
Közélet 
Kultúra
Mindennapok

2016. március 10.
150 forint

 Búcsúzunk
Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy már-
cius 1-jén reggel szeretett alpolgármesterünk és óvodai in-
tézményvezetőnk RUDOLF JÓZSEFNÉ, KRISZTA eltá-
vozott közülünk.
Jó szívvel gondolunk az együtt töltött évekre és a közös él-
ményekre.
Sosem feledjük nyitott, jókedvű természetét és szerető gon-
doskodását.

Családja, barátai és munkatársai fájdalmában osztozunk.

Petrovics László
polgármester

Elfogadták az idei költségvetést, 
új focipálya épülhet a városban

Várják a 
nyilatkozatokat 
a nemzetiségi 

oktatásra

Ülésezett a 
közbiztonsági 

bizottság

Ebben az évben is várják a 
szülők nyilatkozatát a nem-
zetiségi oktatással kapcso-
latban. A jelentkezési lap a 
8. oldalon található.

A március 1-én megtartott ülé-
sen szó volt a településen tör-
tént bűncselekményekről is.

5. oldalA testületi ülésről készült összefoglalónkat a 3. oldalon olvashatják
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Februárban két ülést is tar-
tott Nagymaros Város Kép-
viselő-testülete. A 10-én 
megtartott rendkívüli ta-
nácskozáson fogadták el a 
település költségvetését, és 
az Attila szobor helyszí-
néről és költségeiről is tár-
gyaltak. 

Elsőként a szoborról 
született döntés. Elfogad-
ták a benyújtott látvány-
terveket a műről, valamint 
döntöttek arról, hogy az 
önkormányzat a költségek-
től függetlenül 1 millió fo-
rinttal támogatja a kivitele-
zést. Az Attila szobor hely-
színéről egyelőre elhalasz-
tották a döntést a szobrász 
által készítendő látványterv 
megismeréséig. 

Döntöttek a Károly Ró-
bert szobor elkészítésére 
vonatkozó ötletpályázat ki-
írásáról is, valamint elfo-
gadták az államháztartás-
ról szóló törvény alapján az 
önkormányzat 2017-2019. 
évekre vonatkozó középtá-
vú tervét.

Az idei költségvetést is 
az alábbi módosításokkal 
támogatták:

1. Céltartalékba helyezi 
az önkormányzat alkalma-
zottjai egyszeri béren kívü-
li juttatásának nettó 2 195 
ezer forint összegű elői-
rányzatát, melynek felhasz-
nálásáról a féléves költség-
vetési beszámoló elfogadá-
sakor dönt.

2. A Nagymarosi 
Napköziotthonos Óvoda 
órakeretét heti 550 órában 
állapítja meg.

3. A képviselői tisztelet-
díjak módosítását a rende-
let-tervezet szerint fogad-
ja el, azzal, hogy a bizottsá-
gi külsős tagok tiszteletdíja 
változatlan összegű marad, 
továbbá két egymást követő 
igazolatlan hiányzás esetén 
egy havi tiszteletdíj 100 szá-
zalékos mértékű csökkenté-
séről dönthet a testület.

Petrovics László polgár-
mester lapunk kérdésére a 
büdzsével kapcsolatban el-
mondta: ebben az évben az 
előzőekhez képest egy sok-
kal stabilabb költségvetést 
sikerült elfogadnia a testü-
letnek. A város pénzügyi 
helyzetét még a Csillag ut-
cai ingatlanvásárlás sem 
veszélyezteti.

Hatályon kívül helyezték 
a Nagymaros Város Fejlesz-
téséért Alapítvány koráb-
bi alapító okiratának szö-
vegét és elfogadták a mó-
dosítottat. Egyúttal a kura-
tórium elnökhelyettesének 
Szomráky Bélát jelölték ki. 

Február 29-én, hétfőn 
ismét ülést tartott a tes-
tület. A napirendek előtt 
Petrovics László adott tá-
jékoztatást a Fehérhe-
gyen összedőlt házról. El-
mondta: nagyon sokan és 
gyorsan segítettek a baj-
ban, amiért hálás az önkor-
mányzat. Az ott lakó idős 
hölgyet pedig ideiglenesen 
az idősek otthonában he-
lyezték el. Murányi Zoltán, 
a városfejlesztési csoport 
vezetője pedig elmond-
ta: az épület alatt egy köz-
pince omlott be. Az életve-
szélyt elhárították, és meg-
kezdték a romok eltakarítá-
sát. Ivor Andrásné képvise-
lő pedig arról beszélt, hogy 
többen is felajánlották se-
gítségüket.

Elsőként beszámolót 
hallgattak meg a lejárt ha-
táridejű határozatok telje-
sítéséről, majd elfogadták a 
Mátyás Étkezde, a védőnői 
szolgálat és a könyvtár be-
számolóját és terveit.

Áttekintették az önkor-
mányzati tulajdonú ingat-
lanok hasznosításáról ho-
zott döntéseket. A szállo-
da ingatlan együttes tekin-
tetében a végleges döntést 
az ADHD Alapítvánnyal 
való együttműködés eset-

leges lehetősége tisztázását 
követően, soron következő 
ülésén kívánják meghozni.

Elfogadták a 2016. évi 
közbeszerzési tervet, majd 
jóváhagyták a szennyvíz-
csatorna hálózat építésé-
re vonatkozó konzorciu-
mi megállapodást az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda Nonprofi t Kft -vel. 

Tárgyaltak a termelői pi-
accal kapcsolatban felme-
rült kérdésekről is. A kép-
viselők abban egyet érettek, 
hogy nem szükséges részt 
venniük a piaci napokon, a 
házirend betartásának, va-
lamint a házirendnek meg-
felelően az árusok regiszt-
rációt követő előzetes hely-
színi ellenőrzésében.

Támogatták a kérést, 
hogy a helypénz mérté-
ke 2016. március 1-től 500 
Ft/m2 összeg legyen, vala-
mint azt is, hogy a zárási 
idő túllépése esetén 500 Ft/
óra összegű helypénz pót-
lék szabjanak ki. 

Megismerték a képvise-
lők a temető kataszter ered-
ményeit és a parcellakiosz-
tást is, melyet elfogadtak. 
Többen is kérték, hogy az 
adatbázis legyen napra-
kész, és kérték, hogy tisz-
tázzák az üzemeltetővel, 
hogy  el tudja-e látni ezt 
a feladatot. Ha nem, úgy 
akár vállalkozásba is kiad-
hatják a jövőben a temetke-
zést. Az egyházi parcella te-
kintetében a korábbi meg-

Elfogadták az idei költségvetést, 
új focipálya épülhet a városban

2016. március 29-én, kedden 18 órakor vetítésre kerül az 
"A Lovasíjász" című fi lm. A vetítés helyszíne Nagymaros, 
Művelődési Ház. A belépő díja 1000.-Ft. Jegyek elővételben 
a Műv. Házban, a Fő téri Manyi boltban, Fekete Zsoltnál, 
Békefi  Györgyinél, Szimon Attilánál. 

Február 25-én este a katolikus templomban Norbi atya 
vezetésével megemlékeztünk a kommunizmus több, mint 
100 millió áldozatáról. Köszönetet mondunk minden részt-
vevőnek.

A Lovasíjász Nagymaroson!

állapodás eredményét a ka-
taszterben rögzített állapot 
szerint hagyták jóvá. 

A Veszprém FC azzal 
kereste meg Nagymarost, 
hogy az általuk korábban 
megnyert focipálya és öl-
tözőépítéséről szóló pályá-
zatot átadnák Nagymaros-
nak, mivel a helyi önkor-
mányzat nem támogatta 
azt. A grémium köszönettel 
elfogadta a felajánlást, azzal 
a kikötéssel, hogy nem me-
rül fel semmilyen önrész. 

Két helyszínt jelöltek 
meg: az egyik a Felsőmező, 
amely jelenleg nem a vá-
rosé, de szeretné megsze-
rezni, illetve a jelenlegi fo-
cipálya területe. 

Szimon Attila terjesz-
tette elő, hogy Nagyma-
ros is fejezze ki tiltakozá-
sát a betelepítési kvóta el-
len. A képviselőtestület vé-
gül csak a városra vonatko-
zó részt fogadta el, vagyis 
hogy nem támogatja ideg-
rendészeti objektum (befo-
gadó állomás, hotspot, stb.) 
létesítését, működtetését az 
önkormányzat közigazga-
tási területén.

Határidőre minden kép-
viselő leadta a vagyonnyi-
latkozatát - erről tájékoz-
tatott Grécs László, az ügy-
rendi és összeférhetetlensé-
gi bizottság elnöke. 

Végül pedig arról szü-
letett döntés, hogy négy-
száz ezer forint támogatást 
biztosítanak a Nagymaro-
si Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek a működési kiadá-
saik, és a szertár kialakítá-
sával kapcsolatos kiadásaik 
fedezésére.

Furucz Anita
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OLVASNI JÓ!  
VÁR A 

KÖNYVTÁR!  
     

Városunk könyvtárának 
címe: Nagymaros, 

Váci út 11.

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:  
hétfő: ----------

kedd, szerda, pén-
tek:  9-12/13-18                            
csütörtök: 13-16                                   
szombat:     8-12

FELNŐTT 
OLVASÓINKNAK 

AJÁNLJUK

 Samantha Verant: 
Hét levél Párizsból

Ha a történet nem len-
ne igaz, akár mese is le-
hetne. Mese a negyven-
éves Samantháról, aki 
élete romjain ülve felidé-
zi fiatalkora nagy talál-
kozását Párizsban. Mi-
vel nincs vesztenivalója, 
de van internetje, felku-
tatja azt a francia férfit, 
aki húsz évvel ezelőtt hét 
szenvedélyes szerelmes le-
velet írt neki, és amelyek-
re Samantha sohasem vá-
laszolt.
És a románc újra in-
dul…..

Horthy Miklósné: 
Napló: 1944-1945

Horthy Miklósné három 
vékony, kézzel írt nap-
lókötete évtizedeken ke-
resztül hevert elfelejtve 
Portugáliában, majd egy 
dél-angliai garázsban.
„Holnapután lesz há-
rom hete, hogy idehoz-
tak minket” – így kezdő-
dik az első füzet Bajor-
országban, 1944. novem-
ber 6-án. 1945 decembe-
rében ér véget a harma-
dik kötet. Egészen kivé-
teles szemszögből, a volt 
kormányzó, Horthy Mik-
lós hitvesének nézőpont-
jából követi végig a csa-
lád hadifogságának, s ko-
rai emigrációs időszaká-
nak eseményeit.

               
Bagdy Emőke: 
Pszichofitness/ 

Kacagás – kocogás – 
lazítás

Ez a vademecum a kíván-
csiak és vállalkozó ked-
vűek számára született. 
Azoknak, akik szeretnék 
és megismerni saját lel-
ki működésük titokzatos 
világát. Azokhoz is szól 
ez a könyv, akik hajszol-
tak, fáradtak, kimerültek, 
szomorúak, esetleg va-
lamilyen testi működés-
zavar is előállt már ná-
luk. A válaszokat prakti-
kus gyakorlati útmutató-
val együtt kaphatjuk meg 
ebben a könyvben. Aki 
szereti jól érezni magát 
a bőrében, szeret örülni 

az életnek, az tartson ve-
lünk: kacagjunk, kocog-
junk, lazítsunk!

GYEREKEKNEK 
AJÁNLJUK:

Világraszóló 
találmányok

Találmányok, újítások, 
felfedezések nélkül nem 

létezne emberi hala-
dás. Valószínűleg soha-
sem tudjuk meg, ki talál-
ta fel a kereket, gombot, 
a pénzt vagy az ábécét, 
de ezek a feltalálók épp-
úgy az emberiség hősei 
közé tartoznak, mint az 
autó, a repülőgép, a tele-
vízió vagy a telefon meg-
alkotói.
Ismerd meg annak a száz-
nál is több találmánynak 
az érdekes történetét, me-
lyek nélkül a mindennap-
jaink szegényebbek len-
nének. 

Csukás István: 
Töf-Töf elefánt

Csukás István kedves tör-
ténetei ezúttal Afrikába 
kalauzolnak el bennün-
ket, ahová egy pelikán 
csőrében jut el Robi, a 
magányos kisfiú és Töf-
Töf, a játék elefánt.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Ez év februárjában ajándékot, - egy grafikát – kapott 
könyvtárunk Arapovics Miklóstól.

Az ajándék apropója az volt, hogy Miklós meglátva  
Pállya Celesztin szobrát könyvtárunk előtt, úgy gon-
dolta, a városnak, illetve egészen pontosan a könyv-
tárnak ajándékozza azt a grafikát, mely Pállya Celesz-
tint ábrázolja és alkotója Somos Zsuzsa festőművész.

Köszönjük szépen az ajándékot, hamarosan min-
den látogatónk megtekintheti .  A  könyvtár olvasó-
szolgálati részének egyik falfelületére tervezzük ki-
tenni.
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Március 1-én némi ké-
séssel megtartotta a ja-
nuár havi ülését a bizott-
ság. A területileg illeté-
kes Rendőrkapitány tá-
jékoztatása szerint Nagy-
maros közigazgatási te-
rületét érintően a bűn-
cselekmények száma is-
mét komoly mértékben 
csökkent az előző évhez 
hasonlóan.  Ezen esetek 
nagy részét a külterüle-
teken lévő, nem állandó-
an lakott házak feltörése 
adta. Jelentősen csökken-
tek a személy elleni erő-
szakos események. 

Sajnálatos történé-
sek indultak meg az 
idős, egyedül élő embe-
rek megtévesztését ille-
tően. Az elkövetési mód-
szerek az esetek többsé-
gében hasonlóak. Az idő-
sek hiszékenységét ki-
használva - egy család-
tagjuk bajba kerülésére 
hivatkozva (baleset, sze-
mélyi sérülés, stb.) - csal-
nak ki komoly mennyisé-

gű pénzt. Javulást mutat 
a közlekedéssel kapcso-
latos bűncselekmények, 
szabálysértések száma is.  

Az előbbiek ellenére kér-
tem a kapitányságvezető 
urat, hogy a Főtér és Váci 
utca kereszteződésénél a 
jármű közlekedés részére 
kötelező sebességet jelző 
tábla (30 km/óra) betar-
tására mindkét irányból 
érkező járművekre vo-
natkozóan - ha kell ide-

iglenesen vagy állandóan 
– folytasson ellenőrzést a 
rendőrség.

Szerintem komoly 

veszélyt jelentő hely-
zet alakult ki több eset-
ben a Nagymaros – Vi-
segrád között közleke-
dő kompjáratnál. Több 
esetben látható a komp 
olyan mértékű terhelése 
mindkét irányból, ami-
kor laikus utas számá-
ra is a komp túlterhelé-

Márciustól hordozható EKG készülékkel rendelkezik a 
nagymarosi orvosi ügyeleti szolgálat. Nagymaros Város 
Önkormányzata vásárolta meg a közel 400.000 Ft értékű 
készüléket, mellyel gyorsan és egyszerűbben tudnak se-
gíteni, ha szükség van rá.

EKG készülékkel bővült az 
orvosi ügyelet

Több helyi problémával is foglalkozott 
a közbiztonsági bizottság

Petrovics László polgármester köszöntötte Burgermeister 
Józsefnét, aki a közelmúltban ünnepelte 90. születés-
napját. A városvezető a miniszterelnök által aláírt okle-
véllel és a város ajándékával lepte meg az ünnepeltet.

Burgermeister Józsefnét köszöntötték 

se érezhető.  Saját tapasz-
talatom szerint is előfor-
dult ilyen eset. A komp 
oldalára felfestett merü-
lést jelző körök több eset-
ben a túl terhelést jelez-
ték.  Egyáltalán nem lát-
ható az egyik kör (ahol 
nagyobb méretű és szál-
lítmánnyal megrakott 
jármű áll), a középső kör 
középső vízszintes vona-
lát éri el a víz, az előbbi-
ekben említett járművel 
nem terhelt részen a me-
rülést jelző karika alsó 
széle látszott ki a vízből 
a járat során több eset-
ben is.  A biztonságos ki-
kötést veszélyezteti szin-
tén a múlt héten általam 
látott megoldás, amikor 
a kikötést - a kikötő kötél 
kihúzását és rögzítését - 
egy fő alkalmazott végez-
te az esti órákban. 

A fentiekben tapasz-
taltak és számomra jel-
zettek alapján szintén fel-
kértem a területileg ille-
tékes vízirendészeti őrs 
parancsnokát a szükséges 
intézkedés megtételére.                                                                                                                   

Szimon Attila 
önkormányzati 

képviselő, 
bizottsági  elnök
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Kitavaszodunk.
Feltűnt már a szép Nap 

ragyogó fényével megjött a 
tavasz áldott érzésével.

Újítja  a természet a növé-
nyeket, gerjeszti bennünk 

a szép reményeket!

Talán nem mondok új-
szerűt. Német Nemzetisé-
gi Önkormányzatunknak 
továbbra is  gyarapító, jó  
ügyet szolgáló tevékenysé-
ge  a cél.

Első nekifutásként szü-
lői értekezleten is meghir-
dettük az első osztályba in-
duló gyermekek nemzetisé-
gi osztályba történő beíratá-
sának lehetőségét. Érezhető-
en nagyobb az érdeklődés az 
eddigieknél,mérlegelve en-
nek a lehetőségnek a hosz-
szú távú előnyeit is, ami már 
2013. évtől életbe lépett köz-
nevelési törvény irányelve 
lehetséges.

Húsvét ünnepének közel-
sége ismét gondolatot, ötle-
teket majd cselekvést diktált 
számunkra.

Osterbrunnen - Húsvé-
ti kút március 23-n elkészül 
Heinczné Cserni Kati né-
met önkormányzatunk ve-
zetőségi tagja szervezésé-
ben. Az általános iskolások 
részt vesznek  a város kút-
jának díszítésében, német 
dalokkal is emelve az ün-
nepi hangulatot .A svábok 
erősen hittek a víz erejé-
ben, hasznosságában, mely 
a néphit szerint egészséget, 
szépséget,szerencsét, és erőt, 
hoz.

Meglepetés a város-

nak: TOJÁSFA 300 db 
kézimunkázott,és körbehor-
golt tojások fogják díszíte-
ni városunk egyik közpon-
ti helyén ültetett fát. Remél-
jük ugyanolyan örömmel 
fogadják, mint a templomi 
karácsonyfák díszeit. Ismét 
együttműködve  a Nyugdí-
jas klub szorgos kezek kézi-
munka szakkörének tagja-
ival,  sikerül megvalósítani 
ezt a látványosságot.

„A Magyar Országgyűlés 
a 41/2012.(V:25.) OGY ha-
tározatában a 2015-ös, 2016-
os évet a Szovjetunióba  hur-
colt magyar politikai rabok 
és kényszermunkások emlék-
évének nyilvánította.”

Ennek alkalmából meg-
rendezésre került a „LÁGER-

JÁRAT” uta-
zó vagonkiállí-
tás, mely azon 
magyarorszá-
gi vasútállo-
másokat kere-
si fel, ahonnan 
a 0060-as pa-
rancs alapján 
az összegyűj-
tött internál-
takat a szov-
jet lágerek felé 
irányították. A 
vagonkiállítás 
március  15-ig 
a Vasúttörté-
neti Parkban 
megtekinthető. 
Várnak min-
den látogatót 
és iskolát akár 
egy rendhagyó 
történelmi órá-

A Fehérhegyen összeomlott ház lakójának támo-
gatására adományokat a Karitász tagoknál lehet 
adni, illetve a 66000114-15210748-as számú, a 
helyi takarékszövetkezetnél vezetett  számlára 
lehet  befi zetni. Kérjük a közlemény rovatban 
tüntessék fel, hogy az összeomlott ház lakójának 
megsegítésére.

Tavaszodik: Húsvétra készül a 
nemzetiségi önkormányzat

ra a budapesti helyszínre.
További újszerű,- a  várost 

megmozgató közös prog-
ram az Egyházközösség in-
dítványozására Herliche 
Bergmesse - Hegyi mise,  jú-
nius 25-én délután, közös 
családi, juniális program ke-
retében. Bővebbet a későb-
biekben, azonban időben  
szeretnénk jelezni ennek a 
ragyogó ötletnek a megva-
lósítását, melyre mindenkit 
szeretettel vár az egyházi és 
német közösség is.

Hamarosan visszakerül a 
helyére a betelepítés emlé-
kére felállított Ulmi skatuja 
- Ulmer Schachtel. A remél-
hetőleg húsvétra elkészülő 
parkosítást követően állítjuk 
vissza a hajóállomáshoz de-
reglyét.

Az elkövetkező húsvéti ün-
nepnapokra minden kedves 
olvasónknak kívánunk, kelle-
mes, áldott Húsvéti Ünnepe-
ket: NNNÖ képviselő testülete. 

Ivor Andrásné
NNNÖ elnök 

(fotó: Ivor Andrea)
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A februárt a farsanggal 
kezdtük. Az alsós gyere-
kek mindannyian beöl-
töztek különböző állatok-
nak, hercegnőknek, bo-
szorkáknak, harcosok-
nak. A jelmezfelvonulás 
és játék után táncház kö-
vetkezett, melyet iskolánk 
tánctanára, Huszár Krisz-
tina tartott. Nagyon vidá-
man telt a délelőtt. A fel-
sősöknek délután volt a 
suli buli, ahol a felsős di-
ákjaink önfeledt táncolás 
közben kapcsolódhattak 
ki, és ezzel kipihenhették 
a hét fáradalmait.

Február hónapban a 
Fővárosi Pedagógiai Szak-
szolgálat munkatársai az 
Európai Unióval kapcso-
latban előadást tartottak 
diákjainknak. Ezután a 
tanulóknak tesztet kellett 
kitölteniük. A 6. osztályo-
sok bekerültek az orszá-
gos döntőbe. Készíteniük 
kellett előzetesen egy ka-
balafigurát, ők a baglyot 

választották, mert az is-
kola kapuján is ez látha-

tó. A versenyen négy bu-
dapesti iskolával (Fazekas 
Gimnázium, Szent László 
Gimnázium, stb.) és egy 
vidéki iskolával mérhet-

ték össze tudásukat az Eu-
rópai Unióval kapcsolatos 

kérdések körében. 6. he-
lyezést értek el, de nagyon 
szoros volt a mezőny, csak 
néhány ponttal maradtak 
le a győztesektől.

Iskolánk tanulói közül 
2016. február 21-én töb-
ben részt vettek a Váci 
Uszoda  Amatőr Úszóver-
senyén. A 2008-as korosz-
tályban Szalai Zselyke 2. b 
osztályos tanuló több ér-
met is begyűjtött külön-
böző úszásnemben: Mell-
úszásban ezüstérmes, 
gyors- és hátúszásban 
bronzérmes lett.

Péntek Márton 2. b osz-
tályos tanuló a 2007-es 
korosztályban hátúszás-
ban 3. helyezést, testvé-
re Péntek Dorina 4. c osz-
tályos tanuló szintén hát-
úszásban 2. helyezést ért 
el a 2004-2005-ös korosz-

tályban, ő ezüstéremmel 
térhetett haza.

Nagymarosi óvódá-
sok is kiváló teljesítményt 
nyújtottak: Scuijker 
Alexia hát, mell, gyors 
úszásnemben elsőként 
ért a célba, így három 
aranyéremmel büszkél-
kedhet, valamint pillan-
gó úszásban ezüstérem-
mel állhatott a dobogóra. 
Mell-, hát- és gyorsúszás-
ban Pozsgai Petra ezüst-
érmet kapott, a fiúk kö-
zül a 2010-es korosztály-
ban Zoltai Álmos szin-
tén ezüstérmes lett gyors-
úszásban. Gratulálunk 
Nagymaros kis versenyző-

inek a kiváló eredménye-
kért.

Február 20-án, Buda-
örsön a Tornádó Tánc-
sportegyesület szervezésé-
ben megrendezésre kerülő 
Akrobatikus Rock and Roll 
Bajnokságon Kis Orsolya 
edző vezetésével nagyma-
rosi táncosok is versenyez-
tek: Szalai Zselyke, Szlávik 
Zsuzsanna, Péteri Rozina, 
Illés Petra, Berezvai Lau-
ra, Boroncsok Bianka III. 
helyezést értek el, boldo-
gan mutatva nyakukban a 
bronzérmet.  Gratulálunk 
sikeres szereplésükért.   

Heincz Tamásné

Az iskola februári hírei
A tornaterem padló-

ját felújították a síszünet 
alatt. Testvérvárosunk-
ban, Grevesmühlenben 
gyűjtést rendeztek a tor-
naterem javára. Ezúton 

is köszönetet mondunk 
nekik ezért, és az önkor-
mányzat dolgozóinak is a 
segítségért.

Megyei diákolimpián 
voltak a labdarúgó fiúk 
Tápiószentmártonon. A 
lányok pedig Tahiban fo-
ciztak, ahol 1. helyezést 
értek el.

Néhány osztály még 
ebben a hónapban is volt 
korcsolyázni a váci jégpá-
lyán.

Az 1.b osztályosok a 
Dunakanyar Színházban 
nézték meg a Ludas Matyi 
című előadást.

Március 18-án pénte-
ken 15 órakor lesz a Fiatal 
Muzsikusok Nagymarosi 
Találkozója a nagymaro-
si zeneművészeti tanszak 
szervezésében, melyre 
szeretettel várjuk a kör-
nyező települések tehet-
séges zenészeit.

Zoller Csabáné

A képen azok a gyerekek láthatóak, akik részt vettek az Európai Uniós projektben. 
Kezükben a kabalafigura, amit előre el kellett készíteniük

Akikre büszkék vagyunk
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A Nagymarosi Kittenberger 
Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti isko-
la 2014-2015  tanévre terve-
zett  első   évfolyamtól   kezdő-
dő német  nyelvű  nemzetiségi  
oktatásra! 

A Nagymarosi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat kezde-
ményezésére és az általános is-
kola  támogatásával nyolc év-
folyamos, német nyelvű, nem-
zetiségi  nyelv,  irodalom, nép-
ismeret, kultúra, hagyomány  
oktatását van lehetőség elindí-
tani kellő  létszámú jelentkezés  
esetén a 2014-2015  tanévben.

Az oktatás  ingyenes, álla-
milag támogatott, országosan 
egységes követelmények sze-
rint folyó alapfokú, nyelvokta-
tó  nevelési  - oktatási formá-
ban  történik, alsó tagozaton 
német  nemzetiségű  szakkép-
zettségű, német  nyelvi szakos  
tanító, felső tagozaton német  
nyelvi  szakos, német  nemze-
tiségű szakképzettségű  tanár  
-  pedagógusok irányításával  
az alábbiak szerint.

- az 1. osztályosok játékos 
formában; versekkel, mesék-
kel, mondókákkal, dalokkal, 
szituációs játékokkal ismer-
kednek a német nyelvvel

- a heti 5 német óra (cso-
portbontásban) remek lehető-
séget kínál a hatékony nyelvta-
nulásra

- a tanulók megismerked-
hetnek a magyarországi  né-
met nemzetiségek  történel-
mével , kultúrájával, hagyo-
mányaival 

- nyári táborozás szervezé-
sével -  irodalmi, ének, zene,  
tánc, kézműves  foglalkozá-
sokkal - lehetőség van a sze-
mélyes kapcsolatok, ismeret-
ség ,barátság  kiépítésre

- a német  nemzetiségi  ön-
kormányzat támogatásával 
részt vehetnek az   országos 
német  nemzetiségi  versenye-
ken, az ország  legszebb   vidé-
kein  . 

- az  európai , német  nyelv-
területhez tartózó külföldi  or-
szágokba szervezett  nyelvi tá-
borokban, kirándulásokon 
személyes élményeket, tapasz-
talatokat szerezhetnek.

- 8 év intenzív nyelvtanulás 
után biztos nyelvi alapokkal       
kezdhetik a középiskolát.

- felső tagozaton 2. idegen 
nyelvként az angolt tanulhatják.

A német nemzetiségi nyelv-
oktatás lehetőséget biztosít  
egyrészt a Nagymaroson élő 
német nemzetiséghez tartozó 
családok számára, hogy gyer-
mekeiket olyan iskolába járas-
sák, ahol  német nyelvű okta-
tás keretén  belül ismerhetik  
meg  az  elődök nyelvét,  kultú-
ráját,  másrészt  a   nem német  

nemzetiségű  szülők részére, 
hogy  gyermekeik   kiemelt né-
met  nyelven történő oktatással 
megismerkedjenek  a   német  
nemzetiségi kultúrával.

A nem német nemzetiség-
hez tartozók csak abban az 
esetben vehetik igénybe a né-
met  nemzetiségi oktatást, ha 
az osztálylétszám keretét  nem  
tölti  ki  a  német  nemzetisé-
gű   tanulók. 

Felhívás  és jelentkezési lehetőség  A német  nemzetiségi 
nyelvoktatás elindítása  irán-
ti  igényt  a szülők az aláb-
bi  címeken   jelenthetik be, 
ahol a feltételekről további  tá-
jékoztatást  és  információt  
kapnak: Nagymarosi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat), 
Ivor Andrásné elnök, levél-
cím: 2626, Nagymaros, Ipoly-
sági út. 8., e-mail cím:  ivor.
aniko@gmail.com. Telefon: 
06-20/414-0712 

Ivor Andrásné
NNNÖ elnöke

2016.

Nagymaros, 2016. március 9.
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TRIPTICHON giling-galang  
NAGYCSÜTÖRTÖK

Amikor a harangok elindul-
nak. Gyűljünk össze egy pár 
percre átélni a misztériumot 
és kortyoljunk Ocsenás Ti-
bor borából, szóljunk egy-
máshoz egy-két szót és ré-
vedjünk el a Húsvét ígéreté-
ben. Legyen szép az együtt-
létünk! Mindenkit szeretet-
tel vár a Nagymarosi  Férfi  
Kamarakórusa és még egy 

kis meglepetés. Nagycsütörtökön, március 24-én délután öt 
órakor (tizenhét óra)                                                                                                                  

Bálint Zsombor

VIRÁGVASÁRNAP:
9 órakor ünnepi bar-

kaszentelési szentmise. 
Este 18, 30 –kor csendes 

szentmise lesz.

NAGYCSÜTÖRTÖK:
18.30-kor az Utolsó 
Vacsora emlékmiséje

NAGYPÉNTEK: 
15 órakor Keresztút a 
kálvárián; 18.30-kor 
ünnepi nagypénteki 

liturgia

NAGYSZOMBAT: 
Napközben a templom egész nap nyitva szentsír látoga-

tásra. 19.30-kor Húsvéti vigília szertartás

HÚSVÉTVASÁRNAP: 
8 óra, 9.30 óra, 18.30 óra

HÚSVÉTHÉTFŐN: 
9 és 18.30-kor lesz szentmise

Húsvéti miserend
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Február 5-én, 20:02-kor kap-
tuk az értesítést, hogy Szobon az 
Arany János utcában, kémény-
ből szikrák szállnak ki. 

Három fővel érkeztünk a 
helyszínre. A kályhát lezártuk. A 
váci tűzoltók a kémény környé-
kén a tetőt vízzel visszahűtöt-
ték. 20:45-kor "bevonultunk ál-
lomáshelyünkre" - nálunk ez azt 
jelenti, hogy mindenki hazaért.

Február 13-án egyesüle-
tünk 11 tagja részvételével meg-
kezdődött a szobi mentőállo-
máson tűzoltóink egészség-
ügyi oktatása, amely az alapok-
tól tematikusan felépülve el-
jut majd odáig, hogy a beavat-
kozás helyszínére érkező men-
tős kollégáknak profi  segítsé-
get tudjunk nyújtani. Oktató-
ink - a mentőállomás vezetője 
és egy mentőtiszt - segítségével 
megtanultuk és gyakorolhattuk 
az újra élesztést, újra élesztést 
defi brillátor segítségével, stabil 
oldalfekvést, traumás sérülések 
ellátását, mentőautó felszerelé-
seinek megismerését és alkal-
mazását. Mindezeket a mun-
kánkhoz kapcsolódó szemszög-
ből vizsgáltuk. Így a gépjármű-
ből való mentés, a hegyi úton 
balesetet szenvedett sérült szál-
lításának körülményeit részle-
tezve néztük meg az ilyen ese-
mények eszközigényét, teendő-
it. Sérült bajtársunk ellátásától 
a vadászbaleseteknél előfordu-
ló teendőkig elég nagy témakört 
sikerült megbeszélnünk. 

A tanfolyam költségeit a 
2015-ben az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által kiírt és 
megnyert pályázati összegből fi -

nanszírozza Egyesületünk. 
Február 26-án 23:53-kor ér-

tesítést kaptunk, hogy Nagyma-
ros Fehérhegy utca 4 szám alatt, 
ház összedőlt.

A helyszínre 23:58-kor, 6 fő-
vel érkeztünk. A jelzett helyen 
a lakóház alatt lévő pince be-
szakadt, minek következtében 
a ház utcai homlokzata össze-
dőlt és a többi része életveszé-
lyessé vált. 

Szerencsére a lakó időben el-
hagyta az épületet, ezért szemé-
lyi sérülés nem történt. A ház az 
elektromos hálózatról és a sé-
rült vízhálózatról le lett kötve. A 
szomszédos épületből is ki kel-
lett költöztetni a lakókat az eset-
leges további beomlás veszélye 
miatt. A sérült ház további bon-
tásáról az Önkormányzat gon-
doskodik. 02:45-kor a helyszínt 
elhagytuk.

Megérkezett az adó 1 %-ának 
felajánlásából megvásárolt esz-
közcsomag! Köszönettel tar-
tozunk mindazoknak, akik le-
hetővé tették, hogy az aláb-
bi felszerelésekkel gazdagodjon 

egyesületünk:
- 2 db bontóbalta tokkal

- 2 db mászó őv
- 2 db 30 m-es mentőkötél
- egy pár bevetési csizma
A fenti eszközök nélkülözhe-

tetlenek munkánk során és a be-
szerzés hiánypótló volt. Bízunk 
benne, hogy 2016-ban is meg-
tisztelik csapatunkat a támoga-
tás ezen formájával! Köszönjük!

Marafkó Márk

Februári tűzoltó hírek Kéményseprő 
tájékoztató

A Magyar Kémény Kft 
tájékoztatja a kedves la-
kosságot a kéménysep-
rő-ipari közszolgálta-
tásról:

a kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgál-
tatást körébe tartozó fel-
adatokat Nagymaros ön-
kormányzat közigazga-
tási határain belül a Ma-
gyar Kémény Kft alkal-
mazottja látja el, 2016. 
január 5- 2016. április 
30-a között.

A fényképes igazol-
vánnyal és megbízólevél-
lel rendelkező kémény-
seprő Berecz Ignác.

Kérjük együttműködé-
sükkel segítsék a kémény-
seprő munkáját.
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Invitáló
A kisgyerekek nagyon korán – gyakran már a beszéd ki-
alakulása előtt – jeleket adnak a papírra (falon, bútoron, 
vagy bárhol). Ezek a „fi rkák” nekünk, felnőtteknek még 
nem mondanak semmit, de a létrehozója üzen vele vala-
mit (miként a gőgicséléssel).

Később szívesen hallgatja a mesét, beleéli magát a tör-
ténetbe, le is rajzolja – sőt tovább is szövi az eseményt a 
saját ábrázolásában. A kisgyerekek fantáziáját nem köti 
gúzsba semmilyen, a felnőttek által kialakított konven-
ció, vagy megfelelni akarás. Rajzaikban önfeledt mesé-
lő kedvvel, őszintén ábrázolják az érzelmeiket, gondola-
taikat.

Ha kételkednek, vagy nem hiszik, nézzék meg a gyer-
mekrajz kiállításon az 5-8 éves gyerekek munkáit!

Aztán ez hogyan fejlődik tovább?
Amikor a gyerekek érdeklődése már tovább lép a me-

serajzoláson, egyre újabb ábrázolási módok keltik fel az 
érdeklődésüket, többet akarnak, elsősorban a látott való-
ság pontos leképezése, esetleg reprodukálása válik fon-
tossá számukra. Ebben az időszakban ismerkednek meg 
a különféle ábrázolási technikákkal. Ilyenkor rajzaikon 
az érzelem mellett megjelenik a tudatosság.

Ez a fejlődés is nyomon követhető a 8-14 éves gyere-
kek munkáin, a rajzkiállításon.

Ezért, ha kíváncsiak gyermekeink rajzos fejlődésére, 
tekintsék meg bemutatkozásunkat a nagymarosi művelő-
dési házban a március 7. és 25. között látható kiállításon.

Garantáltan büszkék lesznek, hogy a mi nagymaro-
si gyerekeink milyen ügyesek, kivételesek – és szeretet-
re méltók!

Garami Mária
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Nagymaros, Fő tér 9.              Tel.: 06-30/916-0889

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: minden délután 13-17 óráig nyitva

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

A látásvizsgálatok időpontjai:  
Március 13. és 26., szombat - Nagymaros

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Fényre sötétedő lencsék 
kedvezményes áron kaphatók!

Olvasói levél

A nagymarosi Szent Erzsébet tér példásan rendben tartott, 
vonzó helyszíne mind az itt lakóknak, mind az idelátogató 
turistáknak. Előtte még parkoló is van néhány autó számá-
ra. Sajnos, a tér előtti utcácskában tátongó hatalmas gödör 
még a gyalogosok mozgását is akadályozza, az autósokat pe-
dig bonyolult manőverezésre kényszeríti. A helyzet illusztrá-
lására beküldött fotónak ezért "Gödörlakó" címet adtam.

dr. Mátrai Gáborné

Az őrnagy Moszkvicsa
A nagymarosi teraszon fröccsözünk egy rendőr is-
merősömmel, már régóta nyugdíjas, de sok minden-
re emlékszik:

- Fiatal zsaru koromban nagy riadalmat okozott 
a kapitányságon, amikor ellopták a parancsnokunk 
ócska Moszkvicsát! Az őrnagy dühöngött, hogy 
ilyesmi is csak vele fordulhat elő, de ezt az állítá-
sát azonnal vissza is vonta. Az is bosszantotta, hogy 
az ellopott kocsiban hagyott egy izgalmas krimit is, 
aminek még csak a felét olvasta ki. Szolidaritásból az 
egész kapitányság ráállt az autótolvajokra. Sűrű el-
lenőrzéseket tartottunk a közutakon, garázsokban, 
használatautó kereskedésekben és illegális bontók-
ban. 

A környékbeli autótolvajok élete pokollá vált, 
már alig tudtak rendesen dolgozni; egy hét alatt öt 
autótolvajt füleltünk le, ráadásul mindegyik tetten-
éréses volt, a nyomozati anyag pedig olyan precízen 
készült, hogy az ügyészségi fogalmazókat azon taní-
tották a szakma fortélyaira. A rendőri aktivitás miatt 
a környéken jelentősen csökkent az autólopások szá-
ma, a statisztikusok már arra gondoltak, hogy vala-
ki manipulálja az adatokat, pedig az az ő dolguk volt. 
Egyes autótolvajok már arra kényszerültek, hogy 
feladják hivatásukat és közmunkára jelentkezze-
nek. Egy szép napon megjelent a kapitányságon: az 
„Immobilájzer” ragadványnevű iparos,  akiről sej-
tettük, hogy az  autónepperek cégének tiszteletbeli  
elnöke:

- Őrnagy úr, milyen is volt az az átkozott Moszk-
vics? Másnap a körözött verda ott állt a kapitányság 
melletti sarkon, frissen lemosva, teli tankkal. Még a 
krimi is ott volt a hátsó ülésen, de valaki bosszúból 
fi lctollal a fedőlapra írta: A kertész a gyilkos!

A gödörlakó
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail:  mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.:06-30-434-8481

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány adószáma: 18700767-1-13 

bankszámlaszámunk: 66000114-10109375

„Kár, hogy az emberek nem olyanok, mint az állatok. Az állatok sosem akarnak megváltoztatni sen-
kit. Velünk akarnak lenni, és kész.”

                                                                                                            Bill Watterson

Közeledik a húsvét. Az üzletekben, a 
kirakatokban már mosolyognak ránk 
a vidám nyuszik, és a gyerekek már 
lassan számolják a napokat, hogy 
mennyit kell még aludni, hogy hozzá-
juk is megérkezzen az "igazi". Az ün-
nep így teljes. Azonban gondolnunk 
kell arra is, hogy bár szülőként ter-
mészetes, hogy mindent megteszünk, 
hogy gyermekünk számára minél iz-
galmasabb legyen a húsvét reggele, 
azonban ezt a kedves szokást nagyon 
sok kis állat sínyli meg. 

Kétség kívül egy kisgyereknek az 
a legnagyobb boldogság, ha a fészek-
ben a sok ajándék mellett megpillant 
egy megszeppent kis állatot is, aki azt 
a sok mindent hozta neki.

De jól meg kell gondolnunk: mi 
lesz vele a jövőben? El tudjuk látni? 
Tudunk róla gondoskodni úgy, hogy 

az új kis kedvenc családtag legyen? 
Mert abban semmi hiba. Azonban ha 
csak a móka kedvéért tesszük, hagy-

juk, hogy a kicsi kedvére hajkurássza, 
nyúzza, aztán majdcsak lesz vele va-
lami, akkor ne tegyük. Megteszi a fé-

Herpesz veszély
A téli hónapokban is előfordul néhány ellés kutyáknál. Mivel 
idén sem volt nagy tél, s talán a jövőben sem várható, sokan úgy 
döntenek, a jó meleg kutyaház megfelelő az alom számára. Ez 
általában így is van. Sajnos a kutyák herpesz-vírus fertőzöttsége 
esetén a látszólag egészséges kölykök pár óra alatt elpusztulhat-
nak a vírus miatt. A vírus tulajdonsága, hogy csak alacsonyabb 
hőmérsékleten tud kárt okozni, ezért egy jó meleg kibélelt sa-
rok a pincében egy infralámpával az alom felett meg tudja aka-
dályozni a betegség kialakulását. A vírus széles körben elterjedt, 
a vemhes szukák oltásával védettség érhető el.

Dr. Drobilich János

Segítség ivartalanításhoz
Újra kampányt hirdetünk nagymarosi macskák és kutyák  ivar-
talanítására, valamint macskák veszettség elleni oltására.

Az alapítvány átvállalja a műtétek költségeinek nagy részét. 
Az akcióban való részvétel feltétele a nagymarosi lakcím, ku-
tyák esetében a kötelező veszettség elleni védőoltás igazolása.

Jelentkezési lapok a horgászboltban, a könyvtárban és a pol-
gármesteri hivatalban találhatóak. A jelentkezések leadhatók 
ugyanott, március 21-ig.

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓ A WEB OLDALUNKON: 
matealapitvany.blogspot.hu

Élő állat nem játékszer szekben egy aranyos, jelképes plüss 
nyuszi is.

Jól tudjuk, a gyerekek számára egy 
élő állatkánál nincs nagyobb ajándék. 
És ha már kis korban megtanulja az 
állatszeretetet, a gondoskodást, akkor 

nagy eséllyel felelősség-
teljes gazdi lesz. A jó pél-
dát nekünk, szülőknek, 
felnőtteknek kell adni.

Az iskolában rend-
szeresen tartunk nyuszi 
bemutatót húsvét után. 
Öröm látni azt a sok ke-
zes, fényes szőrű, egész-
séges kis állatot. Azoknak 
a nyusziknak a gazdi volt 
az ajándék.

Azonban, ha nem tu-
dunk a nyusziról gondos-
kodni, akkor ne tegyük. 

Legyen ez a szép ünnep a nyulak 
számára is, stresszmentesen szép!

Heinczné Cserni Katalin



14                                                                                                                 Nagymaros

Nagymaros
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!

Anyakönyvi hírek A művelődési ház programjai
március-április

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

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS a Dunakanyarban, gyors, precíz, megfi -
zethető! www.dugulaselharitas-woma.hu! +36 20 561 4031

Szombatonként VÁSÁR A MÁTYÁS ÉTTEREM UDVARÁN. Ci-
pők, pólók, sapkák, régiségek, bútorok, játékok, használati tárgyak 
és még sok minden. Mindenkit szeretettel várunk!  Minden szomba-
ton: 7 órától 12 óráig.

MARUTI TÍPUSÚ gépkocsi 40.000 km-t futott friss műszakival 
ELADÓ. Érdeklődni a 06-30-457-5519 számú telefonon lehet.

APRÓHIRDETÉSEK

Március 10-től: Gyermekrajz kiállítás M. Garami Mária növendé-
keinek munkáiból
Március 11. de: Ünnepi megemlékezés - iskola
Március 15. 10 óra Városi Ünnepi megemlékezés
Március 16. de: Vásár
Március 18. 12-18   Fiatal Muzsikusok Napja
Március 19. 19 óra Színházi előadás: Pozsgai Zsolt:Csodák koldusa
Március 21. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Március 22. de: Vásár
Március 23. de: Használt ruha vásár
Március 24. 12-18 óráig Véradás
Március 27. 19 óra Locsoló bál
Március 29. 18 óra A lovasíjász - fi lmvetítés
Március 30. de: Vásár
Április 2. Nagymarosi Borverseny
Április 4. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Április 5. de: Vásár
Április 7. de: Vásár
KÖNYVTÁRBAN: Április 8., 18 óra - Egy anyu - meg két apu - 
Matkovich Ilona zenés irodalmi estje világslágerekkel

Születtek: Oláh László és Bódi Anita fi a: Patrik Ben-
degúz, Stanley Gavin Frank és Büki Mariann lánya: 
Victoria Annabella.

Elhaláloztak: Rixer Károly Józsefné sz.n. Emmer Erzsé-
bet (1927), Gresch Tibor János (1941), Bergmann Jó-
zsef Frigyesné sz.n.: Lahm Edit (1936), Horváth Dezső 
(1936), Radics Árpádné sz.n.: Horváth Teréz (1934), 
Göttler Pálné sz.n.: Takács Margit (1931), dr. Olajos 
Mihályné sz.n.: Hoff mann Anna (1944), Krichenbaum 
Antalné sz.n.: Ritzl Mária (1937), Nagy Sándorné sz.n.: 
Barna Éva (1928), Rudolf Józsefné sz.n.: Busák Krisz-
tina (1969).

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a 
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk 

DR. SZEGEDI NÁNDOR KÁROLY 
temetésén részt vettek, mély gyászunkban 
osztoztak.

A gyászoló Szegedi család
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KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

         

®

Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás

20    

Ünnepeljen velünk: 
20 százalék kedvezményt 

adunk minden vásárlásból
Akciós  ágyak, gyógymatracok Akciós  ágyak, gyógymatracok 

rendelhetők.rendelhetők.  
Ú     

 !

Szőnyeg  sz  tás, ruha-, bőr-, szőrme  sz  tás 
és  festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 
06-30/854-0006

E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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