Nagymaros

2007. január 10. - a lap ingyenes!

Újévi köszöntõ
Kedves Nagymarosiak!
oldog és sikeres új évet kívánok képviselõtársaim és a magam nevében településünk minden lakójának.
Szilárd elhatározással és bizakodással
léptünk be az új évbe, és bátran vesszük hátunkra hátizsákunkat, mely tele van hittel és
tenni akarással. Szükség is van rá, mivel
nagy lépéseket kell tennünk és nehéz terepen, hosszú kirándulás vár ránk. Az Önöktõl kapott felhatalmazás birtokában igyekszünk jól gazdálkodni a város lehetõségeivel, lakóhelyünket, környezetünket, közös
otthonunkat még tisztábbá, még komfortosabbá, még szebbé szeretnénk tenni. Az
anyagiak határt szabnak elképzeléseinknek,
ugyanakkor az uniós pályázati lehetõségekkel eddig csak koncepció szinten elképzelt
tervek is belátható idõn belül megvalósulhatnak. Ezek eléréséhez kitartó, összehangolt munka, lakossági összefogás, és persze
nem kevés szerencse is kell. Bizalom, türelem, és a sikerbe vetett hit nélkül lehetetlen
továbbfejlõdni.
Évrõl évre mindannyian reménykedünk
abban, hogy a következõ év jobb, talán
könnyebb is lesz, mint az elõzõ. Az aktív korúaknak lesz munkája, az idõseknek tisztességes nyugdíja, a gyermekek taníttatása biztosított lesz, a család tagjai egészségesek lesznek -de sajnos ezekre egyre kevesebb az esély.
Ma az elõzetes költségvetési számokból világosan látszik, a következõ év biztosan nehezebb lesz. Hiszen a támogatás csökken, a feladat növekszik, így csak saját magunkra szá-
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míthatunk. Garancia nincs, de erõnk, elhatározásunk van! Nehéz, dolgos évek elé nézünk, de bízunk benne, hogy a végeredmény
valamennyiünk javát szolgálja.
Szeretnénk elérni, hogy a ciklus végén
joggal lehessünk büszkék az elvégzett munkánkra, városunkra, és elmondhassuk azt,
hogy még jobb Nagymaroson élni, egyre
jobb nagymarosinak lenni.
Talán a pénzben mérhetõ fejlõdésnél is
fontosabb, hogy az összetartás, a közösség
ereje még határozottabban megnyilvánuljon.
Szeretettel, megértéssel forduljunk egymáshoz, szomszédainkhoz ezen a gyönyörû és
lakható településen, ahol kedves emberek
közt élhetünk, ahol ismerjük egymást. Szeretnénk elérni, hogy a lakosság nagyobb érdeklõdést mutasson a köz ügyei iránt, és még
nagyobb számban vegyen részt a közösségi
munkában. Ha színvonalas oktatást, egészségügyet, tiszta tereket és utcákat, virágos és
ápolt zöldfelületeket akarunk, akkor tennünk is kell érte - nem csak a polgármesternek, a képviselõknek, az intézményi dolgozóknak és az e területen tevékenykedõ városi
alkalmazottaknak, hanem minden városlakónak. Számítunk a civil szervezetekre, a cégekre, vállalkozásokra, a polgárõrökre, és
mindenkire, aki ötlettel, munkával, jó szándékkal elõre tudja vinni közös dolgainkat.
éljaink eléréséhez, közös fejlõdésünkhöz jó egészséget, erõt és boldogságot
kívánunk.
PETROVICS LÁSZLÓ
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POLGÁRMESTER

és a képviselõ-testület minden tagja

Magyar
Kultúra
Napja
Szeretettel és
tisztelettel hívunk
minden érdeklõdõt a
nagymarosi
mûvelõdési házba
2007. január 20-án
(szombaton)
17 órára.
A mûsorban helyi
alkotócsoportok
lépnek fel.

- Nagymarosi Férfikar
- Nagymarosi Nõikar
- Kittenberger Kálmán
Mûvészeti Iskola
növendékei
- Nagymarosi Amatõr
Színkör

A tartalomból
 Malenkij robot
emlékünnepség »3. oldal
 Elmúlt
a karácsony... » 6. oldal
 Versmondó
verseny
» 13. oldal

Az idõbeli véges személyiség mögül kibontakozó idõtlen végtelenség:
a lélek. A kibontakozásra nem szoruló idõtlen végtelenség: az Isten.
WEÖRES SÁNDOR: A TELJESSÉG FELÉ
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Beszámoló a
képviselõ-testület ülésérõl
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõtestülete 2006. december
18-án tartotta az év utolsó
ülését, melyen elõször a napirendet, majd a polgármesternek a lejárt határidejû határozatokról szóló,
szóbeli kiegészítésekkel bõvített beszámolóját fogadták el.
A napirendek tárgyalása
során a következõ határozatok születtek:
- elfogadták a köztisztasági rendelet módosítását;
- elfogadták a városi
könyvtár és mûvelõdési ház
elõterjesztés szerinti módosított alapító okiratát;
- a képviselõ-testület elfogadta Nagymaros város
2007. évre vonatkozó eseménynaptárát, mely az
interneten is megtekinthetõ;
- a képviselõ-testület a
helyi adórendeletet megalkotta - elfogadva a pénz-

ügyi és gazdasági bizottság
javaslatait a módosításokkal, valamint a jegyzõ módosító javaslatával - az építményadó mértékének emelése mellett döntött. (a rendeletek lapunk közepén találhatók - a szerk.) A polgármester elõterjesztésében eredetileg nem szerepelt adóemelés, de ez végül a bizottságok véleménye szerint elkerülhetetlenné vált.;
- elfogadták az önkormányzat 2007. évi munkatervét;
- a pályázatírással kapcsolatos napirendnél felkérték a polgármestert,
hogy a bizottsági határozatban szereplõ cégektõl kérjen ajánlatot;
- a képviselõ-testület az
elhangzott módosításokkal
a 2007. évi költségvetési
koncepciót elfogadta, felkérte a polgármestert a
koncepció szerinti költségvetés kidolgozására.

A Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány
kuratóriuma köszönetét fejezi ki:
Villányi Béla és feleségének,
a Nagymaros Trade Kft igazgatójának,
Rasman Miklósnak,
akik az alapítvány hagyományos karácsonyi
ünnepségének megrendezését támogatásukkal
segítették.
Köszönettel:
Heinczinger Antalné -kuratóriumi elnök

Tájékoztató
Tisztelt nagymarosi lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kötelezõ kéményseprõipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat január 8.
és március 31. között látják el a Pest Megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Kft dolgozói. A dolgozók arcképes
igazolvánnyal rendelkeznek és díjat szednek.

Nagymaros Város
Önkormányzata
Képviselõ-testületének
2007. évi munkaterve
2007. év fõ feladatai
Gazdálkodás
· A vállalkozás-ösztönzési tevékenység fejlesztése és a civilszférával
együttmûködve;
· A folyamatosan romló
finanszírozási rendszerben
talpon maradni, a likviditás stabilitását továbbra is
biztosítani;
· ÖNHIKI igénybevétele;
· Mûködésképtelen önkormányzatok támogatásának igénybevétele;
· Vagyongazdálkodási
rendszer kialakítása és mûködtetése;
· Belsõellenõrzési rendszer mûködtetése.
Településüzemeltetés, településfejlesztés
· A város 2006-2013
közötti idõszakra elfogadott fejlesztési programja
alapján a szükséges operatív programok kidolgozása, elfogadása és végrehajtása, rendszeres és folyamatos felülvizsgálata;
· Az operatív programokhoz kapcsolódó projektek összeállítása és pályázatok elõkészítése, benyújtása;
·
A
Nagymarosi
Rendõrõrs és a Gyámhivatal elhelyezése (Durisz-rekonstrukció), pályáztatás,
kivitelezés;
· A Duna-parti napozó
elõkészítése, kialakítása;
· Árvízvédelmi módszerek kidolgozása, pályáztatás, kialakítás megkezdése;
· A papkerti társasház
projekt megvalósítása;
· Rizsvölgy - Latorvölgy
fejlesztése;

· A közterületek szisztematikus felújítási és
karbantartási rendszerét
kidolgozni és mûködtetni;
· A város tulajdonában
levõ ingatlanok szisztematikus felújítási és karbantartási rendszerét kidolgozni és mûködtetni ingatlan(ok) értékesítése,
hasznosítása,
· A Település-szerkezeti
Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata;
· A Hegy utcai lépcsõépítés folytatása;
· Kukák, konténerek feliratozása, környékük tisztántartása;
· Termálkút-fúrás.
Oktatás, mûvelõdés, sport,
turizmus
· Az iskola felújításának
folytatása, a bõvítés pályázati elõkészítése;
· Az óvoda-rekonstrukció folytatása a projekt- és
pályázati elõkészítéssel
"mini csoport" indításának
vizsgálata,
lehetõségek
szerinti megvalósítása (átnyúlhat 2008-ra);
· A közmûvelõdés feltételeinek javítása;
· A Kittenberger múzeum megvalósításának elõkészítése;
· A Duna-part környezetrendezésének folytatása
a projekt- és pályázati elõkészítéssel;
· A helytörténeti gyûjtemény bemutatásának elõkészítése: épület rekonstrukció;
· A turisztikai vonzerõ
fejlesztése;
· Honlap-fejlesztés.
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Malenkij robot emlékünnepség
Hatvankét évvel ezelõtt történt
A hagyományokhoz híven
most is megemlékeztünk
az 1945. január 2-án a
Szovjetunióba, malenkij
robotra hurcolt nagymarosiakról. Az
emlékezés január 6-án 15
órakor kezdõdött a temetõben lévõ, 15 éve
fennálló emlékhelynél,
majd a Király
utcában az
emléktáblánál folytatódott. Ezután a mûvelõdési
házban fehér asztal mellett találkoztak a még élõ
meghurcoltak és családtagjaik. A beszélgetések,
emlékezések során megtudhatták a fiatalok, hogy
milyen borzalmakon mentek keresztül az elhurcolt
nagymarosi férfiak és
nõk, akik közül akkor sokan még csak 17 évesek
voltak. A megemlékezések közremûködõi voltak

a cserkészek, Makári Sebestyén és Sárog Noémi, a
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola 8. osztályos tanulói
és a Nagymarosi Nõikar
Tóth Edit vezényletével.
A temetõi emlékhely-

nél a megjelenteket - köztük Petrovics László polgármestert, Janovics Tibor
és Kautz István alpolgármestereket - Parnó Ro-

mán köszöntötte. Ezután
Petrovics László polgármester üdvözölte a jelenlévõket, köztük Bornemisza Zoltánnét, Angyal nénit, aki 15 évvel ezelõtt
szorgalmazta, hogy a régi
halottasház épületét alakítsák ki az elhurcoltak
emlékhelyévé. A gondolatot tett követte, majd jó
szervezéssel, összefogással megvalósult az elképzelés. Az érintettek, a
megszenvedettek itthon is megmutatták
az összefogás erejét.
Kemény
munkával,
sok nehézséggel, de
sikerült áthidalni az
a k a d á l yo kat, s ezáltal méltó helyet
biztosítottak a megemlékezésnek, a 62 évvel ezelõtti oroszországi megpróbáltatások kegyetlen
emlékeinek - hallottuk
Petrovics Lászlótól, aki
ezért a tettért mindenki

nevébe köszönetét fejezte ki.
A megemlékezõ beszédet Bornemisza Zoltánné
mondta, aki
fiatal
lányként élte át a
malenkij robot borzalmait. A meghurcoltak nevében az emlékezés koszorúit Valentin
Antalné és Maurer József
helyezte el. Nagymaros
Város
Önkormányzata
nevében Petrovics László
polgármester és Kautz István alpolgármester koszorúzott.

Az emlékezés a Király
utcai ház emléktáblájánál
- ahol január 2. és 8. között összegyûjtötték a
nagymarosiakat - folytatódott. Itt az önkormányzat nevében Petrovics
László polgármester és
Kautz István alpolgármester, a Fidesz Magyar

Polgári Szövetség nagymarosi szervezete nevében Burgermeister László
képviselõ és Janovics Tibor alpolgármester, a
KDNP nagymarosi szervezete nevében Heinczinger Balázs koszorúzott.
A mûvelõdési házban
Petrovics László
polgármester beszédében kiemelte
a malenkij robotra
való
emlékezés
fontosságát, azért
is, hogy még egyszer hasonló eset
ne fordulhasson
elõ. Itt az általános iskola tanulói
és a Nagymarosi
Nõikar adott mûsort, majd Ritzl
Jánosné kezdeményezésére elénekelték a jelenlévõk a Fogoly éneket, de
többen mondták el emlékeiket - köztük Valentin
Antalné és Maurer József
-, amelyeket a fiatalok
nagy figyelemmel hallgattak.
FOTÓK: IVOR ANDREA

Köszönet azoknak, akik támogatásukkal a malenkij
roboton megszenvedettek emléknapján a vendéglátást
felajánlásukkal biztosították:
Rasman Miklósnak, Ivor Andrásnak, Kautz Istvánnak és Várnagy Bélának.
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Az önkormányzat pénzügyi helyzete
A nagymarosi polgárok széleskörû tájékoztatása érdekében adjuk közre az önkormányzat gazdasági
helyzetére vonatkozó adatokat. Célunk az, hogy a lakosságot tisztán és érthetõen tájékoztassuk az
aktuális helyzetrõl. Az alábbiakban a decemberi adatokat olvashatják.
PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Nagymaros
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Tisztelt Olvasók, Kedves Nagymarosi Honfitársak, Kedves Barátaim!
12 éve levelezget névtelenül
egy ismeretlen személy Nagymaros lakosságával, rendszeresen ki-kipécéz magának egyegy valakit és kocsmai hangon,
általában versbe szedve csúfolódik igen ostoba humorral,
telve sötét rosszakarattal, beteges kötözködéssel rajtuk. Az
írások tartalma a legkisebb felületen sem érintkezik a valósággal, hazugságokkal és csúsztatásokkal teli. Átláthatatlan
szisztéma szerint aztán bedobja ezeket a szennymûveket néhány postaládába. Az utóbbi
négy évben erõsen aktivizálódott e személy, vagy személyek.
Érintettség okán és nagymarosi választópolgárként egyaránt
szeretném ezúton felhívni az
Önök figyelmét e kártékony
mûködés veszélyére.
Nem hiszem el, hogy városunk polgárainknak tovább némán
tûrnie
kellene
e
szellemtelenkedés további tobzódását, mert olyan lápvilágba
viszi le a közéleti kérdések
megközelítési módját és a közbeszéd nívóját, ahonnan nincsen felfelé, amibe belefúlhat a
közéletünk egésze. Az írások
mindegyike ugyanis kimeríti
vagy a becsületsértést, a rágalmazást, a jó hírnév megsértését, és az ég világon kívül semmi köze nincs a magam által is
igen nagyrabecsült emberi joghoz a vélemény-nyilvánítás szabadságához. E személy rendszeresen nem teszi ki a nevét
ezen írásai mögé, tehát egy
olyan gyáva alakkal van dolgunk, akit egykor minden diktatúra kigennyedzett magából,
de reményleni szeretném, hogy
egy demokráciában már pusztulásra ítélt az ilyenfajta kórokozó.
Sajnos nincs egyedül, mert e
színvonal alatti nyelvezet lassan

közbeszédünk részévé kezdett
válni, s van egy határozottan jól
körvonalazható csoport a városunkban, akik csak e nyelven
hajlandók helyi politikát és közéletet élni. Attól tartok, ha
Nagymaros józan gondolkodású többsége nem lép fel határozottan e jelenséggel szemben,
akkor rövid és hosszú távon nagyot veszthet városunk minden
lakója, ha belekerült a neve a
piszkoskodó írásokba, ha nem,
ha osztja a névtelen levelezõ
nézeteit, ha nem.
Ne engedjük, hogy e szellemi söpredék újra hangadóvá
váljék, igyekezzünk helyreállítani a városunk egészséges
szellemi önvédelmét, mert ha
az Alja végérvényesen Felsõvé
válhat, onnan nincs, vagy igen
rögös a visszaút.
A város vezetését arra kérném, hogy ne tegyen úgy, mintha a veszélyt nem látná, és ragadjon meg a leghatározottabban minden eszközt arra, hogy
megfékezze e törvénytelen, antidemokratikus és közösségbomlasztó tevékenységet, s törekedjen minden erejével arra,
hogy a nívótlan közéleti beszédmód ne uralkodjon el városunkban.
Nagymaros lakosságának, s
azoknak a barátaimnak, akik
állandó szereplõi lettek e besúgó packázásainak, szeretném idézni a fenti soroknál
messzemenõbben emelkedettebb gondolatokat, amelyet
egykoron egy boldog életû nõvér fogalmazott meg. Meggyõzõdésem, hogy tennünk kell
továbbra is azt, amely miatt
erre az életre hívattunk, bármilyen sötét erõk is igyekeznek a jóakaratú közösségeket
bomlasztani Nagymaroson és
szerte e hazában.

HUJBERT ISTVÁN

Tisztelt Nagymarosiak!
Amennyiben még nem kötelezték el magukat úgy
tisztelettel kérjük Önöket, hogy évi adójuk 1 %-át a
Nagymaroson mûködõ Máté Állatvédelmi
Alapítvány részére ajánlják fel.
Adószámunk: 18700767-1-13

Kalkuttai Boldog Teréz anya
Az emberek esztelenek,
következetlenek és magukba fordulnak, mégis
szeresd õket.
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és
hátsó gondolat vezérli
cselekedeted, mégis tégy
jót.
Ha sikeres vagy, hamis
barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj
célt.
Ha jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót.

A becsületesség, az
õszinteség sebezhetõvé
tesz, mégis légy becsületes és nyílt.
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy
nap alatt, mégis építs.
Az embereknek szükségük van a segítségedre,
de ha segítesz, támadás
érhet, mégis segíts.
A legjobbat add a világnak, amid csak van, és
ha verést kapsz cserébe,
mégis a legjobbat add a
világnak, amid csak van.

Felhívás rendészeti
szakközépiskolai képzésre
A rendészeti szakközépiskolák - melyek Körmenden,
Miskolcon,
Nagykovácsiban, Adyligeten (Budapest határában)
és Szegeden találhatók - a
2007. szeptemberében induló szakképzéseikre várják a 18. életévüket betöltött, de 33 évesnél nem
idõsebb magyar állampolgárok jelentkezését. A felnõttoktatás rendszerében,
érettségire épülõ két éves
nappali tagozatú képzés
rendõr és határrendész
szakképesítést biztosít,
amely a rendõrségen, a
határõrségen hivatásos
tiszthelyettesi munkakör
betöltésére jogosít.
A rendészeti szakközépiskola tanulóinak biztosít: korszerû szakmai ismereteket, idegen nyelvi,
informatikai és önvédelmi képzést; szakmai gyakorlati helyet a rendõrség
és a határõrség szerveinél;
az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, államilag elismert rendõr, vagy
határrendész szakkép-

zettséget; "B" kategóriájú
gépjármûvezetõi engedély
megszerzésének lehetõségét; diákigazolványt; ösztöndíjat; igény és lehetõség esetén tanulói szállást, étkezést; természetbeni ruházati ellátást.
A jelentkezés feltételeirõl, a felvételi eljárásról,
s a különbözõ alkalmassági vizsgálatokról és az iskolai felvételi vizsgáról a
jelentkezési egységcsomagból tájékozódhat. Az
egységcsomagok a megyei, illetve a fõvárosi
rendõr-, fõkapitányságokon, a határõr igazgatóságokon, a rendészeti
szakközépiskolák
személyzeti szervénél szerezhetõk be, illetve letölthetõ az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium
honlapjáról: www.irm.hu
Jelentkezni 2007. február 3-ig lehet a rendészeti szakközépiskolákon a
jelentkezési lap és mellékletei megküldésével
vagy személyes átadásával.
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Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület
1982-ben egy, a rajzolást-festést kedvelõ kis csoport Tóth
Nándor vezetésével képzõmûvészeti szakkörré alakult.
Foglalkozásaikat a nagymarosi mûvelõdési házban tartották. A kellemes légkörû
összejövetelek újabb alkotókat vonzottak, így a szakkör
létszáma egyre gyarapodott.
Nagy veszteség volt Tóth
Nándor halála 1990-ben. A
képzõmûvész kör vezetését
M. Garami Mária vette át,
aki igyekezett Tóth Nándor
szellemi hagyatékát folytatni. A programok bõvültek
az évek során. Évente alkotótáborokat szerveztek az
ország különbözõ tájain:
Nyugat-Magyarországon az Õrségben, Balaton-felvidéken - Kapolcson, Somogyban - Kölcsén, Cserháton - Hollókõn, Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyében és természetesen
Nagymaros
környékén:
Nagybörzsönyben, Királyréten, Kisorosziban, Törökmezõn. A kiállítások
helyszínei is bõvültek, így a
környezõ települések is megismerték az alkotó közösséget. Átmenetileg csatlakozott a
kör a váci Múzsa
Egyesülethez, de
nem jött létre tartós együttmûködés.
1999-ben az addig jól
mûködõ szakkör egyesületté alakult, lehetõséget teremtve ezzel a további fejlõdéshez. Tagjai sorába immár bekerültek a környezõ
települések alkotói, Szobtól
Budapestig. Egyre több kiállítás
nyílhatott
a
kishatármenti kulturális
együttmûködések kapcsán

Elmúlt a karácsony...
Advent gyönyörû idõszakát
éltük meg, lelkünk tele szeretettel és meghittséggel,
remélem, hogy mindannyian így érzünk. S mégis, anynyi minden történt, ami szépítette, de ugyanakkor elgondolkodtatta azt, aki remélte, hogy legalább az évnek ezen gyönyörû négy hetében, a kis Jézus születését
várva, minden meghitt és
bensõséges lesz Nagymaroson is.
Voltak gyönyörû a hangulathoz illõ és mindenkinek szóló rendezvényeink!
A Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Iskola tanárai és növendékei
gyönyörû programot állítottak össze Csillagváró címen
a mûvelõdési házban. A
nyugdíjasok klubja szintén
megtartotta közös karácsonyát. A Nagymarosi Férfi-

kar, a Nagymarosi Nõikar a
váci Serenus vegyeskarral
együtt felemelõ koncertet
adtak templomunkban az
ANNA Klub hagyományos
szervezésében.
Minden évben a
Marosi Nõk Baráti
Köre és most már a
sváb kör is csatlakozott a kezdeményezéshez, hogy a Német
utca felé vezetõ fõutat
övezõ fenyõfacsoportot feldíszíti, remélve,
hogy a kezdeményezés folytatásra talál.
Idén csupán háromszor kellett feldíszíteni, hogy mire
eljön karácsony napja, az itt
lakók és az arra utazók örömére kedves, karácsonyi
hangulatot idézzünk. Kértük, hogy aki arra jár, ha van
egy darab dísze, áldozza a
köz javára, örömöt szerezve

(Ipolyság, Zseliz, Párkány).
A 30-40 fõs NaKE amatõr és profi alkotókból áll. Az
egyesület célkitûzése egy
olyan közösség fenntartása,
amelynek alapja a baráti
együttmûködés,
egymás segítése, s
amely a fejlõdés
igényével, az õszinte önmegvalósítás
szándékával önmaguk és a kiállítások
közönsége számára maradandó élményt nyújtó alkotásokat kíván létrehozni. A
közös programok lényege a
kölcsönös megbecsülésen
alapuló baráti kapcsolatok
elmélyítése.

A NaKE és vezetõsége
azon munkálkodik, hogy a
hagyományok megõrzésével és a megújulásra való
törekvéssel lehetõséget biztosítsanak a közösség további életéhez még hosszú
idõn át.
A NaKE alkotóinak
munkái legutóbb december
8-tól január 2-ig Vácon a
Madách Imre Mûvelõdési
Központban kerültek kiállításra.
Minden pénteken 17-tõl
19 óráig az iskola képzõmûvészeti termében folyik
az alkotó munka. Várjuk
önt is szeretettel!
NaKE

A NaKE elérhetõségei:
2626 Nagymaros, Nap u. 30.,
www.feherhollok.hu/nake/nake.htm,
E-mail: nake@feherhollok.hu
másoknak. Ez már két éve
mûködött, ebben az évben
sajnos nem. Egy gyönyörû
fát a csoportból vandál kéz
derékba vágott, a díszeket
pedig folyamatosan leszedték. Pedig, aki kér és szól,

adtunk, adtam volna, hiszen
errõl szól az ünnep hangulata is. Segítsünk egymáson,
emelkedjünk felül az egész
évi bosszúságokon, egymással szembeni rosszallásokon. A sok ember lelkét és
jó ízlését bántó, több oldalas
verssor gazdája nem errõl

tett bizonyságot. Legyünk
szeretetteljesek, és legalább
december hónapban tegyünk olyat, ami mindenki
örömét is szolgálja.
Az adventi hangulatot
így csak részben sikerült
megteremteni, bár sokan, sokfélét tettek érte. Köszönet nekik !
"Ha elmúlik Karácsony. a szeretet fénye
halványabban ég, de ha
vigyázunk rá nem alszik
ki még..."
Reméljük, hogy e
gyönyörû karácsonyi
ének idézett szövege
sokunkra tud még
hatni. Békében, meghittségben élni egymás mellett
és egymásért.
A Marosi Nõk Baráti
Körének és a Nagymarosi
Duna Menti Svábok Közösségének nevében:
- ANCSA FOTÓ: IVOR ANDREA
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Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
/2006. (XII. 19.) számú rendelete
A helyi adókról
Nagymaros Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított
– 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi
C. törvény 1. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Nagymaros város közigazgatási területén, a város
mûködésének és fejlõdésének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Helyi adók
a.)
b.)
c.)
d.)

építményadó
iparûzési adó
idegenforgalmi adó
telekadó
2. §
Az adók alanyai

(1) a.) magánszemély,
b.) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
c.) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyesülése
(2) Adómentes az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az
alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minõsülõ nevelésioktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelõzõ adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébõl
származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében
– eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétérõl
az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve,
hogy adómentességét nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a
pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
3. §
Az önkormányzat a beszedett adó összegérõl évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település
lakosságát tájékoztatni.
4. §
Nagymaros városban a vagyoni típusú adók körében az adót egységesen tételes összegben kell megállapítani.
5. §
A helyi adók megfizetése
(1) Helyi adót félévenként, két egyenlõ részletben kell megfizetni, az adóév március hó 15-ig, illetve szeptember hó
15-ig
(2) Az idegenforgalmi adót a beszedést követõ hó 15. napjáig kell megfizetni.
(3) Az adóhatóság készpénzfizetést nem fogadhat el.
6. §
Bevallási kötelezettség
(1) Építményadó esetében a helyi adó megállapítása érdekében az adófizetésre kötelezettnek, az
adókötelezettség keletkezését (változást) követõ 15 napon belül kell adóbevallást tenni.
(2) Az idegenforgalmi adó bevallása, beszedése és megfizetése a tényleges vendégforgalmon alapulhat, melynek
bevallásáért az adóalany büntetõjogi felelõsséggel tartozik.
(3) Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig a helyi adót, adókötelezettséget érintõ változás nem
következik be.
7. §
A helyi adók rendeletében nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.
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8. §
Helyi adóval kapcsolatos fizetési könnyítésre és méltányosságra irányuló kérelmek ügyében az elsõfokú adóhatóság
az önkormányzat jegyzõje, másodfokú fórum pedig a megyei közigazgatási hivatal vezetõje.
9. §
(1) Az adózó által fizetendõ helyi adóból az e rendelet alapján érvényesíthetõ levonások nem haladhatják meg az
adó éves összegét és a következõ évekre át nem vihetõk.
(2) Amennyiben a mentességgel, kedvezménnyel csökkentett adó, késedelmi pótlék és bírság összege az 500 Ft-ot
nem haladja meg, úgy azt nem kell megfizetni.
(3) Az adózó a lakás (lakóház) után fizetendõ adó és a nem lakásként (lakóházként) megjelölt épület, építmény
után fizetendõ adó terhére érvényesítendõ levonást az adó fizetésére nyitva álló, e rendelet 5.§ (1) bekezdésében
meghatározott határidõkben teheti meg, egyidejûleg csatolva a kiadások teljesítésérõl szóló igazolásokat
II. FEJEZET
Az építményadó
10. §.
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévõ építmények közül a lakás és a nem lakás céljára
szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban: építmény)
(2) Az adókötelezettség a (3) bekezdésben foglaltak kivételével az építmény valamennyi helyiségére kiterjed az
építmény rendeltetésétõl, illetõleg hasznosításától függetlenül.
(3) Az adókötelezettség nem terjed ki a lakás- és az üdülõtulajdon rendeltetésszerû használatához szükséges, de
huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló kiegészítõ helyiségeire (tüzelõtér, tüzelõ- és
salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince, gyümölcstároló).

11. §
Az építményadó alanya
(1) Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) elsõ napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos
esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az
ingatlan–nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A
tulajdonos, a vagyoni értékû jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1)
bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
(3) Társasház, garázs-, és üdülõ esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az
adó alanya az említett közösség.
12. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszûnése
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetõleg a fennmaradási engedély kiadását követõ év elsõ napján
keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a
tényleges használatba vételt követõ év elsõ napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség megszûnik az építmény megszûnése évének utolsó napján. Az építménynek az év elsõ
felében történõ megszûnése évének a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszûnik.

(1)
(2)

(3)
(4)

13. §
Az adó alapja és mértéke
Az adó alapja az építmény m2-ben számított összes hasznos alapterülete
Az adó mértéke:
a.) az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként (építményt) megjelölt épület – a b.) pontban
meghatározottak kivételével – esetében
800 Ft/m2
b.) garázs esetében
200 Ft/m2
c.) belterületi, az ingatlan-nyilvántartásban lakásként (építményt) megjelölt épület a b.) pontban meghatározottak kivételével – esetében 150 Ft/m2
A vállalkozások céljára szolgáló, illetve azt közvetlenül kiszolgáló épület, épületrész,
helyiség esetén egységesen
125 Ft/m2
2
Az adó mértéke 150 Ft/m a településen építményüket folyamatosan, az év egészében állandó lakhatás céljára
használó, az építményben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezõ adózók esetében, amennyiben személyi
jövedelemadó fizetési kötelezettségük keletkezett.
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III. FEJEZET
Idegenforgalmi adó

14. §
(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó
lakóként legalább egy vendégéjszakát eltölt.
(2) Az idegenforgalmi adókötelezettség alól mentességre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-a az
irányadó.
15. §
(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft
(3) Az adó beszedésére és befizetésére a törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott személy, szervköteles.
(4) A beszedésre kötelezett a beszedett adó összegérõl a beszedést követõ hó 15. napjáig köteles bevallást tenni és
az adót befizetni az önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára.
IV. FEJEZET
Helyi iparûzési adó
16. §
Adókötelezettség
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység (továbbiakban: iparûzési tevékenység)
(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet a székhelyén vagy a
telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi.
(3) Adóköteles iparûzési tevékenység: a vállalkozó e minõségben végzett nyereség-, illetve jövedelemszerzésre
irányuló tevékenysége.
17. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszûnése
Az adókötelezettség az iparûzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszûnésének
napjával szûnik meg.
18. §
Az adó alapja
Az adó alapja az értékesített termék, illetõleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk
beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltség helyi adókról szóló
törvényben meghatározott mértékével.
(1) Ha a vállalkozó az iparûzési tevékenységét több önkormányzat illetékességi területén végzi és az adó alapja az
egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll rendelkezésre, akkor azt – a tevékenység sajátosságaira
leginkább jellemzõen – a vállalkozónak kell megosztania a mellékletben meghatározottak szerint, mely az
adóbevallási nyomtatvány mellé kerül becsatolásra.
(2) Ideiglenes tevékenység esetében az adó alapja a tevékenységgel érintett, megkezdett napok száma.
(3) 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.
19. §
Az önkormányzat azon vállalkozók részére akiknek az 1990.évi 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.
20. §
Az adó mértéke
(1) Az adó mértéke állandó jellegû tevékenységnél az adóalap 2 százaléka.
(2) Az adó mértéke ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységnél, amennyiben az önkormányzat illetékességi
területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó:
a.) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat naptári naponként 1.000 Ft,
b.) építõipari tevékenységet folytat, illetõleg természeti erõforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a 30
napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának idõtartama a 180
napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minõsül, valamint
c.) bármely – a.) és b.) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül
bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik
székhellyel, telephellyel, naptári naponként 5.000 Ft.
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21. §
Az adóelõleg megállapítása és az adó megfizetése
A vállalkozó az iparûzési adóra adóelõleget köteles fizetni.
Az adóelõleg összege:
a.) az adóévet megelõzõ teljes évben változatlan szervezeti formában mûködõ vállalkozónál –
ideértve az idényjellegû tevékenységet is – a megelõzõ év adójának megfelelõ összeg,
b.) az adóévet megelõzõ év egy részében mûködõ vállalkozónál a megelõzõ év adójának a mûködés
naptári napjai alapján egész évre számított összege,
c.) a tevékenységét az adóév közben kezdõ vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót elsõ
alkalommal, vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.
Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az elõleg összegét ennek
figyelembe vételével kell megállapítani.
A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétõl számított, illetõleg az önkormányzat adót bevezetõ
rendeletének hatálybalépését követõ 15 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az
adóhatósághoz.
Az adóhatóság a fizetendõ adóelõleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján
fizetési meghagyásban közli.
22. §.
Telekadó

Adókötelezettség, az adó alanya:
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévõ beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban:
telek).
(2) Az adó alanya az, aki az év elsõ napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû
jog tulajdonosa, illetve több tulajdonos esetén a 12. § (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.
23. §.
Adómentesség
Mentes az adó alól:
a.) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,
b.) az a telek, amely az építésügyi jogszabályok szerint nem beépíthetõ,
c.) aki adott telek után építményadót fizet,
24. §
Az adókötelezettség megszûnik:
a.) a belterületi földrészlet külterületté minõsítése, illetõleg – beépítés esetén – a beépítés évének utolsó
napján,
b.) az építési tilalomnak az év elsõ felében történõ kihirdetése esetén a félév utolsó napján.
25. §
(1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe
(2) Az adó mértéke: 25 Ft/m2/év
V. FEJEZET
Záró rendelkezések
26. §.
E rendelet 2007. január 1-én lép hatályba, egyidejûleg a 9/2004. (IV. 27.), 17/2004. (VII. 19.), 32/2004. (XII. 20.),
19/2005. (XII. 19.), 7/2006. (IV. 24.) hatályát veszti.
A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Nagymaros, 2006. december 18.

Petrovics László
polgármester

Hutter Jánosné
jegyzõ

Nagymaros
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Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
20/2006. (XII. 20.) rendelete
a köztisztaság fenntartásáról szóló
21/2004. (IX. 13.) számú rendelet módosításáról
1. §
Nagymaros Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a köztisztaság fenntartásáról szóló
21/2004. (IX. 13.) rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép:
“2. számú melléklet:
A települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történõ rendszeres elszállításának legmagasabb díjai 2007. évben
110 literes 1 edényzet lakóházak esetében

8.333 Ft/év/kuka +áfa

110 literes 1 edényzet hétvégi ház esetében

4.166 Ft/év /kuka +áfa

120 literes 1 edényzet lakóházak esetében

8.833 Ft/év/kuka +áfa

120 literes 1 edényzet hétvégi ház esetében

4.416 Ft/év/kuka +áfa

240 literes 1 edényzet lakóházak esetében

15.666 Ft/év/kuka +áfa

50 literes 1 edényzet lakóházak esetében
(kizárólag egyedül élõ nyugdíjas igényelheti)

4.166 Ft/év/kuka +áfa

Többletszemét esetén zsákos hulladékszállítás

208 Ft/zsák +áfa

Üzlethelyiségek, vállalkozók (intézmények)
esetében a díj

1.800 Ft/m3 +áfa

Konténeres hulladékszállítási díja:
Zárt 5 m3-es
Nyitott 3 m3-es

8.200 Ft + áfa/ürítés
6.800 Ft + áfa/ürítés

Utcai szeméttárolók ürítési díja:
(Ürítés hetente kétszer hétfõn és pénteken)

200.000 Ft/év +áfa

2.§
A rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg a Rendelet módosításáról szóló 30/2004. (XII. 16.)
számú rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti.
A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Nagymaros, 2006. december 18.

Petrovics László
polgármester

Hutter Jánosné
jegyzõ

A rendelet 206. december 20-án kihirdetésre került:
Hutter Jánosné
jegyzõ
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Energiamegtakarítás
utólagos szigeteléssel
A gázáremelés után, az
idõjárás hûvösebbre fordulásával sokakban felvetõdik, hogy miképpen
csökkenthetik a várható,
igencsak borsos gázszámla összegét.
Nem árt tudni, hogy a
felhasznált összenergia
mintegy 70 százalékát a
lakások fûtésére fordítjuk, ezért, ha okosan takarékoskodunk, nemcsak
a fûtésszámlánk lesz kisebb, hanem a környezet
terhelését is csökkentjük.
A legnagyobb gondot
általában az ablakokon,
ajtókon kiszökõ hõ jelenti, ezért érdemes elgondolkodni a nyílászárók
utólagos szigetelésérõl,

amely pénztárca kímélõ
megoldás, növeli a komfortérzetünket és csökkenti a hõveszteséget,
megszünteti a huzatot.
Gyorsan megtérül az ablakok, ajtók réstömítése.
Nagyon sokféle tömítõanyag létezik, amellyel
megfelelõen tömíthetõek
a rések. Felrakásuk nagyon egyszerû. Az utólagos
ablakszigeteléssel
foglalkozó cégek leggyakrabban a svéd technológia alapján készült mûanyag szigetelõt ajánlják,
ami tulajdonképpen egy
speciális,
rugalmas
szilikoncsõ. Az eljárás lényege, az ajtók, ablakok
nyíló szárnyába hornyot

Karácsonyi misztériumjáték
Szentestén, december 24-én a római katolikus
templomban misztériumjáték keretében elevenítették fel a kis Jézus születésének történetét a fiatalok. Az
eseményrõl fotókat
Ivor Andrea készítette.

marnak egy speciális célszerszámmal, amelybe a
rés méretének megfelelõ
átmérõjû, kör keresztmetszetû, 100 %-os szigetelõprofil kerül. Az
anyag öregedésálló és
hosszú idõn keresztül
megtartja a rugalmasságát, a beépített szigetelés
egy egyszerû, esztétikus
megoldás. Megszûnik a
nyílászárókon keresztüli
légmozgás, a helyiség huzatmentessé válik, a hõérzet jelentõsen javul,
azonos fûtési mód mellett a belsõ terek hõmérséklete 3-4 C°-kal emelkedik. Tökéletes porzárás alakul ki, illetve a kipufogógázok sem jutnak

be a helyiségbe, továbbá
10-13 decibellel csökken
a külsõ zajterhelés. A szigetelés tartós, lemosható.
A meglévõ ablakok új
technológiával történõ
szigetelése éves szinten
15-25 %-os energiaköltség-megtakarítást eredményez, hosszú távon jelentõs összeget tudunk a
hõszigeteléssel megtakarítani, mivel ennek az eljárásnak a várható élettartama 20 év. Erre alapozva vállalunk az általunk beépített szigetelésre 5 év garanciát.
További információ:
06-20/886-1318-as telefonszámon.
(X)

Ezen az estén az ég felé
emelkedett a lélek
Az ANNA Klub tagjaiból álló nõikart dicséri a hagyományos karácsonyi templomi koncert megszervezése. Ezen az
adventi estén december 16-án, a férfikaron kívül a váci
Serenus vegyeskar énekében is gyönyörködhettünk. A katolikus templomot zsúfolásig megtöltõ hallgatóság
Zimonyi János plébános atya adventi imája, majd Ady Karácsonyi verse után - melyet Bálint Zádor 7. osztályos tanulótól hallottunk - elõször a Nagymarosi Férfikar, majd a
nõikar tiszta, szép énekével kápráztatta el a közönséget,
amely Brusznyai Margit és Tóth Edit karnagyok interpretálásában a mûvészet csúcsaira emelkedett. A zene hangjai
valóban az ég felé tudták emelni a lelkeket ezen az estén.
A mûsort a Serenus kórus elõadása zárta. Õk az Adventi énekkel emlékeztek a december 16-án született Kodály
Zoltánra is. Száznál is többen álltak fel a közös karácsonyi
énekek elénekléséhez az oltár lépcsõjére.
A hatalmas sikerre, a közönség közös örömére, a zene
felemelõ hatásának emlékére nagyon hosszú ideig tud magasba szállni a lélek.
Nagymaros büszke lehet arra a pezsgõ mûvészeti életre,
ami e kisvárosban zajlik.
Köszönjük.

Nagymaros

Csillagváró
A Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola diákjai a hagyományokhoz híven idén is karácsonyi mûsorral kedveskedtek szüleiknek,
nagyszüleiknek, rokonaiknak és ismerõseiknek. A
Csillagváró délutánra - melyre december 20-án került sor - nagy igyekezettel készültek a diákok. A fotókat Ivor Andrea készítette.
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Csengés emléke száll…
Az új esztendõ hûvös hajnalain jólesik emlékezetünkbe idézni kis városunk decemberi zenei ünnepeit.
Majer Józsi bácsi kis növendékeinek hangversenyén
december 15-én ismert karácsonyi dallamokat játszottak a mûvészeti iskola tanulói. Ezután az ifjúsági zenekar, majd a Dunakanyar Fúvósegyüttes mutatta be tudását. Igényes, nagyvárosok színpadán is megálló mûsort adtak. Az ifjúsági zenekar Händel Sarabande címû
mûvével kezdte programját, ami arra utal, hogy csupán korát tekintve kezdõ ez a kis csapat. Hangszeres
tudásban viszont már elég érett arra, hogy a leghíresebb barokk és klasszikus szerzõk mûveit is elõadja.
A felnõtt zenekar, a Dunakanyar Fúvósegyüttes a
Purcell-szvitt, Oregon, az Olasz fesztivál és a Karibi variációk címû mûvek után hangulatos sváb zenét játszott, rendkívül színes hangszerelésben, nagy technikai fölénnyel.
A fiatal muzsikusok és karmesterük, Ujvári Gábor
dicséretére hosszasan zúgott a vastaps.
Megtudtuk, hogy a zenekar tavasszal minõsítõ
hangversenyre készül, vagyis országos zsûri látogat
Nagymarosra, hogy a helyi koncert alapján minõsítse
a zenekart, akik ezúton és szeretettel hívják a kiemelkedõen zeneértõ nagymarosi közönséget erre a hangversenyükre.

Lénárd Hajnalka koncertje

Versmondó verseny
Ebben a tanévben ismét megrendeztük az alsó tagozat hagyományos versmondó versenyét. November
30-án sok izgatott apróság lepte el a mûvelõdési házat. Alaposan felkészülve, bátran versenyeztek. Meg
is lett az eredmény. Minden idõk legszínvonalasabb
produkcióit láthattuk.
Íme az eredmények:
1-2. osztály:
I. helyezés : Ribai Zsófia 2. b
II. helyezés: Jaics Regina 2. a
III. helyezés: Körmendi Gábor 1. b
Szabadi Szonja 1. a
Különdíj: Hámori Erik, Bergmann Zita,
Svajlina Kata, Jeszenszky Petra,
Hansághy Laura
3-4. osztály:
I. helyezés: Mile Viola 4. a és Honti Luca 4. b
II. helyezés: Fehér Dóra 4. a
III. helyezés: Lukács Péter 3. a
Különdíj: Koloszár Fruzsina, Nagy Gergely,
Gyombolai Kristóf, Kovács Krisztina,
Bodor Adrienn, Majoros Regina,
Kovács Rober
PERBIRÓNÉ BORNEMISZA ANGÉLA

Sokan voltak kíváncsiak - köztük sok nagymarosi - Lénárd Hajnalka, a Szegedi Tudományegyetem Zenemûvészeti Kara egyetemi kiegészítõje hallgatójának
diploma vizsgaelõadására, melyet január 4-én, csütörtökön 19 órai kezdettel tartott zenésztársaival a váci
Bartók Béla Zeneiskola koncerttermében. Hajnalka
tanárai: Zsigmond Zoltán és Tamás Péter.
A mûsorban Lénárd Hajnalka mellett közremûködött Szõke Diána (zongora) és Farkas Dóra (hegedû).
Elhangzott J. S. Bach: C-moll prelúdium és fúga
WK/2; J. Haydn: F-moll variációk; Dohnányi E: Ciszmoll hegedû-zongora szonáta op.21 és M. Ravel: Gdúr zongoraverseny.
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Állatvédelmi sorok
Búcsú Mátétól a rendkívüli személyiségû komp-kísérõ kutyától!
Máté körülbelül 16 éves
volt, úgy 15 évvel ezelõtt
csatlakozott a visegrádi
révészekhez, Lacika, Mínusz és Buga lettek gazdái.
Hidegben és fõleg a
tûzijátékok tartamára az
Ormándy család egyik
törzsvendége volt a visegrádi Rév Büfében, ahol
csak a kikunyerált Balaton szelet után volt hajlandó abbahagyni az ugatást.
Hivatástudata
oly
mértékû volt, hogy minden nap a komp melletti
nagy fa alatt heverészve
megvárta, amíg az autók
felgurultak a révre, majd
utolsóként felugrott és
méltóságteljes járásával
végigsétált a kocsik között. Sokszor ELLENÕR feliratú karszalaggal
a nyakában - az utasok
nagy örömére. Ahol remélhetett egy kis ennivalót, ott "felszólította" az
utazót, hogy kínálja meg.
A marosi oldalon õ volt
az elsõ, aki partra ugrott,
vad csaholással jelezve a
komp megérkezését. Bár
teljesen azonosult feladatával, ám az ösztön
hívó szavára idõnként el-

kódorgott friss szerelmek után, és ha lekéste a
kompot, lenn ült a parton és feszülten nézett át
a visegrádi oldalra, majd
óra 30 körül irtózatos
csaholásba kezdett, figyelmeztetve a révészeket, hogy most már illene
elindulni. Napi rendszerességgel
elõfordult,
hogy kódorgásai miatt lemaradt a marosi oldalon,
ám Mínusz füttyentésére
belevetette magát a vízbe
és hazaúszott a visegrádi
partra. Mint kötelességtudó "dolgozó", úszva
eredt a komp után, sokszor hideg téli idõben is,
és a nagy úszás után, mire a visegrádi hajóállomástól felért a révhez, a
vizes bundáján számos
megfagyott jégcsappal,
zörögve érkezett haza.
Iszonyú
szívósságával
mindent kibírt, még azt
is, amikor bûzös tetemekben meghenteregve,
valami rettenetes szagot
árasztva hazatért a révhez, a fiúk - jobb ötletük
nem lévén - ultrával fürdették meg. Mást nem
lehetett látni, csak egy
nagy habzó valamit. Úgy
ivott, hogy szinte harapta

Kiadó házat vagy
házrészt keres fiatal
család Nagymaroson.
Telefon:
06-30/33-16-012

a vizet és azt is a Dunából. Napközben szokása
volt, hogy bejárja a visegrádi környéket. Biztos
helyei voltak, tudta melyik vendéglõben számíthat egy jóindulatú adományra, és azt is, melyik
buszhoz kell kimennie,
hogy egy kis maradékot
kapjon… Hát így élte
mindennapjait egészen
addig, amíg reflexei cserbenhagyták és egy gondatlan autós áthajtott a
lábán. A helybeli állatorvos azonnali beavatkozása és gondos kezelése,
valamint egy gödi szakorvos által végrehajtott
komplikált mûtét mentette meg Máté életét.
A Von-Benko házaspár
ezután 5 hónapig ápolta,
amíg újra lábra állt. Akkor nyilvánvalóvá vált,
hogy régi életét nem tudja
biztonsággal a révnél folytatni, nyugalomba vonult.
Egyéniségébõl fakadóan nem volt egy szobakutya típus, azonban az
öregkor rajta is változtatott. A régi, önálló személyiség, aki nem tûrte
maga mellett a macskákat (sõt, a fiúk egyenesen
macskagyilkosnak titulál-

ták) nálunk megváltozott,
megkedvelte és együtt
aludt 3 óvodás és egy felnõtt macskánkkal. Az
utóbbi egy évben még
egymás tányérjából is ettek. Régi szokását, mely
még kóbor kutya életében vésõdött be nála,
nem tudta elhagyni: annak ellenére, hogy rendszeres etetése volt, õ minden alkalommal, amikor
nem voltunk eléggé résen, irtózatos rumlit csapva kirámolta a szemetest.
Jellegzetes ugatásával felszólított úgy négy óra körül, hogy itt az etetés ideje. Amikor sétálni indultunk, boldog, jellegzetes
ugatással adta tudtára
mindenkinek, hogy õ útra
kel és minden fa tövét vizitelni fogja.
Máté 2006. december
22-én örökre elaludt,
hamvait a mólóról, legközelebbi barátai jelenlétében a Dunába szórtuk, oda, ahol legteljesebb életét élte.
Örülök, hogy ismerhettem és utolsó nyugdíjas éveiben befogadó gazdája lehettem. Jó utat
Máté!
HOLTSÁG ILDI

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Varga János és Valentin Katalin lánya: Réka
Niedermüller Ervin és Ferenc Márta fia: Balázs
Házasságot kötöttek:
Veres László és Lénárt Veronika; Szabó-Pap Lóránt Ágoston és Forgó Éva
Elhunytak:
Tamás Lajos, Suták Tibor, Czimmerman Margit, Zeller Istvánné
Raszler Róza, Horváth Józsefné Zibriczki Klára, Pesti Józsefné Purcser
Mária

Nagymaros
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Tisztelt megrendelők!

Látszerész
rendelés
minden páros szombaton 9-től 12 óráig
az orvosi rendelőben van.
30

Az üzlet szerdán 9-től 17 -ig
tart nyitva ugyanitt.

Továbbra is várjuk kedves vevőinket.

DUNAKANYAR UTAZÁSI IRODA
2626 Nagymaros, Fő tér 7.
T/F: 27/354-430, T: 27/355-430
E-mail: dunaknyarutazas@invitel.hu
NYITVA: H, Sze: 9-18, K, Cs: 9-17, P: 9-16

NÉVNAPRA, SZÜLETÉSNAPRA VÁSÁROLJON

UTAZÁSI UTALVÁNYT,

NÁLUNK 120 UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAIBÓL VÁLASZTHAT!

AKCIÓS UTAK:
- Sopron januárban Hotel***, félpanzió:
- Tunézia 01.19, 26. Hotel****, félpanzió, repülő:
- Egyiptom 01.10, 17, 24. Hotel****, félpanzió, repülő:
Hotel****, all inclusive, repülő:
- Grand Canaria 01.13, 20. Apartman, önellátás, repülő:
- Thaiföld/Pattya 01.12. Hotel***, reggeli, repülő:
- Dél-Afrika 01.19, 26. Hotel***, reggeli, repülő:
- Mexikó 01.20. Hotel***, all inclusive, repülő:

25.500 Ft/fő/3éj
36.900 Ft/fő/7éj
79.900 Ft/fő/7éj
109.900 Ft/fő/7éj
89.900 Ft/fő/7éj
199.900 Ft/fő/7éj
199.900 Ft/fő/7éj
289.900 Ft/fő/7éj

AKCIÓS SÍUTAK FOLYAMATOSAN:

Boldog-békés újévet kíván
a látszerész Bt nevében
Lendvainé Pesti Emese
optikus

KIADÓ!
Két szobás 40 m2-es lakás és
egyszobás, 20 m2 stúdió
Érdeklõdni lehet a

06-27/354-361-es
telefonszámon.

- Rózsahegy januárban. Panzió, reggeli, egyéni utazás:
- Chopok-Észak 01.26, 02.02, 09. Bungaló, öe, egyéni utazás:
- Lachtal 01.12, 17, 22. Panzió, fp., egyéni utazás:
- Donovaly januárban. Hotel, fp, síbérlet, egyéni utazás:
- Alsó-Ausztria 02.22. Hotel***, félpanzió, egyéni utazás:
- Olaszo./Folgarida 01.20. Apartman***, öe, egyéni utazás:

7.000 Ft/fő/éj
11.900 Ft/fő/2éj
29.900 Ft/fő/5éj
22.400 Ft/fő/2éj
14.500 Ft/fő/3éj
44.700 Ft/fő/7éj

EGZOTIKUS UTAK NAGY VÁLASZTÉKBAN!!!
FÉNYMÁSOLÁS, BÉRFAXOLÁS
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