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Szent Márton emlékév:
városunkba érkezett
az ereklye
Január 16-án, szombaton városunkba érkezett Szombathelyről Szent Márton ereklyéje. A nagymarosiak már a
Szent Rókus kápolnánál fogadták és hozták el a Fő térre,
ahol a város nevében Mándliné Szabó Katalin képviselő, a
Nagymarosi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója fogadta. Az ereklye a Szent Márton szobor alatt kialakított oltárra került.
- Őseink fontosnak tartották, hogy egy-egy településnek legyen védőszentje. Védelmet, segítséget reméltek tőle. A középkori iratok Nagymarosról, mint Szent Márton egyházáról beszélnek, s mint tudjuk, városunk címerében is Márton
alakja szerepel. Ez a kapcsolat az idők során feledésbe ment,
a jubileumi év, illetve a mai nap jó alkalom arra, hogy szentünk alakját felelevenítsük, s méltó helyre tegyük városunk
életében – mondta köszöntőjében. Hozzátette: a 2016-os évet
Szent Márton emlékévnek nyilvánította a magyar kormány a
Savariában (a mai Szombathelyen) 1700 éve, 316-ban született Tours-i Szent Márton, Magyarország egyik védőszentje
emlékére és tiszteletére.
Folytatás a 3. oldalon

Véget ért egy két éves
projekt, és készülünk
a következőre
2016. januárban befejeződött az In-Town
elnevezésű projekt, amelyben Nagymaros részt vett. Több ország is együttműködött a pályázati cél megvalósításában:
Ahrensbök, Grevesmühlen (Németország) Laxa (Svédország), Loures (Portugália) és Grzmiaca (Lengyelország).
Folytatás az 6. oldalon
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SZENT MÁRTON EMLÉKÉV:
városunkba érkezett az ereklye
Folytatás az 1. oldalról
Mándliné Szabó Katalin
szavaiból megismerhettük
rövid élettörténetét is Szent
Mártonnak, aki cselekedeteivel példaképül szolgálhat, üzenete pedig az, hogy
gazdag szellemi örökségünk
nemcsak kulturális érték, hanem erkölcsi tanítás is.
- Szent Márton élettörténete példaértékű a múlt, a jelen és a jövő generációi számára is. Az a szellemiség,
amelyet közvetít számos művészt ihletett alkotásra, több
kutatót ösztönzött gondolatai lejegyzésére és átadására. Az emlékévben a különböző programok segítségével Szent Márton alakját, személyiségét és lelkiségét kívánják megismertetni az emberekkel, hogy többet tudjanak meg arról a személyről,
akit példás élete miatt avattak szentté.
Beszéde
után
Ivor
Andrásné képviselő, a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket.
- Engedjék meg, hogy a
mai napon Szent Mártonhoz
kapcsolódó legendát és hagyományokat ismertessem
néhány szóban. Szent Márton 316 körül a ma Szombathelynek nevezett városban

szülelett. Jótékonysága, jóindulata, segítőkészsége hamar megmutatkozott, s mint
a szobor is szimbolizálja. A
nélkülöző koldusnak félbevágva saját köpenyét adta át,

hogy ne fázzon. Fiatal kora
ellenére, mint katona is segítőkész, jóindulata ember volt.
A legenda szerint a püspökké
választásához kapcsolódnak
a ludak is, mivel szerénysége
tiltakozott a megválasztás ellen, hogy püspök legyen. Egy
liba ólban próbált elrejtőzni,
ahol viszont a libák gágogásukkal elárulták tartózkodását.
Fontos hittérítő volt, életét csodák és gyógyulások kísérték. 397. november 8-án
hunyt el, de a legenda, az emberek tisztelete azóta is meg-

maradt emléke iránt - mondta és hozzátette: több országban népszokásokkal emlékeznek rá.
Hollandiában, Ausztriában, Németországban fáklyás

felvonulásokat szerveznek, tüzet gyújtanak, műsorral, programokkal készülnek a köpönyegét megosztó Szent Márton emlékére - hangzott el.
- A lampionos felvonulásokat egyházi rendeletre a 19. század elején vezették be, hogy a fény, mely a
jó cselekedetet tükrözi, min-

denkihez eljusson. Tudnunk
kell azt is, hogy többek között a nagyobb borvidékeken az újbor védőszentjeként Szent Mártont nevezték meg. Városunkban is követjük és ébren tartjuk Szent
Mártonhoz kapcsolódó szokásokat - mondta a nemzetiségi önkormányzat vezetője, aki erre az alkalomra
egy, Németországban jellegzetes hagyományos Márton
napi süteményt készítetett. A
Weckmann - mazsolás figurák - hamar elfogytak.
Az ereklyét a Fő térről a
templomba vitték, ahol először közös imát, majd szentmisét is tartottak.
Vasárnap, a délelőtti misén Scheuermann János, a
szombathelyi Szent Márton
Plébánia plébánosa teljesített
szolgálatot. (F. A.)

Színdarab Szent Márton életéről
Március 19-én, szombaton 19 órakor
a Nagymarosi Művelődési Házban
a Marosvásárhelyi Színiakadémia
növendékeinek előadása lesz.
Jegy elővétel a nagymarosi könyvtárban.
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TESTÜLETI ÜLÉS: módosult a vízi járművek
adója, szóba került az óvoda fűtése is

Január 25-én tartotta idei első
ülését Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, melyen - Rudolf
Józsefnén kívül, aki betegsége miatt maradt távol - mindenki jelen volt. A grémium
tanácskozott többek között
az intézményi térítési díjakról, a költségvetési tervezetről, újratárgyalták a vízi járművek adóját és szóba került
az Elsővölgyi utcai óvoda fűtése is.
Napirend előtt több képviselő is szót kért. Fekete Zsolt
a síkosság-mentesítésről, a
futball csapatról és a Családi Otthonteremtési Kedvezménybe bevonható városi ingatlanokról kérdezett,
Mándliné Szabó Katalin rövid tájékoztatást adott a Szent
Márton ereklye fogadásáról,
majd Grécs László figyelmeztetett mindenkit a vagyonnyilatkozatok leadására és ő
is a CSOK-os ingatlanokról
szólt. Ivor Andrásné a parkolás rossz helyzetét vetette fel,
végül Petrovics László polgármester a grevesmühleni projektzárón történteket ismertette.
A napirend egyhangú elfogadása után, beszámolót hallgattak meg a lejárt idejű határozatok teljesítéséről, majd
támogatták, hogy a könyvtár
esetében a szkennelés díja 20
Ft/oldalra emelkedjen.
A gyermekétkeztetés térítési díjait nem módosították, mert arra akkor szeretne visszatérni a testület,
amennyiben a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. szolgáltató
egyértelmű számítással alátámasztja, hogy a nyersanyagnorma nem fedezi az élelmiszer beszerzés költségeit.
Tárgyaltak a 2016-os költségvetési rendeletről is, melyre heteken belül rendkívüli
ülésen térnek vissza. A testület a rendelet-tervezetben
kérte, hogy jelenjenek meg
a saját bevételek is, mint pél-

dául a piaci helypénz, a parkolási díj, a bérleti díjak, valamint a korábbi évek teljesítései, a támogatással fedezett
fejlesztések és működési kiadások tételes kimutatása és
a fejlesztések forrásnak megfelelő mértékű csökkentésének javaslatai.
Változott a vízi járművek
adója, mivel a szakbizottság tárgyalt a kikötők tulajdonosaival, akiknek javaslataival módosítva az előterjesztés most újra a testület elé
került. Az ülésen jelen lévő,
egyik hétvégiház- és csónak
tulajdonos kérését meghallgatva, született meg a végleges adórendelet, melyet a keretben olvashatnak.
A rendőrséggel kapcsolatos feladatokról számolt be
Szimon Attila. Elmondta: információi alapján csökkent
a bűncselekmények száma
Nagymaroson. Azonban még
mindig nem tartja elégnek a
három körzetimegbízottat,
hiszen nem csak városunkban teljesítenek szolgálatot és nincsen helyettesítés
sem, ha máshova vezénylik őket. Úgy látja, hogy alkalmazni kellene még egy
közterületfelügyelőt, mert az
egy fő jelenleg kevés szerinte,
és ha lehet mindig kerüljön
mellé egy polgárőr is.
Módosították a Maros
Nonprofit Kft-vel fennálló
bérleti szerződést. Így a 2013.
évben megépült árvízi tároló épület által elfoglalt 527,54
m2 területtel korrigálva lesz
a 2013-2015. évre fizetendő
bérleti díj. Erre és a bérlő által a 2013. évi bérleti díj teljes összegű megfizetésére tekintettel a 2014. évre fizetendő bérleti díjat elengedik.
Elfogadták itt még azt is,
hogy 2015. január 1-től viszszamenőleges hatállyal a
szerződés jogcímét bérletről használatra módosítja, és
a használó általi közfeladat
ellátásra tekintettel az ön-

kormányzat vagyonáról szóló rendelete alapján ingyenesen adja a 1455/4 hrsz-ú
földterület ingatlant a Maros
Nonprofit Kft használatába, a
közfeladat ellátásának időtartamára.
Döntés született a Dézsma
utcai présház bérlőjének kérelméről is. Zöld utat kapott
a présház elektromos ellátásának emelése; a mellékhelyiség falán szellőző létesítése,
melyhez azonban a szomszéd
ingatlan tulajdonosa előzetes
írásbeli hozzájárulása bemutatását kérte a testület; a galéria rész visszabontható bezárása az alapterület bővítése érdekében; a pince rész két
részre osztásához mobilé paraván fal létesítése.
A napirend utáni két hoz-

zászóló - Ivor Andrásné és
Grécs László is - ugyanarra
volt kíváncsi: miért volt egyik
hétfőn 14 fok az Elsővölgy
utcai óvodában?
Petrovics László hosszan
beszélt az esetről. Szavaiból
kiderült, hogy azon a hétvégén nem lett fűtve az intézmény. Elmondta: a kazánt
többször is megvizsgáltatták,
javítások, átalakítások történtek a rendszerben, azóta
bizonyítást nyert - és itt a fűtési napló a mérvadó - hogy
a kazán megfelelő fűtés mellett képes és alkalmas az óvoda kifűtésére. Még a gyártó
cég szakembere is kint volt,
aki bemutatta, hogyan kell
kihasználni a teljes rendszert.
A mosatni esethez munkaügyi és elszámolási vita vezetett a fűtővel. A polgármester bízik benne, hogy
ilyenre a jövőben nem kerül
többé sor.
Furucz Anita

Vízi járművek adója
A képviselő-testület január 25-i ülésén a kikötő üzemeltetőktől beérkezett javaslatokat is figyelembe véve
módosította a helyi adókról szóló rendeletnek a vízi
járművek adójára vonatkozó rendelkezéseit.
A módosítás lényege:
a) június 1-től szeptember 30-ig tartó időtartamra kell adót fizetni (változatlan adómértékkel: 50 kilowatt teljesítményig 25 Ft/hó, 50-100 kilowatt teljesítmény között 35 Ft/hó, 100 kilowatt teljesítmény felett
45 Ft/hó).
b) mentességet élvez az a vízi jármű, amellyel legfeljebb 3 naptári nap időtartamra kötnek ki az önkormányzat közigazgatási területén lévő kikötőben,
c) a nagymarosi ingatlana után építményadót fizető, hátralékkal nem rendelkező nyugdíjas 50 % kedvezményben részesül.
A módosító rendelet és az egységes szerkezetű adórendelet az önkormányzat honlapján olvasható (Önkormányzat/Képviselő-testület/Rendeletek).
Az adóbevallásra szolgáló nyomtatvány és a befizetésre szolgáló csekk márciustól átvehető lesz a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető
lesz az önkormányzat honlapjáról.
Dr. Horváth Béla
jegyző
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Együttes átgondolás a
parkolási problémákra
Sokak véleményét osztva városunkban - többek
között - megoldásra váró
probléma a parkolásai rend
átgondolása.
Talán a rendelet újabb
átalakítását megelőzően,
mi, a lakosság is segíthetjük a település élhetőségét.
A hozzám eljutott kérések, problémák, az együttes átgondolással részben
megoldhatóak.
Mindenki tudja, hogy a
Mainzi utcában kamerával
megfigyelt, ingyenes parkoló áll a járműtulajdonosok,
-használók rendelkezésére.
Ennek ellenére bevett gyakorlat, hogy tartós időre a gépkocsik az
önkormányzat tulajdonában lévő, a CBA-a előtti és
a vasúthoz közeli terüle-

demes lenne a parkolási rendet oly módon átdolgozni, hogy a CBA környezetében lévő parkolás pl.
egy óra használat után fizetős legyen.
Különösen az idegenforgalmi időszakban teljes
a káosz, de a nap minden
szakában elfogadhatatlan
az egész napos parkolási
hely lefoglalása. Ez a lehetőség térítés nélkül a P+R
parkolón kívül sehol sem
megengedett.
Kérem, kérjük, oldjuk
meg együtt jóakarattal azt,
amihez semmilyen szankció, előírás nem szükséges,
csak szándék, a másik emberre történő odafigyelés.
Az „élni és élni hagyni”
cselekvés mindenki számára könnyítést jelenthet.

tet használják egész napos
parkolásra.
Tisztelettel kérjük, legyünk tekintettel azokra is,
akik csupán vásárlás céljából szeretnének parkolni
és a bevásárló kocsival eljutni a gépjárműhez. Jelenlegi megoldás, hogy a bevásárló kocsit legtöbbször
végig kell tolni az erre a
célra használhatatlan úton,
mert szinte az egész parkoló a vonaton utazók gépjárművével van tele.
A Mainzi utcában lévő
P+R parkoló ugyanakkor
kihasználatlan.
Elgondolkodtató, és ér-

Ugyanúgy a városnak is,
mert az élhetőség ilyen aprónak tűnő, de nagyon zavaró tények elkerülésével a
megszokottság gyakorlatának átértékelésével jobbító
lehet mindenki számára.
Természetesen tudjuk/
tudom, hogy máshol is
probléma van a parkolással, amit a beérkező jelzések alapján, - mint a Dózsa
György úton (képünkön)
a járdán történő parkolás
- a lehetőségek figyelembe
vételével mindenképpen
orvosolni szükséges.
Ivor Andrásné
képviselő

Járdán parkolás
A KRESZ (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet) 40. § (8) bekezdése
szerint a járdán – részben vagy teljes terjedelemben - csak
akkor szabad megállni, ha
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.
Mivel ezek a feltételek az önkormányzat közigazgatási területén egyetlen helyszínen sem teljesülnek (lásd az a)
pontot), ezért a járdákon minden esetben a megállási tilalom megsértésével áll meg a gépkocsivezető.
Felhívom mindenki figyelmét, hogy e tekintetben a türelmi idő lejárt, így figyelmeztetés nélkül azonnal helyszíni bírság kiszabására kerül sor a járdán megállás (nem várakozás!) esetén.
A helyszíni bírság kötelezően alkalmazandó legalacsonyabb összege a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. melléklete alapján az a) pont esetében 10 000 Ft, viszont a c) pont
esetében már 15 000 Ft.
A helyszíni bírság felső határa 50 000 Ft, hat hónapon
belüli ismételt szabálysértés esetén 70 000 Ft.
A SZABÁLYOK BETARTÁSÁT A RENDŐRSÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDVE FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZÜK.
Felhívom egyúttal a figyelmet, hogy az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban
szabály megszegésével történő megállás esetén a bírság legalacsonyabb összege szintén 10 000 Ft, míg a megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem marad (KRESZ 40. § (2) bekezdés) ugyancsak 10 000 Ft.
Ezeknek a szabályoknak a megszegése esetén is minden
esetben bírságolásra kerül sor.
Dr. Horváth Béla
jegyző

Tündér Ilona Meseünnepe a Dunakanyarban,
és nemzetközi mesetábor Visegrádon!
Felhívás általános iskolák első, második és
harmadik osztályosainak és szüleiknek.
 mesemondás
 szabadrajz kiállítás
Két megadott, plusz egy saját gyűjtésű mesére, legendára
Szervező: FIRUL-FIRA Meseház és Alkotóműhely (Visegrád, Fő u. 102.)
Jelentkezési határidő: március 21.
(karcsaitundertanc@gmail.com
Válogató: április második fele
Meseünnep: május eleje
Nemzetközi nyári tábor: augusztus 8-15.
Teljes kiírás itt: tunderilona.webnode.hu és
tunderilona.hu., vagy nagymaros.hu
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Véget ért egy két éves projekt,
és készülünk a következőre

Folytatás az 1. oldalról
A projekt utolsó találkozóján a partnerek megállapodtak, hogy további pályázatokban indulnak közösen. Ennek érdekében együttműködési
megállapodás is aláírásra
került Grevesmühlenben
(képünkön), 2016. január 16-án.
Nagymaros
számára nagyszerű lehetőség

volt betekintést nyerni
más városok életébe és
a projekthez kapcsolódóan a szociális munkába. Az esélyegyenlőség

inklúzióját elősegítő társadalmi párbeszéd kialakítását megcélzó programnak több eredménye is született. Városunk

különösen büszke arra,
hogy 2014-ben a Nagymaroson megtartott konferencián aláírásra került
Grevesmühlen városával
a testvérvárosi szerződés.
A két város közti több évtizedes barátság hivatalos
formát is kapott. Mint arról korábban már beszámoltunk, Grevesmühlen
gyűjtést indított az általános iskola tornatermének felújítására és 2015.
októberében, Louresben
6720 eurót átadott a felújítás céljára a Nagymarosnak.
Nagymaros Város Önkormányzata köszönettel tartozik mindazoknak, akik együttműködtek a két év során és ötleteikkel, munkájukkal
segítették a közös munkát.
Plentner Katalin

Civilszervezeti kerekasztal
beszélgetést tartottak

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából ünnepi
megemlékezés
Február 5-én, pénteken este kerekasztal beszélgetésre várta az önkormányzat és a Nagymaros Város Fejlesztéséért
Közhasznú Alapítvány a helyi civil szervezetek képviselőit.
A beszélgetést Ritzl Ferenc kuratóriumi elnök nyitotta meg.
Elmondta: a civil szervezetek tevékenységükkel színt és életet visznek a települések életébe. Kiemelte: az alapítvány eddig is és a jövőben is szívesen támogat kezdeményezéseket,
ezért kérte, hogy keressék őket, ha van elképzelésük.
Plentner Katalin stratégia referens megköszönte a civileknek az eddigi együttműködésüket és további közös munkára buzdította őket, programok szervezésében vagy pályázatok benyújtásában. A jelen lévő civilszervezeti képviselők
bemutatták tevékenységüket és ismertették terveiket is.
A rendezvényen részt vett még Murányi Zoltán városfejlesztési csoportvezető, valamint Ivor Andrásné és Fekete
Zsolt képviselők is.

2016. március 15. kedd 10 órakor
a nagymarosi művelődési házban.
Közreműködnek:
a Nagymarosi Férfi Kórus és
a Nagymarosi Kittenberger Kálmán
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói.
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Januári események – iskola
A téli szünet után friss erővel kezdtük a munkát. Kellett is a helytállás a gyerekektől nagyon, mert a félév zárása előtt több dolgozat is várt rájuk. Sok szép
bizonyítvány született, de
sajnos vannak páran olyanok is, akiknek még sokat kell gyakorolni a jobb
eredményért.

zájárult a szurkolótábor
aktív közreműködése is.
Brigi néni Hangya tú-

tanár külön napon tartotta a félévi koncertet a szülők részvételével. Minden

a félévi táncvizsgán. A közönség nagy tapssal jutalmazta őket. Nagyon színvonalas előadásokat hallhattunk, láthattunk, köszönjük a zenét és táncot
tanító kollégáknak ezeket

A Magyar Kultúra Napja alkalmából az „Együtt
szaval a nemzet” program
felhívására az iskola összes
tanulójával lementünk a
művelődési ház elé, és közösen elszavaltuk a Himnuszt.
Több osztály használta
ki a hideg időt, a tanulók
a Duna holtágában biztonságos jeget találva korcsolyáztak tanáraik felügyeletével. A korcsolyázás enyhébb napokon sem maradt
el, ekkor a váci fedett pá- A Magyar Kultúra Napja alkalmából az iskola diákjai közösen szavalták el a Himnuszt
lyán folytatták a sportolást.
ráján is több gyerek részt tanuló egyesével mutatta a szép estéket.
Házi floor ball bajnok- vett a hideg idő ellenére.
meg tudását a közönségA képzőművészet tagoság is volt iskolánkban
nek. A táncos gyerekek is zatra járó gyerekek rajzaA művészeti iskola ze- bemutatták, hogy mit ta- iból kis kiállítás látható a
Hamvas Brigitta szervezésében, ahol nagyon jó nei tagozata több hangver- nultak ebben a félévben, felső iskolában.
hangulat volt, ehhez hoz- senyt szervezett. Minden minden csoport szerepelt
Zoller Csabáné

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani MAURER TAMÁS úrnak, aki a 2. b
osztály tanulóinak szekrényébe polcokat készített a jobb tárolás érdekében.
Szintén
köszönet
illeti
meg
SZALONTAI MÁTÉ apukát, aki az
alsó iskola tanári szobájába készített
falipolcot a pedagógusok részére.
Kollégáim nevében is kívánok további jó egészséget, sikereket a munkában.
Heincz Tamásné tanító

Meghívó kézimunka
szakkörre
Nagymarosi Nyugdíjas Klub és a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat együttes
működtetésében szeretettel várunk minden érdeklődőt a Művelődési házban tartandó kézimunka szakkörünkre.
Legközelebbi összejövetel 2016. február 17én (szerda) 14 órától.
A szakkör kéthetente működik ugyan ezen a
napon ,helyen és időpontban. Kölcsönösen fejlesztve, segítve tudásunkat, várunk egy jó társaságba , jókedvű, nagyszerű kreatív közösségbe.
Gyertek, ha érdekel, mert érdemes!
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ÖTVENKILÓS SÚLY A SZÍVEN
A magyarországi németek elűzetésének
70. évfordulójára emlékeznek
„1946. január 20-án kellett lakóhelyünket könnyek
között, bánatban elhagyni.
(…) Budaörs vasútállomásán marhavagonokba raktak minket, melyekben kis
kerek kályha állt. Farkasordító hideg volt” – a budaörsi

meg a magyart’.”
2016. január 19-én Budaörsön a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata közreműködésével megemlékeznek arról,
hogy 70 évvel ezelőtt onnan
indult el a Magyarország-

mogatták a kelet-közép-európai országok politikai elitjei, és részben társadalmai
is. A háború második felében megkezdődött a német
kisebbség démonizálása, a
német terjeszkedés eszközeként, „a Harmadik Biro-

Josef Hauser így emlékszik
arra a bizonyos történetre.
A Biatorbágyról származó
Franz Bruckner pedig ekképp: „A vasútállomás tele
volt gyászoló emberekkel. A
pap, Bokor József búcsúmisét celebrált az állomáson,
és még utoljára megáldotta
híveit. Még egyszer átölelték
egymást szülők és gyerekek,
testvérek, szomszédok és barátok. (…) Aztán rácsatolták a szerelvényre a mozdonyt. Erre Oszfolk József
azon hirtelenjében összehívta zenészeit és egy utolsó
szívszaggató üdvözletet játszottak a hazájukat elvesztetteknek: a magyar himnuszt. Zúgott az ’Isten, áldd

ról elűzött németeket szállító első szerelvény Németországba. Ezzel Magyarországon kezdetét vette az embertelenség egy újabb fejezete: 1945 és 1948 között a
hazai németség jelentős részét kifosztva és megalázva
elűzték az országból.
A „kitelepítés” mögött
részben nemzetközi, részben belpolitikai okok és célok húzódtak meg. A nagyhatalmak már a negyvenes
évek elejétől elfogadhatónak tartották az etnikai viszonyoknak
áttelepítésekkel való újrarendezését.
A „tiszta” nemzetállamok
létrehozását – hasonló érveléssel, de más okokból - tá-

dalom ötödik hadoszlopaként”, „Hitler szálláscsinálójaként” való megjelenítése. Ebből vezették le aztán a
németek kollektív bűnösségét és fogalmazták meg elűzésük igényét.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. december 29-én megjelent rendelete mindazokat a magyar
állampolgárokat, akik az
1941. évi népszámlálásnál
német nemzetiségűnek és/
vagy anyanyelvűnek vallották magukat, kitelepítésre ítélte. Tömegével űztek
el ártatlan embereket. Mentességet elsősorban azok
kaphattak, akik kommunista szervezethez kötődtek,

vagy épp nem volt olyan jelentős vagyonuk, amelyre az
állam igényt tartott volna.
A németek kiűzetésének
nem titkolt oka volt a magyar szegényparaszti és agrárproletár réteg földhöz
juttatása is. Az ország keleti
és északi feléből a földigénylők tömege indult a dunántúli területek felé, ahol az
újtelepesek a németek házain és földjein osztozhattak. Számos németek lakta településre a szomszéd
országokból érkező menekült magyarokat költöztettek. 1947 tavaszán a szlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény következtében elkezdődött a szlovákiai magyarok betelepítése is,
ami szintén a németek kitelepítésére sarkallta a kormányt.
Magyarországról 1946 és
1948 között mintegy 200
ezer német származású állampolgárt telepítettek ki a
háború után romokban heverő Németországba. Nagy
többségüket az amerikai
megszállási övezet-be, a későbbi
Nyugat-Németországba vitték. 1947 augusztusa után azonban már a
szovjet megszállási övezetbe, a későbbi Kelet-Németországba kerültek elűzöttek.
Minden vagyonukat hátrahagyva, legfeljebb ötvenkilós poggyásszal kellett távozniuk.
Az Országgyűlés 2012.
december 10-i határozata
alapján január 19-e a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének
emléknapja. Az idén ezen
a napon Budaörsön konferenciával, misével és megemlékező beszédekkel tisztelegnek az áldozatok emléke előtt. A rendezvényen
részt vesz és beszédet mond
Orbán Viktor miniszterelnök és Hartmut Koschyk, a
német kormány kisebbségügyi megbízottja is.
(a visszaemlékezések forrása: www.svabkitelepites.
hu/)
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Mindennapi küzdelmeink a
Málenkij Robot fényében
Felkel az ember január 2-án hajnalban, és végiggondolja meg van-e a
felszerelése az útra. Meleg ruha, váltó zokni, hálózsák, fejlámpa, étel, ital,
minden, ami egy három
napos és 130 kilométeres
megmérettetéshez szükséges. Kilép a fűtött házból a mínusz 10 fokos hidegbe, és elindul, hogy ismét lerója kegyeletét a 71
éve elhurcoltak előtt, bejárva azt az utat, melyet
ők is megtettek Nagymarostól Kál-Kápolnáig, bevagonírozásuk helyszínéig.
Szép lassan bemelegszenek az izmai, felkel a
nap, a mozgás következtében a hideget nem is
érzi, léptei egymást követik megszámlálhatatlanul. Úgy 30 kilométer
után kezdi érezni, hogy
mára már több nem igazán esik jól. Már csak 10
kilométer van, így az agy
parancsára az izmok tovább dolgoznak. A második nap már a 20. kilométernél van hasonló
érzése, jó lenne megállni és hosszan pihenni, de
még 30 kilométer hátra
van. A harmadik nap ez
már eszébe sem jut, túl a
holtponton csak megy az
egyik lába a másik után,
az utolsó húsz kilométeren a zuhogó havat már
egyenesen élvezi. A hoszszú út alatt van ideje gondolkodni az embernek.
Mik voltak a tavalyi év
nehézségei és küzdelmei?
Karácsony előtt sok volt
a munka, naponta 1012 órát kellett dolgozni,
hogy mindennek a végére

érjek. Kimerítő volt, utána végül jött a karácsony
és a pihenés. Ősszel két
hétig nem aludt rendesen
a gyerek, nőtt a foga. 4-6
óra alvással kellett nap
mint nap helyt állni. Nem

tak? Az én tavalyi évem
nehézségei hogyan viszonyulnak az ő szenvedéseikhez? Első este előveszem Krebsz György naplóját. Olvasom, és nem is
értem az aznapi töpren-

esett jól, de csak kinőtt az
a fog. Nyáron a lekvár befőzések, kompót készítések sokszor késő estig
elhúzódtak. De fárasztó volt... Elmosolyodom,
tényleg ez volt a problémád? Az, hogy télire el
kellett raknod mindenféle finomságot? Tegnap is
milyen jól esett a roppanós őszibarack.

géseimet. Kezd átértékelődni a tavalyi év. Nehézségek és küzdelmek? Inkább apró fáradtságok, és
mindennapi gyengeségeim. Ami a naplóból kirajzolódik: télen mínusz 30
fok, nyáron hőség, tetűk,
éhezés, mellette kemény
fizikai munka, halottak,
betegség és kilátástalanság. Csak a remény tartotta őket életben, és elképzelésük sem volt, hogy
mikor és miként lesz vége
megpróbáltatásaiknak.
Míg nekem az volt a nagy

Ahogy halad az ember
az úton, gondolatai elkalandoznak. Min is mentek keresztül az elhurcol-

problémám, hogy keveset alszom, vagy hogy sok
a munkám, addig az elhurcoltaknak embertelen
dolgokkal kellett szembenézniük. A pokolt megjártak számára a boldogsághoz csupán három dolog kellett. Hagyma, kenyér és szappan. Elkényelmesedett és kipárnázott világunkban sokszor
nem vesszük észre, hogy
bármily nehéz is az éle-

tünk, bármennyi problémánk is van, nagyszüleink szenvedéseihez nem
mérhetőek. Felfogni alig
tudjuk, hogyan élhették
túl.
Túlélték, mert élni
akartak, utódokat akartak, minket akartak. A
mi feladatunk, hálát adni
nekik, és minden évben megemlékezni róluk,
még ha 130 kilométer három nap alatti megtétele
kimerítő is.
Kosztra Gábor
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Olvasói levél
Tisztelt Polgármester úr, Jegyző úr!
Már régen írtam az olvasói levélben. Most sajnos megint
rossz hírekkel kell kezdeni. Elmaradt sajnos az újévi köszöntő, amit utólag szeretnék pótolni. E hó 26-án szokásomhoz híven elindultam vásárolni és szerettem volna
bemenni a hivatalba, megköszönni a képeslapot, amit
önöktől postán kaptam meg.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megemlékeztek a
80. születésnapomról. Szóval csak elindultam, mert 10
méter megtétele után egy hóval letakart jeges útdarabon
akkorát estem, amekkorát csak lehetett. Természetesen
a már operált lábamat ütöttem meg. Később a mentő bevitt a váci kórházba. Dr. Zombori Klára doktornőt kellett kihívni, amit külön is köszönünk, hogy hamar intézkedett, hívta a mentőt, ami elég hamar megérkezett. A kórházban boka zúzódást állapítottak meg,
méghozzá nagyon csúnyát. Gipszet azért nem kaptam,
csak bocskort, mert a feleségem is beteg, a gipsszel meg
nem lehet mászkálni. Nem mintha ezzel lehetne. Sehova nem tudok menni, még a lakásban is nehezen közlekedem, nagy fájdalmam van. Egyúttal szeretnék köszönetet mondani nagyon sok marosi lakosnak, akik mindig érdeklődtek – érdeklődnek Feleségem hogyléte felől. A körülményekhez képest elvan. Fájdalmai vannak,
de erős asszony, nem sokat panaszkodik. Most egyikünk sem tud jóformán semmit sem csinálni. Ez nem
panaszkodás.
Tisztelettel,
Róna Rudolf
polgárőr

Búcsú Mihály Jánostól
A nyugdíjasklub ismét búcsúzik egy régi vezetőjétől, Mihály Jánostól. Sajnos csak rövid ideig volt közöttünk – bár haláláig a klub tagja volt
-, mert nagyon hamar elvitték tőlünk az országos
szövetségbe, ahol vezető-helyettes volt. Fáradhatatlanul járta az országot, összefogva a több mint
ezer nyugdíjasklubot, segítve a munkájukat. Mi is
nagyon sokat köszönhetünk Neki, segítségével jutott el több tagunk minden évben egy-egy hétre
fürdőbe. Munkájáért több kitüntetést is kapott.
Sajnos nemcsak Tőle búcsúztunk, de rövid időn
belül több klubtag is itt hagyott minket.
A búcsú mindig fájó, de gondolatban továbbra
is köztünk vannak.
A nyugdíjasklub vezetősége

Meghívó megemlékezésre
A Jobbik Nagymarosi Szervezete 2016.
február 25-én este a fél 7-kor kezdődő
szentmisén a kommunizmus több, mint
százmillió áldozatáról fogunk megemlékezni.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
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Kiégett egy fatáróló Kismaroson, a
nagymarosi tűzoltók is segítettek
Az idei év első riasztása január 6-án 16 óra előtt érkezett. A megyei ügyelet
kérésére a Szent Imre téren kellett egy házat ellenőriznünk, ahonnan a
szomszédok füstöt jelentettek. Parancsnokunk vonult a helyszínre, ahol a
rendőrökkel együttműködve tudta megvizsgálni a kazánt. Fel kellett hívjuk a tulajdonos figyelmét
a kémény szakszerű, igazolható takaríttatására.
Majd január 9-én érkezett a következő: 10:31 Értesítés, Nagymaros, Szálloda utca közlekedési
baleset. Egy személyautó akadályozza a forgalmat. Egyesületünk 3 fővel
vonult a helyszínre, ahol
az ónos eső miatt elakadt
személyautó állt a hegyi út
közepén. Az utat sóval és
homokkal felszórtuk, így
az autó vissza tudott fordulni és lejönni az útról.
Működési területünk
Nagymaros, Zebegény és

Szob. Január 19-én 19:40kor viszont a megyei
ügyelet hívására Kismaros, börzsönyligeti részén
található Sárgarigó utcába

házra is. Beavatkozási területünkön kívülre a helyszínen dolgozó váci egységek kérésére vonultunk ki.
A terepviszonyok miatt a
hivatásos tűzoltó autók nem
tudták megközelíteni a leégett területet,
így a mi Mitsubishinkkel
sikerült olyan
közel kerülni a
házhoz, hogy
állványos refl e ktor u nk ka l
megvilágítsuk
a munkaterületet. Megtisztelő, hogy a hivatásos egységek ilyen szinten számítanak
csapatunkra és
igénybe veszik
munkánkat! A
tűz miatt szeindultunk 6 fővel, ahol egy mélyi sérülés nem történt.
fatároló helyiség gyulladt 21:45-kor vonultunk viszki és a tűz átterjedt a lakó- sza.

Figyeljünk egymásra: csaló „rokonok”
jártak Nagymaroson is
Mint az előző lapszámunkban is megjelent: Nagymaroson is megjelentek a csalók, akik magukat a hozzátartozók „barátainak”, „ismerőseinek” adják ki. Nem
lehet elégszer figyelmeztetni a lakosságot a rafinált
csalók fejlett módszereire.
Az ilyen, vagy ehhez hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében az alábbiakat javasolja a rendőrség:
 Tartsák rendszeresen a
kapcsolatot időskorú hozzátartozójukkal!
 Tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, hogy ne

lehessen mondvacsinált indokokkal
megtéveszteni
őket!
 Nyomatékosan, többször figyelmeztessék őket a
fenti esetekhez hasonló elkövetési módszerre. Tanítsák meg nekik, hogy ha ismeretlen számról keresik
őket hozzátartozóra hivatkozva, akkor először ellenőrizzék le a történetet a hivatkozott rokonnál az általuk ismert számon!
 Tudatosítsák bennük,
hogy ne álljanak szóba idegenekkel még akkor sem,
ha egyébként jó szándékú-

nak, kedvesnek tűnnek.
 Amennyiben mégis
bűncselekmény áldozatává válnak vagy megpróbálják önöket vagy hozzátartozójukat a fenti, vagy ahhoz hasonló módszerrel becsapni, akkor azonnal értesítsék a rendőrséget a 107
vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!
 Amennyiben valaki tud a környezetében élő
egyedülálló idős emberről, akkor értesítse a körzeti megbízottat, vagy Szimon
Attila képviselőt.

Január 23-án 18:32
perckor értesítést kaptunk, hogy Zebegényben
a János hegyen egy lakás
füstöl, a kémény nyílása
ég. 18:38 perckor 3 fővel
megkezdtük a vonulást.
18:46 perckor kiértünk a
megadott címre. A tüzelő berendezésből a tulajdonos helyesen kiszedte a
parazsat és lezárta az oxigén elől a kéményt, így az
égés megszűnt. A váci hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek. Átvizsgáltuk a helyiséget és a tüzelő berendezést. A kéményben az izzás megszűnt. Az
esemény során személyi
sérülés nem történt. 19:40
perckor megkezdtük a
visszavonulást.
Január 30-án 21:15 Értesítés: Zebegény, Naphegyen gázömlés. Egyesületünk két tagja indult
a helyszínre. Megérkezésünkkor a rendőrség biztosította a környéket. Tagjaink felmérték a terepet,
ahol egy ház oldalában található támfal leomlott és
az omlás szétszakította a
földgáz vezetékét. A környéken erős gázszag volt,
és a vezeték hangos süvítő
hangot adott. A helyszínre érkező váci egység tagjai kézi műszerrel többször, több helyen megmérték a levegőben található gáz koncentrációját, ami időnként átlépte a veszélyességi küszöböt. A vezeték környezetének megtisztítása után
a gázcsonkon egy csap került elő, amit egy kulccsal
sikerült elzárni, így a gázömlés megszűnt. Az esemény során személyi sérülés nem történt. Tagjaink
22:15-kor vonultak vissza.
Sajnos a elmúlt hónapban annyi riasztásunk
volt, mint az előző év első
negyedévében. Bízunk abban, hogy ez a tendencia
nem folytatódik az év további részében.
Marafkó Márk
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TRIPTICHON
Az advent idejére időzített kiállításunk bezárult. Egy kiállítás nem csak a megnyitó eseményéről szól, jó, ha magunkkal tudjuk vinni az élményt még sokáig, a találkozást a művekkel és a találkozást egymással. A megnyitón

„Gondoljunk bele, nem csak
szeretet kaptunk, de képesek
vagyunk szeretet adni és tudást is, szellemet is, nem csak
kaptunk, de képesek vagyunk
adni… ragyogjon ki ablakunkon át a szellem…”
„A tudás, a jóság és a szel-

sokan voltak, még többen később. Tárlatvezetőként igyekeztem kulcsot adni a művekhez és ismertetni a művészek
életútját és művészi hitvallásukat. Nem utolsó sorban méltattam Striker Sándor megnyitó beszédét, hiszen az idő, a tél
köde kiszippantja a szavakat,

lem, ami a művészetben jelenik
meg, együttesen a három kategória szentség, és ez a szentség
nem a mi sajátunk, de folytonosan közelíteni fogunk felé. Ez

Petrás Alina alkotása

Damó István alkotása
de marad az élmény. Ezért is
idézek a beszéd szövegéből. Ő
is mint minden alkotó a munkáját önzetlenül ajánlotta elsősorban a nagymarosiaknak és
mindazoknak, akik messziről
jöttek.

a kiállítás egy ilyen közelítés.”
(tallózás Striker Sándor megnyitó szövegéből)
Sajnos a maszk kiállítás a gyerekekkel nem valósult meg. Sok farsangi esemény zsúfolódott ebbe a rövidre szabott farsangi időbe.
Majd jövőre másokkal, közösen, reménykedve. Köszönet
még egyszer minden adományért, amit a nálunk nehezebb sorsú nemzettársaink gyerekeinek ajánlottak fel. Köszönet a segítőknek. A későbbi eseményekről a márciusi
Nagymaros újságban...
B. ZS.
Katona György műve

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

A banda
A környékünkön megint feltűnt egy banda! Általában sötétedéskor érkeznek, hangoskodnak, néha
dulakodnak, majd magánlaksértés keretében bemásznak a környékbeli telkekre. Különösen a bandafőnök veszélyes, őt a többiek is tisztelik. Egész éjszaka randalíroznak, de hajnalban eltűnnek; csak a
vaddisznó-konda hátrahagyott lábnyomai látszanak a hóban.
Lajos bácsi, az ezermester megígérte, hogy olyan
kerítést csinál, amin egy vaddisznó sem tud átjönni.
Igaza lett, a kerítés elkészülte után hajnalban nem
egy, hanem tizenkét vaddisznó nyomait számoltam
össze a kertben. Lajos bácsi igazított egy kicsit a kerítésen, valahonnan pengés szögesdrótot is kerített.
A következő helyszínelés alkalmával a lábnyomokból megállapítottam, hogy az illetéktelen behatolók létszáma változatlan. Pedig Lajos bácsi megesküdött rá, hogy a drótháló sértetlen, a banda azonban olyan alagutat fúrt a kerítés alá, hogy azt a pesti 4-es metró is megirigyelhetné.
Lajos bácsi megígérte, hogy éjszaka kihozza a
vadászpuskáját és állománygyérítést hajt végre,
de közben megtudta, hogy a telkünket belterületté nyilvánították, ott pedig tilos a lőfegyver használata.
Lajos bácsi új trükköt javasolt: rakjak ki a kapu
elé egy vájdlingba cukros forralt bort, azt a vaddisznók nagyon szeretik, és békén hagyják a kertet. Az
ötlet bevált, de azóta nem tudok bemenni a telekre, mert a kapu előtt tizenkét vaddisznó vár az üres
edény mellett.

Nagymaros, Fő tér 9.

Kismaros, Szokolyai út 10/B

Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 9-16-ig KISMAROS
Szerda: 10-12-ig, 14-17-ig NAGYMAROS
Csütörtök: 9-16-ig KISMAROS
Péntek: 10-12-ig, 14-17-ig NAGYMAROS
Szombaton változó az orvosi látásvizsgálat miatt!

A látásvizsgálatok időpontjai:
Február 13. és 27., szombat - Nagymaros
Börzsönyoptika Nagymaros - Börzsönyoptika Kismaros
Tel.: 06-30/916-0889

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi állapota híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”
(Gandhi)

Illetéktelenek az utcán!
Élve a havonkénti nagyszerű lehetőséggel, az elmúlt időszakban igyekeztünk emlékeztetni lakótársainkat az ebtartással
kapcsolatos különféle feladatokra, kötelezettségekre. Nem
tudható, mennyi volt a haszna
ezeknek a cikkeknek, kapnak-e
azóta jobb, a betegségeket megelőző orvosi ellátást, egészségesebb táplálékot a legjobb barátaink, azt viszont naponta tapasztalhatjuk, egyáltalán nem korzóznak, kóborolnak kevesebben
a közterületen. Ez utóbbi veszélyeiről a múlt havi számban olvashattak részletesen, időzzünk
most kicsit az idegenforgalmi
vonatkozásoknál.
Akik jártak a Lajtán-túli országokban, azoknak nyilván feltűnt, hogy ez a jelenség ott szinte ismeretlen. A magyarázat egyszerű. A gazdag állatvédő szervezetek a nagy nézettségű médiumokban, felvilágosító kampányaikban, de az iskolai oktatás is régóta segít beépíteni a
köztudatba, a kutya a mai világunkban régóta elveszítette egykori házőrző szerepét. (Koráb-

ban már kimutattuk, mennyivel olcsóbban megvédhető egy
családi ház biztonsága elektronikus eszközökkel, távszolgálattal, mint a CSAK erre a célra beszerzett eb, ma már szerencsére
törvénnyel kötelezett tartásával.)
Erre a méltatlan szolgálatra te-

Feleslegessé vált
KUTYAHÁZAKAT
továbbítanánk ideiglenes
befogadóknak.
KÖSZÖNJÜK!
hát nem kényszerítik őket, ezért
él jóval kevesebb a kutya arrafelé. A maradék viszont családtagként, nem ólba száműzve, lánc
végéhez kötve. Az utcákon pedig
senki közülük.
Nyilván kevesen gondolnak
arra, hogy amikor kiengedik
őket a közterületre, vagy nem
akadályozzák meg a szökésüket, nem csupán az egészségüket (a kóbor állat mindenféle,

gyakran fertőzött, mérgező ehetőt felfal), vagy az életüket veszélyeztetik, de Nagymaros idegenforgalmi népszerűségének is
ártanak. A gazdátlan, a legtöbbször hiányzó nyakörv (amelyen
mindig ott kellene lennie a gazdi telefonszámát feltüntető és
a veszettség elleni oltást igazoló bilétáknak!) nélküli eb látványa olyan benyomást kelt az e
témakörben műveltebb országból érkezőnek, mintha egy hároméves gyermeket látna egyedül bolyongani a járművekkel
teli utakon. Miután az elégedett
turista hozza az újakat, a városunkhoz érkező sok ezer kerékpáros, akiket gyakran fogadnak
egyáltalán nem barátságos vendéglátók, aligha ajánlanak minket az ismerőseiknek.
Szerény anyagiakkal rendelkező alapítványunk egyelőre
csak a túlszaporulat lassításában (az őszi akcióban hét kutya és tizenkét macska ivartalanítását, öt cica veszettség elleni oltását támogattuk, összesen
93.500.-forinttal), és egy méltóbb állattartási kultúrát segítő felvilágosításban lehet jelen.
Vannak terveink, ezekről legközelebb!
Kecskeméti Károly

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!

A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány adószáma: 18700767-1-13
bankszámlaszámunk: 66000114-10109375
Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.:06-30-434-8481
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Anyakönyvi hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Születtek: Dániel Kolos és Baji Éva lánya Dalma, Bálint János és Regősvölgyi Regina fia Regős, Császár Lajos és Virág Andrea lánya Csenge Pintyőke, Heincz
Géza és Schönek Ágota lánya Liza, Vas Máté György
és Zoltai Veronika Mária lánya Fanni Ágnes, Halász
Tamás és Varga Tímea Fanni lánya Bianka Boglárka.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik gyászunkban osztoztak és részt vettek MIHÁLY JÁNOS temetésén és sírjára virágot, koszorút helyeztek.
FELESÉGE, MIHÁLY JÁNOSNÉ
ÉS CSALÁDJA

Elhaláloztak: Juhász Péter (1952), Andresz János
(1948), dr. Szegedi Nándor Károly (1940), Hoffmann
Mátyás (1929), Molnár Györgyné sz.n.: Bona Sarolta
(1929).

Köszönetnyilvánítás a segítségnyújtásért
Köszönetünket fejezzük ki Müllerné Hontvári Marikának, Nádor Kovács Móninak és Szondi Kálmánné Timinek kik részt vettek Mihály János mindennapos ápolásában. Hálásak vagyunk nekik.
FELESÉGE, MIHÁLY JÁNOSNÉ
ÉS CSALÁDJA

A művelődési ház programjai
február-március
Február 11. de: Vásár
Február 13. 18 óra - Batyubál a Városi Nyugdíjasklub
szervezésében
Február 15. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Február 16. de: Vásár
Február 18. de: Vásár
Február 22. de: Vásár
Február 25. de: Vásár
Február 29. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Március 4. de: Vásár

APRÓHIRDETÉSEK
DUGULÁSELHÁRÍTÁS a Dunakanyarban, gyors, precíz, megfizethető! www.dugulaselharitas-woma.hu! +36 20 561 4031
Szombatonként VÁSÁR A MÁTYÁS ÉTTEREM UDVARÁN. Cipők, pólók, sapkák, régiségek, bútorok, játékok, használati tárgyak
és még sok minden. Mindenkit szeretettel várunk! Minden szombaton: 7 órától 12 óráig.
MARUTI TÍPUSÚ gépkocsi 40.000 km-t futott friss műszakival
ELADÓ. Érdeklődni a 06-30-457-5519 számú telefonon lehet.

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
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

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
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)
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
06-20/911-9077
fax: 27/305-581
AZ ANYAGOKAT CSAK
A HÓNAP ELEJÉIG
TUDUNK ELFOGADNI!

Nagymaros

15

16

Nagymaros

KARSÁN
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás
Szőnyeg sz tás, ruha-, bőr-, szőrme sz tás
és festés, ékszerjavítás és készítés!

20
Ünnepeljen velünk:
százalék kedvezményt
adunk minden vásárlásból
Akciós ágyak, gyógymatracok
rendelhetők.
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Ú
!
®

Tel.: 06-20/482-0705,
06-30/854-0006
E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

David Balazic
Cipő készítő és javító mester
Cipőápolási szerek, cipőfűzők,
talpbetétek, pénztárcák,
csizma és cipő sámfák kaphatók!
MINDEN HÉTEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!

TÉLI TALPBETÉTEK ÉS ImPREGNÁLÓ KAPHATÓ

Nyitva tartás: hétfő zárva,
kedd-péntek 8-12 és
13-17, szombat 8-12,
vasárnap zárva
Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu,
Nagymaros, Vasút u. 3.

