Nagymaros

2006. január 5. - a lap ingyenes!

polgárváros, királyi panorámával
Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Újévi köszöntés
Minden
nagymarosi
polgárnak
kívánom,
hogy
a
2006-os év
hozzon az
életébe sok örömöt, és erõt a
nehézségek elviselésére.
Jókívánságom különösen
azoknak szól, akik kénytelenek egyedül megküzdeni az
élet harcait. A családban élõknek sok közös élményt kívánok, a házastársaknak örömöt
egymásban és gyermekeikben,
a gyermekeknek pedig biztonságot jelentõ otthont.
Nem hagyhatom ki a nagymarosi polgárok közösségének
egészét sem. Jó érzés lehet
olyan településen élni, ahol
szép a természeti környezet,
évszázados hagyományokat

õriznek, és a családok élõ közösséget alkotnak. Ez az év
nehéz volt minden település
számára, a következõben a
kormány tervei szerint még
jobban csökkennek az állami
hozzájárulások. A liberálisok
kifejezésével élve gatyára vetkõztetik az önkormányzatokat.
Nem irigylem a polgármestert
és a képviselõ-testületet, de az
intézményvezetõket sem. Ezek
a túlélés napjai. Ilyen helyzetben csak az együttmûködés és
az ügyesség segíthet.
Legemlékezetesebb események számomra Nagymarosról
az ünnepi rendezvények. Remélem, ebben az évben is sok
szép és felemelõ ünnep részesei leszünk.
NAGYMAROS

HARRACH PÉTER,
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE,
AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALELNÖKE

Karácsony esti misztériumjáték
a római katolikus templomban

A lelki megújulás hozza
meg gyümölcsét
Kedves Nagymarosiak, Tisztelt Olvasóink!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az
újév elsõ napjaiban. Örömmel tölt el, hogy évrõlévre egyre több városunkban és annak lakóiban rejlõ
érték kerül napvilágra. Számos eredményt értünk
el összefogással, egymás segítésével: a hagyományos városi rendezvények lebonyolítása, a férfikórus-találkozó, a mûvelõdési ház új székei, az iskola folyamatos
megújulása, a nevelési tanácsadó berendezése, “Nagymaros kútja”, a városról megjelent két új könyv és a falinaptárunk – és még
hosszasan sorolhatnám - mind-mind ezt példázzák. Köszönet érte!
» folytatás a 3. oldalon

Meghívó
“Bús magyarok imádkoznak égi Atyánk hozzád,
Fordítsd felénk magyarokra jóságos, szent orcád.
Sírva-sírunk, fohászkodunk. Hozzád száll a lelkünk,
Ennyi tenger sok fájdalmat meg nem érdemeltünk.”

(Szerzõ: Gulyás Imréné Maurer Katalin, az elhurcoltak közül)

Tisztelettel hívjuk Önt és kedves családtagjait a nagymarosiak “malenkij robotra” hurcolásának 61. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre, melynek idõpontja január 7. (szombat) 16 óra.
Program: 16 órakor: koszorúzás és gyertyagyújtás hõseink
emlékére a temetõben. A résztvevõket busz szállítja a helyszínre a
mûvelõdési ház épülete elõl. Megemlékezõ beszédet mond: dr.
Harrach Péter, az országgyûlés alelnöke, országgyûlési képviselõ.
16.30 órakor: koszorúzás a Király utcai emléktáblánál
17 órakor: Lénárd Hajnalka zongorakoncertje
a mûvelõdési házban.

A tartalomból

Fotó: Ivor Kriszta

R Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl
R Nagymaros polgárváros, királyi panorámával
R Ezt a munkát nem lehet abbahagyni
R Iskolások és a Dunakanyar Fúvósegyüttes karácsonya

» 2. oldal
» 4. oldal
» 5. oldal
» 8. oldal

“Én akkor lennék büszke, ha Magyarországon nem
lehetne lejárató kampánnyal választást nyerni”
(SÓLYOM LÁSZLÓ, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE)
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Beszámoló a
képviselõtestület ülésérõl
A 2005-ös esztendõ utolsó ülését tartotta december 19-én
Nagymaros Város Képviselõtestülete.
Az ülésen a következõ határozatok születtek:
- elfogadták a lejárt határidejû határozatokról szóló polgármesteri elõterjesztést;
- megválasztották a Nevelési Tanácsadó vezetõjét. A két
jelölt, Staud Katalin és
Lukácsné Margittai Andrea
közül a jelenlegi megbízott vezetõnek szavaztak bizalmat a
városatyák. Staud Katalin
2006. január 1-tõl vezetõje a
Nevelési Tanácsadónak. Megbízatása öt évre szól;
- elfogadták a polgármesteri hivatal 2005. évi munkájáról szóló beszámolót;
- kis módosítással elfogadták Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2006. évi munkatervét;
- módosították a helyi adórendeletet;
- elfogadták az elõterjesztést, mely szerint az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló helyi rendelet módosítását a 2006- februári ülésen tárgyalják;
- egyetértett a testület azzal,
hogy a belsõ ellenõrzési feladatot a mikrotérségi társulással – Szokolya, Kismaros, Verõce – külsõ erõforrás bevonásával kistérségen belül látják
el a jövõben. Ugyancsak kistérségen belül szeretnék megoldani a gyermekjóléti feladatellátást, az ezzel kapcsolatos
egyeztetések folyamatban
vannak;
- határoztak a felvonulási

lakótelep belterületbe vonásáról;
- hozzájárult a képviselõtestület az önkormányzat tulajdonát képezõ 410.000 forint
értékû ELMÛ részvény és
31.000 Ft kárpótlási jegy napi
árfolyamon történõ értékesítéséhez;
- a képviselõ-testület megtárgyalta a Napközi Otthonos
Konyha mûködését. Felkérték
az intézményvezetõt, hogy tegyen javaslatot a konyha mûködtetésének hosszú távon
való fenntarthatóvá tételére;
- Döntöttek a Rákóczi út 14.
szám alatti, egykori Durisz
épület átépítésére és bõvítésére vonatkozó építési kivitelezési tenderfelhívás meghirdetésérõl;
- rendeletet alkottak a helyi idegenforgalom támogatására. A rendelettel ösztönzõleg
szeretnének hatni a vendéglátókra;
- zárt ülésen döntöttek a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításairól;
Az egyebek napirendek között tárgyalta a képviselõ-testület
- a Nagymaros Fiataljaiért
Közhasznú Alapítvány névhasználati kérelmét, mely szerint az alapítvány fennállásáig használhatja a Nagymaros
címet;
- foglalkoztak a Nagymaros
FC kérelmével;
- határoztak arról, hogy a
jövõben az állati hulladék kezelésére a továbbiakban a Zöld
Menedék Állatvédelmi Egyesület szolgáltatását veszi
igénybe a város.

Kérjük, ne etessék a hattyúkat!
Nagymaros Város Önkormányzata, és a Magyar Madártani
Egyesület pilisi csoportja felhívja a lakosság figyelmét, hogy
a település területén gyülekezõ hattyúkat – tekintettel a terjedõ madárinfluenza vírusra – nem tanácsos etetni.

Játszótéravatás

A Kacsaligetben felállított játszótér gyermekzsivajtól volt hangos december 7-én délelõtt. Ezen a szép téli napon avatták fel
ünnepélyes keretek között az új játszóteret, amelyet a DDC
Kft adományozott a városnak.
Az Elsõvölgybõl érkezett óvodások és az éppen arra járó
gyerekek elõször a vendégeknek és a Mikulásnak énekeltek,
majd amikor Szarkándi János, a DDC Kft kereskedelmi és
marketing vezérigazgatója és Edöcsény András polgármester
elvágta a csúszda feljáratára erõsített nemzetiszínû szalagot,
nagy élvezettel csúsztak le a magasból a homokba.
Ám a Mikulásnak is akadt bõven dolga, hiszen minden gyerek kapott egy-egy édességgel teli csomagot.

Közel 20 év után újra kigyúlt a fény!

Most biztos mindenki rácsodálkozik, hiszen fény mindig is
volt. Igen, de a nagymarosi MÁV-állomás (nagyállomás) aluljárójában hosszú évek óta nem sikerült megkönnyíteni a vonathoz közlekedõk, és az arra lakók életét.
Nagymaros város polgármestere kézbe vette az ügyet, és
áldozva a beruházásra, egy hozzáértõ nagymarosi villanyszerelõ szakemberrel sikerült kiviteleztetni az eddig megoldatlan
problémát és a lakosság egy részének áldatlan helyzetét. Az
alagút belsõ és a megközelítéséhez szükséges külsõ világítás
is elkészült, s december közepétõl ismét világítanak a lámpák.
Becsüljük meg, hogy körülményeink javultak, vigyázzunk
arra, ami fontos nekünk lakosoknak, hiszen mindannyiunknak
közös érdeke az eredmények megtartása, megõrzése.

Nagymaros
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A lelki megújulás hozza meg gyümölcsét
folytatás az 1. oldalról

Tíz település együttmûködésével elkészült Kál-Kápolna vasútállomáson a malenkijrobotra hurcoltak emlékmûve.
Köszönöm azoknak, akik felismerték az együttmûködés és
összefogás szükségességét és
erejét, így segítve közös céljaink elérését!
Ez évben is méltó és arra
érdemes marosiak kaptak városi elismerést: Burgermeister
Ferencné, Mundi Jánosné és
Somogyvári László. Külön
öröm, hogy rajtuk kívül még
ketten: dr. Gánti Tibor és Seregi György részesült megyei kitüntetésben. Köszönöm munkálkodásukat, mellyel közösségünket gyarapították!
Az óévvel a tizenöt éves
önkormányzatiság gazdasági
téren eddigi legnehezebb évét
hagytuk magunk mögött. Talpon maradtunk! Sõt számos
eredményt is magunkénak tudhatunk a súlyos gazdasági
helyzet ellenére is. A hosszú
távú gondolkodás jegyében
számos terv készült el 2005ben, ezekrõl lapunkban folyamatosan olvashatnak. Remélem, a beígért pályázati források meg fognak nyílni és így
az elsõk között pályázhatunk

majd ezen terveink megvalósítására. Eredményes volt pályázati munkánk, számos tervünket tudtuk így megvalósítani: óvoda, iskola és nevelési
tanácsadó eszközfejlesztése,
mûvelõdési ház és az iskola
egy újabb szárnyának a nyílászáró cseréje és a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek készültek
el -, hogy csak a fontosabbakat
említsem. Pályázati források
felhasználásával már ez évben
fog elkészülni a Fõ tér környezetrendezése, a polgármesteri
hivatal ifjúsági információs
pontja és több más beruházás
is. Folytatódott a kábel TV hálózat kiépítése és megindult a
szélessávú Internet szolgáltatás. A Duna-Dráva Cement Rt
támogatásának köszönhetõen
Mikuláskor új játszóteret
avathattunk a Kacsaligetben.
Ennek környezetrendezése és
a Dám-fölötti Duna-partra tervezett játszótér kivitelezése is
ez évi feladatunk.
Egyik több évtizedes álmunk, a termálvíz hasznosítása terén is jelentõs elõrelépést
tettünk: ez évben megszereztük a jogerõs vízjogi létesítési
engedélyt. Ennek birtokában
már kidolgozható a projekt,
melynek megvalósításához
külsõ partnerekre, pályázati

Mûvészeti díjas a
Jeszenszky® Art
Pest Megye Közgyûlése 2005-ben a Pest Megye Mûvészetéért díjat a nagymarosi bejegyzésû Jeszenszky® Táncmûvészeti Központnak ítélte oda. A díjat december 3-án, a Megyeházán
mûvészeti vezetõjük, Jeszenszky Endre Köztársaság érdemrenddel kitüntetett nívódíjas koreográfus-balettmester, valamint városunk szülötte
és lakosa Csermely György igazgató vették át.
Ezt az elismerést a modern táncmûvészet váci
kiteljesítéséért, a tíz év alatt elért magas színvonalú munkájuk elismeréseként kapták. Gratulálunk a kitüntetéshez!
Pest Megye Közgyûlése 2005-ben a Pest
Megye Mûvészetéért díjat a Jeszenszky®
Táncmûvészeti Központnak ítélte oda

forrásokra lesz szükség.
A kisvállalkozók terheinek
csökkentése érdekében módosítottuk az adórendeletünket, a
vendégforgalom támogatása
érdekében ösztönzõ rendeletet
alkottunk. Remélem, jogszabályalkotó szerepünkben ezzel
hozzá tudunk járulni városunk
fejlõdéséhez – és Önök élni
fognak ezen lehetõségekkel.
Az örömök mellett azonban
el kell mondanom, szomorúsággal tölt el, hogy vannak
néhányan közöttünk, akik nem
tudnak örülni közös sikereinknek, akik az elért eredményeket igyekeznek lehúzni. Sajnálom, hogy idejüket, pénzüket
és energiáikat a közös építés
helyett az álszent mázzal leöntött rombolás szolgálatába állították. Ha nem húznának
vissza és nem vennék el erõforrásaink egy részét, sokkal
többre is juthatnánk!
Ez évben is sok köztiszteletnek örvendõ és szeretett
marosi költözött az örökkévalóságba – õrizzük szeretettel
emléküket! Nagy örömünk,
hogy –az elõzetes adatok alapján – úgy látszik 2005-ben a
születések száma meghaladta
a halálozásokét. Isten éltesse
az újszülötteket és szüleiket!
Példátlan volt a 2005-ös év

városunkban a tekintetben is,
hogy ismereteim szerint elõször engedték meg maguknak
képviselõtársaim közül öten –
a választópolgárok bizalmával
visszaélve, és kihasználva egy
képviselõ tartós távollétét -,
hogy szándékos távolmaradásukkal egy idõre lehetetlenné
tegyék a képviselõ-testület
mûködését.
A 2006-os év az évfordulók
éve: 1456, 1526, 1956- és
Nagymaros legújabb kori várossá válásának tíz éves évfordulója lesz. Készülünk a méltó megemlékezésre és ebben is
számítunk az Önök ötleteire és
segítségére!
Az ország gazdasági állapota és a két választás miatt különösen embert próbáló idõk
elé nézünk. Talán emiatt is hirdetett a katolikus püspöki kar
imaévet a nemzet lelki megújulásáért. Kívánom, hogy ez
a lelki megújulás hozza meg
gyümölcsét az egyes emberekés a nemzet sorsának jobbrafordulásában is!
Az alábbi rigmust továbbadva kívánom kedves Mindannyiuknak:
“Kamrátokba finomat, házatokba békét, szívetekbe a szeretet áldott csendességét, a tervhez
szerencsét, a munkához kedvet,
minden földi jót és egészséget
adjon az Isten Nektek”
EDÖCSÉNY ANDRÁS, POLGÁRMESTER

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni az ANNA Klubnak – elsõsorban TharanTrieb Marianne-nek és
Zoller Gabinak – A mi
Dunakanyarunk cínû
könyvem bemutatójának
jól sikerült, családias légkörben történt megszervezését, valamint a
GEODPLAN Kft ügyvezetõjének Seregi Emõkének, a könyv kiadójának
színvonalas munkáját.
Nagymaros, 2005. december 10-én
DR. SEREGI GYÖRGY
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Nagymaros polgárváros,
királyi panorámával
Nagymaros Városfejlesztési
Koncepciója és Akcióterve
külön kiemeli településünk
és a Dunakanyar arculatának,
imázsának erõsítését. Ezért
2005. õszén a koncepció
folytatásaként és munkamódszerének megfelelõen, társadalmi értékelésre bocsátottuk
a korábban polgármester úr
által közzétett “Nagymaros
egy mondatban” pályázati
felhívásra beérkezett jelmondatokat.
A több mint 50 pályamû
közül dr. Striker Sándor pályamûve nyerte el a legtöbb
szavazatot és vált Nagymaros
jelmondatává. 2006-ban különös jelentõségû a “Nagymaros: polgárváros, királyi
panorámával” szlogen, mivel idén ünnepeljük településünk újbóli várossá nyilvánításának 10. évfordulóját.
*
A pályázat nyertese, dr.
Striker Sándor irodalomtörténész, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai
és Pszichológiai Karának tudományos munkatársa öt éve
él Nagymaroson.
- Olvasva a szlogent, az
annyira illik városunkra,
hogy az embernek az elsõ
gondolata: ezt én is kitalálhattam volna. Kérem, mondjon néhány mondatot a szlogen megszületésérõl.
- A kiírás sarkalatos pontja volt, hogy csak Nagymarosra legyen jellemzõ a szlogen – kezdte a beszélgetést
dr. Striker Sándor. - A Duna
mellett sok város van, de
Nagymaros az egyetlen,
amellyel szemben királyi vár
és egykori királyi székhely
van. Ezt a kettõsséget lehetett megragadni: egy egykori
szabad királyi város, amely
magára a királyi palotára néz.
Ezért jött a gondolat és úgy
érzem, hogy ez valóban csak
Nagymarosra jellemzõ.

- A szlogenre több variáció is született?
- Ez elég hamar megszületett, hiszen én hozzászoktam ahhoz, hogy tömören
meg kell fogalmazni a gondolataimat. Minél tömörebb
és frappánsabb a szlogen,
annál eredményesebb és hatásosabb. A jelmondat remélem, hogy Nagymaros javára
fog válni az országos és esetleg nemzetközi ismertségben, mert az a fontos, hogy
minél többen figyeljenek föl
erre a helyre, és minél jobban érezzék magukat azok,
akik ide jönnek. Ezért remélem, hogy mûködni fog. Akkor lesz jó, ha mûködik tovább és még több embert
vonz Nagymarosra.
(A pályázóval Fischer Erzsébet beszélgetett.)

Csökkentek a
nagymarosi
kisvállalkozók
adóterhei
A helyi vállalkozókkal folytatott konzultáció eredményeként, Edöcsény András
polgármester úr kezdeményezésére, újból módosította a képviselõ-testület a helyi adókról szóló rendeletét.
(A rendelet módosítás pontos
szövege a lap közepén olvasható.) Ezzel a döntéssel,
mely közel 230 vállalkozót
érint, a helyi iparûzési adót,
a törvény adta kereteken belül, sávossá alakította át
Nagymaros Város Önkormányzata.
Fentiek értelmében 2006
január 1-tõl nem kell iparûzési adót fizetnie annak a nagymarosi vállalkozónak, akinek
adóalapja nem éri el éves
szinten az 1,2 millió Ft-ot.
Valamint azon vállalkozá-

sok, melyek adóalapja 1,2
millió Ft és 2,5 millió Ft közé
esik, éves befizetendõ iparûzési adójuk teljes összegének 20 %-ával kevesebbet
kell fizetniük.
Tájékoztatásul az adóalap
számításának módja: “A helyi iparûzési adó alapját az
ÁFA-mentes árbevételbõl kiindulva kell megállapítani.
Állandó jelleggel végzett
iparûzési tevékenység esetén
az adó alapja - fõszabály szerint - az értékesített termék,
illetõleg végzett szolgáltatás
nettó árbevétele, csökkentve
az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Ha
a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegû
iparûzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzõen - a vállalkozónak kell megosztania.
Bizonyos, a törvényben
meghatározott esetekben
mód van az állandó jellegû
iparûzési tevékenység adóalapjának egyszerûsített módon történõ meghatározására. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint,
az adóévben átalányadózó
magánszemély (egyéni vállalkozó, mezõgazdasági kistermelõ) vállalkozó esetében
az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerinti átalányadó alapjának
20 %-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem
lehet több, mint a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti - e tevékenységbõl származó - bevételének 80 százaléka. A személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott
egyéni vállalkozó, mezõgazdasági õstermelõ - feltéve,

hogy õstermelõi tevékenységébõl származó bevétele az
adóévben a 400.000. forintot
meghaladja -, a jogi személy,
valamint az egyéb szervezet
esetében - ideértve azt is, ha
az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll - ha az adóévet megelõzõ adóévben - 12
hónapnál rövidebb adóévet
megelõzõ adóév esetén napi
arányosítással számítva idõarányosan nem haladta meg
a 4 millió forintot, illetve a
tevékenységét adóévben kezdõ vállalkozó esetén az adóévben - idõarányosan - a 4
millió forintot várhatóan nem
haladja meg, akkor az adó
alapja a nettó árbevételének
80 százaléka.
Az egyszerûsített adóalapmegállapításról szóló bejelentést legkésõbb az adóévrõl szóló bevallás benyújtására elõírt határidõig kell
megtenni az adóhatóságnál.
2006. január 1-jétõl a vállalkozók a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet is igénybe
vehetnek. A vállalkozók egy
fõvel több foglalkoztatott
után egymillió forinttal csökkenthetik helyi adó alapjukat, kivéve azt a létszámbõvítést,
amely
a
Munkaerõpiaci Alapból folyósított támogatás igénybevételével
jött
létre.”
(www.nagymaros.hu / Általános tudnivalók a helyi iparûzési adóról)

Pályázatok
Befogadta a pályázatkezelõ az
IF-JT-05 pályázati felhívásra
benyújtott játszótér pályázatunkat. A szabvány szerint kialakítandó közterületi játszótér szakértésre való elõkészítése folyamatban van.
Zárt pályázat keretén belül
Nagymaros Város Önkormányzatát is meghívták az elnyert 2005-2006 közmunkaprogram 1 hónappal való meghosszabbítására. A pályázatot
határidõre benyújtotta Nagymaros Város Önkormányzata.
GÁVEL PÉTER,
STRATÉGIAI FELADATOK REFERENSE
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Ezt a munkát nem Felelõsséggel
lehet abbahagyni a magyar kultúráért
Megjelent a Nagymarosi
füzetek elsõ darabja
Karácsony elõtt jelent
meg Döbrössy Mihályné Valentin Kriszta Száz év - száz
kép - Nagymaros egykor és ma
címû könyve. A száz oldalas
kötet a Nagymarosi füzetek sorozat elsõ darabja.
Második helytörténeti
könyvében Döbössy
Mihályné a századforduló tájékán készült képeslapgyûjteményét adta közre oly formában,
hogy mellette láthatjuk
ugyanarról a házról, utcarészletrõl, illetve környezetrõl a 2005-ben készült
felvételeket.
A könyvben olvashatunk arról is, hogy a sorozatban a szerzõ a következõ kiadványok megjelentetését tervezi: Hõsök
és áldozatok; Bölcsõtõl a
koporsóig; Sportok és sportolók; Céh, ipartestület, gyárak
és üzemek; Közlekedés és régi
mesterségek; Szõlõ gyümölcs...
és a mai borversenyek.
- Kriszta! Kérlek röviden
mutasd be a mostani
könyvedet, s beszélj arról, mi
adta az ötletet a sorozat
megjelentetésére? Mikorra
tervezed a következõ kötet kiadását?
- Évek óta gyûjtöm a régi
nagymarosi képeket és képeslapokat. Önzésnek tartottam,
hogy csak én nézegetem ezeket – mondja Döbrössy
Mihályné. - Párba állítva a mai
kinézettel, ez lenne az igazi
kihívás! Kivárni a megfelelõ
idõpontot, napszakot és fényviszonyokat. A gondolatot tettek követték, a végeredmény
Scheffer Miklós grafikus segítségével, a Száz év - száz kép
címû képeskönyv.
A kérdés második részére
válaszolva kiemelném: ezt a
munkát nem lehet abbahagy-

ni, sem befejezni. Idézem magamat az Örökségünk Nagymaros címû könyvbõl: “Célom az volt, hogy a fiókok, öreg
dobozok mélyén rejtõzködõ,

féltve õrzött emlékek napvilágra kerüljenek”. Kérésem meghallgatásra talált. A már célzottan gyûjtött fényképek és dokumentumok sokasága alig
várja, hogy “mesélhessen” a
nagyszülõk és dédszülõk életérõl.
Munkámat segíti, hogy soksok évvel ezelõtt mûködött egy
lelkes csoport, akik gyûjtést
végeztek Nagymaros helytörténetével kapcsolatban. Az
utóbbi két évtizedben, pedig a
Híres Maros és a Nagymaros
újság hasábjain olvashattunk
számos érdekes írást elõdeinkrõl. A lelkes lokálpatrióta lakosoktól is kapok ötletet és tanácsot.
A sorozat következõ darabja minden bizonnyal a Hõsök
és áldozatok címû lesz. A téma
magáért beszél: világháborúk,
malenkij robot, kitelepítés és
az 1956-os forradalom a nagymarosiak visszaemlékezése
alapján. A kiadás idõpontját
õszre tervezem. (FE)

Babits írja: „A magyarság lényege érdekel, az, ami benne
sajátos és összetéveszthetetlen, ami mindentõl
megkülönbözteti….Semmi esetre sem valami testi vagy törzsi jelleg, fizikailag örökölhetõ….A magyarság:… történelmi
jelenség. S ahogy történelmileg kifejlõdött, de nem testi, hanem szellemi jelenség. Az átöröklés, amely folytonosságát
biztosítja, nem testi, hanem lelki….Hiszen a magyar kevert
és állandóan keveredõ nép Szent István óta…”
Arany János üzenete is idõszerû: ”Élni fog a nemzet /
Amely összetart: / Kit önvétke meg nem hódít, / Nem hódítja kard.”
De vajon kik a magyar „nemzet” fiai? Azok a magyar
anyanyelvû, magyar lelkiismeretû emberek, akik TENNI
kívánnak ezért az ezeréves nemzetért! Nem ártani, hanem
szolgálni…
Nem hazudni, hanem igazat mondani, nem gonoszkodni, acsarkodni, hanem õszintén szeretni.
Vajon Babits Mihály vallomását érezzük-e mi is a magunkénak? „Az én szolgálatom: megõrizni népem legtisztább erkölcsi hagyományait, nem engedni, hogy az igazság
szelleme elavuljon. A kezdõdõ barbárság lármája közt ébren tartani a lelkiismeret sajgó nyugtalanságát. Megóvni
egy jobb jövõ számára az emberiesség megvetett eszméit…”
Wass Albert szavai tegyenek bizakodóvá bennünket: „Hát
nem elég csoda, hogy ez a nemzet újra és újra feltámadott…?
Hogy mindig akadt apostol, amikor kellett, és mindig akadtak lelkes hívõ seregek, akik hittek a magyarság föltámadásában?”

Közigazgatási ABC
1. Mire jó a polgármester?
A közhiedelem szerint a polgármester valamifajta helyi király (olykor kiskirály), akinek intésére csodák történnek egy
településen.
Legjobban a polgármesterek sajnálják, hogy ez nincs így.
A város/falu élén ugyanis a nép által szabadon választott
képviselõk állnak, Nagymaroson 12 darab. Ezek közül egy
a polgármester, aki – mint a feudális király, az elsõ az egyenlõk között (primus inter pares). Ha emlékezetem nem csal,
a feudális urak is sokat háborúztak valaha a királyok ellen,
és a király keze is eléggé meg volt kötve.
Tehát a polgármester képviseli hivatalosan a képviselõtestületet és a várost. Ez olyankor elég látványos, amikor
például ünnepségeinken beszédet mond, felavat, részt vesz
civil szervezésû eseményeken, stb. Az is látványos, hogy a
képviselõket képviseli, mert azok közül 3-4 szokott ezeken
jelen lenni, a többi pedig hagyja magát képviselni. (Bár a
nép szívesen látná, ha a képviselõk olykor magukat is képviselnék, fõleg, ha társadalmi munkáról van szó.)
(folyt. köv.)
THARAN-TRIEB MARIANNE
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Legyünk büszkék helyi értékeinkre!
Interjú a város fõépítészével, Varga Csabával
védelem alá kerülendõ épületeket. Megjegyzem: akkor már
volt Nagymarosnak egy helyi
védelemrõl szóló rendelete,
amelyben a Fõ tér, a Szent
Imre tér és a Duna utca 2. számú villaépület volt levédve. A
rendeletet tehát nem kellett
megalkotni, csak éppen nem
volt kitöltve épületekkel.
A szabályozási tervbõl 2002.
októberében lett rendelet, s ekkor 188 épület + 7 kõkereszt került helyi védelem
alá. A munkának
azonban nincs vége,
hiszen van 20-25
épület, amit még érdemes védeni. Ám
azután sem lehet
megállni. Bár egyegy épületen már
nincs mit óvni - hiszen annyira átalakították -, de még mindig vannak olyan értékes részei, egy kút,
vagy kapu, amivel
érdemes foglalkozni,
ugyanis ez is nagyon
fontos eleme Nagymarosnak. A város
jellegét, „nagymarosiasságát” egyrészt a
A kaput Melts Miklós restaurálta
nagyon szép természeti környezet, más- Amikor ide kerültem, be- részt az épületállománya és válecsöppentem az elõzõ rende- rosszerkezete adja meg.
Kollégáimmal, a környezõ
zési terv készítésének a közepébe, úgy, hogy mélyen és ala- települések fõépítészeivel
posan még nem ismertem a összeállítottunk egy tervtanácsi
várost, mivel nem vagyok rendelet-tervezetet, egy, a Fõnagymarosi – kezdte a beszél- építészi Kollégium által kidolgetést Varga Csaba. - Akkor gozott anyag Dunakanyarra ilelterveztem, hogy végigjárom lesztésével. Ez alapján hozták
Nagymaros értékes régi épü- meg rendeleteiket az érintett teleteit, ezáltal helyismeretet is lepülések (Nagymaros, Visegszerzek. Ezzel párhuzamosan rád és Verõce) és így alakult
felkutattam a fellelhetõ régi, meg a Dunakanyar Tervtanács.
levéltári terveket, anyagokat A tervtanács létrehozásával leis. Készen volt a szerkezeti hetõségünk van a jelentõs és/
terv, annak a szabályozási sza- vagy jelentõs helyre tervezett
kaszában léptem be, s gyakor- építkezések terveinek szélesebb
latilag minden egyes pontját szakmai megvitatására. Remélvégig helyszíneltem, egyrészt jük, hogy tevékenységünkkel
azért, hogy érdemileg hozzá minõségi javulást érhetünk el a
tudjak szólni, másrészt, hogy Dunakanyar páratlan szépségû
megismerjem a várost. Az elsõ természeti és épített örökölt
körben vettem sorra a helyi környezetében készülõ mai háVarga Csaba 2001 nyarának
elejétõl végzi városunkban a
polgármesteri hivatal megbízásából a fõépítészi feladatokat. Csütörtökönként lehet õt
személyesen megkeresni, ezen
a napon tartózkodik a polgármesteri hivatalban. Ezúttal a
fõépítésztõl azt kértük, beszéljen az elmúlt négy esztendõ
alatt végzett munkájáról, s vázolja fel a város elõtt álló feladatokat.

zaknál, rendezéseknél, fejlesztéseknél.
- Nem mindenki örül annak,
hogy a háza helyi védelem alatt
áll, hiszen átalakításnál, felújításnál ezt figyelembe kell venni, ami több költséget is jelent.
- A helyi védettség alá helyezett épületek városi szinten nagyon nagy jelentõséggel bírnak.
Ezek a város értékei, s a város
büszke rá. Akinek pedig ilyen
ingatlan a tulajdona, annak
szintén büszkének kell lennie,
mert ez elismerése annak, hogy
értékes a háza. Egyes ingatlanközvetítõk azt mondják, hogy a
helyi védettség alá helyezéssel
elértéktelenítjük az ingatlanokat. Ez nem így van, pontosan
ellenkezõleg, azok felértékelõdnek. A helyi védelem a tulajdonosoknak természetesen kötelezettségekkel is jár. A legalapvetõbb, hogy nem bonthatják le,
a jellegét nem változtathatják
meg. Itt nem olyan szigorúak az
elõírások, mint a mûemlékeknél, de megköveteljük ezen ingatlanoknál a szakszerû és
eredethû felújítást, amely azzal
jár, hogy sokszor többe kerül,
mint egy átlagos munka. S mivel a város vette védelem alá az
épületeket, készült egy kiegészítõ rendelet is, amelyben
megfogalmazódott, hogy a helyi védett épületek felújítási
többletköltségeihez hozzájárul
az önkormányzat. Erre a célra
évente a költségvetésbõl elkülönítünk egy összeget. A támogatás mértékérõl fõépítészi vélemény alapján az önkormányzat illetékes bizottsága dönt.
Eddig már hat olyan helyi védett épületnek a felújítása, vagy
részbeni felújítása készült el,
amelyhez az önkormányzat támogatást adott. Ezek közül a
legfrissebb a Melts család Váci
utcai eklektikus lakóházának
nagyon szép kapufelújítása. Ezt
a felújítást az önkormányzat
150.000.- forinttal támogatta.
Ezen felül volt más lehetõségünk is – ami szintén helyi
védett épületekre szólt –, a pályázat. Így nyertünk több alka-

lommal támogatást, amikhez
természetesen a saját önrészt is
hozzá kellett tenni. Kicseréltük
a könyvtár ablakait, renováltuk
kiskapuját, cseréltük az általános iskola lépcsõházi ablakait
és a hátsó rész nyílászáróit. Pályázat útján nyertünk pénzt a
Vera-lak tetõcseréjére is. A
Vera-lakot idõközben mûemlékké nyilvánították, s ezzel
már országos védelem alatt áll.
Egyébként a mûemlékeink között szerepel a katolikus templom, a Kálvária, a Rókus kápolna és a Rákóczi út - Szent Imre
tér sarkán álló lakóház is.
- A város épületeinek felmérésén kívül milyen munkák készültek el a fõépítész közremûködésével?
- A tavalyi és az idei évben
(2004-2005) elkészült a város
új fejlesztési koncepciója és
akcióterve. Ennél külön ki kell,
hogy emeljem a munkamenetre jellemzõ széleskörû társadalmi részvételt.
Elkészült a város hulladékudvara, amelynek keretében hét
szelektívhulladék-gyûjtõ sziget
került kihelyezésre a városban.
Kettõnél még arra is futotta,
hogy kicsit kulturáltabb módon
tegyük ki a hulladékgyûjtõket,
úgy, hogy körbevettük egy-egy
farácsos pergola építménnyel.
Késõbb a többinél is szeretnénk
ilyen megoldást alkalmazni.
Bérbe adtuk a Váci út 21.
számú önkormányzati tulajdonú, helyi védettségû épületet a
Blaskovich iskolának, amely
több szempontból is kedvezõ a
városnak. Egyrészt bõvült az
oktatási palettája a településnek
egy szakképzõ iskolával, másrészt a bérbevevõ iskola azt is
vállalta, hogy fokozatosan felújítja, korszerûsíti az épületet,
tehát egy újabb védett épületünk menekült meg a lassú
pusztulástól.
A Málenkij robotra hurcoltak emlékére (több településsel
közösen) egy emlékmûvet készítettünk Kál-Kápolna vasútállomáson. A megemlékezésrõl
tudósított a Nagymaros újság.
A Duna-Dráva Cement Kft
felajánlott egy játszóteret, Szatyor Gyõzõ Kós Károly-díjas
népi iparmûvész, famûves
szobrász alkotását, amely a kö-
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zelmúltban felállításra került a
Kacsaligetben.
Elkészült a településnek egy
teljes, részben digitalizált, részben digitális alapú térképe,
amely az önkormányzat munkáját nagyban segíti majd.
- A jövõben milyen terveket
szeretnének megvalósítani a
városban?
- A következõ idõszak feladatai között említeném a volt
Durisz-épület felújítását, melyre már megvannak az engedélyek és a kiviteli terv, valamint
kiírás alatt áll a kivitelezésre a
közbeszerzési pályázat. Várhatóan még az év elején elindul a
munka és terveink szerint
õsszel átadásra kerül az épület,
amibe el szeretnénk helyezni a
helyi rendõrõrsöt és a gyámhivatalt. A tetõtérben kialakítunk
egy nagytermet, amely közösségi célokat fog szolgálni,
igénybe vehetik a civil szervezetek.
Elkészült egy nyolclakásos
lakóház engedélyezési terve is
a papkerti üres telkünkre,
amellyel a kormány valószínûleg 2006-ban induló szociális
bérlakás programjában tudunk
majd pályázni.
Elkészültek a tervei a strandon felállítandó öltözõ-zuhanyozó-ivókút építménynek,
amelyet a következõ szezonra
fel is szeretnénk építeni. Elkészült az engedélyezési terve a
helytörténeti múzeumnak is,
ami már régi jogos igénye lakosságnak. Egy nagyon komoly
anyaga van már a városnak,
amit korábban a Váci út 21-ben,
egy beázott szobában raktároztak, most pedig egy másik helyen ideiglenes raktárban található. A múzeumot egy nagyon
szép és értékes önkormányzati
ingatlanban, helyi védelem alatt
álló épületben szeretnénk elhelyezni. Az elkészült tervvel bármikor tudunk pályázni,
amennyiben hasonló témában
lesz arra lehetõség. Ugyanez a
helyzet a Magyar utcai óvoda
bõvítésével, ahol a törvényi elõírásoknak és a szabványoknak
megfelelõen tornaterem és
egyéb helyiségek (pl. logopédiai szoba) kialakítása szükséges.
Itt is készen állnak a tervek.
Elkészült a polgármesteri
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hivatal ügyfélszolgálatának
terve, az év elején induló kivitelezés várhatóan tavaszra befejezõdik. A polgármesteri hivatal új bejáratán megközelíthetõ ügyfélszolgálattal sokkal
kulturáltabbá, kényelmesebbé
tehetjük az ügyfelek kiszolgálását. Elkezdõdött a Fõ tér rekonstrukciója, amelyen belül,
külön tervként valósul meg a
Fõ tér közepe. A kis ivókút helyére egy díszkútra írunk ki pályázatot, amelyre elsõsorban
nagymarosi mûvészektõl kérünk terveket. A Fõ tér program második ütemében a térhez csatlakozó kis utcák és a
Magyar utca felújításának terveit készíttetjük el. Elkészült
az engedélyezési terve a Széchenyi sétány környezetrendezésének. A tanulmánytervvel
lakossági fórumot is tartottunk,
amely tetszést is aratott. A nagy
volumen miatt csak pályázat
útján van lehetõségünk megvalósítani a tervet, ám ki tudunk
emelni belõle egy-egy részt. A
dám és a kikötõ közötti játszótér, amelyre megvan a keretünk, a terv és a kivitelezõ is,
az év elején elkészülhet.
Terveztetés alatt áll a várost
átszelõ 12-es fõúton forgalomlassító szigetek kialakítása. Ez
öt szigetet jelent, Nagymaros
elején, végén, közepén és a három között még egy-egy. A város közepén a Fõ teret értem, ez
a forgalomlassító sziget a rekonstrukcióval el is készül úgy,
hogy gyakorlatilag nem az út
megy át majd a város Fõ terén,
hanem a fõúton megy át a díszburkolat, amely egyben forgalomcsillapító szerepet is betölt.
Ezzel egy gesztust is teszünk,
jelezvén a több részre szakított
fõterünk egységét. A város két
szélsõ pontján lévõ forgalomlassítókat városkapuként szeretnénk kezelni. Szerencsére a Vác
felõli bejövetelnél elõdeink
gondoskodtak egy szép kapuról, a Rókus kápolnáról.
Zebegény irányába nehezebb a
helyzetünk, mivel nagyon szûk
a hely. Itt növényekkel (facsoport az út két oldalán vagy bevezetõ fasor) tudunk egy kaput
kialakítani – mondta befejezésül Varga Csaba fõépítész.
FISCHER ERZSÉBET

ANNA-karácsony – 2005
Amikor egy esemény harmadszor
történik meg, már beszélhetünk
hagyományról. Harmadszor tartotta meg az ANNA Klub a Mindenki Karácsonyát, de idén új
helyszínen: a templom elõtti téren.
A kivilágított tér és a fûtött
templom ideális környezetet nyújtott e nemes szándék kivitelezésére. A váci Serenus kórus, a

A szervezõk örömére a társaság még egy jó órán keresztül ellenállt a hidegnek, mielõtt hazament – melegedni.
Az ANNA Klub és minden
résztvevõ nevében megköszönjük
János atyának, hogy otthont adott
az ünnepnek, a kórusoknak a nagyon szép, felemelõ hangversenyt,
és segítõink szívjóságát, akik bor-

Nagymarosi Férfikórus és a Nagy- ral, süteménnyel, adományaikkal
marosi Nõi Kar hangversenyével hozzájárultak az est sikeréhez.
ANNA KLUB
hangolódtunk méltóképpen a karácsonyra. A komoly lelki felkészülés alatt kint leszállt a korai téli
este, és nemcsak szívet-lelket, de
a testet is melegítendõ az ünneplõ közönség a forraltboros és teás
üstökhöz járult. Volt az ANNAkarácsonyoknál immár hagyományosnak számító sült tök, sült
gesztenye és sült alma, valamint
szaloncukor és sütemény.
Fotók: Kiss Péter
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Iskolások és a Dunakanyar
Fúvósegyüttes karácsonya
Képes összeállítás - fotók:
Ivor Kriszta, Kiss Péter,
Fischer Erzsébet

Roma zenekarok
I. találkozója
Bátorkeszin

A Bátorkeszi Roma Szövetség meghívta Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatát a december 10ére, a roma zenekarok I. találkozójára.
Mielõtt beszámolnánk a részletekrõl, ismerkedjünk meg
Bátorkeszivel. A helység területe 4589 ha, lakosainak száma 3500 fõ, 13 százaléka szlovák, 87 százaléka magyar.
A település határa már a régi idõkben lakott volt, a legszebb régészeti leletek az avar kaganátus idejébõl származnak. A település elsõ írásos emléke 1156-ból való, püspöki birtokként tartották számon, 1424-ben itt vadászott
Zsigmond király. A település késõbb több nemesi család
kezére jutott, a 16. században a Bátoryak voltak a falu földesurai, õk a falu névadói is. 1532-ben a település városi
rangot kapott, és 1654-tõl a Pálffy család tulajdona volt.
A 17. század végétõl 1711-ig Bátorkeszi Battyán János
Csillagváró ünnepségek de- kuruc tábornok uradalmának központja, 1831-ben itt hecember 14-én és lyezték üzembe Közép-Európa második cukorgyárát, melyet Lacsny Miklós alapított. 1849 áprilisában Görgey Ar21-én
túr parancsnoksága alatt itt táborozott a VII. honvéd hadtest. A 19. század végén itt alapították a környék elsõ sörgyárát. A község ma a környezõ település modern központjának számít.
Legértékesebb mûemléke a barokk stílusú Szûz Mária
látogatása római katolikus templom, amely 1720 és 1728
között épült régebbi alapokon, késõbb átépítették. Különlegességnek számít a Pálffy család öntvény obeliszkje (síremléke) 1827-bõl. A községben megtalálható az I. és II.
világháború áldozatainak emlékmûve.
A roma zenekari találkozón ott volt a híres Rajkó zenekar öt taggal, fellépésüket Bátorkeszi közönsége viharos
tapsa kísérte.
A szlovák rádió magyar riportere a helyszínen igen színvonalas riportot készített Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnökhelyettesével és korelnökével, akik igen nívósnak értékelték a zenekarok fellépését.
KOVÁCS ISTVÁN, CKÖ KORELNÖK
(A következ számban folytatjuk az élménybeszámolót Bajcs községgel.)

Köszönet a támogatóknak

Fúvósok december 17-i karácsonyi koncertje

A Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki
Villányi Béla és felesége,
Nagymaros Trade Kft - Rasman Miklós igazgató úr,
Szûcs Familia Kft - Szûcs Barnabás és felesége,
Hirkó Kft - Bótz László
támogatóknak, akik pénzbeli és természetbeni adományaikkal hozzájárultak az alapítvány karácsonyi ünnepségének
bensõséges megrendezéséhez, a rászoruló gyermekek megajándékozásához.
A kuratórium nevében:
HEINCZINGER ANTALNÉ, ELNÖK

Nagymaros
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A helyi vállalkozók Szülõnek és nevelõnek
sikere a város sikere is lenni – nehéz hivatás
„Meggyõzõdésünk, hogy sikeres vállalkozások szükségesek ahhoz,
hogy a város is sikeres lehessen. A városnak és a vezetésére megválasztott önkormányzatnak alapvetõ érdeke fûzõdik tehát a helyi vállalkozások sikeréhez.” Egyebek közt ezek a mondatok olvashatók
azokon a személyre szóló meghívókon, amelyeket Hadi Péter képviselõ és Edöcsény András polgármester írtak alá, s a helyi vállalkozókat egy találkozóra hívták meg. November 18-án a helyi nagyobb cégek vezetõit, december 9-én pedig a kisvállalkozókat, kis-

Hivatás, azaz foglalkozás és küldetés egyszerre. A foglalkozáshoz
szakképzettség szükséges. Nem
biztos, hogy mindenki ért hozzá.
Az önkormányzat Nevelési
Tanácsadójának kérésére Adorján
Katalin pszichológus-gyógypedagógus tartott elõadást az iskola nevelõinek a tanulási nehézségek okairól tavaly októberben. Az
ott elhangzottakból azokat adjuk
közre, melyekrõl jó, ha értesül
minden szülõ.
Minden 5. gyerek valamilyen
tanulási nehézséggel küzd ma
Magyarországon. Ennek forrásait három nagy csoportba rendezhetjük. Az elsõ: az intelligenciastruktúra elmaradottsága, melyet
a pozitívan diszkrimináló oktatási kormányzat minden erõvel elfedni igyekszik. A második: valamilyen részképesség-zavar,
melynek okai: például térlátási
zavar halláskárosodottság, a
hangképzõ szervek betegsége,
krónikus betegség, a két agyfélteke diszfunkciója, hormonális
bajok, stb.

A harmadik ok: a szociális hátrányosság, ha otthon nem beszélget a család, sok a stressz, a TV,
a video, ha nem foglalkoznak a
gyerekkel, vagy csak bántják.
Ma a tananyag a „jó” képességû gyerekeknek készül, ezért a
lemaradásokhoz mindenképpen
szakember segítségére van szükség.
Vannak azonban olyan mulasztások, melyeknek hatása egy
életen elkíséri a gyermeket:
ilyen az, ha az 1-3. életévében
keveset vagy egyáltalán nem foglalkozik az édesanya a gyermekkel. Ekkor alakul ki a gyerek képessége, hogy szavakból értelmes
mondatokat tudjon alkotni. Ehhez
társul az verbális emlékezet, melyet szintén kisgyermekkorban alakíthat ki a gondos szülõ, akinek
sokat kell verselnie, mesélnie.
A szakembergárda enyhíteni
ugyan képes ezeket a tanulási zavarokat, de a gyermekekért mégis elsõsorban a szülõk tehetnek a
legtöbbet, hiszen velük élnek.
GY. M. M.

Tartós élelmiszerek karácsonyra
Karácsonyi ajándékként adott át harmincnégy családnak, tartós élelmiszert, valamint burgonyát tartalmazó csomagot Grõb Jánosné, a
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola gyermekvédelmi

iparosokat látta vendégül az önkormányzat. Ez utóbbi alkalommal
egy kis kiállítást is megtekinthettünk a mûvelõdési házban az ipartestület múltjáról. Fotókon láthattuk az ipartestület régi és új székházát, s „csemegének” számítottak az Építõ Ipar címû mûszaki hetilap 1800-as évek végén kiadott számai.
A december 9-i összejövetelen megjelent vállalkozókat Hadi Péter önkormányzati képviselõ – aki maga is vállalkozó - köszöntötte. Ezután Edöcsény András polgármester bemutatta, hogyan mûködik az önkormányzat, s beszélt arról, hogy mi az a találkozási
pont, amely az önkormányzatot és a vállalkozókat összeköti - ez
pedig a lokálpatriotizmus, valamint a csodálatos természeti adottságok szeretete.
Ivor Andrásné, a Nagymaros és Vidéke Ipartestület ügyvezetõje emlékeztetett arra, hogy az ipartestület mûködése nem szûnt
meg, csupán a székházat hasznosították oly módon, hogy 2003ban 10 évre – természetesen megkérdezve a 33 alapító tagot bérbe adták a karitásznak. Ivor Andrásné kérte a kisiparosok véleményét, hogyan tudnak nekik az ipartestületen, vagy a polgármesteri hivatalon belül segíteni. Czoh András, a Peet & Cook Kft
ügyvezetõ igazgatója a nagymarosi honlap cégkatalógusában –
az önkormányzattal közösen - ingyenes hirdetési lehetõséget kínált a jelenlévõknek.
A vállalkozók hozzászólásaikban sok hasznos információval, tanáccsal szolgáltak, amely azután a hivatalos formát megtörve,
hosszan tartó, kötetlen baráti beszélgetés formájában folytatódott.

felelõse 2005. december 15-én este az iskola könyvtárában. Az élelmiszerek mellett még gyermek szandálok is gazdára találtak.
Grõb Jánosné elmondta: a kiosztott élelmiszereket a Gyermekétkeztetési Alapítványtól kapták. Idén az elsõ alkalommal nyújtottak be
az alapítványhoz pályázatot, amit meg is nyertek. Ezzel az ajándékkal
a nehezebb helyzetben élõ családoknak tudtak karácsony elõtt segíteni.
Mint megtudtuk: a családok kiválasztása az osztályfõnökök bevonásával történt, a csomagokat pedig Budapestrõl, a polgármesteri hivatal segítségével szállították Nagymarosra.
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Városunk január havi programajánlata

Szomszédolás – régiós programajánló

Január 7., 16 óra: Malenkíj robot emlékünnepség
A megemlékezés menete:
- 16 órakor helyi járatú busz indul a Fõ térrõl a temetõbe. Gyertyagyújtás, koszorúzás az emlékkápolnában. Ünnepi beszédet mond:
dr. Harrach Péter, a parlament alelnöke, országgyûlési képviselõnk
- 16.30 óra: koszorúzás a Király utcai emléktáblánál
- 17 óra: Lénárd Hajnalka zongorahangversenye

SZÕDLIGET

Január 14.,15 óra: cirkuszi elõadás. Helyszín: mûvelõdési ház

Január 29., 19. óra: Bozsodi Quartet - W. A. Mozart. B-dúr vonósnégyes; Lajtha: X. vonósnégyes (Transsylvania Suit) op. 58.

Téli Templomi Koncertek a szõdligeti római katolikus templomban
Január 15., 19. óra: Régi Karácsony - J. M. Leclair, Weiner L. , J.
Haydn, A. Corelli, W. A. Mozart zenéjébõl és Fekete István novelláskötetébõl készült válogatás. Elõadók: Székács Miklós –
vers,Winkler Orsolya – hegedû, Telbisz Katalin – hegedû, Cs. Nagy
Tamás – brácsa, Joób Gergely – cselló.

Január 21., 14 óra: Vendégünk Schirilla György, aki Nagymaroson
erõpróbaként a kompnál átússza a Dunát. A program részeként várjuk azokat a sportolókat, akiket Nagymarosról indítottak el eredményes sportpályafutásukra. Fellép: Karda Beáta énekesnõ
1 oldal (A/4) 195x270 mm

A Nagymaros újság hirdetési tarifái

Január 21.: A magyar kultúra napja – a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola rendezvénye. Helyszín: mûvelõdési ház
Január 28.: Batyubál a Nagymarosi Nyugdíjas Klub szervezésében
Helyszín: mûvelõdési ház
Információ: Ivor Andrásné rendezvényszervezõnél
az 595-100/123-as telefonszámon.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Ünnepnap – hétköznapi egyszerûséggel
Útnak indult a katolikus plébániáról ebben az évben több felhívás is: az
egyik egy igen távoli, a másik a testvér-közelségû katasztrófa után. A spontán nagylelkûségbõl gyûlt az adomány. Mostanában meg a templomfûtés
kivitelezéséhez adtuk a részünket, mi hívek is.
Elkövetkezett azután Kárpátalja szegényei javára a már hagyományos
karácsonyi karitászgyûjtés.
Ami nem ró új kiadást a segítõkedvûekre: pusztán azt kéri, hogy mondjunk le egyetlen bõséges vasárnapi ebédrõl, és ennyit adjunk, ezt a különbözetet adjuk át. Ha komolyan vesszük a kérést, nem is magától értetõdõ.
Mert van, amit a család megszokott, már be is vásárolt hozzá, és ünnepnap
amúgy sem túlzás némi ínyencség.
Voltak mégis, akik hétköznapi egyszerûséggel válaszoltak a lehetõségre, és ezzel 172 ezer forintot takarítottak meg. Amibõl cipõ lesz a fiú lábára,
hogy tudjon újra iskolába járni, gyógyszerhez jut a cukorbeteg néni, fel tudják tölteni a helyi karitászraktárt, amit önkéntes munkában, közösen építettek meg.
Advent harmadik vasárnapja méltóbb lett a felszólításra: örvendezz! (latinul laetare). A rózsaszín ünnep, mint a szalag koszorúnkon. A várakozás,
a böjt, a bûnbánat lilája ma is így sürget: valakiért tudj lemondani valamirõl.
Egy pillanatra jó szembefordulni önmagunk sodrásával is a hangulatkeltés közepette, ami erõnek erejével ösztökél a költekezésre, a szerzésre.
Mert békés, derûs szívet kapott az is, aki most, itt, valamit, bármennyit
odaadott.
EGY KARITÁSZOS

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Lázár Robert és Trieb Veronika lánya: Fanni
Dr. Jórász Zsolt és dr. Hajnal Katalin fia: Vince
Kellner Zsolt és Pusz Hajnalka fia: Bence
Orbán Attila és Kovács Erzsébet lánya: Zita
Hegyi László és Zámbó Krisztina fia: Vencel
Gável Péter és Hadi Bernadett fia: Márton
Bõgér Ferenc és Heier Csilla lánya: Szabina
Nádor István Csaba és Kovács Mónika Tímea fia: Csaba Koppány
Elhunytak:
Roller János
Jung Károlyné Valentin Erzsébet
Rudolf András
Kellner József
(Lezárva: 2005. december 31.)

25.000,- Ft + ÁFA
1/2 oldal 195x135 mm
12.000,- Ft + ÁFA
1/4 oldal 95x135 mm
6.000,- Ft + ÁFA
1/8 oldal 95x68 mm
3.000,- Ft + ÁFA
1/16 oldal 46x68 mm
1.500,- Ft + ÁFA
Címlapon 1/8 szalaghirdetés
5.000,- Ft + ÁFA
Rekláminterjú: 1/2 oldalas
25.000,- Ft + ÁFA
Apróhirdetés: megkezdett 15 szavanként 500,- Ft
Felárak: - hátoldali hirdetés + 20 % felár, - színes hirdetés: + 30.000,- Ft
megjelenésenként
Kedvezmények: - 2. megjelenés: - 10 %, - 4. megjelenés: - 15 %
A civil szervezetek 1/8 oldalnyi hirdetései, közleményei díjmentesek.
A lakossági gyászjelentések, köszönetek és meghívók 1/16 oldalig ingyenesek.
Behúzás (szórólap): 10 Ft/db. Az ár a szórólapok nyomdaköltségét nem
tartalmazza.
A hirdetések a hirdetési díj befizetését követõen a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján adhatók le elektronikus formában, a megjelenést
megelõzõ hónap 20. napjáig. Amennyiben a hirdetés nem elõre, méretre
megformázott és elektronikusan felhasználható, úgy nyomdai elõkészítés
költségeként 1000 Ft számolandó.
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Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
19/2005. (XII. 19.) számú rendelete
a helyi adókról szóló 9/2004. (IV. 24.) számú rendelet módosításáról
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló, többszörösen módosított 9/2004. (IV. 24.)
számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következõ rendeletet alkotja
1. §.
A Rendelet 22. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4.) Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb azonban az adóalap 90 %-a – amely a külföldön létesített telephelyen végzett
tevékenységbõl származik, feltéve ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendõ, a vállalkozási tevékenységet
terhelõ adó terheli”
2. §.
A rendelet az alábbi 22/A §-al egészül ki:
Adómentesség, adókedvezmény
„22/A. §.
Az önkormányzat azon vállalkozók részére, akiknek a 1990:C. tv. 39. §. (1.) bekezdése, 39/A. §, 39/B. § alapján számított
(vállalkozási szintû) adóalapja nem éri el az 1,2 millió Ft-ot adómentességet biztosít.
(2.) Az önkormányzat azon vállalkozók részére, akiknek a 1990:C. tv. 39. §. (1.) bekezdése, 39/A. §, 39/B. §. alapján számított
(vállalkozási szintû) adóalapja 1,2 millió Ft és 2,5 millió Ft-ot közötti sávba esik, adókedvezményt biztosít.
A kedvezmény mértéke az esedékes éves adó összegének 20 %-a.”
Annak érdekében, hogy Önnek is legyen
saját városi rendelettára

3. §.
E rendelet 2006. január 1. napjával lép hatályba. Kihirdetésérõl a 11/2004. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet 32. §-ában
foglaltak alapján a jegyzõ gondoskodik.
Nagymaros, 2005. december 22.
Edöcsény András
polgármester

Hutter Jánosné
jegyzõ

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
21/2005. (XII. 19. ) számú rendelete
az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
11/2004. (IV. 27.) számú rendelet módosításáról
1. §
A 11/2004. (IV. 27.) számú rendelet 12. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„ (3.) Elõterjesztés csak a polgármester és a jegyzõ láttamozása után kerülhet a képviselõ-testület, illetve annak bizottságai elé.
2. §
A 11/2004. (IV. 27.) számú rendelet 4. számú melléklete helyébe a következõ melléklet lép:
3. §
E rendelet 2006. január 1. napjával lép hatályba. Kihirdetésérõl a
11/2004. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet 32.§-ában foglaltak alapján a jegyzõ gondoskodik.
Nagymaros, 2005. december 22.
Edöcsény András
polgármester

Hutter Jánosné
jegyzõ
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Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
20/2005. (XII. 19. ) rendelete
a helyi idegenforgalom támogatásáról

Nagymaros Város Önkormányzatának képviselõ-testülete saját adóbevétele terhére a vállalkozók által az üdülésre,
pihenésre hasznosított épületének, a vendéglátás minõségének javítására, támogatására az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed minden vállalkozóra és falusi szálláshelyet kiadóra, aki személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft/nap idegenforgalmi adó befizetését teljesíti.
E rendelet alkalmazásában:
Vállalkozó: az a fizetõ-vendéglátó engedéllyel rendelkezõ magánszemély, továbbá jogi személy, egyéb szervezet,
aki szálláshely céljára használatba adja Nagymaros város illetékességi területén lévõ üdülésre, pihenésre alkalmas
épületét, illetve lakását bel- és külföldi vendége részére.
Eljárási szabályok
2. §

(2.) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) A tárgyévben igazolhatóan elvégzett, vendéglátás minõségének javítása, valamint
b.) a szállásadó falusi turizmus korszerûsítésének érdekében tervezett fejlesztési munkálatainak pontos megnevezését, leírását.
Az igazolás történhet: eredeti csatolt számlákkal, amennyiben a csatolt számlák könyvelésben felhasználásra kerülnek, úgy a számla fénymásolata is elfogadható. (Számlamásolaton egyidejûleg feltüntetve azt, hogy a könyvelésben
a bizonylat milyen sorszámon szerepel.)
Önerõs kivitelezés esetén a kiviteli munka pontos megnevezése és beárazása, valamint a pályázott pénzösszeg
legalább 50 %-ig terjedõen anyagszámlák csatolt fénymásolatai. (Számlamásolaton egyidejûleg feltüntetve azt,
hogy a könyvelésben a bizonylat milyen sorszámon szerepel.)
c.) Az önkormányzat adó számlájára befizetett helyi idegenforgalmi adó összegérõl szóló befizetési csekkszelvény
másolatát.
(3.) A beérkezett pályázatok döntésre történõ elõkészítését a Városfejlesztési Környezetvédelmi- és Városüzemeltetési Bizottság (továbbiakban: VKVB) végzi a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül.
(4.) A képviselõ-testület által hozott döntésrõl határozat alapján a Polgármesteri Hivatal jegyzõje a megállapított
támogatás összegének folyósítása iránt 8 napon belül intézkedik.
A támogatás mértéke
3. §
A támogatás összege: a pályázatban szereplõ és ténylegesen elvégzett munkálatok értékének 100 %-ig terjedhet, de
maximum a befizetett adó 200 %-a, amennyiben a pályázó nem vette igénybe a többszörösen módosított 9./2004.
(IV. 24.) rendelet 25.§. (2.) bekezdésében rögzített közmûfejlesztést.
Záró rendelkezések
4. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 1-tõl kell alkalmazni. Kihirdetésérõl a
11/2004. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet 32. §-ában foglaltak alapján a jegyzõ gondoskodik.
Nagymaros, 2005. december 22.
Edöcsény András
polgármester

Hutter Jánosné
jegyzõ

Annak érdekében, hogy Önnek is legyen
saját városi rendelettára

(1.) A támogatás megállapítása a vállalkozó által minden tárgyév szeptember 15-ig az önkormányzathoz benyújtott
pályázatának elbírálása alapján történik.

Nagymaros

Máté
(részlet Gánti Tibor: A természet
kebelén címû készülõ könyvébõl)

Máté nem a mi kutyánk volt, én is
csak hébe-hóba láttam. Mégis azt
hiszem, hogy a története érdemes
legalább dióhéjban történõ megismerésre. A történetet kissé távolabb kell kezdeni. A 90-es évek
elején Nagymarosra költözött egy
brit házaspár, pontosabban angol
állampolgár házaspár. A feleség –
Marian – született angol, a férj –
Feri – ’56-ban hagyta el Magyarországot, Angliában telepedett le
és brit állampolgár lett. Mielõtt
nyugdíjba vonultak úgy döntöttek,
hogy Magyarországra költöznek,
itt élik nyugdíjas életüket. Megvettek egy parasztházat, szépen
rendbe hozták, de miután a háznak nem volt kertje, a vendégek
számára sem akadt benne férõhely és a szomszéd telek is eladóvá vált, úgy döntöttek, hogy ezt
a telket is megveszik a rajta lévõ
kisebb parasztházzal. Õk a felsõ
telken laknak, a domboldalon néhány méterrel lejjebb lévõ kisebb
házat elsõsorban arra használják,
ha a külföldi barátaik látogatják
meg õket, azoknak legyen hol
szállást biztosítani.
Nos, amikor megérkeztek
Nagymarosra, felkeresték a polgármestert, elmondták, hogy õk
kik, mik és megkérdezték a polgármestert, hogy miben tudnának
a városnak – akkor még falunak –
segíteni. A polgármester levegõ
után kapkodott, megkapaszkodott
az asztalban és azt mondta, hogy
ilyen még nem történt. Mert õt naponta számosan megkeresik, hogy
kinek, miben segítsen, de olyan,
hogy egy marosi polgár azzal keresse meg õt, hogy miben segíthetne a polgármesternek meg a településnek, ilyen még nem fordult
elõ. Tessék figyelni marosi polgárok, és egyéb magyar települések
polgárai, mert így is hozzá lehet
állni ahhoz a környezethez, amiben élünk!
Jó egészségben lévõ gyermektelen házaspár lévén, számos kapcsolattal és sok szervezési tapasztalattal, úgy gondolták, hogy ennek az energiának és idõnek egy
nem kis hányadát az új, választott
közösségük hasznára fordíthatnák.
Így is tettek. Elõször észrevették,
hogy a mûvelõdési ház székei nagyon elhasználtak, és elkezdték
szervezni új székek beszerzését (ez
korábban volt) a mûvelõdési házba. A templomtorony órája évek
óta nem mûködött, mert belföld-
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ön nem lehetett a mûködtetéséhez
szükséges drótkötelet beszerezni,
ezt, Feri kérésére, egy svájci
jóbarátjuk küldte el, lehetõvé téve
az óra újraindítását. Ezután Marian indított be egy angol nyelvû társalgási klubot, amibe péntekenként bárki ingyen elmehetett, hogy
gyakorolja, fejlessze angol nyelvû
tudását. Ez elõször a mûvelõdési
házban kapott helyet, de aztán késõbb nem nagyon tudták nekik az
idõpontot rendszeresen biztosítani, így Mariann a klub mûködését
a saját lakásában folytatta. Aztán
észrevették, hogy a templom toronyóráján estétõl hajnalig nem
látható az óra számlapja, mert
nincs kivilágítva. Elkezdték hát
szervezni a kivilágítást, a Brit Követség Britannia Clubját bevonták
az adományozásba, így gyûlt össze
a pénz, és született meg a nagymarosi templomtorony világítása. Késõbb a helyi iskolában indították el
az „Állatbarátok Klubját” azzal a
céllal, hogy a gyermekek már fiatal korukban megtanulják az állatok szeretetét, megbecsülését és a
velük kapcsolatos bánásmódot. Végül észrevették, hogy nagyon sok
kóbor kutyával, macskával találkoznak, és elhatározták, hogy létesítenek egy állatvédõ alapítványt,
amely részben segít gazdát találni
ezeknek a kóbor állatoknak, részben beindítanak ivartalanítási
programot, hogy ne kerüljön annyi
kedvenc állat kidobásra.
De mi legyen az állatvédõ alapítvány neve? Végül úgy döntöttek,
hogy Máté alapítványnak fogják
nevezni, méghozzá arról a kutyáról, amely a Dunakanyar egyik legismertebb személyisége és sokak
által még külföldön is ismert kutyája. Mate angolban cimborát jelent,
ami az e-mail cím választásánál és
a külföldi pártfogókkal való kapcsolattartásnál is hasznosnak bizonyult. Ilyenformán alakult meg a
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány (6 magyar és 2 külföldi alapító taggal), amely azóta is sikerrel
mûködik. Az alapítvány mûködtetéséhez szükséges anyagi feltételek
megteremtéséhez többek között bevonták a különbözõ követségek
diplomata feleségeit, ahonnan szépen gyûlt a támogatás.
Mert a Máté eredetileg ugyanígy kidobott, kóbor kutya volt,
mint a Bikfic és ugyanúgy maga
keresett magának gazdát. Kóborlásai közben, közel másfél évtizeddel ezelõtt eljutott Visegrádon a
révhez, fölsettenkedett a kompra,
átutazott Nagymarosra és miután
ez a produkció nagyon tetszett
neki, vissza is ment a komppal. Az-

tán megint átjött, megint visszament és úgy döntött, hogy ez nagyon jó játék, így Visegrádon éjszakázott, majd a hajnali kompra
ismét fölszállt, aztán Nagymaroson, mikor leengedték a komp lejáróját, elsõnek ugrott a partra. Ezt
csinálta óráról órára. Lassan a
komp személyzete is megszerette,
adtak neki enni, majd valahonnan
szereztek neki kutyaházat is, amelyet a visegrádi révpénztár mellett
helyeztek el. Máté úgy döntött,
hogy õ véglegesen a rév kutyája
lesz. Éjjelenként õrizte az irodát,
nappalonként pedig kompszolgálatot teljesített. A révbüfében törzsvendégként kezelték. Lelkiismeretesen minden járatot végigszolgált,
megvárta, amíg az összes autó és
összes gyalogos felmegy a kompra, utolsónak felugrott rá, hogy a
másik parton elsõnek szálljon le
róla és ellenõrizze, hogy a kiszállások rendben történnek-e. Persze
fiú kutya lévén néha õt is elfogta a
partner utáni vágy, idõnként elkóborolt néhány napra, de mindig
visszatért és folytatta a maga szolgálatát. Elvégre neki is jár az éves
szabadság, akkor is, ha azt több
részletben, néhány napos részletekben veszi ki.
Nemcsak kóborlások, hanem
lõdörgések is elõfordulnak egy kutya életében. Miután a kompról
való kiszállás, meg a Visegrádra
igyekvõk beszállása eltart vagy tíz
percig, hát közben lõdörög egy
kicsit a környéken. Elõfordult nem
is egyszer, hogy a lõdörgése
hosszabb ideig tartott mint tíz perc,
és akkor érkezett vissza a révállomásra, amikor a rév már útban volt
Visegrád felé. Nem esett ilyenkor
kétségbe. Belegázolt a Dunába, és
átúszta a Dunát, hogy a következõ
fordulónál már õ is teljesíthesse a
kompszolgálatot. Ezt nem egyszer
csinálta meg, és nemcsak nyáron,
hanem télen is olyankor, amikor a
Duna vízének hõmérséklete megközelíti a 0 °C-ot.

Õ volt a Máté, a nagymaros-visegrádi rév kutyája. Rendszeresen
kapott táplálékot, és rendszeresen
végezte a feladatát. Híres kutya
volt Nagymaroson, õróla nevezték
el a Máté alapítványt.
Az idõ azonban Máté fölött is
eljárt. Már 15 esztendõs volt – ez
kutyáéknál egy igen idõs kort jelent -, amikor egyszer egy, az utolsó Visegrádról induló kompra
késve világítás nélkül, felgördülõ autó elütötte és súlyosan megsebesítette az egyik lábát. Túlélte
a balesetet, de a csontjai összevissza törtek. Megindult a segélyakció. A Máté alapítvány vette
kézbe az ügyet. Megmûtötték a
kutyát, a mûtés nem kis költségeit részben a révesek, részben a
Máté alapítvány vállalta. A mûtét
sikeres volt, de hát szegény Máté
össze-vissza volt gipszelve, kötözve, úgyhogy nagyon gondos
ápolást igényelt. A brit házaspár
vette magához, de miután voltak
már befogadott kutyáik, így ezek
közé a mozgásképtelen Mátét
nem lehetett bevinni. Így Marian
és Feri elváltak „ágytól és asztaltól”, Feri Mátéval leköltözött az
alsó kisházba, Marian maradt befogadott a kutyáikkal a felsõ házban és ingázott a két ház között.
Jó fél esztendeig kellett így ápolni a Mátét, sose hagyni õt ott. Ha
mégis el kellett menniük hazulról,
akkor ismerõsök, barátok vállaltak ideiglenes felügyeletet Máté
felett.
Hosszú hetekbe tellett mire
Máté újra négy lábra tudott állni
és regenerálódott, de hát már a
tizenhatodik esztendejében járva
õ is nyugállományba vonult. Végül egy marosi család fogadta
otthonába Mátét – régi és szeretett ismerõsüket – másik kutyájuk mellé. Azóta ott éli nyugodalmas, nyugdíjas napjait, csak
éppen az országos nyugdíjintézettõl nem hozza a postás számára a nyugdíjat.

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

A KÉZIRATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE MINDEN HÓ 20.!
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Nagymaros

Állatvédelmi sorok
Téli gondolatok. A téli hideg a
nagytestû kutyáknak, nem jelent
különös problémát, a kistestûek
azonban könnyen áthûlhetnek.
Egy yorkie sétáltatásához nagy
mínuszokban feltétlenül kis kabátkát javaslok. A száraz, széltõl
védett kuckó, házikó mindegyiküknek kijár. A vizes bunda nem
véd a hidegtõl. Az idõs kutyák
izületi panaszai ezekben a hónapokban súlyosbodnak. Ne hagyjuk õket szenvedni, jó gyógyszereink vannak panaszaikra.
A víz iható, a jég nem!!! Naponta többször adjunk friss vizet
a kutyusnak. Víz nélkül beszûkül
a vese mûködése, a rejtett problémák végzetessé fajulhatnak. A
meghagyott összefagyott ételt se
hagyjuk a tálban, melegítsük fel,
mielõtt újra kínálnánk kutyánknak. A közhittel ellentétben a
bolhák nem pusztulnak el a hidegben. Súlyos bolhásság tud kialakulni télen is. Gondoskodjunk
a paraziták írtásáról!
Télen ellik a kutyánk? A
kölyköknek melegre van szükségük. A széles körben elterjedt
kutya herpesz vírusa a hidegben
napok alatt elpusztítja a kölyköket.
A tél a disznóölések idõszaka. Csontot csak mértékkel etessünk és mindig adjunk mellé
egyéb ennivalót is!!! Hetente kell
eltávolítanom kutyák végbelébõl
a gipszszerûen összeállt végbéldugót. Sajnos néha csak hasi
mûtét és bélmetszés segítségével
tudom eltávolítani a felgyülemlett csontot.
Végül újra csak kérek mindenkit, ne petárdázzunk az ünnepek alatt! Minden évben emberés állatéletek bánják ezt a balkáni õrületet.
DR. DROBILICH JÁNOS

A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány: adó 1 százaléka. Kedves Állatbarát, senki nem tud minden állaton segíteni, de legalább segítsük azt, aki
ezt megteszi! Támogassa a Máté
Állatvédelmi Közhasznú Alapítványt jövedelemadójának 1 százalékával. Vágja ki a rendelkezõ
nyilatkozatot az adócsomagból,
írja rá a kedvezményezett adószámát: 18700767-1-13 és a kedvezményezett nevét: Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány. Tegye egy üres szabványméretû borítékba, arra írja rá saját nevét,
lakcímét és adószámát. A boríté-

kot zárja le, és a ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezûleg
írja alá.
Ha nem Ön küldi az APEHhoz az adóbevallást, akkor adja
le a borítékot a munkahelyén, és
kérje meg, hogy mellékeljék az
Ön adóbevallásához.
Az Alapítvány munkásságát
az állatbarátok támogatása teszi lehetõvé, akiknek ezúton hálás köszönet jár.
VON-BENKO FERENC

Remek ötletem támadt! Van
egy telkem. Azon nevelek három
szál sárgarépát. De éjjel esetleg
ellopják. Én csak nem fogom
õrizni, arra való egy kutya. Van
is itthon. Ha nincs, hozok a menhelyrõl. És majd a telekre teszem. Láncra kötve, vagy anélkül. Ha eszembe jut, majd arra
megyek és megetetem, megitatom. De ha esik az esõ, vagy a
hó nem fog akaródzni, sebaj,
csak egy kutya. De õ fogja nekem megmenteni a sárgarépát a
tolvajoktól. Eddig terjed az
eszem. Mert nem gondolok arra,
hogy ha a kutya ugat, ki hallja
meg, és kit érdekel? Melyik tolvaj fél a kutyától? Fõleg akkor,
ha még láncon is van? Mibõl
áll a tolvajnak megmérgezni a
kutyát?
Most pedig azokhoz, akik
ennél emelkedettebben gondolkodnak, csak nem jutott az
eszükbe: tényleg megvéd egy
szerencsétlen kutya bármit is egy
elhagyott telken kinn a pusztában?
Tényleg nem éhes-szomjas a
kutya, ha nekem nem alkalmas
az odamenetel?
Vajh hogyan érzi magát egy
lelkes állat éjjel-nappal egyedül,
aki arra van teremtve, hogy az
ember barátja legyen?
Esetleg éppen olyan szerencsétlenül, mint az otthon (ki tudja milyen okokból) agyonajnározott társa érezné magát a helyében?
Ugye, hogy semmi értelme a
kutyát ott kínozni. Állítólag az
embernek van esze, értelme, szíve és beleérzõ-képessége. Vegyük elõ õket és használjuk. (Ha
másért nem, azért, mert ha egyszer odáig jut az emberiség,
hogy mindenki él velük, akkor
embertársaink mivelünk is jobban fognak bánni, amikor ki vagyunk szolgáltatva nekik.)
THARAN MARIANNE

Inter–nyet
Mire gondolhatunk a cím után? –
Elírta valaki hiszen internet, e bûvös szó, a sokak által hõn óhajtott csoda! – Vagy régi ídõk kísértete jár közöttünk...?
A helyes cím tán így kellene
hangozzon: internet–da! Ha már
oroszul kellene megválaszolni a
kérdést.
Mirõl is van szó akkor? – Az
internet, a kábeltévé minden valamire való helység lakóinak természetes igénye. Hogy ez luxusnak tûnõ számba megy, az sajnos
kistérségünk, a volt Csehszlovák
határvidék elmaradott infrastruktúrájának öröksége.
2005. október közepe: Nagymaroson az Elsõvölgy utcában
arra figyelek föl, hogy a
villamosmûvek után újabb kábelek kerülnek föl az oszlopokra. Ezúttal a MarosNet Kft
jóvoltábol. Jó szomszédom meg
is kérdem, mivégre a fölfordulás? Így megtudom, hogy a kábel a tévéé. Szóval kábeltévé kerekedik. Utánajárva a részleteknek megtudom a csatlakozás feltételeit. 24 ezer a beugró (másutt több), de a szolgáltatás ára
csak fele/kétharmada az általam
ismert havidíjaknak. Kis számolás után kiderül, hogy az elsõ év
kerül összesen annyiba, mint
másutt. Minden többi év olcsóbb az elsõnél. – De engem
nem is annyira a tévé, mint (a
különbözõ szolgáltatóktól ígyúgy beszerezhetõ) internet szolgáltatás érdekel. A Dunaweb Kft
égisze alatt a tévét kábellel
együtt bevezethetem azt is a
házba szélesávon. De ennek is
van gondolom „beugrója”, és
mennyibe kerülhet a havidíj? –
Mint kiderült egy viszonylag
kedvezõ csomag esetén ingyenes a bekötés.
2005. október vége: úgy határozunk, hogy szerzõdünk
internetre. Heincz Tamást a
MarosNet Kft képviselõjét megkeresve bíztató híreket kapunk.
Felgyorsulnak az események.
2005. november 1.: szinteznek
a kábelhálózaton. Tamás csak úgy

hajlandó szerzõdést kötni, ha már
a kábelt is be tudja köttetni a házba. Azon a héten meg is kötjük a
szerzõdést, itt Maroson. Fax
megy–jön a központba. Rákövetkezõ héten kell fizetnünk csak, de
akkor a kábel vége meg is jelenik
a szobában. Már lehetne is kábeltévézni. De nekünk igazi internacionalista internet kell. Levelezhessünk az országgal, Angliában,
spanyol honban élõ barátainkkal,
sõt korlátlan idejû élõ telefonbeszélgetést folytathatunk külön díj
nélkül (hiszen az internet is korlátlan!) határon innen és túl.
2005. november közepe:
megint a Távközléstehnika szakemberei szinteznek újra jó eredménnyel. Mi meg idegeskedhetünk az esõ miatt, itt a kábel, jöhetne rajta az internet, a baráti
szó, a munkahelyi levél... –
Zebegényben, a legalább egy éve
befizetett díjak ellenére ott kornyadoznak az utcákban a szabadon lifegõ kábelvégek, szerzõdést
már nem is lehet kötni, ezt mondják az önkormányzatban az október közepére ígért tévésinternetes szolgáltatás meg sehol.
Nekik pereskedniük kell, vagy ki
tudja meddig várhatják pénzük ellenértékét! – De ez Nagymaros!
Távközléstehnika Rt, Dunaweb
Kft, MarosNet Kft, és nem utolsósorban Nagy Albert, Bata Miklós és Heincz Tamás!
2005. december eleje: telefonon értesítenek szombaton kötik
a Net-et! El se hiszem, de így van,
délután a képernyõre szalad a világ. Ismerõs hangok szólnak a fejhallgatóban, otthon érezzük magunkat, itthon és a világban, a világhálón (lásd internacionalizmus
cenzúra nélkül!). – Köszönjük a
kellemes karácsonyt, és szívbõl
kívánjuk mindezt a technika mestereinek!
Kismarosi és zebegényi ismerõsök kérték meg Tamást, nekik
is kösse be... – nem rajta múlik –
, de sajnos nekik idén az inter
NYET!
MÉSZÁROS FERENC
NAGYMAROS

Dunakanyar Lakópark Társasház
(volt focipályán) gondnokot keres.
Érdeklõdni
Kenyeres Lajos - 06-20/9944-463
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Január 1-tõl változott az ÁFA
Mint azt már bizonyára mindenki
tudja, 2006. január 1-tõl változott
az ÁFA, de nem árt tisztában lennünk vele, hogyan. Hallottam,
amint valaki azt mondta, az ÁFA 5
%-kal csökken, tehát ami eddig 100
Ft-ba került, az most már csak 95
Ft lesz. Hát ez bizony TÉVEDÉS!!!
Mindenekelõtt ismerkedjünk meg,
hogyan is történik az ÁFA számítása. Az ÁFA, vagyis az Általános
Forgalmi Adó-nak négy csoportját
különböztetjük meg, mégpedig a 0
%, az 5 %, a 15 % és a 25 %. (Igazság szerint már van 20 % is mivel
az üzemanyagok ÁFÁ-ja már most
20 %, de január 1. szempontjából
ez most nem lényeges). Elõször is
ismerkedjünk meg az ÁFA számítás mikéntjével. Az ÁFA számítás
alapja a termék ára, és a számítás
mindig alulról felfelé történik, vagyis ha egy termék ára 100 Ft, akkor az ÁFA alapja is 100 Ft, tehát
a termék kiskereskedelmi forgalmi
árát (vagyis amennyiért meg lehet
venni) a következõképpen kapjuk
meg (attól függõen, hogy melyik
körbe tartozik, a szorzó 1,00, vagy
1,05, vagy 1,15, vagy mint a példánkban 1,25), tehát

100 Ft * 1,25 = 125 Ft, amibõl
tehát 25 Ft az ÁFA. Ez január 1-tõl
100 Ft * 1,20 = 120 Ft, amibõl
tehát 20 Ft az ÁFA.
Mivel bennünket az érdekel,
hogy január 1-tõl mit mennyiért vehetünk meg, a következõképpen
kell számolnunk, térjünk vissza a
legelsõ példánkhoz, ha egy termék
(amelyik a 25 %-os ÁFA körbe tartozik), most 100 Ft-ba kerül, annak az ára úgy épül fel, hogy
80 Ft * 1,25 = 100 Ft, amibõl
20 Ft az ÁFA, ez január 1-tõl
80 Ft * 1,20 = 96 Ft, amibõl 16
Ft az ÁFA, vagyis ami 100 Ft volt
az most 96 Ft lesz, NEM PEDIG
95!
Nagyon fontos továbbá, hogy a
4 ÁFA körbõl csak a 25 % változik
20 %-ra és bizony nagyon sok termék az élelmiszerek és a gyógyszerek közül nem ebbe a körbe tartozik, tehát az áruk nem változik.
Melyek ezek?
A 0 %-os körbe tartozik a cigaretta és a gyufa is, tehát ezek nem
változnak!
Az 5 %-os körbe tartoznak a
gyógyszerek és a gyógyteák is, tehát ezek sem változnak!

A 15 %-os körbe tartoznak a tej
és tejtermékek, gabonaipari termékek (liszt, kenyér, kifli, zsemle,
stb.), a sütõipari termékek (fornetti,
túrós táska, krémes, stb.), a cukoripari termékek (kristálycukor, porcukor), a növényolaj ipari termékek (étolajok függetlenül attól,
hogy napraforgó vagy olíva), az
összes zöldség – gyümölcs, tojás,
a tartósítóipari termékek (konzervek – gyümölcs, zöldség, étel,
készétel, hal, májkrém, stb.), a hûtõipari termékek (a fagyasztott termékek, fagyasztott pizzák, fagyasztott halak, fagyi, stb.), a húsok, (tõkehús, marha, sertés, csirke, pulyka) az összes felvágott,
húsipari termékek is mind-mind,
tehát ezek sem változnak, és ide tartoznak a gyógyhatású készítmények java része meg a kötszerek is,
tehát ezek sem változnak. Természetesen vannak kivételek és furcsaságok minden területen, például a ketchup és a mustár 25 %-os
de a majonéz 15 %-os.
Nézzük tehát, mi az, ami változik, vagyis a 25 %-os kör, ami
január 1-tõl már 20 %-os kör lesz.
Ide tartoznak az élelmiszerek közül a fûszerek és ételízesítõk, a kávék, az édesipari temékek (csokik,
cukorkák, stb.), a mosó és tisztí-

tószerek, a kozmetikumok és
egészségügyi termékek, a papíráruk, a szeszes és üdítõitalok egyaránt, a gyógyszeripari termékek
közül, amelyek recept nélkül kaphatók (sportkrémek, stb), és persze ide tartoznak a szakmai zsargon által csak non-food-nak nevezett termékek, tehát a nem-élelmiszerek, vagyis a fent felsoroltakon
felül minden más (mûszaki cikkek, ruházat, szerszámok, optikai
cikkek, stb.) Ha a saját áruházunkat nézzük és nagyon leegyszerûsítenénk a számításunkat (hiszen
ez vásárlónként változik), azt
mondhatnánk, hogy a forgalmunk
60 %- a 15-ös ÁFA körbe, a 40 %a pedig a 25 % - január 1-tõl 20
%-os ÁFA körbe tartozó termékekbõl tevõdik ki. Így nagyjából
megsaccolhatjuk, kb. mennyivel
több marad a pénztárcánkban e
döntésnek köszönhetõen.
RASMAN MIKLÓS

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉDIAPARTNERE:

www.yachtlap.hu
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Minden
kedves
Vásárlónknak
eredményekben
gazdag, boldog
új esztendõt
kívánunk!

