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Gyimesi Johanna, aki már
egyszer győzött, most indult a
Győztesek Versenyén is
Gyimesi Johanna Nagymaroson lakik, öt éves volt, amikor leukémiával diagnosztizálták. Sajnos nem ő az egyedüli ebben a városban, aki ezen a betegségen túl van.
A most 10 éves kislány Nagymarost és Magyarországot képviselve indult
azon az olimpián Moszkvában, amit a Győztesek Versenyének is neveznek.
Ő, szinte már nem is emlékszik a rossz élményekre, hiszen mindenen túl
van már, két éve tünetmentes. Szép hosszú haja lett, nem kell semmiféle
gyógyszert szednie. Mára már ő is úgy gondolja, hogy ez a betegség adott
neki: kitartást, akaraterőt, határozottságot és sok-sok szeretetet. Élvezi az életet, mint minden más kislány.
Folytatás a 8. oldalon

Új vezető a
Új helyen a házasságkötő terem Városüzemeltetési
Csoport élén
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Niedermüller Ervin neve nem
cseng ismeretlenül a városban.
Munkáját megismerhettük már,
amikor 2002-2006-ig a képviselő-testületben foglalt helyet.
Most a másik oldalról segít: június 1-től a Városüzemeltetési Csoportot vezeti.
Folytatás a 4. oldalon

KARSÁN EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.
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RUHATISZTÍTÁSI AKCIÓ, NAGY ÁRENGEDMÉNYEK!

A

®

új termékei kaphatók!

Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

2

Nagymaros

Nagymaros

3

Rendkívüli ülést tartottak,
három napirendi pontot tárgyaltak
Rendkívüli ülést hívott össze
július 24-re Petrovics László
polgármester, melyen három
napirendet tárgyaltak meg a
megjelent képviselők. A tanácskozáson Fekete Zsolt és Német
Imre nem volt jelen.
Először egy kérelemmel
foglalkoztak. Az egyik Szarvas utcai lakos kérését támogatták, és hozzájárultak a
városi tulajdonban lévő 2520
hrsz-ú ingatlan és a 2518
hrsz-ú közút telekhatárának
a 2519 hrsz-ú ingatlannal
együttesen történő olyan tartalmú módosításához, amely
szerint a telekhatár a 2521-

2524 hrsz-ú ingatlanok határvonalával egységesen alakuljon ki.
A telekhatár-rendezéssel
érintett területet a felmérési
vázrajzon kimutatott területnagyságban értékesíti az önkormányzat a kérelmező és a
2519 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére az elkészítendő
értékbecslésben szereplő forgalmi értéken.
Támogatták a budapesti
székhelyű THÉBA Művészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola kérelmét is, akik a Váci út
32. szám alatti ingatlan bérbeadását kérték.

A grémium a bérleti szerződést az alábbi kiegészítésekkel hagyta jóvá:
a) a bérleti szerződés határozatlan időtartama mellett
egy év után vissza kíván térni
az újratárgyalásra, a szerződés
fenntartására az oktatás beindításának tapasztalatai alapján,
b) 12 hónap időtartamra
biztosít bérleti díj fizetése alól
mentességet, melynek esetleges
meghosszabbításáról, vagy a
bérleti díj mértékéről a fentiek
alapján meghozandó döntésében fog határozni,
c) az egy éves időtartamban

Új helyen a házasságkötő terem
Tájékoztatjuk a lakosságot
és elsősorban a házasodni
készülő ifjú párokat, hogy
a Csillag utca 4. szám alatti ingatlanba helyeztük át
a házasságkötések helyszínét. A Tigáztól megvásárolt épület földszinti, volt
ügyfélszolgálati helyisége
rendbetételével, kifestésével immár az alkalomhoz
illőbb helyszínen tudják
anyakönyvvezető kollégáim
a házasulandókat összeadni. Mindezt a csatolt fotók
is tanúsíthatják.
A teremben 55 ülőhely
áll rendelkezésre és 100 főig
a helyiségben el tud férni a
násznép is.
A jövőben tovább szeretnénk csinosítani a he-

lyiséget és a környezetét
annak érdekében, hogy
akár ezáltal is az idei évben
örvendetesen emelkedő házasságkötési szám tovább
emelkedhessen.
Szívesen várjuk és öröm-

mel fogadjuk a házasulandókat az új helyszínen!
Dr. Horváth Béla
jegyző, Valentin
Annabella és Szabó-Szentgáli Zsanett
anyakönyvvezetők

A díjat Csermely György adta át
Tévesen közöltük előző lapszámunkban, hogy Csermely
György újabb díjat vett át. A
kitüntetést ő adta át. Elnézést
kérünk az érintettől.
A Magyar Táncművészeti
Egyetem színháztermében,
a Magyar Táncpedagógusok Országos Szövetsége pedagógusnapi gáláján 2018.
június 8-án Török Jolán, a
T.O.SZ. elnökasszonya, a
Nemzeti Táncszínház ala-

pító igazgatója és Csermely
György, Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével
kitüntetett, Nívó-díjas táncművész,
táncpedagógus, producer a
Váci Jeszenszky® Balett - Pest
Megye Művészeti-díjas társulatának alapító igazgatója
adták át a Jeszenszky Endre
Díjat, amit idén a díj alapító döntésének megfelelően
rendhagyó módon ketten vehettek át. A díjazottak Szalay

Tamás, Bánffy Miklós-, Lyra-,
és Modern-kortárstánc Pedagógus Nívódíjas táncművész,
táncpedagógus, koreográfus
a Magyar Táncművészek Szövetsége ügyvezető titkára, a
Táncpedagógusok Országos
Szövetsége alelnöke valamint
Frenák Pál Harangozó-díjas,
Érdemes művész táncművész,
táncpedagógus, koreográfus a
Frenák Pál Társulat művészeti
vezetője voltak.

a helyi vállalkozókat kéri megkeresni az ingatlanra vonatkozó
hasznosítási elképzelések, ajánlatok beszerzése érdekében,
d) a közüzemi díjakat a bérlő
közvetlenül a szolgáltatóknak
fizesse meg, ennek érdekében
hozzájárul a fizető átíráshoz,
egyúttal havonta kéri igazolni
a közüzemi díjak megfizetését,
e) a bérlő kötelezettsége az
ingatlan előtti közterület és
zöldterület folyamatos tisztántartása, gondozása,
f) az ingatlan udvarában a
rendelkezésre álló hely függvényében parkolhat gépkocsikkal, szabad hely hiányában
a közterületi parkolókat lehet
igénybe venni.
Végül pedig a Kittenberger
utcai 10819 hrsz-ú út kiszabályozása érdekében szükséges
telekalakításról döntöttek.

Kartondoboz
alá bújt a rabló
A Pest megyei nyomozók egy
28 éves férfit vettek őrizetbe
egy nagymarosi rablással öszszefüggésben.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rablási Alosztálya
folytat eljárást egy nagymarosi
férfi ellen közfeladatot ellátó
személy sérelmére, felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt.
A nyomozás adatai szerint
a férfi 2018. július 19-én este
ment be a nagymarosi vasúti
jegypénztárba, ahol az alkalmazottat egy késsel megfenyegette, majd az irodahelyiségből
készpénzt vett magához és a
helyszínről elmenekült.
A rablási alosztály nyomozói a Váci Rendőrkapitányság
munkatársaival együttműködve, adatgyűjtést követően azonosították a bűncselekmény
feltételezett elkövetőjét, akit
2018. július 28-án fogtak el
nagymarosi lakhelyén. A rendőrök kiérkezése előtt a férfi
magára zárta a ház ajtaját. A
nyomozók, miután behatoltak
az ingatlanba, a padláson egy
kartondoboz alatt elrejtőzve
találták meg a férfit.
Előállítását követően a 28
éves férfit a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, majd
őrizetbe vették.
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Az új Városüzemeltetési Csoportvezető:
Niedermüller Ervin
Folytatás az 1. oldalról
- Tizenkét évig egy multinacionális cégnél dolgoztam,
de már útkeresésben voltam,
amikor megkeresett Petrovics László polgármester és
dr. Horváth Béla jegyző, hogy
vállaljam el ezt az állást –
mondta beszélgetésünk elején Niedermüller Ervin.
Új munkájával még ismerkedik, de sok segítséget kap
kollégáitól. Bár képviselőként
már részt vett a közigazgatásban, most a másik oldalról
nehezebb feladat vár rá.
- Sok az újdonság, olyan
mélységig kell megismernem
a várost, hogy türelmüket
ell kérnem, de nyitottak vagyunk a lakossági problémák-

ra. Mindent megteszek azért,
hogy miden ügyet kivizsgáljunk és válaszoljunk rá.
A terveivel kapcsolatban
elmondta: nagyon fontosnak
tartja a Maros Kft fejlesztését,
gyakorlatilag ahhoz, hogy
karban tudják tartani Nagymarost és fejleszteni tudjanak, ahhoz erős cégre van
szükség. Ez a 3-5 éves terve
Niedermüller Ervinnek. Szerinte ezért egyrészt eszközök
fejlesztésére lenne szükség,
másrészt pedig munkaerőre.
- Azt mindenkinek meg
kell értenie, hogy jelenleg 5
fő közmunkásunk van – akiket gyakran a vízmű közmunkásaival kevernek – így
elég nehéz a város zöldfelü-

leteit karbantartani. Egy jó
példaként említeném meg a
Szív utca Pince sor közötti
önkormányzati terület rendbetételét. A lakók kerestek
meg, hogy már benőtte a gaz.
A mi feladatunk lett volna
egyértelműen, rendbe tenni. Viszont mondtam nekik,
hogy nincsen rá se pénz, se
ember. Végül abban egyeztünk meg, hogy ők vállalkozóval elvégeztetik a munkát,
mi pedig elszállítjuk a zöldhulladékot. De, Teréz anya
szavait idézve: „Ha mindenki
tisztára seperné a maga portáját, az egész világ tiszta lenne.” – mondta.
Jelenleg két nagy projekten dolgozik a Városüze-

A téli rezsicsökkentésről Gázszünet
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a nem vezetékes gázfűtést
használók esetében a Kormány
1364/2018. határozatával döntött téli rezsicsökkentési támogatás biztosításáról.
A Korm. határozat szerint
a természetbeni támogatásra
jogosult háztartásokat igénybejelentés alapján az önkormányzatok útján kell felmérni és továbbítani a Belügyminisztérium
felé. A igénybejelentés végső határideje 2018. október 15. napja.
Kérem, hogy akik a Kormányhatározat 3. pontjában
foglalt feltételek ismeretében
támogatást kívánnak igényelni,
azt írásban, aláírva juttassák el
a Polgármesteri Hivatalba. Az
igénybejelentésnek tartalmaznia kell a feltételek (háztartás
alatt a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége értendő, az igénybejelentés
végső határideje 2018. október
15-e, az igénybejelentés feltétele
annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő
háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
a természetbeni támogatás a
fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb,
például a szállítási, darabolási
költségeket) elfogadására vonatkozó nyilatkozatot.
Dr. Horváth Béla
jegyző

lesz

Az FGSZ Zrt. a Vác II gázátadó állomáson karbantartási munkálatokat végez, ezért
2018. augusztus 28-án 7 órától 30-án 7 óráig a gázszolgáltatás szünetel.
Érintett
felhasználási
hely: Nagymaros, Fehérhegy
utca 2., így, Nagymaros egész
területén nem lesz szolgáltatás.
A fenti időtartam alatt
a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük, hogy a gázmérő
előtti főelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
A gázszolgáltatás problémamentes
újraindíthatóságának érdekében szakembereinknek
meg
kell
győződni ezen elzárók zárt állapotáról,amitellenőriznifognak.
A karbantartási munkák miatt
elrendelt gázszünetért szíves
megértésüket kérjük, a szolgáltatás zökkenőmentes újraindításához nyújtott segítségüket megköszönjük.
Rendellenesség esetén hibabejelentését a TIGÁZ-D50 Kft.
Diszpécserszolgálat'' 06 (80)
300-300 ingyenesen hívható
telefonszámán teheti meg.

meltetési Csoport, az egyik
az Egészségház és a Dózsa
György úti óvoda pályázatai,
a munkák várhatóan jövőre
indulnak el.
Nagyon fontos még számára, hogy a munkája nyomait, hatásait, nap mint nap
látja, tapasztalja, itt, ahol ő is
él családjával: Nagymaroson.
Niedermüller Ervinnek
négy gyermeke van, akik nagyon örülnek, hogy apukájuk végre többet van itthon.
Hobbijai között szerepel a futás, a horgászat és a vadászat,
amelyeknek most többet hódolhat majd.
- Most értettem meg, hogy
édesapám, amikor az önkormányzatnál dolgozott, miért
ért egy óra alatt gyalog haza:
hazafelé sokan állították meg
őt is problémáikkal, hozzám
hasonlóan.
Furucz Anita

Lakosságszám
adatokról
tájékoztatás
Nagymaros lakosságszáma (bejelentett lakóhellyel rendelkezők)
2018. január 1-jei állapot szerint:
0-2 éves
162 fő,
3-5 éves
173 fő,
6-13 éves
434 fő,
14-17 éves 179 fő,
18-59 éves 2659 fő,
60-69 éves 738 fő,
70-79 éves 427 fő,
80-89 éves 183 fő,
90 év felett 30 fő.
Összesen 4985 fő állandó lakos, ebből 390 fő külterületi lakos.
Dr. Horváth Béla
jegyző
Az önkormányzat a tulajdonában álló KISTRAKTORRAL kisebb területeken mezőgazdasági
munkák elvégzését vállalja
a lakosság részére

10 000 FT
ÓRADÍJÉRT.
Az igényt a hivatal felé
kell jelezni.
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Az augusztusi rendezvényekről dióhéjban
A Szent István Napi Borünnep
szervezői idén egy újdonsággal
kedveskednek a látogatóknak.
Régóta dédelgetett vágya volt a
borászoknak és az önkormányzatnak a hajózás és a borászat
összekapcsolása. A Mahart támogatásával megvalósuló egy
órás dunakanyari hajókiránduláson Szőke Mátyás (Az „Év
bortermelője”) és a Dominium
Pincészet boraiból összeállított
borkóstolóval kínálják meg a
látogatókat.

A másik változás a program
helyszínéből adódik, ugyanis
idén a teljes rendezvény a Duna-parton talál otthonra. A
borutca a Fő tér és a Molnár
utca közti Béla király sétányon
helyezkedik el, egy kisebb színpaddal és a Fő téri nagyszínpadra várják a fellépőket.
A rendezvény költségvetése
teljes mértékben önkormányzati költségvetésből és cégek
által kínált szponzorációból
tevődik össze, pályázati forrást

nem nyert idén a program.
A Borünnep kutyabarát
rendezvény, amelynek célja,
hogy felhívja a felelős állattartásra a lakosság és a látogatók
figyelmét. Várunk minden
szomjas gazdit négylábújával a
programokra a helyi szabályok
betartásával (pórázon). Sem a
gazdi, sem a kutyus nem marad szomjas.
A rendezvény biztonságos
megvalósítása érdekében lezárásra kerülő útszakaszok (par-

Kajakos hírek
A kajakosaink életében ebben
az évben a július volt a legsűrűbb. A hónap elején bemelegítésnek lezajlott a Regionális Eszkimó Indián Játékok Nőtincsen,
ezt követte a Budapest és Pest
Megye Bajnokság, majd egy
kis szusszanás és máris a Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság
küzdelmeiben találtuk versenyzőinket. A bajnokság ebben az
évben két időpontban került
megrendezésre, így a nagyobbak a következő héten küzdhetnek a bajnoki pontokért.
Közben a Masters versenyzők
is megvívták a saját csatáikat a
különböző távokon.
A legjobb eredményeink:
Regionális Eszkimó Indián
Játékok, Nőtincs, 07.01
Ez egy összetett verseny, amit
csak 14 év alatti korosztályoknak rendeznek meg. Az evezésen kívük dobás és húzás is
szerepel.
U10 MK1 fiú (2008) 2. Drobilich Pál, 5. Kovács Máté; U11
MK1 lány (2007) 4. Molnár
Anna, 7. Burgermeister Dorka; U11 MK1 fiú (2007) I. 8.
Petrovics Ákos; U12 MK1 lány
(2006) 7. Péteri Rozina; U10
MK1 lány (2008) 1. Gaszner
Eszter; U10-U12 TC4 fiú, lány
(2008- 2006) 5. Csernyánszki
Regina, Csernyánszki Dávid,
Koszmál Attila és Mozga Dorottya.
Budapest és Pest Megye
Bajnokság,
Újpesti-öböl 07. 06-08.
K2 Férfi Kölyök U14. 1000m
5. Aradi Álmos és Aradi Bátor;
K2 Női Serdülő U16. 500m
2. Döbrössy Orsolya és Illés

Panna; K1 Férfi Kölyök U14.
3x200m 5. Aradi Álmos, Aradi
Bátor és Veligdán Péter; K1 Férfi
Kölyök U13 3x200m 1. Gyimesi Levente, Schwarcz Dávid és
Gaszner Ákos; K2 Férfi Serdülő
U16. 2000m 7. Fiam Dávid és
Schwarcz Gergő; K2 Női Serdülő U16. 2000m 2. Döbrössy Orsolya, Illés Panna; K2 Férfi Kölyök U13. 2000m 3. Schwarcz
Dávid és Gaszner Ákos; K2 Férfi
Kölyök U14. 2000m 3. Aradi
Álmos, Aradi Bátor; K1 Férfi
Kölyök U13. 2000m 3. Gyimesi Levente; TC4 Férfi Gyermek
U10-U12. 2000m 5. Koszmál
Attila, Ferenci Anna, Poholányi Szonja és Mozga Dorottya;
MK2 Férfi Gyermek U10-U11.

2000m 9. Petrovics Ákos és
Péntek Márton; MK1 Férfi Kölyök U13 2000m 9. Edöcsény
Botond; MK1 Női Gyermek
U10. 2000m 4. Gaszner Eszter; MK1 Férfi Gyermek U10.
2000m 5. Drobilich Pál; MK2
Női Gyermek U10-U11. 2000m
5. Burgermeister Dorka és Molnár Anna; MK1 Férfi Gyermek
U10-U11. 4x300m 7. Drobilich
Pál, Petrovics Ákos és Péntek
Márton, Siklósi Boldizsár.
A felnőttek eredményei:
K1 Férfi Masters 500m
(50/54) 4. Heincz Sándor; K4
Férfi Masters 500m (45/49) 1.
Heincz Sándor, Tóth Tibor, Siha
Zsolt, Csima Ferenc Dr.; K2
Férfi Szabadidős és Egyetemis-

kolás, megállás, közlekedés
elől):
2018. augusztus 18. 5 órától – augusztus 20. 8 óráig Fő
tér (Országzászlótól) lefelé a
hajókikötőig, valamint a Fő tér
Molnár utca közötti sétány
2018. augusztus 20. 6–14
óra között a Fő tér 10-16-ig
(gyógyszertár előtti útszakasztól a Bor-Piacig)
A Csípős Fesztivál céljából
2018. augusztus 25-én 5 órától 24 óráig a Fő tér 10-20-ig
(gyógyszertár előtti útszakasztól a Manyi boltig).
Köszönjük szíves megértésüket!
ta 500m 2. Bergmann Dániel,
Stencli Ferenc; K2 Férfi Masters
500m (40/44) 7. Veligdán Péter és Burgermeister József;K2
Férfi Masters 500m (55/59) 4.
Heincz Sándor és Rechnitzer
Zoltán; K4 Férfi Masters 200m
(45/49) 2. Heincz Sándor, Tóth
Tibor, Siha Zsolt, Csima Ferenc Dr.; K1 Férfi Szabadidős és
Egyetemista 200m 8. Bergmann
Dániel; K2 Férfi Masters 200m
(50/54) 4. Heincz Sándor és
Dr.Urbán István;
Gyermek, Kölyök Magyar
Bajnokság,
Fadd-Dombori
07. 28-29.
A Magyar Bajnokság az év
talán legfontosabb versenye.
Ide csak a legjobban jutnak le,
akik különböző selejtezőkön
átjutnak. Ennek ellenére voltak
olyan versenyzóink, akik eredményesen szerepeltek ezen a
versenyen is.
K1 Férfi Kölyök U13 3x200m
1. Gyimesi Levente, Schwarcz
Dávid és Gaszner Ákos; K2
Férfi Kölyök U14. 2000m 7.
Aradi Álmos, Aradi Bátor; K2
Férfi Kölyök U13. 2000m 6.
Schwarcz Dávid és Gaszner
Ákos; MK1 Férfi Gyermek
U10. 2000m 9. Drobilich Pál;
PC4 Férfi Gyermek U10-U12.
2000m 3. Koszmál Attila, Ferenci Anna, Poholányi Szonja
és Mozga Dorottya; MK1 Férfi
Gyermek U10-U11. 4x300m 5.
Drobilich Pál, Petrovics Ákos
és Péntek Márton, Siklósi Boldizsár; K1 Férfi Kölyök U14.
3x200m 8. Aradi Álmos, Aradi
Bátor, Veligdán Péter
Gratulálunk a sportteljesítményhez.
Az egyesület
vezetősége
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Nyári napközis tábor
Tanév végén, az előző évekhez hasonlóan, iskolánk ismét szervezett napközis tábort. Első héten 20 tanuló,
a második héten 13 tanuló
vett részt a táborban. A szervezéskor arra törekedtünk,
hogy a gyermekek egyéni
igényeit és életkori sajátosságait figyelembe véve változatos programokkal, sok játékkal, mozgalmas időtöltést
és szórakozást biztosítsunk.
A tábor reggel 7.30-tól
délután 16 óráig tartott.
Első nap megbeszéltük a
tábor szabályait, valamint a
hét várható programjait. A
napi háromszori étkezést a
Mátyás Étkezde szolgáltatta.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Arnold Mónikának
és az étkezde minden dolgozójának a finom ételeket, valamint hogy a kirándulások
alkalmával hideg csomagot
készítettek a táborozó diákoknak.
A kétszer egy hétbe próbáltunk minél változatosabb
programokat sűríteni. Volt
zenei, néptáncos, játékos,
kézműves foglalkozás is.

Szentendrén ellátogattunk a
Skanzenbe, ahol megtekinthettük, hogy régen hogyan
éltek, öltözködtek, mivel
dolgoztak az emberek. A
nagy melegben vízi programokat is beiktattunk a gyerekek örömére. Sárkányhajó
túrán vettünk részt Vácon,
és a kajakozást, kenuzást
is kipróbálhattuk itt a Duna-parton, persze fürdőzéssel egybekötve. Ezen kívül
kerékpároztunk, gyöngyöt
fűztünk, a tornateremben

is jókat játszottunk, amikor
esett az eső. Budapesten sétahajóztunk a Dunán, ahol
megnéztük, és meghallgat-

Információk a tanévkezdéshez:
A tanévnyitó ünnepély szeptember 3-án hétfőn reggel 8 órakor lesz a felső iskola udvarán.
A tankönyveket az első tanítási napon fogják
megkapni a gyerekek, az osztályfőnököktől vehetik
át a délelőtt folyamán.

Programok várnak a nemzetiségi
önkormányzatnál
Augusztus 25-én (szombat)
a Nagymarosi Csípősfesztivál által meghirdetett és
szervezett rendezvény kapcsán Tájházunk is fogadja a
látogatókat finom csípős helyi gasztronómiai kínálattal.
Az egész napos nyitva
tartás mellett az ebéd már
kellemes helyen, az árnyas
fák alatt a Nyár utca 2. szám
alatt a Tájházban fogyasztható el.

Szeptember 8-án Schwä-

benfest-Bierfest rendezvényünk 15-órakor kezdődik.
Helyszíne a Duna parti sétány és Kőszínpad. Városnéző kisvonattal megtekinthetők Nagymaros szépségei,
melyet Bergmann Marika
fog ismertetni.

A Horváth család, - Dávid vezényletével,- préseli
a szőlőt, és a gyermekeket
is várja a sétányon a 22 db
kreatív játék, valamint a Táj-

tuk a város nevezetességeiről szóló történeteket, érdekességeket. Utána pedig
a Margitszigeten vonatoztunk körbe és játszottunk a
játszótéren. Ellátogattunk a
Tarzan Parkba is, ahol rengeteg szabadtéri és vízi játékot is kipróbálhattak a gyerekek.
Az önfeledt szórakozás, a
jókedv, a vidámság, a kötetlen beszélgetések és az érdekes programok biztosították
a kellemes kikapcsolódást a
gyerekek számára.
Köszönöm kollégáimnak
a vidám, változatos programokat, foglalkozásokat, az
aktív részvételt, Horváthné
Arany Nikolettnek a tábor
szervezését.
Havasiné Jakus Beáta
Alsós munkaközösségvezető

házban lévő hagyományos
játékos foglalkoztatás. Fellépők között a Dunakanyar
Fúvósegyüttes, Wildenrosen
táncegyüttes, óvodások és
kisiskolások és még sok-sok
meglepetés program, játékos

vetélkedővel
egybekötve.
Az esti utcabál hangulatát a
Szomori ifjú zenekar, Szomoren-Jungs szolgáltatja, úgy
mint az előző évben is. Vendéglátó egység kitelepül, így
a sörök és ételkínálat biztosított. A programok bővebb

felsorolása a plakátokon lesz
olvasható.
Tájházunk gyűjteménye
ismét gyarapodott egy igen
régi, gyönyörű babakocsival
és vizesvödrökkel.

Változatlanul várjuk a
hétvégi ügyeletre a jelentkezést a 06-20/414-0712-es
telefonszámon.
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök
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Gyimesi Johanna, aki már egyszer győzött,
most indult a Győztesek Versenyén is
Folytatás az 1. oldalról
A versenyen, - melyen
több ország győztes gyermekei indulnak -, ő úszásban, futásban, és lövészetben
mérte össze tudását augusztus elején.
Bátyja, Levente készítette fel a futásra, aki kajakos
ugyan, de futni nagyon jól
tud. Barátaival komoly edzéseket tartottak neki. Nagypapája, a lövészetre készítette
fel. A legkomolyabb felkészülést pedig úszásban teljesítette, a szobi uszodában
Mező Eszter, edző határtalan
türelemmel és időt nem spórolva készítette fel őt. Végül a
hátúszás lett Johanna száma.
Johi – ahogy édesanyja
nevezi - hihetetlen változáson ment keresztül, nagyon
komolyan vette a felkészülést
– mondta lapunknak Gyimesi Szilvia.
- Nagyon jónak tartom,
hogy ami kis országunkban
ilyen támogatást kapnak a
rákos gyermekek. Ez egy
világra szóló élmény lesz
nekik, bátran mondhatjuk.
Csak hálával tartozhatunk
mindenkinek, a nagymarosi
közösségnek, hiszen öt éve
gyűjtést szerveztek Johannának és az egész összeget felajánlották az onkológiai osz-

tálynak, ahol mikrohullámú
sütőt, kávéfőzőt és hajvágót
vettek – mondta az édesanya.
Hozzátette: néha elgondolkodik azon, hogy mindig
csak szidunk mindent ebben
az országban, pedig szerinte
példaértékű, egy ilyen össze-

fogás a betegség legyőzéséért. Úgy látja, hogy a hasonló
betegségben szenvedő gyerekek színvonalas ellátásban
részesülnek, és a betegség
után is foglalkoznak velük,
hogy teljes emberekké váljanak.

A Győztesek Versenyét
két évente rendezik meg,
amit az úgynevezett onko
olimpiának is neveznek. Ez
a verseny igazán arról szól,
hogy ezek a gyerekek már az
életük harcát megvívták, az
olimpia szinte semmi nekik.
Mind kigyógyult, vagy utókezeléses rákból kigyógyult
gyermekek. Ez csak róluk
szól, mindent megkapnak,
hogy jól érezzék magukat.
A magyar csapatot az Együtt
a Daganatos Gyermekekért
Alapítvány kísérte, augusztus 2-án, egyenruhában sorakoztak fel a részt vevők a
repülőtéren.
A gyógyulás hosszú folyamat, komoly megpróbáltatás, folyamatos harc, amit lényegében a betegnek egyedül
kell megvívnia. Ehhez nyújt
segítséget a sport, ami kitartásra és élni akarásra ösztönzi az embereket. Megtanítja
őket arra, hogy sose adják
fel, megteremti a gyógyulás
feltételeit, elfeledteti velük a
kórházban töltött napokat,
és segít visszatérni a betegség
előtti állapotukhoz.
Johanna nagyon szépen
szerepelt a megmérettetésen, hiszen a 4. helyen zárt
futásban úgy, hogy az orosz
indítást nem gyakorolta, és
a legerősebb számában a
hátúszásban 1. lett a futamában, de az összetett időeredményben egy század
különbséggel a 4. helyre
szorult.

Kedves Alkotó
Nagymarosiak!
2018-ban ismét szeretnénk
megrendezni a „Nagymaroson élő, Nagymaroshoz kötődő” alkotóművészek tárlatát.
Ezen a kiállításon bárki bemutatkozhat, aki alkot. Bármilyen témájú és bármilyen
technikával készült alkotást
szeretettel várunk. (Kérjük, a
művelődési házba juttassák el
augusztus 15-ig.)
A megnyitót 2018. augusztus 18-án 18.30 órára
tervezzük.
Bővebb információ: művelődési ház: 27/354-243;
Mándliné Szabó Katalin
30/398 1847
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ILDIKÓ Ingatlan Iroda
Nagymaros, Váci út 111.

Vácott és a Dunakanyarban keresünk
készpénzzel rendelkező vevőinknek
lakóházakat, nyaralókat, telkeket,
szántó-egyéb külterületeket.

Épületenergetika tanúsítvány készítése 24
órán belül adás-vételhez, használatbavételi
engedélyhez, pályázatokhoz.
Értékbecslés 24 órás határidővel.

HÍVJON BIZALOMMAL, HÁZHOZ MEGYÜNK!

Ingatlanközvetítő iroda tulajdonos:
Haraminé Papp Ildikó +3620/46-43-429
Épületenergetika szakember:
Harami László +3620/5817-400
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Olvasói levelek

Jakus Hilda néni emlékére

Állatbarátoknak!

A napokban került a kezembe az alábbi fénykép, amit szeretnék megmutatni mindenkinek, akik még emlékeznek rá és azoknak, akik még akkor nem is éltek.
Az 1952-53-as tanévben a Nagymarosi Állami Általános Iskolában (akkor még
nem volt Művészeti Iskola) Hilda néni rendezésében került előadásra Grimm: Hófehérke mesejátéka. Nagymaroson 2 előadás volt és még Verőcére is meghívtak vendégszereplésre.
A jelmezeket is Hilda néni szerezte be Budapesten és vonaton cipelte Nagymarosra. Abban az időben még senkinek sem volt kocsija, de még fényképezőgépe se
mindenkinek.
Hilda néni nagyszerű tanár volt, megérdemli, hogy tisztelettel és szeretettel gondoljunk Rá még ennyi idő után is.
A képen balról 1. Szűcs Ildikó, 2. Marosvári Márti, 3. Pál Marika, 6. Szadló Babi, 7.
Velok Marika, 8. Marsal Anikó, 9. Legény Éva (Hófehérke), elől a szép hangú Burgermeister Rózsi. Sajnos a többiek nevében nem vagyok biztos.
Lányi Lajosné

Egy történetet szeretnék megosztani az
olvasókkal, és főleg az állatbarátokkal.
Kutyusunk, egy hat éves kan keverék,
Jonny, aki a családunk tagja, a négy cicával és egy kutyussal osztozva. Sajnos
a hátsó két lába áprilisban lebénult, így
csak a műtét segíthetett, hogy meggyógyuljon, vagy életben maradjon. Ezért a
Gödi Állatkórházban megoperálták, ami
nagyon sokba került.
A család állatszeretete nagyobb volt,
mint gondoltam, főleg, hogy látták rajtam az aggódást. Így párom, Norbi fiam,
Levente - a jogosítvány megszerzésére
félretett pénzét feláldozva – a nővérem
Ildikó és keresztlányom Zsuzsi összeadták a műtét költségét, amit utólag is köszönök.
Azóta a kutyus hálásabb, mint valaha, az a szeretet és tekintet, amit a szeme tükröz, úgy érzem, megérte minden
könnycseppet, amit érte ejtettünk, hogy
sikerüljön felépülnie.
Szeretnék köszönetet mondani a
Gödi Állatkórháznak, az orvosoknak és
a dolgozóknak. A marosi állatorvosnak,
Drobilich Jánosnak, aki a kórházba irányított. A családnak: Levinek Norbinak,
Ildinek, Zsuzsinak, Anyának, Beninek,
Reginek, hogy velem voltak, és segítettek. A Máté Alapítványnak is köszönjük
a segítséget: Garának, Zeller Tibornak,
aki hétről hétre vitte a kutyust a kezelésekre. Köszönet!
Jonny, aki tűrte a sok fájdalmat és heteken át a kezeléseket, azért, hogy sok
évvel megajándékozzon minket csillogó
szemével és fura járásával, amire nagyon
büszkék vagyunk.
Mindenki, aki csak egy percet gondolt
rá, hogy meggyógyuljon! Köszönöm!
Ez példa, hogy soha nem szabad feladni. Az állatok hozzánk tartoznak, és
ami szeretetet adnak, az példaértékű lehetne nekünk, embereknek! És semmit
nem várnak el, csak két jó szót és simogatást, gondoskodást.
Köszönettel:
Rudolf Szilvia

Új kenyér 1955.

Esti mese

Aranykalászokat fújdogál a szél
Melyből egyszer majd lesz új kenyér
Kenyér, mely táplál, mint szülő anyám
Segít, erőt ad, hogy építsem hazám

Bozontos, nagy kutya ugat,
a kertben elcsitulnak a madarak,
árnyékot varázsol a Hold a fákra,
Tündérekről mesélek neked máma.

Hazám, házam és gyermekeimet
Az új kenyérrel áld meg Istenem
Soha-soha ne szűkölködjenek
Az új kenyérből sokat ehessenek

Ők azok, akik álmodat vigyázzák,
a lecsúszott takarót visszahúzzák rád,
s a szellőt, mi kint fákat simogat,
e tündérek lágy kezei mozgatnak.

Majd ők is újra emlékezhessenek
Ha aranykalászokat fújdogál a szél
Abból lesz újra a kenyér
Az éltető erő és a remény!

S ha majd eljön megint a reggel,
átadnak ők Mamádnak szeretettel, a
kertben a nagy kutya megint ugat, s
neked csiripelnek újra a madarak...

Nagymaros kismarosi szélén
Pagony utcában lévő ingatlanunkon a gaz lekaszálásához
keresünk embert. Jó a kézi
kaszálás is.
A terület nagysága kb. 300 m2

Lieberné Barna Ildikó

Joó Géza

Telefonszám: 06-70/273-1886
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Köszönünk mindent Jutka!
Július utolsó hétfőjén a Nyugdíjas Klub évzáró klub
napot tartott. Sokan jöttünk össze, jó hangulatban töltöttünk el egy pár órát a kondérban főzött vacsora és
az otthonról hozott sütemények társaságában.
De az összejövetelnek más apropója is volt, elbúcsúztunk Burgermeister Ferencnétől, aki elköltözik
Nagymarosról. Jutka volt a klub létrehozója, alapítója.
Munkássága alatt 150-160 fő volt a tagság létszáma.
Az ő ideje alatt évente megszervezte és levezényelte a
két napos nemzetközi nyugdíjas találkozókat, a több
napos autóbusz kirándulásokat. Erdély, Kárpátalja,
Olaszország, Semmering, Szlovákia, számtalan hazai túrát – szalonna sütéssel a környék hegyeiben, a
sok-sok fürdést az ország több fürdőjében. Az ő ötlete alapján váltottunk színházjegyet, volt amikor 50-en
utaztunk a buszon egy-egy előadásra a Nemzetibe, a
Víg-, Magyar és a Madách Színházba.
Ő volt az, aki az operát is megszerettette velünk, jelenleg huszan vagyunk bérlet tulajdonosok az Erkel
Színházban. Jutka vezetésével, ha buszos úton voltunk
felkészített bennünket arra, hogy mit fogunk látni,
sokszor többet hallottunk Tőle, mint az ottani idegenvezetőtől. Igaz megkövetelte a pontosságot, de az is
igaz, hogy soha nem bóklásztunk feleslegesen, sosem
tévedtünk el, és nem késtünk le semmiről. A titka az
volt, hogy képes volt előre végigjárni az egész utat, végignézni a látnivalókat, hozzá olvasott.
Szerencsénkre Jutka ilyen alapos és fáradhatatlan
volt, ami most véget ért. S akkor még nem beszéltünk
a könyvklubról, a Máté Alapítványról, a régi Die Blumen-ről, a régi kertbarátokról és a kézimunka szakkörről.
Nagyon fog hiányozni. Kívánjuk hogy az új lakóhelyén érezze magát jól!
Jutka! Mindent köszönünk, jó egészséget kívánunk!
Nyugdíjas Klub

NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
-JAVÍTÓ GYAKORLATOK,
rávezető eszközökkel, sok segítséggel.
KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.
Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problémák, valamint a kedélyállapot, erőnlét,
és állóképesség javítására.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/380-6233 - Szűcs Éva

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Szúnyog
A Katasztrófavédelem idén a Dunakanyarban is végzett szúnyogirtást, bár a műveletet ma már csak gyérítésnek nevezik. Ezért nem lepett meg, amikor a feleségem éjszaka felébresztett: szúnyog van a szobában!
Hallgatództam: semmi! Lelkemre kötötte: nehogy
vissza merjek aludni, mert a rovar most csak azért
kussol, mert nyilván megijedt, hogy összefogtunk ellene.
A feleségem hajthatatlan: én vagyok a férfi, nekem kell végezni a döggel! Általában nem térek ki a
férfias küzdelmek elől, de most álmos voltam. Ő meg
haditervet szőtt: felgyújtotta a kislámpát, és csábosan
elővillantotta a vállát. Ismerem ezt a trükköt, de ő
elmagyarázta, hogy most nem arról van szó, hanem
csapdát állított a szúnyognak.
Ültünk hosszú méla lesben, közben elbóbiskoltam,
pedig még katonakoromból tudom, hogy őrségben
nem szabad aludni. Közben a szúnyog előmerészkedett, és orrba-csípte a nejemet, aki bosszúért lihegett.
Felfegyverkeztem, szokásos módon összetekertem
a Nagymaros című újságot, és a zümmögés irányába
csaptam...Azt a herendi vázát egyébként az anyósomtól kaptuk nászajándékban... A szúnyog már a plafonon volt, ott röhögött rajtunk. A díszpárnát dobtam
fel rá...A csillárt egyébként sem szerettük...!
Újabb támadást indítottam, a szúnyog kétségbeesetten védekezett, hibát hibára halmozott, már érezhette
a szellemi- és erőfölényemet. Azt még nagy nehezen
elérte, hogy leverjem a kistelevíziót és a vizeskancsót,
de aztán a sorsa és a frissen festett fal végleg megpecsételődött.
Az éjszakánk nyugodtan telt, de reggel a nejem
megint felrázott: egeret látott a spájzban!

Kiadó garázst keresünk Nagymaroson.
Rózsa Eszter: 06-30/724-9257
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„Ameddig az emberek azt gondolják, hogy az állatok nem éreznek, addig az állatoknak azt kell érezniük, hogy az
emberek nem gondolkodnak.” (Peter Bamm)

Családtagjaink veszélyben!

Kutyák a hőségben

Ismét elérkeztünk az esztendő két olyan eseménye egyikéhez, amely egyrészt a
lakosság nagy szórakozása, másrészt a kutyák, a macskák, a lovak és más érzékeny állatok és gazdáik számára rémálom. Városunk különösen érintett, hiszen
nem csupán augusztus huszadikán, de egy nappal korábban is van tűzijáték. Annak ellenére, hogy rendszeresen figyelmeztettük a tulajdonosokat, különösen
ügyeljenek arra, hogy az égzengéses órákra a védenceik biztonságos helyen legyenek, legalább egy családtag velük legyen, bizonyára most is lesznek nem várt
események.
A Nagymarosi Erdészetnek, és egy kutyakereső Facebook oldalnak köszönhetően ezúttal kevesebb végződhet tragikusan.
AZ ERDÉSZET telefonszáma:
06-20/468-7071
A BÖRZSÖNYI KUTYAKERESŐ Facebook oldalának adminisztrátora
Ferenczy Ernő: 06-70/380-6528
Ne feledjük, az előbbi lehetőségek tűzoltások, méghozzá kockázatokkal! Az
igazán kívánatos, megelőzni a családtagjaink eltűnését!
Maradjon otthon velük valaki!

Megint itt a kánikula, s vele a
szokásos, emlékeztető intelmek:

Rezsi otthonra vár!
Ezen az oldalon ritkán keresünk
gazdit állatoknak, Rezsi érthető
kivétel.
Az elmúlt hónapokban sok figyelmet, munkát adott a lakosságnak és az alapítványnak. Szinte
állandóan az utcán kóborolt, a tulajdonos nem tudott vigyázni rá,
de annak ellenére ragaszkodott
hozzá, hogy egyszer már ki kellett fizetnie kilencvenezer forint
büntetést. Végül, a közelmúltban
sikerült meggyőznünk, mindkettőjüknek jobb, ha lemond róla.
Most az egyik ideiglenes befogadónknál várja, hogy szerető, gondoskodó családhoz kerüljön.
Rezsi körülbelül négy éves, ivartalanított, chippel ellátott, minden fontos oltással rendelkező, nagyon okos, kedves ifjú. Sajnos kíváncsi, felfedező
alkat is, nyilván ezért szökős, tehát csak olyan helyre való, ahol jó a kerítés.
A befogadót támogatja az alapítvány!
Telefonszámunk: +36-20/9425-822.
AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822
Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu
E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com
Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány

 Mindig gondoskodjunk hűs,
árnyékos helyről a kutyáknak;
Legalább ennyire fontos a
friss ivóvíz, megelőzendő a
kiszáradást, ami súlyos
vesekárosodáshoz vezethet, a
vérkeringést is befolyásolhatja;
A reggeli, vagy az esti
órákban sétáltassuk őket;
Ne hagyják az autóban. Az
árnyékban lévő járműre idővel
rásüthet a nap, a kutya
el is pusztulhat;
Ha hosszabb útra viszi
magával, legyen önnél
víz és itató edény;
Szabadságra, hétvégére utazás
előtt gondoskodjon egy
megbízható személyről, aki a
távollétében kellőképpen
ellátja a kutyáját.

Kérdőív a
kutyafuttatóról
A kutyafuttatóról lakosságot
is szeretnénk megkérdezni az
önkormányzattal közösen.
A kérdőívvel találkozhat a
Szent István Napi Borünnepen
és Dr. Drobilich János állatorvos rendelőjében.
Köszönettel várjuk szíves
véleményüket, hogy a közösen
megvalósíthassuk álmunkat.
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Anyakönyvi hírek

Születtek: Simon Balázs és Pehartz Zsuzsanna lánya:
Lujza, Vanda Márk és Rácz Alexandra lánya: Elizabeth,
Ardai Gábor és Varga Eszter Judit lánya: Emília Maja,
Kiss Gábor és Lakatos Erzsébet lánya: Eliza, Horváth
Norbert és Tóth Tímea lánya: Lídia.

A művelődési ház programjai
Augusztus
g

Házasságot kötöttek: Zoller József és Hesz Anna, Tálas Nándor és Kovács Julia, Sidó Árpád és Rózsa Eszter.
Elhaláloztak: Kiss Pál (1944), Tóth Gézáné sz. Ódor
Rozália (1932), dr. Medveczky Miklós (1951), Pethes
Józsefné sz. Kovács Erzsébet (1945), Schrick Kálmánné sz. Kovács Erzsébet Mária (1924).

PROGRAMOK
Augusztus 18-19.
Szent István Napi Borünnep a Fő téren és a
Duna-parton. Díszvendég: A Mátrai Borvidék

A telek kertészkedésre és kisállattartásra is alkalmas.

Augusztus 20.
Városi ünnepség
9.30 óra Monsberger tér, Fő tér
Szentmise a római katolikus
temploban, majd városi megemlékezés,
díjak átadása

A telken fúrt kút van.
Az épület állapota közepes.
Az ingatlan eladási ára: 4,3 Millió Ft

Augusztus 25-én egész nap
Nagymarosi Csípős Fesztivál

Nagymaroson a Jánoshegy dűlő 13213 hrszú 1130 m2-es
örök PANORÁMÁS TELEK ELADÓ lakható faházzal.
A faházban víz és villany van, cserépkályhával fűthető.Télen is lakható. A ház belső nettó alapterülete 44,5 m2, plusz
a tetőtéri hálófülke, mely 17 m2.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 -70/273-1886

Lakrészt, kis kertes házat bérelne hosszú távra, vagy eltartási szerződést kötne középkorú, grafikus
hölgy a kisfiával. Tel.: 06-20/942-5822

Vásárok:
Augusztus 8., 10., 15., 17., délelőtt
2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
KEDD: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZERDA: 8-10 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 8-10 ÓRÁIG, 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,
Mihály u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 06-20/911-9077
A CIKKEK LEADÁSI
HATÁRIDEJE: MINDEN
HÓNAP VÉGE

Nagymaros
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MEGHIBÁSODOTT? ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?
ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVÍZE
MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVÍZE
GÁZMEÓ ÁTADÁS
GÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLAT
VÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉS
KONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁS
SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0620/407-1874,
0620/330-0283
ÉPÍTÉSZET
FESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁS
0670-626-7902
EMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COM
HÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMAL

Börzsönyoptika - Király u. 6.
Augusztus 11-én, szombaton
ingyenes látásvizsgálat
A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!

A 2018-as szemüvegkeretek és
napszemüvegek megérkeztek!
Az üzletben mindennemű rövidáru kapható:
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő fonalak,
cérna, tű, gomb, cipőfűző, diszkötöző, selyem
szalag, cipzár, gumi, díszítők fehér és arany színben.
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.
Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-16.30 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889

Veszélyes fák kivágása, gallyazása,
ágdarálás és tuskómarás
Tel.: 06-30/202-3505
e-mail: favagas1@gmail.com
web: favagas1.hu

