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Elfogadták a
költségvetést
Februárban kétszer is ülésezett Nagymaros Város
Képviselő-testülete. A rendkívüli ülésen a fő téma az
idei költségvetés volt, míg
a tervezett tanácskozáson
már az intézmények beszámolóié volt a főszerep.

Megtelt a művelődési ház:
tömeg volt a sváb bálon

Február 10-én, hétfőn
négy napirendet tárgyaltak
meg a képviselők. Itt döntöttek a város büdzséjéről is.
Petrovics László polgármester a felvezetőben elmondta:
a szakbizottság megtárgyalta a rendelettervezetet és az
ott elhangzott javaslatok beépítésével került most a testület elé.
Folytatás a 3. oldalon.

Nemzetiségi
regisztráció
Nemzetiségi választópolAmikor hajnali fél négykor a vendégek még vidáman táncolnak, és a zenekar olyan lengárként történő nyilvándülettel játszik, mint este nyolc órakor, akkor az a kép önmagáért beszél. A szervező megtartásba vétel végett renyugodhat: idén is nagyon jól sikerült a sváb bál! Megérte a sok munka, hiszen, bár tudjuk,
gisztráció!
hogy voltak segítő kezek, de azért a szervezés java egy kézben volt: foglalás, zenekar, program, tombolák, meghívók és még sorolhatnám. A cikk folytatása a 2. oldalon olvasható.
A nemzetiségi regisztráció még aktuális márci- A képen a bál szépei láthatók (balról-jobbra): Budai Barbara udvarhölgy, Mihály Tamás
us 21-ig. Kérem, fogad- király és Csányi Adrienn királynő
ják aktivistáinkat Legényné
Andresz Grétit és Csányi
Adriennt a nyomtatvány kitöltésének segítésében.
Természetesen továbbra
is állok a kérdezők rendel- Az adózók részéről gyakran feltett – szinte sorozatosan felmerülő – kérdések alapján összegyűjtöttünk néhány hasznos adózási információt, mellyel szeretnénk mindenki számára tákezésére.
IVOR ANDRÁSNÉ jékoztatást nyújtani, különösen most, az esedékes fizetési határidőt megelőzően.
Részletek a 4-5-6. oldalon.
NNÖ ELNÖK
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Nagymaros

Megtelt a művelődési ház:
tömeg volt a sváb bálon
>> folytatás az 1. oldalról
A bál meghirdetésekor kissé
álmos volt Nagymaros népe,
aztán olyan nagy lett az érdeklődés, hogy félő volt, nem jut
hely a táncnak.
Ám végül minden megoldódott: sikerült berendezni a termet úgy, hogy minden
vendég kívánsága teljesüljön,
a színpad megtelt a szebbnélszebb csábító tombolaajándékokkal, az asztalok roskadoztak a finomságoktól, mindenhonnan vidám nevetés hallatszott. A mányi zenekar szinte semmit nem pihent, üresjáratról szó sem volt. A soroksári favágók műsora pedig csak
hab volt a tortán.
Azt gondolom, minden vendég nevében mondhatok köszönetet Ivor Andrásné Anikónak, a Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki nélkül "ez a műsor" nem jöhetett volna létre.
Köszönjük, hogy rendületlen
lelkesedéssel szervezi meg a
bált évről évre, és nem emlékszem, hogy bármikor is csalódottan mentünk volna haza.
Anikó izgul az első pillanattól az utolsóig, maximalista, megpróbál mindenkinek
a kedvében járni. Valószínűleg nem véletlen, hogy az évi
két nagy rendezvény, a februári sváb bál, és az őszi mulatság
már olyan hagyománnyá vált
Nagymaroson és környékén,
hogy ki sem lehetne hagyni,
mert már mindannyian várjuk
és készülünk rá.

Köszönet jár mindenkinek,
aki bármivel is hozzájárult az
est sikeréhez, legyen az tombola, vagy teremrendezés. Ahhoz, hogy minden ilyen jól sikerüljön, nagyon fontos volt a
lelkes közönség, hiszen csak
jókedvvel lehet hangulatot teremteni.
Köszönjük Anikó, reméljük sikerült kipihenni a fáradalmakat, és úgy véled, megérte, hiszen ez is egy nagyon
jó bál volt!
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN
NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ

Jó hangulat, jó zenekar, kulturált vendégek: ilyen a
Sváb bál Nagymaroson!
Ismét teltházzal dübörgött február 15-én a Sváb batyubál alkalmából a Művelődési ház.
A rendezvényen minden
korosztály kitett magáért,

hogy farsangi hangulatba hozza magát.
Hajnalig ropták a résztvevők a Mányi Sramlizenekar
fáradhatatlan csapatának zenéjére a vidám, olykor játékos
tánclépéseket.
Vendégfellépők a „Soroksári Vidám Favágók voltak”

akik parádés, ugyanakkor nagyon vicces táncos produkcióval hozták még nagyobb lendületbe a kedves vendégeket.
A 40 db tombola hamar és
örömteli gazdára talált, hiszen
a kiemelkedő nyeremények
között ott volt a CBA három db
ajándékkosara, a Maros Étterem 2 fős vacsora felajánlása,a
Mátyás étkezde Nonprofit Kft
két főre szóló felajánlása,
Heincz Zoltánné 4.000 Ft- os
kozmetikus
ajándékkuponja, Dubniczky Barbi fodrász,
Ambrusné Molnár Csilla pedikűrös, Water Anikó, Ocsenás
János, Ocsenás Tibor, Matuk
Bálint, Skoda József, Belányi
Béla, Heininger Károly, Sipos
Ferencné, Csányi Adrienn,
Heinczné Cserni Kati, Ivor
Andrea, Von Benkó Ferenc és
neje, Králik Adél, Antal Márti, Palásti Ildikó, Jung Károly,
Várnagy Béla felajánlásaként.
A Német Önkormányzatunk
által beszerzett 16 db tombola
közül a főnyeremény a DVD
lejátszó szintén gazdára talált.
Köszönünk minden segítő
kezet és támogatást, a hangulatról pedig beszéljenek a
fotók.
NNNÖ ELNÖKSÉGE
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Elfogadták a város idei költségvetését
>> folytatás az 1. oldalról
A költségvetés tárgyalásánál
döntöttek arról, hogy pályázatot nyújt be Nagymaros a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázat keretében a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Magyar utcai és
Dózsa György utcai épületek
nyílászárócseréjére. A támogatási kérelem 2 és fél millió forint,
az 500 ezer forintos önrészt a város biztosítja a 2014. évi költségvetésében.
Elutasították Szomráky Pál
képviselő ismét beterjesztett javaslatát az ingyenes kompközlekedésre, mivel az nem volt előkészítve és az összeg pontosan
meghatározva. Egyben felkérték a képviselőt és a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot
a komp tulajdonosával.
Petrovics László javaslatot
tett arra, hogy a volt KTSZ épületének egy részét (338, 339/1
hrsz., csarnok és Vasút utcai épület, ill. pincék és telek) vásárolja meg az önkormányzat az előző
évi pénzmaradványból, mert felmerült annak lehetősége, hogy
akár abban az épületben kapjon
helyet a Nagymarosi Önkéntes

Tűzoltó Egyesület. Abban a testület egyet értett, hogy megvásárolja az ingatlant 5 millió forintért, de annak használatba adásáról még nem határoztak.
Február
24-én,
hétfőn
Petrovics László polgármester
nélkül tartották meg a testületi
ülést. A polgármester hivatalos
úton volt, így távollétében Rudolf Józsefné alpolgármester vezette a tanácskozást.
A képviselők elsőként beszámolót hallgattak meg a lejárt idejű határozatokról, majd a Művelődési Ház és Könyvtár, a védőnői szolgálat, valamint a közétkeztetést ellátó nonprofit kft beszámolóját és terveit ismertették
a vezetők. Szomráky Pál a művelődési ház beszámolójánál javasolta, hogy gondolkodjanak
el egy büfé üzemeltetésén. Arról is beszélt, hogy szerinte nem
elég színvonalasak a rendezvények, de ezt Mándliné Szabó Katalin intézményvezető visszautasította.
Döntöttek az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, ezen belül a volt Proli épületéről is, melyet nem kívánnak
értékesíteni. Ellenben bérbe ki
adnák az ingatlant az R33 nevű

Kedves nagymarosi barátaink!
Ebben az esztendőben ünnepli a Nagymarosi Férfikórus
fennállásának 110 éves évfordulóját. Az ünnepi megemlékezés augusztus hónapban kerül megrendezésre. Aki
teheti támogassa adója 1 százalékával ünnepi rendezvényünket!
Címünk: Nagymarosi Férfikórus Alapítvány
Adószámunk: 18688698-1-13
Támogatásukat előre is köszönjük!

társadalmi szervezet Bánházi
Gábor révén benyújtott kérelmére, aki hangstúdiót szeretne
ott kialakítani. Az épület működésre alkalmas állapotba hozásával, illetve karbantartásával kapcsolatos, előzetesen egyeztetett
és jóváhagyott munkálatok költségét – a hangszigetelés kivételével – a bérleti díjba beszámíthatja a bérlő. A bérleti díjat havonta 50 ezer forint lenne, míg a kaució összegét 350 ezer forintban
jelölte meg a testület.
Elfogadták a közvilágítás
üzemeltetésére vonatkozó megállapodást, valamint úgy határoztak, hogy megindítják az engedélyezési eljárást a Duna-part
strand kialakításával kapcsolatban. A kijelölt hely a Hunyadi sétány Magyar utca és Király utcai
szakasza lenne. Az eljárás megindítását megelőzően a Nemzeti
Közlekedési Hatósággal tisztázni és kérni szeretné a város a területen lévő veszteglőhely megszüntetését. Ha ez megtörtént,
akkor elindítják az illetékes járási népegészségügyi intézetnél
a fürdőhely kijelölését. A testület
addig kérte, hogy kerüljön felmérésre, hogy mekkora összeg
kell a kialakításra (bójasor, táb-

lák, öltözők, zuhanyzók stb.).
Megválasztották az áprilisi voksolásra a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait is. Megerősítették a település
csatlakozását a Börzsöny-DunaIpoly Vidékfejlesztési Egyesülethez.
Az egyebekben döntöttek többek között a sürgősségi orvosi ügyeleti ellátást biztosító gépkocsi üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosításáról,
arról, hogy nem kívánnak egyelőre pályázatíró céggel szerződést kötni, inkább bekér a testület több ajánlatot is.
Elfogadták, hogy Nagymaros is hozzon létre települési értéktárat, amelynek gondozásával, valamint adatainak a megyei
önkormányzat részére történő
megküldésével a Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményét bízták meg. Egyúttal pályázat benyújtásáról is döntöttek a
Vidékfejlesztési Minisztérium
által kiírt, „A nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázati felhívásra.
Végezetül pedig Fekete Zsolt
képviselő kért szót, aki a Hatlópatak sorompó problémájáról
beszélt.
FURUCZ ANITA

Címer kiállításon jártunk
Nagymaros városa is részt vesz
azon az országos címerkiállításon, mely február 20-án nyílt
meg hazánk legforgalmasabb
„piacterén”, a WestEnd City
Centerben. A több mint 250 város, falu, község és kerület címerei között ott díszeleg Nagymarosé is.

ságaival, programjaival.
„Magyarország települései
beköltöztek a WestEndbe” – ez
a szlogenje az interaktív rendezvénynek. Walch Ottó, a kiállítás
ötletgazdája és projektvezetője
elárulta, a tárlathoz számos kísérő rendezvény – például címerfelismerő játék, rendhagyó

A tárlaton minden magyar
megyét képviselik települések
címereikkel. A látogatók nemcsak a címerek történelmi üzenetével ismerkedhetnek meg,
de ha a közelükben elhelyezett
QR kódokat okostelefonjukkal
leolvassák, megnyílik előttük
valamennyi település múltjával,
jelenével, turisztikai látványos-

történelemóra, tematikus barangolás, illetve jótékony célú címerszépségverseny – kapcsolódik majd, s a kiállító települések
részt vehetnek a WestEnd idei
tematikus programjain – például kórus-, néptánc-, sajt- vagy
borfesztiválokon, helyi készítésű ételek, illetve kézműves termékek bemutatóin – is.

ROTHBAUER ANTAL
AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKE

Várjuk továbbá minden énekelni szerető, és közösségbe
vágyó fiatal és felnőtt férfiak jelentkezését. Próbanapok
időpontja: hétfő 19.30 óra, helye: művelődési ház.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
HONECKER FERENCET utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek el, valamint a gyászmisén
való részvételükkel kinyilvánították együttérzésüket.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Adózási információk
Az adózók részéről gyakran feltett – szinte sorozatosan felmerülő – kérdések alapján összegyűjtöttünk néhány hasznos adózási információt, mellyel szeretnénk mindenki számára tájékoztatást nyújtani, különösen most, az esedékes fizetési határidőt megelőzően:
ADÓÜGYEK INTÉZÉSE, AZ ADÓTITOK
Az önkormányzati adóügyek intézése során hivatalunk kiemelt
figyelmet fordít az adózók személyes vagy üzleti adatainak védelmére, illetve az adótitok megőrzésére. Ez jogszabályi kötelezettségünk is egyben.
Az adózók adataival, adófizetési kötelezettségével, folyószámlájának egyenlegével stb. kapcsolatos információkat kizárólag
csak azoknak tudjuk megadni, akik az arra jogosultságukat igazolják.
Adóhatóságunk senki másnak nem ad ki adózással kapcsolatos információt.
Saját ügyben eljáró adózók esetén a személyazonosság igazolására vonatkozó okmányok egyikére (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél)
van szükség, melyet be kell mutatni az eljáró ügyintéző részére.
Nem saját ügyben eljáró ügyfeleink esetén a felsorolt okmányokon túl szükséges a képviselet igazolására vonatkozó irat
(meghatalmazás) bemutatása is.
Elektronikus úton benyújtott megkeresésre az általános ügyintézési szabályok az irányadók.
Telefonon történő megkeresésre az érdeklődőknek általános
tájékoztatáson kívül (pl. az eljárási szabályokról) konkrét adózási információ nem nyújtható.
Itt szeretnénk kérni, hogy az adócsoport vonalát ne terheljék
más, nem hatósági ügyekkel (pl. a hivatal munkatársa tud-e ajánlani valamilyen szakembert – jellemzően szerelőket – vagy hétvégén mi meddig tart nyitva a városban, vagy lehet-e váci programra Nagymaroson jegyet venni).
Az adócsoportnak egyetlen külön telefonvonala van, a rugalmasabb és folyamatos ügyintézés érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is az adócsoport munkatársai fogadják az
ügyfeleket.
A HIVATALOS IRATOK KÉZBESÍTÉSE
A hatályos jogszabályok alapján a helyi adó megállapítása kétféle módon történik:
- önadózással, tehát az adózó maga állapítja meg az általa fizetendő adó összegét, (például: idegenforgalmi adó, iparűzési adó)
és
- kivetéssel, amikor az adóhatóság határozattal állapítja meg az
adózó által fizetendő adó összegét, a megfizetés határidejét, módját stb. (pl: építményadó, telekadó, gépjárműadó).
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban: Art.) 123. §-a alapján az adóhatóságnak az adóügyben érdemi határozattal kell döntenie, ami hivatalos iratnak minősül.
Ennek megfelelően az adókivető (fizetési könnyítést megállapító, adót elengedő stb.) határozatokat hivatalos iratként kell kézbesíteni és a kézbesítésről (illetve annak megkísérléséről és időpontjáról) adóhatóságunknak tudomást kell szereznie, hiszen ehhez jogkövetkezmények fűződnek, illetve az átvétel időpontjától
jogszabályban meghatározott határidő kerül számításra (pl. jogorvoslati lehetőség). Ezeket a küldeményeket minden esetben
tértivevényes formában kell az adózókhoz eljuttatni. A postai átvételből eredő problémákért, nehézségekért sajnos mi nem tudunk felelősséget vállalni.

Nagymaros
tot számunkra.
Az adózást érintő mindennemű változást az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (2) bekezdése alapján az adózónak kell bevallania (bejelentenie) az adóhatósághoz a változást
követő 15 napon belül. Ezt az erre rendelkezésre álló nyomtatványon kell megtenni. Ha az adózó a változás bejelentési kötelezettségét elmulasztja, akkor - legnagyobb igyekezetünk ellenére - továbbra is tévesen a korábbi adatait (lakcímét, tulajdoni hányadát
stb.) tartjuk nyilván.
A tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése nem
eredményez az adózásban automatikus változást! Sokan például
azért mellőzik bejelenteni, hogy eladták ingatlanukat, mert bíznak abban, hogy a vevő adóbevallása alapján az adófizetési kötelezettségük törlésre kerül, azonban fentiek alapján mind az eladót, mind pedig a vásárlót adóbevallási kötelezettség terheli!
Mindannyiunk érdeke, hogy az adóhatóságnál a valóságnak
megfelelő adatok legyenek nyilvántartva!
Az alaki követelmények tekintetében alapvető, hogy az adóbevallás végrehajtható okirat, ezért az adóhatóság munkatársa nem
töltheti ki az adóalany helyett (természetesen az adóalany kérésére a nyomtatvány kitöltésében munkatársunk szívesen segítséget nyújt).
Ezen túlmenően az Art. 175. §-a alapján „az adózó által aláírt nyomtatvány … , illetőleg az elektronikus úton benyújtott irat
magánokiratnak minősül”. Ezt azért szükséges kiemelni, mert az
adóbevallást az arra jogosult személy saját kezűleg alá kell, hogy
írja. Az adóalany aláírását az aláírást mintázó bélyegzőlenyomat
nem helyettesíti! Az ilyen jellegű bélyegzőlenyomattal ellátott
bevallási nyomtatványt az adóhatóság nem dolgozhatja fel, minden esetben az aláírás pótlására szólítjuk fel az adóalanyt.
AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
Törvényi előírás, hogy a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni (jellemzően cégek). Magánszemélyek készpénz-átutalási megbízáson („sárga
csekk”), vagy bankszámláról történő átutalással teljesíthetik az
adófizetési kötelezettséget. Az adófizetésre szolgáló bankszámlaszámokat az évente megküldött egyenlegértesítők tartalmazzák,
de az önkormányzat honlapján is megtalálhatók (Önkormányzat/
Polgármesteri Hivatal/Helyi adók).
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy önkormányzatunk adónemenként külön-külön vezeti bankszámláit, tehát minden adót az annak megfelelő számlaszámra kell megfizetni. A különböző adónemeken keletkezett fizetési kötelezettségek összege nem adható
össze és nem teljesíthető egyetlen befizetéssel!
Bárkivel előfordulhat, hogy véletlenül összekeveri a számlaszámot és rossz készpénz-átutalási megbízáson adja fel az adót.
Ha az adózó a befizetési nyomtatvány jobb felső sarkában lévő
„közlemény” rovatot kitölti úgy, hogy abból a befizetés jogcíme
egyértelműen azonosítható (például a közleményben feltünteti a
címet, helyrajzi számot, és az „építményadó” szöveget), akkor az
adók könyvelését végző munkatárs hivatalból intézkedik, és az
adó összege a „helyére kerül”. Nagyon sokat segít a munkánkban
az, ha a közlemény rovat ki van töltve!
Ha a „közlemény” rovat üres, akkor adóhatóságunk ellenőrzi, hogy az adózónak más adónemen van-e a befizetéssel egyező összegű kivetése. Ha van, levélben megkeressük az ügyfelet
és tájékoztatjuk a vélelmezett téves befizetésről, melyre az ügyfél
korrekciót kérhet egy általa aláírt átvezetési kérelem formájában.
Ha semmilyen egyezés nincs, akkor adóhatóságunk munkatársa nem tehet mást, a befizetést lekönyveli arra a számlára, amire befizették.
Említésre méltó az is, hogy a jegyző által méltányossági jogkörben biztosított fizetési könnyítés, vagy az adó elengedése kizárólag az adóévre szól. Többen úgy vélik: ha egyszer a jegyző az
adójukat elengedte, akkortól már nincs adófizetési kötelezettsége.
Ez nem így van, az adó elengedését minden évben újra kérni kell,
a jövedelmi és vagyoni helyzet igazolásával.

AZ ADÓBEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
Lényeges tisztázni, hogy a helyi adóhatóság kizárólag az adózók bejelentéseiből értesül az adózást érintő információkról. Sem
a Földhivatalok (pl. adásvétel, ajándékozás, vagyoni értékű jog
bejegyzése stb.), sem az Okmányirodák (pl. lakcím létesítése) AZONOSÍTHATATLAN BEFIZETÉSEK
Korábban már számot adtunk a helyi újságban az „üres csekvagy közjegyzők (pl. hagyatéki eljárás) nem szolgáltatnak ada-
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kek” problémájáról. Azon befizetéseket nevezzük így, melyeknél
az adózó (sietségből, véletlenül stb.) a „sárga csekknek” csak a
bal oldalát, a feladóvevényt tölti ki. A szelvényt a postán letépik és visszaadják az adózónak, a csekk másik (üres) része kerül az adóhatósághoz. Ha az adózó több befizetést teljesít egyszerre, előfordul, hogy a posta munkatársa sem veszi észre a hiányosságot. 2013-ban mindössze kettő ilyen befizetést sikerült beazonosítani.
A jelenleg nyilvántartott azonosíthatatlan befizetéseket alább
táblázatos formában közöljük. A beazonosítás a feladóvevény alján található gépi számsor alapján lehetséges (az ábrán bekarikázott gépi kód az ügyfélnél maradó szelvényen és az adóhatósághoz megérkező részen AZONOS). Kérjük, hogy aki rendelkezik
valamely megjelölt feladóvevénnyel, az a befizetést igazoló feladóvevénnyel jelentkezzen adóhatóságunknál:
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adóhatóság méltányossági jogkörben eljárva, kérelemre, az adóalany részére fizetési könnyítést biztosítson, az adót részben vagy
egészben elengedje, vagy részletfizetést engedélyezzen
Abban az esetben, ha az adótartozás már több éve fennáll és
az adóalany nem reagál az adóhatósági megkeresésekre, nem válaszol fizetési felszólításainkra – tehát az ügyfél hatóságunkkal
semmilyen együttműködési szándékot nem tanúsít - , nincs más
lehetőség az adó beszedésére, csak a végrehajtás.
Idén a százezer forintot meghaladó adótartozásokra kezdeményezünk végrehajtási eljárást, jellemzően munkabérből való letiltás formájában.
JELENTŐSEBB ADÓNEMEKHEZ KÖTHETŐ TUDNIVALÓK:

ELHUNYT

ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ
Az Art. 32. §-a értelmében a helyi adó az adózó által benyújtott bevallás alapján kerül megállapításra. Az adó alanya a tulajdonos, kivéve, ha az ingatlanra vagyoni értékű jog került bejegyzésre, mert ebben az esetben a vagyoni értékű jog jogosultja (pl. haszonélvezeti-, vagy özvegyi jog stb.) az adó alanya, tehát ő a bevallás benyújtására kötelezett személy.
Több tulajdonos esetén a tulajdonostársak az adóalanyok. Ebben az esetben a tulajdonostársak választhatnak, hogy tulajdoni hányadaik alapján személyenként kívánnak-e adózni, vagy a tulajdonostársak írásban megállapodnak abban, hogy az egyik tulajdonost
felhatalmazva kívánják-e benyújtani az adóbevallást az egész ingatlanra vonatkozóan. Erre külön nyomtatvány áll rendelkezésre.
Az építményekről és telkekről helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani!
Néhány bejelentés érkezett adóhatóságunk felé, hogy az adó tárgyául szolgáló épület állagában romlás következett be, komfortfokozata csökkent, stb. Nos ezek a körülmények az adózásra nincsenek befolyással. Az adókötelezettség mindaddig fennáll, amíg az
épületet el nem bontják, vagy az megsemmisül (pl. összedől).
Ezzel szemben komoly anyagi vonzatot jelenthet pl: a teleköszszevonás, alapterület nagyságában bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása, mert ha adóhatósági ellenőrzés keretében kerül megállapításra ilyen tény vagy körülmény, az összegek
nagyságára való tekintettel, utólagosan méltányosságot már nem
tudunk biztosítani.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. § (1) bekezdése
és 52. § (7) bekezdése alapján amennyiben a tulajdonosváltozást
az adásvételi szerződés benyújtását követően a földhivatal széljegyezte, akkor már a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, így
ő az adó alanya.

A hagyatéki eljárás lefolytatását követően keletkezhetnek
olyan adókötelezettségek, melyekről az örökösöknek esetenként
nincs is tudomásuk.
Az Art. 35. §-a értelmében a helyi adókat az e törvényben vagy
más törvényben meghatározott esedékességkor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez (adóalany). Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, az adó
megfizetését az adózó örökösére kell terhelni. Ebben az esetben
az adózó örököse az örökrésze erejéig, több örökös esetén pedig
az örökrészük arányában fizetik meg az adótartozást.
Az esetleges problémák elkerülése érdekében már a hagyatéki eljárás során tisztázható az örökhagyó esetleges adótartozása.
Adóhatóságunk az érintettek részére, személyes megjelenés mellett – az adótitok megsértésének alapos indokkal történő igazolását követően - tájékoztatást nyújthat az elhunyt adóügyeiről.
Az elhunyt személy adókivetése, adótartozása stb. mindaddig
szerepel az adónyilvántartásban, amíg az örökös(ök) részére a hagyaték nem kerül átadásra (kirívóan vitás eset több hónapig, akár
évekig is elhúzódhat) és az új adóalany adóhatóságunknál nem jelentkezik, vagy a család egyik tagja jószándékúan az elhunyt esetleges adótartozását nem rendezi.

GÉPJÁRMŰADÓ
Az Art. 176. §-a alapján a gépjárműadó összegét adóhatóságunk
az országos gépjármű nyilvántartásából kapott rendszeres adatszolgáltatás alapján állapítja meg, kivetéssel. Az adó alanya a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szereplő személy.
Ez az adónem alapvetően abban különbözik a többi kivetéses
adónemtől, hogy az adóalanynak az adóhatóság felé nincs adóbevallási kötelezettsége. Az említett törvény szerinti nyilvántartásba
bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség - a jogkövetkezmények alkalmazása tekintetében - bevallásnak minősül.
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését az eladó tulajdonos a változástól számított 8 napon belül köteles teljesíteni, az Okmányiroda felé (teljes bizonyító erejű magánokirattal, pl. hagyatéki végzés, adásvételi szerződés stb.). Az új tulajdonos hasonló kötelezettségére már az általános, 15 napos határidő az irányadó.
Ebből a speciális helyzetből adódóan az adóhatóság munkatársa kizárólag az adóügyi kérdésekben tud az ügyfeleknek segítséget nyújtani.

SZEMÉLY ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGNÁL FENNÁLLÓ
TARTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEENDŐK

ADÓ-VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS
IDEGENFORGALMI ADÓ
Az adók megfizetése, a közterhek viselése jogszabályi előíráVárosunk idegenforgalmi szempontból egyre népszerűbb, legson alapuló kötelezettség. Az adóigazgatási eljárás lehetőséget inkább a nyári hónapokban. Ez szinte minden tekintetben kedvező,
biztosít arra, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az azonban a szabálytalanul, nem az előírásoknak megfelelően mű-
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ködő szálláshelyek nem csupán a pihenni vágyókat fosztják meg
az esetlegesen felhőtlen kikapcsolódástól, önkormányzatunkat, városunkat is megkárosítják.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően működő szálláshely
üzemeltetők jelentős központi és helyi adókat fizetnek, tevékenységüket a különböző szakhatóságok folyamatosan ellenőrzik. Az
engedély nélküli tevékenységet végzők a bevételeiket eltitkolják és adókat sem fizetnek, ráadásul szakhatósági ellenőrzéseken
sem esnek át.
A hatályos jogszabályok értelmében a szálláshely szolgáltatót az általa beszedett idegenforgalmi adó nem illeti meg, az a helyi önkormányzat bevétele. Ennek megfelelően az idegenforgalmi adó összegét a szolgáltató önkényesen nem határozhatja meg!
Ez az adómérték városunkban évek óta változatlan: vendégéjszakánként 330 Ft/fő.
Említésre méltó, hogy az állami költségvetés az idegenforgalmi adó bevétel függvényében normatív támogatást biztosít önkormányzatunknak. Ez a két bevételi forrás áll rendelkezésre,
hogy városunkat még szebbé, idegenforgalmi szempontból még
csábítóbbá tegyük.
Hangsúlyozzuk, hogy szálláshely-üzemeltetési engedély kizárólag arra a szálláshelyre adható, amely megfelel a 239/2009.
(X.20.) Korm. rendelet előírásainak. Jogszabályi előírás alapján a jegyző a szálláshely szolgáltatók listáját – részletes adatokkal – köteles az önkormányzat weboldalán közzétenni, ezek
az információk nyilvánosak, innen bárki tájékozódhat.
Tekintettel arra, hogy az idegenforgalmi adót önadózással kell
megállapítani, adóhatóságunk nem bocsát ki határozatot, nem ír
megkeresést, a szálláshely szolgáltató kötelessége az adót megállapítani, beszedni, havonta utólag bevallani és megfizetni.
Felhívjuk a figyelmet arra az előírásra is, hogy az egyéb szálláshelyet (jellemzően hétvégi házban) üzemeltető szálláshelyszolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet
követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni:
a) fogadott vendégek számáról, és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.
IPARŰZÉSI ADÓ
Önkormányzatunk weboldalán részletes információk állnak
rendelkezésre az adónemről, így csak röviden említünk meg néhány dolgot.
Az adóévben városunkban székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozónak egyaránt adóbevallási kötelezettsége áll fenn.
Ha a számított adóalap alapján a vállalkozás mentes az adófizetés alól, akkor is be kell nyújtani a bevallást (pl. előfordul, hogy
azért nem adnak be bevallást a vállalkozók, mert „csak nullás
volt”).
A kisadózók tételes adójának alanyát az önkormányzati adóhatóság felé csak akkor terheli bejelentési kötelezettség, ha az iparűzési adóban – a több lehetőség közül – az adóalap tételes összegű meghatározásával kíván élni.
Az adóbevallási határidő közeledtével szeretnénk emlékeztetni ügyfeleinket arra, hogy a civil szervezetek, valamint az őstermelők által benyújtandó – adóbevallással egyenértékű – nyilatkozat adattartalma nem változott, önkormányzatunk weboldalán megtalálható, a hivatali ügyfélszolgálaton igényelhető, átvehető.
TALAJTERHELÉSI DÍJ
Felhívjuk az érintett adózók figyelmét, hogy a talajterhelési díjat önadózással kell a tárgyévet követő év március 31-ig bevallani és egyúttal meg is fizetni.
A talajterhelési díj alapja az éves vízfogyasztás (m3-ben), melyet a vízdíj számlák összesítésével tudnak kiszámolni.
Emlékeztetőül: az építményadó, telekadó, gépjárműadó I.
félévi részletének befizetési határideje március 15. napja!
NAGYMAROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADÓCSOPORT
(27) 595-108, 595-100
ADO@NAGYMAROS.HU

A Nagymarosi Jobbik
Szervezet beszámolója
Fehér Zsolt országgyűlési képviselőjelölt nevében
szeretnénk megköszönni az
Önök támogatását, melynek
révén rövid időn belül sikerült az előírt ajánlások többszörösét megszereznie, így

indulhat az április 6-i választáson.
Február közepén mutatkozott be országgyűlési képviselő jelöltünk, Fehér Zsolt.
Érdekes körülmények között zajlott a fórum, mert a
másnapi Sváb bálra berendezett teremben hallgathattuk
az előadókat. Az est vendége
volt Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő, aki a tőle
megszokott igen magas színvonalon tartott előadást. A
beszámoló után jó hangulatú, kötetlen beszélgetést folytattunk először a Művelődési Ház előterében, majd kint
a ház előtt.
Február 24-én este a kato-

likus templomban szentmisével emlékeztünk meg a kommunizmus több, mint 100
millió áldozatáról. A mise
után lementünk a Duna-partra Seregi György Életfájához,
ahol mécseseket gyújtottunk
az áldozatok emlékére. Halkan imádkoztunk, elénekeltük a Himnuszt, és beszélgettünk, ami manapság ritka,
becses dolog!
Április
6-ig
minden
szombaton 10 órától 12-ig
standolunk a szokott helyen,
a Művelődési Ház előtt.
Március 19-én este 6 órakor lakossági fórumot tartunk a művelődési házban,
melynek vendége Kepli Lajos országgyűlési képviselő
lesz (Jobbik). Erőművek, vízi
erőművek, duzzasztóművek
lesz a témája képviselő úr
előadásának. A nagymarosiakat különösen érzékenyen
érint az erőművel kapcsolatos minden hír, minden terv.
Mindenkit szeretettel várunk!

Nagymaros, Fő tér 9.
Nyitva tartás:
H: 10-18-ig
Sze.: 10-18-ig
március 22-én, P: 10-18-ig

LÁTÁSVIZSGÁLAT

Nagymaroson:
szombaton 9 és 13 óra között

Előjegyzés szükséges a vizsgálathoz!
Telefon: 06-30/916-0889
Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/354-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022
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Interjú Harrach Péter
országgyűlési képviselővel
Hamarosan letelik a négy esztendős kormányzati ciklus, és
ritkán szokták a körzet képviselőjét a ciklus végén megkérdezni, hogy hogyan teljesített a négy
év alatt. A képviselőjelöltek általában a választások előtt ígérnek
minden jót, hidakat, libegőket
és munkahelyeket, hogy a ciklus
végére maguk is ellibbenjenek a
soha meg nem épült hídon.
Harrach Péter nem ígérte ábrándok megvalósítását, de történt
egy és más.
- Képviselő úr elégedett a négy
évvel?
- Igen. Bár teljesen elégedett az
ember soha nem lehet, de kimondhatjuk, hogy a kormány nagy
munkát végzett. Úgy hozta ki a
válságból az országot, hogy ennek
terhét nem az emberek vállára tette, hanem a nagy profitot zsebre
tevő bankokkal és nagyvállalatokkal fizettette ki. A nehéz körülmények és a nemzetközi válság ellenére vállalásainak nagy részét teljesíteni tudta.
- A nagymarosiak néha felteszik
a kérdést, hogy mit tett Nagymarosért, ill. a körzetéért?
- Értelmezésem szerint egy
képviselőnek kettős feladata van.
Egyrészt a teljes népesség szolgálata a parlamentben, másrészt
a helyi kezdeményezések támogatása. Az előbbit kezdetben miniszterként, később parlamenti alelnökként, jelenleg frakcióvezetőként hatékonyan sikerült befolyásolnom. Mindez lehetőséget adott
a helyi ügyek eredményes támogatására is, ezek között vannak
nagymarosi kezdeményezések is.
- A gátra gondol?
- Többek között a Duna-parton élők egyik legnagyobb gondja az árvíz elleni védekezés. Mostanra végre megépült a gát. Az idei
védekezés eddig a legszervezettebb volt. Szerencsére emberéletben sem esett kár, nem hagytuk a
településeket magukra.
- 2010-től a kormány legnagyobb gondja a hitelek törlesztése
volt, amelyeket még az előző kormányzat vett fel, nem tudni mire.
- Nemcsak a hatalmas IMF hitelt fizettük vissza, de a kormány
átvállalta a települések hiteleit.
Nagymaros közel 200 millió forintos hitelállományát nulláztuk le
2012 decemberében. De ez nem
minden. Ugyanebben a hónapban
a város a belügyminisztériumtól

27 millió Ft-os támogatásban részesült.
- Ez már nagyon szép, de ez
minden?
- Nem! Az adósságkonszolidáció második ütemében a Magyar Állam átvállalta a több mint
116 milliós fejlesztési hitelt (városközpont és gyermekjóléti pályázat fennmaradó önrészei) tavaly év végén. Ez összesen több
mint 300 millió forintos adósságátvállalás, jelenleg az önkormányzat hitelállománnyal már nem rendelkezik.
- Ez már önmagában is nagyon
szép. De miért vett fel a város enynyi hitelt?

- 2002 után a növekvő feladatokhoz egyre kevesebb forrást
kaptak az önkormányzatok, például a Medgyessy féle pedagógus
béremelést velük fizettették meg.
Az intézmények fenntartásának
költségei is évente nagyobb terhet
jelentettek. Sok önkormányzatnak
a működéshez is hitelt kellett felvennie.
- Ebben a ciklusban az adósság
elengedése mellett több fejlesztést
is sikerült megvalósítani, gondoljunk a könyvtárra, a gyermekjóléti szolgálatra, a felújított utcákra,
mint a Magyar utca, a Fehérhegy,
az iskola környéke. De megemlíthetem még a NAKE épület felújítását is. Ezeknek a projekteknek a
„pártfogása” szintén a körzet képviselőjének feladata volt. Mi történt a tágabb környezetünkben?
- Nagyon fontos eredmény
volt a szobi rendelőintézet megtartása, hiszen a nagymarosi lakosok is igénybe vehetik gyógyító szolgáltatásukat. A váci kórház
is megújult, most van folyamatban
a váci vasútállomás régóta szük-

séges felújítása, és a vasúti töltés
megerősítése. Fontosnak tartom
megemlíteni a börzsönyi kisvasút szobi és nagybörzsönyi szakaszának összekötését. Ehhez sikerült 600 milliós támogatást szerezni. A Börzsöny turisztikai forgalmának növekedése Nagymarosnak is fontos.
Ugyanúgy minden nagymarosi
polgár számára kedvezőek az általános érvényű kormányzati és parlamenti intézkedések.
A családi adókedvezmény bevezetése, ami három gyermek esetén havi 99.000 forintot jelent, a
kisjövedelműeknél ezt kiterjesztettük a járulékokra is. A GYES-t
ismét három évre bővítettük, bevezettük a GYED extrát, növeltük
a foglalkoztatottságot, megőriztük, sőt emeltük a nyugdíjak vásárlóértékét.
Megkezdtük a devizahitelesek kimentését (végtörlesztés, árfolyamgát, eszközkezelő) Három
lépésben csökkentettük a rezsiköltségeket. Nemcsak a polgárok
helyzetét igyekeztünk javítani, hanem az ország állapotát is. Megindult a gazdasági növekedés, csökkent az infláció és a költségvetési
hiány.
Magyarország jó pályára állt.
Ezen kell továbbmennünk.
LEJEGYEZTE: JANOVICS TIBOR

A nagymarosi projektekről
ÁRVÍZ KÁROK
A 2013. évi árvízi védekezés
munkálatai mellett jelentős közterületi károk keletkeztek. Ezek részbeni finanszírozására támogatást
kaptunk, melyek első üteme (Magyar utca alsó szakasz, kátyúzás,
stb…) még előző évben elkészült.
Az idei évben a Váci úti járda, illetve az ide lefutó utcák végeinek kisebb javítási munkáival folytatódik
a kivitelezés. Az igények jóval magasabbak, mint a lehetőségek, ezért
nem lesz lehetőség minden utca javítására, csak az „utcavégek” helyreállítása történhet meg, illetve a
járdák kialakítása, helyreállítása
sem készülhet el mindenütt, itt is
határt szab a támogató által felállított anyagi korlát.
A lehetőségekhez mérten a lakóterületen belül minél több árvízzel
érintett, illetve a munkálatok folytán igénybevett és károsított közterület helyreállítását is elvégezzük, így a következő hónapokban a Hunyadi sétány új burkolatot
kap. VÁROSKÖZPONT KÖRNYEZETRENDEZÉSE - KMOP-5.2.1/B-092F-2010-0008
A közterületi építések lezárását
követően lassan egy évvel a projekt
lezárása már látható közelségbe ke-

rült. A határidő meghosszabbításának oka, az eredeti műszaki tartalom és a támogatás kiegészítésére
benyújtott két igényünk is pozitív
bírálatot kapott, így készülhetett el,
még december hónapban a Magyar
utca 24. szám alatti tárolóépület és
a belső légtechnikai rendszer kiegészítése, illetve így köthettünk szerződést a konyhai eszközök beszerzésére. A beszerzés alatt lévő eszközök teljeskörűen lefedik az intézményi ellátáshoz szükséges igényeket, illetve piaci alapú üzemeltetésre is lehetőséget adnak. A gépek, eszközök beépítése és beüzemelése várhatóan április végéig, a
projekt meghosszabbított határidejében elkészülnek. A többlettámogatás a két részre összesen közel 20
millió forintot tett ki.
A felújított épületek használatbavételi engedélyezése fél év után
lezárult, illetve a konyha esetében
még folyamatban van. Az eljárás
időtartamát nem érdemi kifogás,
hanem a hatóságok közötti hatásköri akadály indokolta.
A beszerzések befejezését követően május hónapban kezdődik
meg a projektzárás folyamata, ahol
a három év dokumentumainak és a
megvalósulás teljeskörű ellenőrzé-

sének elvégzése következik.
ÁRVÍZI VÉDVONAL KIÉPÍTÉSE KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001
Az első két szakasz befejezését követően, a tavalyi évre tervezetten indult a Panoráma parkolótól Vác felé eső szakasz kivitelezése. Az első feltárásokat követően
bizonyossá vált, műszaki szükségességből előállt alépítményi változtatás hosszas, több mint fél éves
procedúrát követően jóváhagyásra
került. Ez év elején az érdemi kivitelezést újra indító, feltárással járó
nyomvonalkitűzés során újabb
akadályként a DMRV vezetékének helyzete blokkolta le ismételten a kivitelezést. A részletes feltárás a vezeték és a tervezett védvonal kapcsolatában olyan eredményt mutat, melyet a szolgáltatóval, a hatóság bevonása mellett
újabb egyeztetéseken szükséges
tisztázni, annak érdekében, hogy a
védvonal építése mellett a települési ellátó vízvezeték se sérüljön.
Az újabb egyeztetés eljárás várhatóan március hónapra is megköveteli a kivitelezés felfüggesztését,
így kérjük az érintettek és az ott lakók türelmét.
PETROVICS LÁSZLÓ
MURÁNYI ZOLTÁN
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Szirtes Józsefné
Gál Gabriella emlékére
1932-2014

Elhangzott 1996. június 16án a Nagymarosi Művelődési Házban rendezett gyűjteményes kiállításának megnyitóján.
Néhány évvel ezelőtt a házi
szőlőnkben állt még az az öreg,
odvas törzsű almafa, amiről
mindig Gál Gabi jutott eszembe. Ennél a fánál játszottunk
egyszer mi ketten. Ő, aki már
nagylány volt és én, aki akkor
3-4 éves lehettem. A fa egyik
nagyobb odvában babaszobát rendeztünk be. A szoba lakói földből, sárból gyúrt figurák voltak. Gabi készítette őket.
Még ma is látom magam előtt a
zöld levélágyon fekvő kis alakokat. Az ágakkal, füvekkel,
levelekkel és virágokkal berendezett odú-szoba otthonos lehetett. Otthonos és meghitt, mint
Gabiék mai lakása.
Ott jártamkor a bútorok, a
tárgyak, a könyvek, a falakon
függő képek nyugalmat, emberi
melegséget árasztottak. A polcokról pedig kis agyagszobrok
köszöntöttek rám: kései utódai
az odúbéli sárfiguráknak. Azok
az ötven évvel ezelőttiek talán
első próbálkozásai voltak a későbbi szobrászkodó, az üvegmozaik-rakó, a textilfestő, a
szőnyegszövő, a színes faliképeket horgoló festőművésznek.
Azokban az időkben, ha végigmentünk Nagymaros utcáin, úton-útfélen festőállványok
előtt álló művészeket láttunk,
akik egy-egy utcarészletet, épü-

letet vagy éppen a tájat festették
meg. Tudjuk jól, hogy a háború utáni években művésztelep
alakult Nagymaroson, s lakói
hosszabb-rövidebb ideig itt éltek közöttünk. Neves művészek
voltak ők. Közéjük tartozott
Vén Emil, Monostory Moller
Pál, Pap Gyula, Szalatnyai József, Szigethy István, Bolmányi
Ferenc. Bolmányi rajziskolát is vezetett a 40-es évek végén, 50-es évek elején. Gál
Gabi nála kezdte stúdiumait
és a főként grafikát tanító mester szorgalmas tanítványa lett.
Bolmányi pontosságra, kitartásra és türelemre nevelte tanítványait, s a tárgyak jó megfigyelésére. Milyen türelem kellett ahhoz, hogy egy halászhálót lerajzoljon az ember! Gabi
mesélte a minap, hogy a rajzórákon egyszer egy hálót kötő
halászt kellett lerajzolniuk. Később Budapesten a jó nevű tájképfestő, Várdeák Ferenc stúdiójában képezte tovább művészi adottságait.

Életében nehéz évek következtek. Műszaki rajzolóként
naponta utazott a fővárosba.
Édesanyját, testvéreit egyedül
tartotta el. Ezekben az időkben
keveset gondolhatott művészi
ambícióira és később, amikor
maga is családot alapított a festőszerszámok még hosszú ideig
a fiókok mélyén lapultak.
Főkönyvelő lett itt Maroson
a háziipari szövetkezetben. Figyelmet, pontosságot követelő munkát végzett. Mikor arról
kérdeztem, hogyan tudta öszszeegyeztetni művészi ambícióit a számok száraz, mondhatni könyörtelen világával, elmondta, hogy mindig is érdekelte őt a közgazdaság. A művészet szárnyaló szabadsága és
a számadatok fegyelmet parancsoló realitása összefonódott
gondolkodásában, művészetében, hiszen a halászhálót rajzoló lány kitartása, a műszaki rajzoló pontossága és a számokkal dolgozó könyvelő fegyelme ott tükröződik képein, festészetének technikáján. A festmények hangulatát azonban játékos líraiság, jókedv és báj jellemzi.
Gál Gabi képeinek fő témája
a környező táj, a falu, egy-egy
ház, egy-egy régi udvar. Képeit nézve szinte a faluban sétálunk. A szűk utcák, az Első
völgy, a Dézsma utca, a Pince
utca, a Diófa utca házai, a Kálvária, a mindenhonnan látható templomtorony a régi Nagymarost idézik. Gál Gabi azokat
a régi falurészeket festette meg,
amelyeket ma már mi is nehezen tudunk megtalálni, amiket
a modern idők eltüntettek-átalakítottak. A képeken keresztül bepillanthatunk egy-egy
régi parasztudvarba is, olyanokba, amelyekről szinte nem
is tudjuk, hogy még léteznek.

Például a Váci úti lakóházak
boltíves-árkádos tornácai a régi
építészeti stílust idézik.
Tájképei pedig a környező hegyeket, a Visegrádi várat hozzák közelebb hozzánk.
Szinte mi is ott ülünk vele
együtt a Duna parton, miközben egy-egy fa mögül megfesti
a távoli tájat. Hegy és víz, erdő,
fa és bokor tölti ki tájképeit és az idegen szemlélő is tudja, hogy a csillogó folyót átölelő hegyek, a Dunakanyar sajátos világát tükrözik.
Gál Gabi festészetében
azonban messzi vidékek, tájak
is megjelennek. Különös hangulatot árasztanak a Veszprém
megyei Kapolcson festett vízimalmos képei, vagy a Vas megyei Cák présházakról készültek, de a Mecsek vidékén és
más Dunántúli tájakon festettek
is. Külföldi élményei is helyet
kaptak festészetében: Velence,
Párizs, Salzburg, San Moritz.
A képek között külön helyet
foglalnak el a virágcsendéletek. Az azálea, a klemátisz s a
liliom csokrok, a pipacs és tulipán bokréták, a vázákban álló
napraforgók a meghitt lakás derűs hangulatát idézik. Színviláguk nyugalmat áraszt és vidámságot sugall. Olyan képek ezek, amelyeket mindenki szívesen akaszt szobája falára, olyan festmények, amelyekkel az ember szívesen és örömmel él együtt hosszú éveken keresztül.
Az agyagbabákat készítő tehetséges lány hosszú utat járt
be. Mai életét a művészet határozza meg és teszi teljessé. Kiforrott stílusú festőművésszé
vált. Ez a harmadik önálló kiállítása. Természetesen másokkal
együtt, például a Nagymarosi
Képzőművészeti Kör és a Múzsák Képzőművészeti Egyesülés tagjaival több közös kiállítása is volt.
Azt kívánom, hogy sok ilyen
szép képet fessél – a magad, a
családod, a falu, a művésztársaid és mindannyiunk megelégedésére és örömére.
DR. BÍRÓ FRIDERIKA
MUZEOLÓGUS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Gál Gabriella: Tavaszi fények

Köszönet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,
Szirtes Józsefné Gál Gabriella temetésén megjelentek és osztoztak fájdalmunkban.
SZIRTES CSALÁD
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Iskolánk hírei: mesejáték,
sárkányhajó, farsang, korizás
A 4. a osztály tanulói decemberben az iskolásoknak, január végén pedig a szülőknek és az óvodásoknak mutatták be a Csodatévő fakéreg című mesejátékot.
A darabot szakkörön tanulták be,
hogy megmutathassák, mit tudnak, hogy mit tud a jóság, segítőkészség a mesékben, és - bizonyítottan - a valóságban is. Ezúton
szeretnének köszönetet mondani mindenkinek, akik a produkció
bemutatásához segítséget nyújtottak: a szülőknek, a művelődé-

si ház dolgozóinak, kollégáknak,
iskolánk vezetőségének! Nagyon
köszönik a kedves nézők adományait is, amivel erdei iskolai
programjukat támogatták!
A február sem zajlott eseménytelenül iskolánkban. A hónap elején folytatódtak a zenei
oktatásban részt vevők félévzáró
hangversenyei. Hol furulya és fuvolaszó, hol fafúvósok, rézfúvósok dallamai, hol zongorafutamok
szűrődtek ki a művelődési házból, árulkodva arról, milyen tanszak növendékei mutatják be éppen tudásuk legjavát. Amikor pedig az ütősök zárták félévüket a
felső iskolában, mindenki örömmel hallgatta még a folyosón is,
az ajtók mögül kihallatszó dobszólókat.
Szintén a hónap elején
Kammerer Zoltán olimpikon jóvoltából egy hétig a kajak-kenu
sportág népszerűsítése céljából,
egy kiállítás sorozat első állomásaként, itt Nagymaroson, a gyermekek örömére fényképek, hajók, serlegek kerültek bemutatásra. Ezen program keretén belül a
rendőrség bűnmegelőző osztálya
drogprevenciós előadást tartott a
felső évfolyam tanulóinak. Köszönjük a szervezők munkáját!
A félévi értesítők kiosztása és
a szülői értekezletek után, tovább
folytatódott a mindennapi tanulás, sőt a felső tagozatosok számos házi versenyen mérhették

össze tudásukat. A hónap elején
az Orchidea matematika versenyt
rendezte meg Fábián Szabolcsné,
a 7-8. évfolyamosok földrajz versenyen vehettek rész Burányi Éva
jóvoltából, a némettanárok pedig
Házi német szavalóversenyt hirdettek. Az itteni továbbjutók, Antal Virág 2.a osztályos tanuló, és
Hevesi Hanna az 5.b osztályos
tanuló a Német nemzetiségi körzeti szavalóversenyen képvisel- tesen a nagyobbak is jelmezt ölték iskolánkat. Itt Antal Virág ért töttek, s bár korántsem mindenki,
el jobb eredményt, így ő a me- de büszkén jelentjük, hogy minden osztályból volt legalább egy
bátor vállalkozó. Külön meglepetésként sok tanár is álruhába bújt
a farsangi hangulat kedvéért. Volt
tombola, szívküldi, karaoke, büfé
és természetesen dübörgő zene,
tánc. Jól éreztük magunkat, köszönjük mindenki munkáját, aki
segített a buli megszervezésében!
A síszünet után osztályprogramok tették változatossá számos tanulónk hétköznapjait. A
4.a osztályosok Budapestre kirándultak a várba és a Planetárigyei fordulóban is megmérettet- umba, az 1.a, a 2.b és a 2.c mesebérletes előadáson vett részt a
heti magát.
Február 14-én szerveztük is- váci Madách Imre Művelődési
kolai farsangunkat mind az alsó, Központban.
Természetesen sportprogramind a felső tagozaton. Az alsósok osztálykeretben mulatoztak, mokban is bővelkedett ez a hómajd a művelődési házban ren- nap. Február 22-én szombaton,
dezett táncházban ropták ebédig. Vácon, egy iskolai sárkányhajó
Ötletes jelmezektől, vidáman ün- bajnokságot szerveztek, melyen
neplő gyerekektől volt hangos mi is részt vettünk. Remek volt
mindkét iskolaépület. A „kicsik” a hangulat, és a résztvevő tanujókedve a „nagyokra” is átra- lók (Illés Petra 3.a, Havasi Petgadt. Mi sem bizonyítja ezt job- ra, Mátrai Nóra, Szalai Álmos és
ban, minthogy a szünetekben alig Vén Botond 4.a, Schwarz Gerlehetett felsőst találni a saját ter- gő 5.b, Gaszner Ádám 6.a, Dobó
mében, mindannyian az alsósok Bálint és Havasi Máté 6.b) is najelmezeit csodálták, osztályról- gyon jól érezték magukat. A kíséosztályra járva. A felső tagozato- rő testnevelők, Hamvas Brigitta
sok Farsangi buliját a Diákönkor- és Petrovics Béla azt ígérték, legmányzat rendezte. Valentin-na- közelebb is mennek, sőt, népes
pi dekoráció és vidám feliratok szurkolótábort is visznek magukfogadták a bálozókat. Természe- kal! Reméljük!

Mindemellett egy új „sportőrület” hódít iskolánkban, a korcsolya. Kovács Brigi tanárnő
szervezőkészségének köszönhetően először csak két felsős osztály merészkedett el a nemrégiben nyílt váci műjégpályára, és
mivel hozták a program jó hírét,
mára már az egész felső tagozat
kipróbálta a korcsolyázást. Nem
egy osztály, többször is! Az alsósok is kedvet kaptak az igazi téli sporthoz, így mindkét első
osztály, a 2.b és a 4.a is kipróbál-

ta magát a jégen. A legtöbb tanuló 1-2 óra után önállóan siklik, a
nagyobbak segítik a kicsiket. A 8.
osztályosok önállóan szerveztek
korizást maguknak a síszünetre,
és számos család gyerekei unszolására választotta ezt a kikapcsolódási formát! Köszönjük a kísérő pedagógusok munkáját, az iskola vezetőségének és a szaktanároknak pedig azt, hogy rugalmas óracserékkel tették lehetővé
ezeket a váci utakat!
Márciusban tovább folytatódik a Filharmónia bérlet, a Fiatal
muzsikusok találkozója. Megemlékezünk a Víz világnapjáról, lesz fizika verseny és Állatbarát klub. A leendő elsősök szüleinek szülői értekezletet tart Fábián Szabolcs igazgató úr. Az iskolai és városi március 15-i ünnepélyt a 4.a készíti.

Tisztelt Nagymarosiak!
A Nagymarosi Iskoláért
Alapítvány ezúton szeretné megköszönni eddigi segítségüket. Az Önök
felajánlásaiból a művészeti iskola rászoruló diákjait, az osztálykirándulásokat, iskolai rendezvényeket támogattuk. Továbbra is kérjük, hogy
adójuk 1 %-át ajánlják fel
a „Nagymarosi Iskoláért
Alapítvány” javára.
Adószám:
19182779-1-13
Támogatásukat köszönjük!
NAGYMAROSI ISKOLÁÉRT
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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Egy szép teraszos
ház öreg fákkal
A ”TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” verseny díjazottjait bemutató sorozatunkban most
az első helyezettek következnek: Hegedűs Péter építészmérnök és statikus, Hegedűs Péterné
építésztechnikus, és a Komáromi
utcában lévő kertes házuk, amelyet maguk újítottak fel és bővítettek.
A házaspár negyven évig
”ideiglenesen” Budapesten élt,
de egyre inkább vidékre, élhetőbb környezetbe vágytak. A Dunakanyarban sok helyet megnéztek, Nagymaros mellett elsősorban a város fekvése, szépsége, barátságos lakóinak kedvessége szólt, mindazonáltal döntésükben közrejátszott az is, hogy
két leányunokájuk ide született.
Hegedűsné 2005-ben látta meg

a hirdetést a Komáromi utcai házon. Az épület egy szobából, egy
kicsi konyhából és fürdőhelyiségből állt, és persze már akkor is
meg volt a gyönyörű faragásokkal díszített terasz, amelyhez hasonlókat szerencsére még lehet
látni néhányat Nagymaroson.
A felújítást-bővítést úgy tervezték, hogy a feleség édesanyjának külön rezidenciája legyen,
nekik pedig kényelmes és egyszerű életterük, a tetőtérben vendégszobával, amely a Hollandiából gyakran hazalátogató fiúunokák és szüleik kényelmét is szolgálja. A teraszt és mindazt, amit
jellegzetesen
nagymarosinak
éreztek a házon, megtartották. A
ház mögött talált műemlék jellegű sváb disznóólat szintén felújítottak és átalakítottak, az aljában
jelenleg nyuszik és tengerimalacok laknak, a felső szintjéről pedig
csúszda vezet a homokozóba.
A nagymarosi mércével nagy-

nak számító kertben meghagyták a régi cseresznyefát, a magról
kelt meggyfákat, a veterán diófákat, a hatalmas mogyoróbokrot,
ami – a mókusokon kívül – unokáknak is az egyik kedvence. Az
utcán két olyan régi körtefájuk
van, amelyekről kevesen tudnák
megmondani, milyen fajták.
A feleség, Ilona emlékszik,
hogy evezőstúrákon már fiatalabb korukban is jártak errefelé, és már akkor is feltűnt nekik,
hogy a helyiek mennyire tisztán
és rendben tartják a házaikat és
annak környezetét is. Azóta más,
korábban Budapesten élő marosiaktól is hallotta már, hogy ez is
egy olyan fontos körülmény, ami
miatt megkedvelték Nagymarost.
Sokan tartják úgy a Nagymarosra települők közül, hogy itt a he-

lyük, igazán itt vannak otthon.
Ilona is ezt érezte a Duna-parton,
és akkor is, amikor a Komáromi
utcán, vagy a környéken végigsétált.
A Hegedűs házaspár az eltelt
idő alatt sok nagymarosi családdal kötött barátságot. Budapesti és nagymarosi barátaik évente
egyszer – immár hagyományosan – a futballpályán is megküzdenek egymással, a mérkőzést
rendszerint jó hangulatú bankett
követi a Komáromi utcai kertben, ahol a lakóházon és a disznóól-felújításon kívül is, kizárólag marosi mesteremberek munkái láthatók: hinta, gyerekházikó,
kosárpalánk, fészer, stb.
A kert most még csak éledezik, de a bokrokon már sok a
rügy, a kökörcsinek, a hóvirágok
ki is nyíltak, és amíg beszélgettünk egy énekes madárka terepszemlét tartott a diófa tetejéről.
VARGA KLÁRA

NAGYMAROSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
ÓVODATITKÁR MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2626 Nagymaros, Magyar utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Levelezés lebonyolítása, elektronikus ügyintézés,
dokumentumok iktatása, adminisztrációs és szervezési
feladatok ellátása, törvények, rendeletek változásainak
követése, értelmezése, nyilvántartások vezetése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
ECDL, jó szervezőképesség, önálló munkavégzés
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs, problémamegoldó
képesség, titoktartási kötelezettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez
szükséges erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettségeket
és személyi azonosságot igazoló okmányok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. április 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerstmayer Judit nyújt,
a 06-27/594-055-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi
Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével
(2626 Nagymaros, Magyar utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2014 , valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.
A pályázat elbírálásának határideje:
2014. március 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nagymaros Újság - 2014. március 10.
Nagymaros Város honlapja - 2014. február 20.
Közigállás - 2014. február 20.

Nagymaros

11

A nagymarosi férfiak
lelkigyakorlatáról
Idejétmúlt ez a szó napjainkban:
lelki-gyakorlat. Még idejétmúltabb, hogy: férfi-lelki-gyakorlat.
Egy férfi legyen macsó, ne foglalkozzon a lelkével. Ne ájtatoskodjon, ne szórja magára a kereszteket, ez modern korunkban – mint
régen is mindig – a legjobb esetben is csak a nők dolga.
Szerencsére mi tizenhatan nem
ezt gondoltuk, midőn egy februári péntek estén István atya hívására felkerekedtünk, hogy a
máriabesnyői lelkigyakorlatos ház
ódon falai között töltsük hétvégénket – mi végre is? Hisz’ ha erre válaszolni tudtunk volna?! Milyen
erő vonzott, mi hívott, ki küldött
ide, hogy meglett férfiakként két
napon keresztül egy sokunk által barátként tisztelt, szakavatott
lelkivezető kíséretében megejtő
őszinteséggel arról elmélkedjünk:
mi dolgunk a világban? S ha már
dolgunk van, a magunk feje után
tegyük e azt, vagy legalább egy
csöppnyit hívjuk segítségül azt a
világmindenségben létező roppant
rendező erőt, melyet a legtöbbünk
hívőként-hitetlenként elismer, és
amely teremtő erőt a keresztények
úgy neveznek: Isten.
Na innentől válhatott büdössé
a dolog – gondolhatják sokan, - de
nem vált azzá. Templomot utoljára évtizedekkel ezelőtt látott, hitet, vallást rég elfelejtett emberek
érezték úgy, hogy eljött az ideje a
magukkal való szembenézésnek.
Meglehetős bátorság, és mindenekelőtt jellem szükségeltetik ehhez.
Persze mindenki más-más hangot hallott, más-más élethelyzetet élt ahhoz, hogy erre a döntésre jusson. Némelyeket közeli-távolabbi múltban megélt személyes tragédiák vezettek ezen a hétvégén Máriabesnyőre. Másoknak
az élet szórta szét a családját, vagy
a hétköznap taposómalmában őrlődtek fel, fáradtak meg, és „hitetlenként” jöttek keresni azt, aki
van, de még nem találkoztak vele.
Volt, akit a fia „nevezett” be, de
hagyta rászedni magát, mert érezte, hogy szüksége van most erre.
És többen „csak” azért kerekedtünk fel, hogy meglévő, parázsló,
gyengécske hitünket felizzítsuk
kicsit, megpihenjünk Isten minden
keresőt átjáró melegében.
Mi sült ki végül mindebből? A
többség megtalálta, s hazavitte azt,
amit e két napon odaadással keresett. De hisz az életben ugyanígy
van: a semmiből csak semmi születik. Valami (érték, gondolat, jó

történés) csak hozzáadott, befektetett energiából jöhet létre. S az
urak e napokon keményen dolgoztak. A reggeli imádságos eszmélés, s az esti Istenben lezárt áldás közé sok óra töprengés, odafigyelés, a lélek és István atya által
termékenyített gondolat szorult.
Olykor a tucatnyi vén kandúr egy
szál gitár kíséretében szégyenlősen, mormogva, hamisan, de énekelte, hívta, dicsérte az Urat. A két
napos együttlétünket lezáró, derűs, emelkedett hangulatú szentmise zárógondolatára – mit viszek
haza? – férfiasan őszinte vallomások fogalmazódtak meg.
Mit is vittünk haza? Az eszmélést: ha rendet akarunk tartani a
lelkünkben, elengedhetetlen olykor – minőségi időt magukra szánva – az alapos nagytakarítás. A felismerést: Isten sohasem próbára tesz, hanem kihívást ad, amely
kihívásokat nem elszenvedni kell,
hanem megpróbálni feladatot látni, értéket találni benne. A lélekemelő útravalót hátralévő éveink
tarisznyájába: folytatnom kell a teremtés művét, még nincs kész. Isten társul fogadott engem, és Velem akarja befejezni azt. (Pont Velem? Igen! Egyenként, egyénenként Velünk!) A közösség élményét: együtt mélyedtünk el, együtt
alkottunk, és igen – együtt örültünk mind a tizenhatan. Mert a sokak által savanyúnak, gyászosnak
gondolt, látott keresztényi léthez
szervesen hozzátartozik az élet
megélésének öröme. Amelybe a
mi esetünkben is belefért esténként a borospalackokkal, sajtokkal, sonkával gazdagon díszített
asztal, az éjszakába nyúló szenvedélyes ultiparti, a nemes bor által fogant férfigondolatok megtárgyalása, a gitárkísérettel megtámogatott, teli torokból énekelt
„Besszame Múcsó”.
Istennek derűs, hús-vér emberekre van szüksége, akik úgy teljesednek ki életükben, dolgoznak
hivatásukban, nevelnek gyermeket, ölelik a feleségüket, mulatnak
a baráti társaságban, hogy akarvaakaratlanul Isten dicsőségére teszik azt. Ez a kereszténység barátaim. Ebben nincs semmi gyászosság, semmi savanyúság. Ez maga
a tiszta forrás fakasztotta élet. Dolgozzunk érte keményen, fogyaszszuk mértékkel, éljük örömmel.
És ha időről időre megszomjazunk, szomjunkat csakis e hűs forrásból oltsuk.
EGY A TIZENHATBÓL

15 éves a Cédrus
Bicajos Club
Visszatekintve mindig úgy tűnik,
hogy az évek úgy suhannak tovább, mint egy pillanat, de amikor megéljük a pillanatokat, örökre megmaradónak érezzük őket.
Nincs ez máshogy egy biciklis
klub életében sem. Immár 15 éve
működik a Cédrus egyesület kerékpáros szakosztálya, és csak tanácstalanul vakargatjuk a fejünket, hogy hová tűntek az évek. Viszont, amikor fojtó kánikulában
küzdöttük magunkat fel egy végeérhetetlen emelkedőn, vagy zuhogó esőben, a cipőnkben minden pedál fordulattal vidáman előre-hátra folydogáló vízzel hajtottunk a kimerülés végső határain,
hogy elérjük a kompot úgy tűnt,
hogy sosem fognak elmúlni ezek
a percek.
Persze, ha minden túránk egy
eposzba illő szenvedés lenne, aligha rónánk a kilométereket ennyi
ideje. Volt részünk gondtalan gurulásban árnyas lejtőkön, vidám fürdőzésben, miközben a bringák türelmesen vártak, tábortűz körüli esti éneklésben, olyan hegyekre is feljutottunk, amikor észre se
vettük, hogy emelkedik az út, mert
a társaság volt annyira kellemes,
hogy feledtette a megpróbáltatá-

sokat, szereltünk vagy 30 defektet, néha reménytelenül eltévedtünk de akárhogy is, a kellemes érzések felülírnak minden fáradtságot és szenvedést.
Mögöttünk van több ezer kilométer, bejártunk számos borvidéket és még több fürdőhelyet, elégettünk többszázezer kalóriát,
emlékeztünk elhurcoltakra, meglátogattuk régi ismerőseinket, jártunk a határokon kívül, részt vettünk teljesítménytúrákon (és szerveztünk is), próbáltunk helytállni
versenyeken és megismerni az országot. S bár ez utóbbi téren még
van számos restanciánk, a 14 nyári táborunk kedves régi helyszíneit
is újból meglátogatnánk. Mert természetesen folytatjuk: idén is március és október között minden hónapban megyünk egy biciklis túrára, illetve augusztusban egy 5 napos táborba. Csapatunk nyitott, sok
szeretettel várunk minden érdeklődőt, először is március 15-én 14
órára a templomhoz, amikor Királyrétre tekerünk, azután pedig
megünnepeljük a születésnapunkat. A továbbiakban kérjük figyeljék a templom melletti hirdető táblát a részletekért!
BERGMANN PÉTER
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Díjat kapott a szabadidő
sportért a Nagymaros FC
A Nagymaros FC nemrégiben
megyei III. díjat vehetett át,
mint a 2013-as év legeredményesebb szabadidő sportszervezete. A nyolc csapatban kilencvenen játszanak, zömmel
nagymarosiak. Éppen zajlik
a pályafelújítás, és a klub egy
Mercedes busszal gazdagodott
mostanában. Szekeres Ferenccel, a klub elnökével beszélgettünk.
- Mivel érdemelte ki a klub a
díjat?
- Úgy gondolom, azzal, hogy
2010 óta, amikor mélyrepülésben volt, tudott fordítani a helyzetén. Megyei 2. osztályban ritkaság, hogy az itt focizók nagy

élni. Együtt sírni, együtt nevetni
a többiekkel. A büntetést is mindig együtt kapják tőlem, hogy
megszokják, az egész csapatért
felelősek.
- A pályázaton nyert Mercedes buszt gondolom a meccsekre utazás mellett a zebegényi
pályabérlés és az északi régiós
focisták utaztatása tette indokolttá.
- Igen. Most éppen sofőrt keresünk.
- Hol tart a pályafelújítás, úgy
tudom az öltözőket is felújítják?
- Igen, az öltöző egyik felét
sikerül most felújítanunk. Most
éppen a pálya felújításán dolgozunk, ez egy teljes felülvetést,
műtrágyázást tartalmaz, ezért

része helyi. Egyébként ugyanazt a munkát végezzük, ami más
egyesületekben is zajlik, de az
talán többlet, hogy járjuk a felső régió településeit, összeszedjük a falvakból a tehetséges fiúkat, eddzük őket, és csapatban is
játszhatnak velünk.
- Az anyagi helyzet javulása
minek köszönhető?
- Pályázati pénzeket nyerünk
és nagyon aktívak az egyesület
tagjai.
- Többektől hallottam, hogy
nagyon jó hangulatú, családias
a klub, a tagok edzéseken kívül
is összejárnak.
- Örömmel hallom, hogy
ilyen a klub híre. Azt gondolom,
a foci, a rendszeres edzés elvonja a gyerekeket a tévézéstől és
a netezéstől, inkább mozognak,
megtanulnak küzdeni, levezetik a feszültséget, és élő kapcsolataik alakulnak ki. Fontos az is,
hogy megtanulnak közösségben

szeretnénk megkérni mindazokat, akik a pályát szokták használni, focizni, futni, stb., hogy
május elsejéig ne használják ezt
a részt, és utána jöhetnek megint
bátran.
- Sokan futnak a focipálya
szélén?
- Igen szerencsére sokan használják, ami miatt kicsit megsülylyedt a talaj, ezért szeretnénk kialakítani a korláton kívül egy futópályát is.
- Május másodikán újra megrendezik a tavaly is nagy sikert
aratott utcabajnokságot, amelyre számos sportágban nevezhetnek együtt utcabeliek. Hová lehet
beadnia jelentkezéseket?
- Hamarosan kikerülnek a plakátok, amelyek mindenről tájékoztatják az leendő utcabajnokokat. A csapatkapitányoktól várjuk majd a jelentkezéseket április 20-ig.
V. K.

ÓVODAI BEÍRATÁS
Időpontja:

2014. március. 17-én hétfő 8-tól 16 óráig
2014. március. 18-án kedd 8-tól 16 óráig
Helye:
Magyar utcai óvoda; Nagymaros, Magyar u. 15.
A 2011. szeptember. 01. és 2012. augusztus. 31. között
született gyermekeket lehet az óvodába beíratni.
Beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím kártyája, és Taj száma.
GERSTMAYER JUDIT
INTÉZMÉNYVEZETŐ

ZUMBA FITNESS ÓRÁK KI-

CSIKNEK ÉS NAGYOKNAK MINDEN HÉTEN KÉT ALKALOMMAL

16.30-TÓL,
9.45-TŐL A

CSÜTÖRTÖKÖN
SZOMBATON

NAGYMAROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN!

A csütörtöki órára a gyermekeket, a szombatira pedig a felnőtteket is várják!
További információ: Sárog Noémi ZIN™
06-30/574-1818, sarognoi@gmail.com
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

A Máté kuckó hírei
Február 8-án ismét öszszeült a Máté kuckó. Vendégünk Molli volt, Zoller
Kata kedvence, aki egy
barátságos és okos kis
border colly. Témánk ezúttal kutyusunk nevelése
volt.
Nickel Réka beszélt nekünk arról, hogy miként
tudjuk elérni, hogy kutyusunk, akit persze nagyon
szeretünk, ne úgy gondolja,
hogy ő az úr a háznál. Miközben Réka sorolta, hogy
mit nem szabad tennünk, rájöttünk, hogy bizony sok hibát követünk el, és azt hiszszük, hogy jót teszünk.
Megtudtuk, hogy tilos a
kutyának csokoládét adni,
mert az számára méreg,
az sem jó, hogy az asztalnál etetjük, mert akkor kunyerálós lesz. Meg kell tanulnia, hogy ő szolgál minket, és nem mi őt, tehát az
a helyes, ha először a család
eszik, és ő csak utoljára kap
enni, hiszen ez a példamutató rangsor. Az, hogy kedvencünket ágyba vigyük, az
meg aztán főleg helytelen.
Jókat nevettünk a Frakk
rajzfilmen, amikor Károly
bácsi a szőnyegre szorult,
míg Frakk az ágyban pöffeszkedett, de mi is könynyen így járhatunk, ha a ku-

tyának mindent megengedünk.
Az is jó, ha szobakutyáról van
szó, hogy az állat nem mehet
be mindenhová. Legyen a lakásnak olyan területe, ami számára tabu. A kutya könnyen
és szívesen tanul, és nem lesz
számára nehezebb az élet, ha
tudja, hogy vannak tiltott területek.
Nagyon sok kérdést tettünk
fel, miként lehet kedvencünket leszoktatni az ugrálásról,
szertelenségről. Réka sok jó
tanácsot adott, és hárman közülünk, három beagley tulajdonos el is határoztuk, hogy
szorgalmasan gyakorolunk, és
mire Réka visszajön, bemutatjuk, mit értünk el.
Nagyon hasznos és vidám
délelőttünk volt!
A MÁTÉ KUCKÓ TAGJAI

TAVASZI AKCIÓ
NAGYMAROSI KUTYÁK / MACSKÁK IVARTALANÍTÁSÁRA ÉS
NAGYMAROSI MACSKÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA
Jelentkezési: Horgászboltban, Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban.
A kitöltött lapokat ugyanott lehet leadni péntek, április 11-ig.
Alapítványunk szűkös anyagi forrásokkal rendelkezik, az állatorvos költségeit, műtéteit fedezni az egyszeri adományokból és az adó 1 %-ából tudjuk megvalósítani, semmilyen állami támogatást nem kapunk!
A szja 1% felajánlás Önöknek semmiben sem kerül, csak egy kis figyelmességben, hogy a megfelelő
helyre az adószámot beírják az adószámot
18700767-1-13
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Éremeső volt az idei Kajakos eredmények,
nagymarosi borversenyen
események
Az idei nagymarosi borversenyen, amely már a tizennegyedik volt, bebizonyosodott: a nehéz év és a kevés csapadék ellenére nagyszerű borok születtek a
tavaly termésből és a két évvel
korábbi szüretből is.
A versenyen 121 bormintát vizsgáltak az okleveles
borítészek, ezek közül 63 volt
nagymarosi.
A többi budapesti, verőcei,
kismaros, kosdi, Dunakesziről
való. A borkészítők egy része
különféle borvidékekről, Szekszárdról, Villányból, Egerből, a
Mátrából, a Balaton-felvidékről
vagy éppen Tokajból vásárolja
a szőlőt, de olyanok is akadnak,
akik a környékből szerzik be,
vagy saját termőterületen gazdálkodnak. A város legjobb bora,
egy szépséges, enyhén barrikolt,
karamellás, citrusos zweigelt Vácon termett a Törökhegy déli lejtőjén, Sinka István szőlőjében.
Így aki majd a polgármesteri hivatal ajándékaként kap egy palackkal a borból az valóban dunakanyari bort kóstolhat.
A zsűrizés végeztével délután
a három borlovagrend bevonulásával megkezdődött a díjátadó és
a nagymarosi és környékbeli borok ünnepe. A férfikar Juhász Orsolya Anna vezényletével
A csak egy liter kadarka kell…
című dal kórusátiratát énekelte,
majd Bárdos Lajos Dana-dana
című műve csendült fel. Balázs
Árpád Ófrancia bordalával folytatódott a zenei program, s végül
Bárdos Lajos Igyunk áldomást
című kórusművével és a vörösborral köszöntötte az egybegyűlteket a férfikar, melynek soraiban
több díjazott borosgazda is énekelt.
Petrovics László polgármester arról beszélt köszöntőjében,
hogy sokfelé megfordult a világban, ivott jó borokat, és bátran
mondhatja, hogy sok nagymarosi bor felveszi velük a versenyt.
Mint mondta, idén tíz olyan bor
is palackba került, amelyek közül bármelyik érdemes lett volna arra, hogy a város bora legyen.
István atya Várszegi Asztrik
pannonhalmi apát, Demeter Zoltán tokaji borász dr. Lőrincz
György egerszalóki borász,
Kaló Imre egerszóláti borász és
Szerelmey Huba szőlőbirtokos
üdvözletét hozta el a jeles alkalomra, s maga annyit tett hozzá:

Ha mindig csak a hibákat keressük, sosem fogunk jó bort inni.
Ezért arra biztatott, hogy mindenki inkább a jóra, a szépre figyeljen, és akkor öröme teli benne.
Mójzes Péter, a zsűri elnöke
értékelésében arról beszélt, hogy
az időjárás szempontjából menynyire nehéz volt az elmúlt két év,
mégis milyen nagyszerű borok
születtek, és a zsűri csak kevés
hibás vagy gyenge tételt talált. A
legjobb fehér bor és vegyes fehérbor idén is Heininger Károlyé lett, a legjobb vörös és vegyes vörös Belányi Béla pincéjéből került ki. Matuk Bálint rozéja
a legmagasabb elért pontszámával a vándorkupát is elnyerte.
A zsűri elnöke megköszönte
az informatikus csapat munkáját
is, akik a gyors és pontos összesítésről gondoskodtak. Az est további részében a versenyzők és
a többi résztvevő megkóstolta a
pompás és savakban is bővelkedő környékbeli versenyborokat.
VARGA KLÁRA
A XIV. Nagymarosi
Borverseny díjazottai:
A város bora: Sinka István 2011es zweigelt; a legmagasabb pontszámot elért bor: Matuk Bálint 2013-as cabernet-sauvignon
Rozé; a legeredményesebb bortermelő: Farkas Tamás; a legjobb fehér bor: Heininger Károly
2013-as chardonnay; a legjobb
vörös bor: Belányi Béla 2011-es
cabernet-franc; a legjobb rosé:
Matuk Bálint 2013-as cabernet
sauvignon rozéja; a legjobb vegyes fehér bor: Heininger Károly; a legjobb vegyes vörös bor:
Belányi Béla.
A nagymarosi érmesek: Belányi
Béla 4 arany, egy ezüst, Bíró Viktor 2 arany, 3 ezüst, Bótz László 1
ezüst, 1 bronz, Flamich István 1
ezüst, Gulyás Imre 1 arany, 1 ezüst,
1 bronz, Heininger Károly 7 arany,
1 ezüst, 1 bronz, Körpöly Norbert
1 bronz, Lám&Müller 1 ezüst,
1 bronz, Matuk Bálint 2 arany,
1 bronz, Mózner&Heinczinger
2 arany, Ocsenás Tibor 4 arany,
1bronz,
Schmidt&Udvarnoky
1bronz, Sinka István 1 arany,
Szabó László 1 ezüst, 1 bronz,
Solymár János 1 bronz, Tölgyes
Erhard 2 arany, 2 ezüst, 1 bronz,
Zámbó Jenő 2 bronz, Zoller Rezső
1 arany.

Vége felé közeledik a téli alapozó munka, már mindenki várja, hogy a kondizást, futást, úszó és tornatermi edzéseket felváltsák a várva várt
vízi edzések. Azonban, mielőtt
ezek elkezdődnek, a téli munka
eredményét kajakosaink a győri fizikai felmérő bajnokságon
mutathatták meg.
FIZIKAI FELMÉRŐ BAJNOKSÁG GYŐR, 2014.02.15:
fiú - 18 éves korcsoport: 5. Tar
Bálint, 9. Guzsik Dániel
15 éves korcsoport: 11. Polgár
Péter
14 éves korcsoport: 3. Szántói
Szabó Tamás, 9. Dobó Bálint
leány - 16 éves korcsoport: 11.
Jeszenszky Petra
11 éves korcsoport: 9. Havasi Petra
A tél vége felé közeledve a

tűzifánk elfogyott. Az egyesület azonban nem maradt hidegen, mert Petrovics Györgyné,
Zsizsi néni a segítségünkre sietett. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy tüzelővel támogatta klubunkat.
Köszönettel tartozunk azoknak is, akik az egyesület működéséhez adójuk 1%-os támogatásával hozzájárultak. Az egyesület vezetősége azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy ebben az évben is támogassák
az egyesületben folyó munkát.
Szeretnénk, ha támogatásoknak
köszönhetően minél több versenyre juthatnának el versenyzőink.
A támogatáshoz szükséges információk:
NAGYMAROSI SPORTEGYESÜLET:
19836533-1-13

Önkéntesek, akik a tűzzel
is szembeszállnak
Sorozatunkban szeretnénk bemutatni azokat a helyi aktivistákat, akik aktívan kiveszik részüket a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájából. Elsőként Cserni Tamás válaszolt kérdéseinkre.
Miért lettél önkéntes tűzoltó?
- Tizennyolc éve dolgozom hivatásos tűzoltóként Budapesten.
David megkeresett hogy a nagymarosi egyesületbe belépve, esetleg tudnám-e szakmai dolgokban
segíteni a tagokat. Szívesen elvállaltam mert szeretem a tűzoltó hivatást és úgy gondoltam ha már
van lehetőségem akkor segíthetek
a településünk lakóinak és esetleges káresemények mielőbbi felszámolásában.
Mivel foglalkozol és mi a hobbid? - Legszívesebben a két fiam-

mal szeretek foglalkozni. Megpróbálok az álltaluk feltett kérdésekre, számukra érthető választ adni
és megmagyarázni nekik a dolgok
jelentőségét, fontosságát. Hobbiként a szakmámat mondhatnám.
Szobafestő-mázoló szakmám van,
amiben van lehetőségem kiélni a
kreativitásomat. (F. A.)

Elektromos tűz keletkezett egy boltban
Februárban három esethez is
riasztást kaptak a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. Február 7-én az esti
órákban a Kóspallagi útelágazáshoz kaptak hívást a helyiek.
A katasztrófavédelem azt jelezte, hogy szemét ég az út mellett.
A kiérkező váci hivatásos tűzoltókkal együtt végezték az oltást.
Február 11-én 18.30-kor kap-

ták hívást, hogy Zebegényben a
Márianosztrai úton gáz szagot
éreznek. A helyszínt a váciakkal együtt ellenőrizték.
Február 13-án kora délelőtt
a Visegrádi utcai élelmiszerboltba kellett kivonulniuk, ahol
elektromos tűz keletkezett. Tíz
perc alatt sikerült eloltani a tüzet, a vizsgálatot utána már a
váci tűzoltósággal végezték el.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Kosztra Gábor és Zoller Judit fia Pál, Pálmai Richárd és Gubacsi Gabriella fia Botond, Polonkai
László és Skultéti Szilvia lánya Anna.
Elhaláloztak: Honecker Ferenc, Sinka Julianna, Szirtes Józsefné sz.: Gál Gabriella.

A művelődési ház programjai

David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Március-április

Március 11. délelőtt - Vásár
Március 12. 9-12 óra - Vásár (használt ruha)
Március 13. délelőtt - Vásár (vegyes)
Március 14. délelőtt - Ünnepi megemlékezés - Kittenberger
Kálmán Általános Iskola
Március 15. 10 óra - Ünnepi megemlékezés - városi
Március 17. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Március 19. 18 óra - Kepli Lajos (Jobbik) országgyűlési képviselő fóruma
Március 21. délelőtt - Vásár
Március 27. délelőtt - Vásár (vegyes)
Március 31. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - előadás vetítéssel (Finnország)
Április 3. 12-18 óra - Véradás + hallásvizsgálat
Április 5. 16.30 óra - Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület - Tavaszi tárlat
Április 7. délelőtt - Vásár
Április 10. délelőtt - Vásár
Április 12. 17 óra - Tavaszi hangverseny - Dunakanyar
Fúvósegyüttes

Kibővített üzlettel várja vendégeit!
Bőr, műbőr táskák, pénztárcák,
kesztyűk, gyerek és felnőtt esernyők,
csizma és cipő sámfák, talpbetétek, cipőfűzők, cipő ápolási kellékek kaphatók!
Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17,
szombat 8-12, vasárnap zárva
Tel.:0620/350-360-5 • david@luxuscipo.hu

www.nagymaros.hu
Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja

Dr. Drobilich János állatorvos

Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihályhegy u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 27/305-581

Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ: 16-18 ÓRÁIG
KEDD: 16-18 ÓRÁIG
SZERDA: 8-10 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 16-18 ÓRÁIG
PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG
RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM

BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK.

WWW.KUTYAKANYAR.HU

• LAPALY@KUTYAKANYAR.HU

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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