraszra az asztal mellett ülõkre.
Lehangoló látványt nyújt a
Duna felett órákig lebegõ füstfelhõ a szép tavaszi vasárnapon.
Csak száraz, lánggal égõ levelet szabad égetni. Sajnos
gyakran elõfordul, hogy mûanyagféléket, kártyapapírt és
olajos dobozokat is égetnek,
rontva a levegõ tisztaságát és
károsítva az egészséget.
Mi a teendõ tûzeset észlelésekor? Mint erdészeti kárszakértõ, tapasztalatból ismerem, hogy a tûzesetek megelõzhetõek, illetve nagymértékben
csökkenthetõ lenne a károkozás
mértéke, ha idejében gyors beavatkozással a tûz terjedésének
megakadályozását sikerülne elérni.
Az erdei tüzeknél a bozóttüzet már nehezebb megfogni,
utak, nyiladékok mentén lehet
a tüzet “elfogni”, ha van elég
ember és irányító; egy-két méteres sáv kitisztításával is megakadályozható a terjedése. Elõfordul, hogy jó szándékú kirándulók nekiesnek a tûzoltásnak
- összeégnek - nem tudják a tüzet megfékezni. Fontos, hogy az
erdõt járók, turisták hátizsákjában spárga és drót is legyen, éles
késsel levágott vesszõkbõl seprû készíthetõ, amivel tûzvédõ
pászta kialakítható és a tûz továbbterjedése megállítható.
A tûzzel nem szabad játszani! Nagy harcot kellett vív-

nom a telektulajdonos szomszédokkal, míg rávezettem õket
arra, hogy ne tüzeljenek. A száraz avart összegyûjtjük, komposztáljuk, pár év alatt
humifikálódik és visszakerül a
természetes körforgásba.
A Nagymarosi Üdülõtulajdonosok Egyesülete elhatározta, hogy a kora tavaszi idõben
megszervezi a tulajdonosok
számára a tûzesettel kapcsolatos rendszabályok ismertetését
és gyakorlati bemutatót is tartunk a legfontosabb tudnivalók
elsajátítása érdekében. Szükségesnek tartjuk az erdõkbe és az
üdülõ körzetekbe vezetõ utak
bejáratainál tûzvédelemre felhívó táblák kihelyezését. A természetvédelem és az erdészet
nyújtson segítséget a megelõzõ intézkedések gyakorlatban
történõ megvalósításában. A
polgármesteri hivatal fokozottabb figyelmet fordítson a tûzrakási tilalmat megszegõkre,
szigorúbban ellenõrizzék az intézkedéseket. Az iskolában, ifjúsági és sportszervezetekben
is ismertessék a tûzvédelemmel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat.
Mindnyájuknak közös feladata, hogy óvjuk és védjük
természeti értékeinket a tûzvész pusztításától, tekintettel
arra, hogy nagyobb részt emberi gondatlanságból ered,
amely megfelelõ odafigyeléssel, szervezettséggel megakadályozható.
KÖVESKUTI GYÖRGY,
NAGYMAROSI ÜDÜLÕTULAJDONOSOK EGYESÜLETÉNEK
VEZETÕSÉGI TAGJA

14

Nagymaros

A mûvelõdési ház programjai
Március 12., 9-12 óráig: vásár
Március 13., de.: március 15-i ünnepi megemlékezés - iskola
Március 14., 8-12 óráig: szemétszállítási díj befizetési lehetõség
Március 15., 11 óra: városi ünnepi megemlékezés az 1848/
49-es forradalomra és szabadságharcra
Március 16., 14-18 óráig: szemétszállítási díj befizetési
lehetõség
Március 18., 8-12 óráig: vásár
Március 18., 18 óra: közéleti fórum - vendég: Semjén Zsolt,
a KDNP elnöke és Rétvári Bence, az IKSZ elnöke
Március 24., 8-13 óráig: vásár
Március 28., 17 óra: jótékonysági hangverseny a mûvelõdési ház javára
Áprilisi elõzetes
Április 2., 9-14 óráig: Kittenberger Kálmán Mûvészeti
Fesztivál - irodalom (az iskola rendezvénye)
Április 3., 14-18 óráig: Kittenberger Kálmán Mûvészeti
Fesztivál - zene (az iskola rendezvénye)
Április 4., 18 óra: úti élmények – Izland: filmvetítéses élménybeszámoló
Április 7., 9-13 óráig: vásár
Április 8., 18 óra: Filmvetítés Wittner Mária életérõl, majd
fórum
Április 9., 12-19 óráig: véradás

Betegek lélekerõsítõ napja
március 21-én
Program:

9 órakor szentmise a templomban - koncelebrál dr. Faragó Artúr a Váci Egyházmegye kórházlelkésze
10 órakor “A betegség, mint a lelki növekedés útja” Czapp
Enikõ református lelkész, lelkigondozó elõadása
11-12 óráig kiscsoportos beszélgetés és lehetõség egyéni
beszélgetésre
12 órakor ökumenikus záró áhítat. (Az egyes programok
külön-külön is látogathatók)
Szeretettel várunk minden beteget korra, felekezetre és vallásgyakorlatra való tekintet nélkül.
AZ EGYHÁZKÖZSÉGI KARITÁSZ
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

Nyitva tartás: hétfõ - csütörtök zárva, kedd 9-tõl 12-ig,
14-tõl 17-ig; szerda 9-tõl 12-ig, 14-tõl 18.30-ig, péntek
9-tõl 12-ig, 14-tõl 17-ig, szombat 9-tõl 12-ig.

ÁLLATVÉDÕ SOROK
Tájékoztató a MÁTÉ
Alapítvány 2009. február 24-i közgyûlésérõl.
Holtság Ildikó a kuratórium elnöke értékelte a
2008. évet. Az elmúlt évben az alapítvány semmiféle hivatalos anyagi támogatást nem kapott. Az
adományokból, az SZJA
egy százalékaiból, a
„MÁTÉ bazár”-ból befolyt összeg tette lehetõvé, hogy 55 kutya- illetve cicagazdinak tudjunk
támogatást nyújtani ivartalanításhoz, oltáshoz,
egyéb
mûtétekhez,
gyógyszerellátáshoz. 6
kutyának sikerült gazdát
találni. Jelenleg egy 2,5
éves foxi keverék, lány
kutya van a kennelben
MÁTÉ gondozásban,
neki gazdát keresünk!
Holtság Ildikó beszámolt a jelenlegi pénzügyi
helyzetrõl, majd az ez évi
feladatokat, vállalásokat
tárgyalta a közgyûlés.
2009-ben is lesz tavaszi
és õszi kutya/macska
ivartalanítási és macska
oltási akció. A Kittenberger Napokon a „legszebb kutya” cím elnyeréséért lehet majd ver-

sengeni. December 5-én
ismét lesz „állati buli”,
melynek
keretében
„macska parádé” kerül
megrendezésre.
Megvitatásra került
még több, a városban aktuális „állati” probléma.
Ezek közül csak egy: dr.
Drobilich János tájékoztatása alapján a Kálvária
u. és Nap u. tájékán „végzetes vesekárosodást
okozó mérgezések történtek.” Felhívjuk a
macskatartók figyelmét,
vigyázzanak és figyeljenek!
Végül, Holtság Ildikó
bejelentette, hogy a kuratóriumi elnökséget nem
tudja tovább vállalni és
lemond. 2009. március
31-vel átadja az alapítvány anyagait és elszámolását.
Tavaszti akció macskák, kutyák ivartalanítására és macskák veszettség elleni oltására.
Jelentkezni lehet március
5 és 15 között. Jelentkezési lapok a Bethlen Sörözõben, a Horgászboltban és a könyvtárban találhatók.

Nagymaros

Izlandi élménybeszámoló
Tisztelt Nagymarosiak!
2008. nyarán az Atlanti óceáni Feröer szigeteken,
és Izlandon járt maroknyi csapatunk. Egy közép-európai számára szokatlan és különleges természeti környezetben kutattuk a szigetek látnivalóit, nem mellé-

kesen 1000 kilométert kerékpároztunk gyakran meglehetõsen mostoha körülmények között. Utazásunkról
dia- és filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolót
tartunk 2009. április 4-én, szombaton 18 órakor a nagymarosi mûvelõdési házban. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
FLEISCHMANN PÁL, HÁMORI TIBOR, HEININGER FERENC,
MIHÁLY GÁBOR, MIHÁLY LÁSZLÓ, VARGA TAMÁS
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Ne szedj vadvirágot!
A Göncöl Szövetség ellenzi a
vadvirágok gyûjtését és vásárlását, valamint fel szeretné hívni a figyelmet a folyamat súlyos természetvédelmi következményeire.
Gondoljunk csak bele, mi
pusztítást végez az ember er-

tetünket a másik ember felé,
mint egy csokor vadvirág. Ha
ezt szem elõtt tartjuk, még a
természet szeretetét és védelmét is magunkénak tudhatjuk.
Vegyünk hát inkább egy
szál kertészetben nevelt, virágüzletben árusított virágot, s a

dõk-mezõk növényzetében egy
apró ajándékért! Higgyük el,
egy szál rózsa, szegfû vagy
egyéb kertészetben nevelt növény ugyanúgy kifejezi szere-

vadvirágokat hagyjuk élni a
természetben annak reményében, hogy így kirándulásaink
során még évek múltán is gyönyörködhetünk majd bennük!

Anyakönyvi hírek:
Születtek: Szokob Ferenc és Bábik Orsolya fia Ferenc Zalán, Sáradi András és Borbíró Szilvia lánya
Ivett Viktória, Kis Balázs és Horváth Anna fia Balázs
Fülöp, Longável Balázs és Ivánka Dorottya lánya
Gyöngyvér, Szomráky Pál és Csete Annamária lánya
Cecília Viola, Féja Géza és Dán Ildikó ikergyermekei
András és Róza.
Házasságot kötöttek: Rácz Tamás és Kiss Tímea.
Elhunytak: Rosenberger Jánosné sz.: Kurali Terézia,
Scheili Mátyásné sz.: Morvai Adél, Borda Mihály Ferenc,
Krichenbaum Mátyás, Balaskó Jenõ, Burgermeister Mária, Kiss Endréné sz.: Sebestyén Mária, Bajnógel László,
Bessenbacher Antal.

Nagymaros

www.softynagymaros.tvn.hu

Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5. Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák: Dunapress MUltimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64. Tel./fax: 27/316-100
HIRDETÉSEK ÉS KÉZIRATOK LEADÁSA
A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Újdonságnak számító, megelõzésre (prevencióra)
és gyógyászatra is alkalmas magyar találmány
felnõtt- és gyermekcipõk elõször nálunk!
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Nagymaros

március 5-tõl 20-ig
Kapuvári sonka vf.
Kapuvári szeletelt bacon vf.
Kapuvári darabolt bacon vf.
Ló vékonykolbász 1pár vf.
Ász páros paprikás kolbász
Ász diákcsemege vf.
Ász lecsókolbász vg.
Ász füstölt fõtt tarja

1kg
200 gr
1kg
1kg
1kg
500 gr
1kg
1kg

935,279,1195,995,995,665,455,1095,-

(935 Ft/kg)
(1395 Ft/kg)
(1195 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(1330 Ft/kg)
(455 Ft/kg)
(1095 Ft/kg)

Farmer uht tej 1,5%
Farmer uht tej 2,8%
Milram trappista sajt
Milram edamer sajt
Sirene fetasajt - tehéntejbõl
Cba natúr vajkrém
Cba magyaros vajkrém
Cba tejföl 20%
Maggi leveskockák erõ-tyúk-marha
Kubeti zsemlekockák /3 íz/

1l
1l
1kg
1kg
1kg
250 gr
250 gr
375 gr
132 gr
50 gr

149,155,799,885,1195,199,199,185,249,65,-

(149 Ft/l)
(155 Ft/l)
(855 Ft/kg)
(889 Ft/kg)
(1195 Ft/kg)
(796 Ft/kg)
(796 Ft/kg)
(493 Ft/kg)
(1886 Ft/kg)
(1300 Ft/kg)

Mars mandulás szelet

49 gr

69,-

(1408 Ft/kg)

La Explanada spanyol pritaminos olajbogyó üv.
La Explanada spanyol magozott olajbogyó üv.

345 gr
345 gr

199,199,-

(577 Ft/kg)
(577 Ft/kg)

Hipp áfonyás alma gyümölcsdesszert
Hipp alma, banán, õszibar. gyümölcsdesszert
Hipp Jó éjt papi gyümölcsös tejbegríz
Hipp málna, eper nektár
Hops babatörlõkendõ 2 féle 72db-os

190 gr
190 gr
190 gr
500 ml
1 csom.

179,179,189,279,349,-

(942 Ft/kg)
(942 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(558 Ft/l)
(5 Ft/db)

Mirelit rántott sertésszelet
Mirelit rántott csirkeszelet
Mirelit rántott sajt

900 gr
900 gr
500 gr

825,799,665,-

(917 Ft/kg)
(888 Ft/kg)
(1330 Ft/kg)

Omnia vac. õrölt kávé
Karaván vac. õrölt kávé

250 gr
250 gr

459,369,-

(1836 Ft/kg)
(1476 Ft/kg)

Estrea tusfürdõk 4 illat
Harmony wc papír 10+2 tekercs narancs
Harmony lady wc papír 4 tekercs
Aroma univerzális krém
Aroma baba szappan
Aroma edelweiss tusfürdõ
Aroma sampon /több féle/
Aroma intim törlõkendõ 15db-os
Domestos lefolyótisztító

300 ml
1 csom.
1 csom.
75 ml
75 gr
300 ml
300 ml
1 csom.
500 ml

119,515,285,169,85,149,185,149,199,-

(463 Ft/l)
(43 Ft/db)
(71 Ft/db)
(2253 Ft/l)
(1133 Ft/kg)
(497 Ft/l)
(617 Ft/l)
(149 Ft/cs.)
(398 Ft/l)

San Benedetto szénsavm.ízesített ásv.víz /3 íz/
Mizse ásványvíz /dús-mentes/
Superagua ásványvíz /dús-mentes/

0,5 l
1,5 l
1,5 l

125,45,45,-

(250 Ft/l)
(30 Ft/l)
(30 Ft/l)

Inox olló abs. nyéllel /Metaltex/
inox olló háztartási /Metaltex/
Inox konyhai kés /Metaltex/
Tepsi 20*20cm /Metaltex/
Borsörlõ /Metaltex/

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

345,285,395,795,799,-

(345
(285
(395
(795
(799

Ft/db)
Ft/db)
Ft/db)
Ft/db)
Ft/db)

(550
(695
(655
(645
(655
(599
(495
(299
(599
(999

Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)
Ft/kg)

HÚS AKCIÓ március 5-14-ig
Bõrös félsertés /RENDELÉSRE/
Bõrös karaj
Bõrös comb
Bõrös lapocka
Bõrös tarja
Bõrös oldalas
Sertés toka szalonna
Sertés fej
Csirke comb
Csirke mellfilé

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

550.695.655.645.655.599.495.299.599.999.-

Üzleteink

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu
2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14
Áraink a készlet erejéig érvényesek!

2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

