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Megalakult az új képviselő-testület, Változást ígér
döntéseket is hoztak már
Nagymarosnak

a megválasztott
polgármester
Az újonnan megválasztott városvezetővel készült interjúnkat lapunk 4.
oldalán olvashatják.

1956. október 23-ra
emlékeztünk

Október 13-án lezajlott Nagymaroson is a helyhatósági választás, melynek
eredményeként új polgármestere és egy megújult képviselő-testülete lett a
településnek. Heinczinger Balázs 994 szavazattal lett a város új vezetője.
A grémium tagjai lettek még: Gergely Tamás (849 szavazat), Kosztra Gábor
(773 szavazat), Horváth Dávid (786 szavazat), Schindler László Zoltán (885
szavazat), Kiss Károly (840 szavazat), Marafkó Márk (967 szavazat), Hetényi
Andrea (803 szavazat), Hadi Tamás (922 szavazat).
A megbízólevelek átvételére, az eskütételre és az alakuló ülésre október
29-én került sor.
Részletek a 3. oldalon.

2. oldal

Dunakanyar Kincse Ingatlaniroda
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Családi házakat,
nyaralókat, telkeket.
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Ingatlankezelés

Grécs Gábor
+36-30/953-2008,
H-2626 Nagymaros Tégla utca 17.
www.dunakanyar-kincse.ingatlan.com
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"Nekünk Nagymarosiaknak is
megvannak a magunk 56-os hősei"
Lachky Albertre, Burgermeister Józsefre, Pánczél
Jánosra, Pálinkás Istvánra,
Ormándy Józsefre és Gáli
Józsefre emlékeztek az ös�szegyűltek október 23-án a
temetőben. A város nevében koszorúzott Heinczinger Balázs polgármester és
Kosztra Gábor képviselő,
majd a pártok, civilek rótták le kegyeletüket a hősi
halottak és az 1956-os
események résztvevőinek
emléke előtt.
Az ünnepség a művelődési házban folytatódott,
ahol először az újonnan
megválasztott polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Heinczinger
Balázs a szabadság fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte: szabadon választani annyit jelent, mint
szabadon dönteni saját jövőnkről. Azt jelenti, nem
mások mondják meg mit
csináljunk, hanem mi saját magunk dönthetjük azt
el. Ezért indultak el 1956
őszén a Műegyetem diákjai, ezért mozdult meg
Magyarország népe – emlékeztetett a polgármester.
- Nekünk Nagymaro-

siaknak is megvannak a
magunk 56-os hősei, akik
köztünk élnek és saját sza-

vaikkal tudják elmondani
az igazságot az utókornak.
Köszönjük nekik a bátor-

ságot és kitartást, a hitet és
azt, hogy megtanították nekünk, mit is jelent valójában
az a szó: remény. Imádkozzunk mártírjainkért, akiknek nem sikerült túlélniük a
borzalmakat – mondta.
Beszéde végén pedig
köszönetet mondott a választók bizalmáért és a
támogatásért,
valamint
köszönetet mondott Petrovics Lászlónak és az
előző testületnek sokéves
munkájukért is.
Az idei esemény szónoka Striker Sándor művelődéskutató,
irodalomtörténész volt, aki
megemlékező beszédében
kiemelte, hogy az emlékezés a múltunkat köti össze

a jelenünkkel és hatással
lehet a jövőnkre, gondolkodásunkra is.
- Vajon gondolunk-e
arra, hogy a mi forradalmaink mindig egyben
szabadságharcok is? Igen,
szabadságharcok, míg más
népek, az angolok, a franciák forradalmai nem idegen hatalom ellen törtek
ki, hanem pusztán saját
nemzetük jövőjéért. 1956ban, vagy 1948-ban egy elviselhetetlen, elnyomó hatalom és annak hazai urai,
elvtársai lerázására tört ki
a forradalom, a szabad életért, a szabad gondolatért,
a szabad sajtóért, magáért
a szabad Magyarországért
– emlékeztetett.
Már hagyományosan az
ünnepség keretében köszöntik azokat a helyi polgárokat, akik kötődnek az
1956-os eseményekhez.
Az ünnepségen ezúttal a
Nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola nyolcadikosai előadását láthatta a közönség.
Felkészítő tanáraik voltak: Csörsz Katalin, Boda
Boglárka, Borkó Bálint
Heinczné Cserni Katalin.
Közreműködött a Cselle
Néptánccsoport.
Az ünnepi megemlékezés, mint mindig most
is a főtéri emlékműnél
ért véget, ahol a koszorúk elhelyezése mellett a
megjelentek mécseseket
is gyújtottak tiszteletadásképpen.
Furucz Anita
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Megalakult az új képviselő-testület,
döntéseket is hoztak már
Október 29-én tartotta alakuló ülését Nagymaros város újonnan megválasztott
képviselő-testülete, melyen
a megbízólevelek átadása,
és az eskütétel mellett már
döntéseket is hoztak.
A Helyi Választási Bizottság elnöke, dr. Morvai
Ágnes ismertette az október
13-iki helyhatósági választás
eredményeit, majd az eskütételek után átadta az új polgármesternek, Heinczinger
Balázsnak, majd a testület
tagjainak a megbízóleveleiket, így már hivatalosan ülésezett tovább a grémium.
Először a polgármester
illetményének megállapítására került sor, melyet törvény szabályoz. Így havonta
598.300 forintban állapították meg 5000 főt meghaladó
településeknél, emellett pedig költségtérítésre is jogosult a városvezető, mely az
illetmény 15 százalékát teszi
ki. Ezt egy ellenszavazattal
fogadták el.
Ezt követően került sor az
alpolgármester személyének
megválasztására. Heinczin-

ger Balázs Hadi Tamást
javasolta a tisztségre. Személyéről titkos szavazással
döntöttek, mely végül öt támogató vokssal elfogadásra
is került.
Az alpolgármester – melyet társadalmi munkában
végez majd – eskütétele következett, majd az illetményének megállapítása, melynek mértéke havi 191.000
forint, valamint a díj 15 százalékát kapja költségtérítésnek.
A következőkben egy sor
változtatást hajtottak végre
az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatában, majd megválasztásra
kerültek a bizottságok képviselő tagjai, elnökei.
Heinczinger Balázs a napirendi pontnál jelezte, hogy
korábban már egyeztetések
folytak a szerepekkel kapcsolatban. Valamint arról is
tárgyaltak már, hogy milyen
bizottságok jöjjenek létre.
Végül egyhangú döntéssel
fogadták el, hogy a Humán,
Szociális, Kulturális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi

és Szavazatszámláló Bizottság elnöke Horváth Dávid
lett. Tagjai: Hetényi Andrea,
Schindler László, Kosztra
Gábor, Marafkó Márk. A
Városfejlesztési, Turizmusfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Kiss
Károly. Tagjai: Gergely Tamás, Hetényi Andrea, Marafkó Márk. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnöke
Gergely Tamás. Tagjai: Kiss
Károly, Kosztra Gábor, Horváth Dávid.
Egy tanácsnoki pozíciót
is megtartottak a korábbiból, Schindler László a közbiztonsági tanács vezető
szerepét vállalta el.
Ezután döntés született a
képviselők tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről, majd támogatták a polgármester kérését,
egy önkormányzati tanácsadó
státusz létrehozására.
Kisebb vita alakult ki a
volt polgármesternek, Petrovics Lászlónak adható
végkielégítés kapcsán. A
törvényi szabályozás szerint
három havi illetményét és a
szabadságát ki kell fizetni a
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leköszönő tisztségviselőnek,
emellett pedig három havi
fizetés adható részére, melyről a testület dönt. Végül öt
támogató szavazattal két
havi járandósággal egészítik
ki a volt polgármester végkielégítését.
Napirendi
pontként
tárgyaltak arról is, hogy
szeretnék átvilágítani az
önkormányzat
gazdasági
társaságait. Gergely Tamás
szerint fontos lenne, hogy
lássák, hogy állnak ezek a
cégek. Hetényi Andrea dr.
Horváth Béla jegyzőt kérdezte arról, hogy korábban
nem történt-e ilyen vizsgálat. A jegyző elmondta:
átvilágítás eddig nem volt,
de felügyelőbizottság működött és negyedéves beszámolási kötelezettsége volt a
vezetőknek.
Végül a testület elfogadta
az elvi hozzájárulást, hogy
vizsgálják meg, mekkora
költsége lenne egy ilyen feltárásnak. De erről már várhatóan csak jövőre születik
döntés.
Az ülés végén Horváth Béla
adott tájékoztatást az új tisztségviselőknek az összeférhetetlenség, az adótartozások és
méltatlanság esetköreiről.
Furucz Anita
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Változást ígér Nagymarosnak
a megválasztott polgármester
Heinczinger
Balázst
már gyerekkorom óta
ismerem, bár az elmúlt
évek alatt messze sodort
minket egymástól az
élet. Most, hogy Nagymaros
polgármestere
lett, már a második interjúmat készíthettem
vele. Ugyanis ő volt az
első, akivel pályafutásom kezdetén először
interjúztam.
- Talán emlékszel még,
hogy úgy 18 évvel ezelőtt,
amikor újságíró iskolába
jártam, veled készítettem
el az első interjúmat. A
címe az volt: Zongora a
magasban. Ha jól emlékszem, talán a Lánchíd
tetejére vittétek fel a
hangszert, hogy egy neves
művész játsszon rajta. Mi
történt azóta veled, mivel foglalkoztál az elmúlt
években?
- Alapjában véve az
értékesítés két területén
dolgoztam. Kezdtem a
Telenornál, ahol egy üzlet vezetője voltam, majd
egy magyar cég vámkezelőjeként tevékenykedtem, mivel van ilyen
végzettségem. Tulajdonképpen a nemzetközi
fuvarszervezéssel, és az
ahhoz kapcsolódó vám
ügyekkel foglalkoztam.
Majd egy céget alapítottam az egészségügyi
marketing területén, ahol
mostanáig, az elmúlt 13
évben dolgoztam. Nagy
ugrás volt az előző munkahelyekhez képest, de
szeretem a kihívásokat.
Az utolsó hat évben kiépítettem egy területet,
a krónikus betegségben
szenvedőknek, az edukációs program lehetőségeit. Ez azt jelenti, hogy
rendezvényekkel
igye-

keztünk segíteni az ilyen
betegségben szenvedők
mindennapjait, elsősorban pszichésen, másodsorban pedig lexikálisan, vagyis, hogy minél
többet tudjanak meg az
adott betegségről.
- Mi lesz most a cégeddel?
- A kollégáim viszik
tovább.
- Az eddigi tapasztalataidból tudsz hasznosítani polgármesterként valamit?
- Igen, mint a programomban is megírtam
az egészségmegőrzés területét szeretném erősíteni Nagymaroson is.
Illetve szeretném a krónikus betegeknek szóló
programokat is elhozni
a településre. Emellett
nagyobb hangsúlyt kívánok fektetni a szűrővizsgálatok szervezésére is,
de fókuszt tennénk a prevencióra is.
- Mikor fogalmazódott
meg benned, hogy indulj
a polgármesteri székért?
- Tizennégy, tizenöt
éves lehettem, amikor
az egyik ifjúsági közös-

ségi estén foglalkoztunk
azzal, hogy mi a jövőképünk, mik szeretnénk
lenni. Már akkor rákerült
a bakancslistámra, hogy
polgármester szeretnék
lenni. Nemrég előkerült
ez a papír.
Nekem Zoltai Mihály a
példaképem volt, tetszett,
amit és ahogyan csinált
polgármesterként.
Két
évvel ezelőtt pedig több,
hozzám közelálló barát
kezdte mondani, hogy
gondolkodjak el a városvezetés lehetőségén. Azt
gondolom, ők hittek bennem, a képességeimben.
Ez két évig őrlődött bennem, majd február 3-án,
a névnapomon döntöttem el, hogy belevágok.
Egy jó csapat állt össze
mellettem, nem vagyok
egyedül. Sokat segítenek
ők nekem.
- Nem csak te, de a testület is nagyon fiatal és
tapasztalatlan. Az első
pár hónapban kinek a segítségére számítasz, számítotok?
- Nyilván kell a segítség, mert zöldfülűek
vagyunk. De pont az,

Nagymaros

hogy egy olyan csapatot választottak meg a
nagymarosiak, akik még
nem tevékenykedtek testületben, megadja a lehetőségét a változásnak,
változtatásnak. Minket
nem tudnak befolyásolni
a korábbi szokások, mert
azokat majd mi kilencen
alakítjuk ki. De persze
elsősorban a jogi segítség
a legfontosabb, amelyet a
mindenkori jegyző biztosít számunkra. Nagyon
fontosak a munkánkban
még a szakbizottságok is,
illetve a külsős szakemberek.
- A kampány alatt kérdőívben próbáltátok a
lakosság véleményét megtudni bizonyos témákban.
Mit tudtok ezekből hasznosítani?
- Az egyik legfontosabb feladat a hivatal és
az önkormányzat kommunikációjának fejlesztése a lakosság felé. Ez
alatt nem csak azt értem,
hogy mi közöljük az információkat, hanem a
lakosságot is szeretnénk
meghallgatni.
Nagyon
sok visszajelzést kaptunk arról, hogy szívesen elmondanák a véleményüket. A közép- és
hosszútávú
döntések
előtt mindenképpen kikérnénk a helyiek véleményét is. Gondolok itt
akár az állami támogatással
megvalósítandó
Duna-part
fejlesztésre
is. De például a turizmus
fejlesztéssel kapcsolatba
is várnánk a polgárok ötleteit. Fontos lenne tudni, hogy milyen jellegű
turizmust szeretnének a
nagymarosiak. Erre a két
területre kell most elsősorban fókuszálnunk.
- Azt nyilatkoztad a vasarnap.hu-nak, hogy szorosabbra szeretnéd fűzni a
kapcsolatot Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével. Miben
számítasz az ő segítségére?

Nagymaros

- Mivel ő a település
országgyűlési képviselője, ezért nekem, mint a
várost képviselő személynek szoros kapcsolatot
kell ápolnom vele, hogy
tudjam, mik a kormány
tervei országosan. Szeretném megtalálni a közös hangot vele, a lakosok érdekeit képviselve,
akár a Duna-part fejlesztéssel kapcsolatban is.
Ha például a közösségi
tervezésben a projekttel
kapcsolatban egy teljesen
új koncepció születik, akkor feladatom, hogy ezt
előterjesszem és elfogadtassam akár a kormán�nyal is. Ha kell, össze kell
fognunk települési szinten is a Dunakanyarért,
és közösen képviselnünk
terveinket Rétvári Bence
felé. De politikai szinten

						

is egy csapatba tartozunk
az országgyűlési képviselővel, ő is kereszténydemokrata és én is. Ez a
kapcsolat úgy érzem, hatékonyabbá fogja tenni a
közös munkát.
- Azt is nyilatkoztad,
hogy nem csak állami
forrásokból kellene fejleszteni a várost. Esetleg
vannak már terveid erre
nézve?
- Két területre gondolok, az egyik, hogy sokkal hatékonyabban kell
kihasználni a pályázati
forrásokat. Bár eddig is
pályáztunk, de szerintem
sokkal nagyobb mértékben kellene ezt folytatni.
Mondhatnám azt is, hogy
mindenre pályázzunk, és
ha nyerünk, majd eldöntjük, szükségünk van-e
rá. De a turisztikai szál-

lásadókat is támogatni kellene benne, hogy
fejleszthessenek. Erre a
pozícióra szeretnék egy
szakembert is találni, aki
tapasztalatokkal rendelkezik.
Emellett pedig fontos
az is, hogy a hivatal, az
önkormányzat cégként is
gondolkozzon, profitorientáltan. El kell gondolkozni azon, hogy akár egy
céget indítva, vagy az adózási rendszert átalakítva,
hol tudunk bevételt generálni a város javára. Itt az
iparűzési adó csökkentése
is szóba jöhet, hogy minél több cég telepedjen le
városunkban. Mindkettő
előre vinné Nagymarost.
- A választások után általában a városháza dolgozói között a félelem lesz
úrrá, ha új polgármester

Megalakult újra a Nagymarosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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jön. Tervezel személyi változásokat?
- Nem tervezek személyi változásokat alapvetően, de a bizalmi területeken és pozíciókban
természetesen
muszáj.
Ilyen a jegyzői kérdés is,
amellyel kapcsolatban a
kellő lépéseket már megtettem. Dr. Horváth Bélával, a jelenlegi jegyzővel
egyetértésben válunk el.
Most a feladat az, hogy
megtaláljuk az utódját,
addig marad, amíg ez
meg nem történik. Nyilvánvalóan ez a hivatalon
belül feszültséget generált, ezért egy egyeztetés zajlott a dolgozókkal,
ahol elmondtam az érveimet és igyekeztem elfogadtatni a döntésemet
velük is.
Furucz Anita
Október 13-án nemzetiségi választás is volt településünkön. Nagymaroson a német nemzetiségi
névjegyzékben összesen
79 választópolgár szerepel, melyből 59-en járultak az urnákhoz. Ötven nyolc érvényes voks
mellett, egy érvénytelen
szavazólap volt a lezárt
borítékokban.
A Helyi Választási Bizottság megállapította,
hogy a szavazás eredményes volt, a megválasztott
települési német nemzetiségi önkormányzati
képviselők: Ivor Andrásné (50 szavazat), Hetényi
Andrea (39 szavazat) és
Kurczbacher Dávid (31
szavazat).
A választások után
már át is vették megbízóleveleiket a megválasztott
képviselők és le tették az
esküt is.
Már meg is kezdték a
munkát, hiszen idén sem
marad el a nemzetiségi
osztályoknak a Weckman
osztása a Márton naphoz
kapcsolódóan.
F. A.
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Baglyos előadás

Állati jó bemutató

Egy keddi napon ellátogatott hozzánk a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány, és előadást tartottak nekünk. 4 osztály vett
részt a programon.
Az előadáson sok mindent megtudtunk. Elmondták, hogy
Magyarországon 10 bagolyfaj él. Hoztak bagolytollakat, bagolyköpetet. Egy élő gyöngybaglyot is bemutattak nekünk.
Megtudtuk, hogy a baglyok kiemelten védett állatok, romos
épületekbe rakják tojásaikat, éjszakai ragadozók, nagyon jó a
hallásuk. A természetvédelemről is sokat mesélt az előadó.
Nagyon érdekes volt, sokat tanultunk, örülnénk, ha máskor
is lenne hasonló program.
4. b osztály

Október 7-én a tanáraink elvittek egy érdekes élő állatos bemutatóra az Állatok Világnapja alkalmából. Az előadó házi
egérrel kezdte, majd egyre nagyobb állatok (patkány, görény,
nyest, borz, róka, kutya) következtek. Minden állatról valami

érdekes információt tudtunk meg, miközben ezek az állatok
mutatványokkal is kedveskedtek nekünk. Az előadás végén az
állatok gazdája megmagyarázta nekünk, hogy inkább fogadjunk örökbe menhelyről kutyát, minthogy vadállatot próbáljunk háziasítani. Egy menhelyi kutya is lehet az ember legjobb
barátja. Jó belegondolni, hogy megmentünk egy kiszolgáltatott kis életet.
Dániel Blanka, Sáradi Ivett Viktória 4.a

Sport
Október 4-én az Árpád napok keretein belül játékos sportversenyen vettünk részt, ahol 6. helyezést értünk el.

Papírgyűjtés
Köszönjük a papírgyűjtés támogatását az önkormányzatnak és
a szülőknek is. Két konténernyi papírt gyűjtöttünk. Több, mint
11 tonna hulladék papír lesz újrahasznosítva. A kilónkénti ár
sajnos alacsony, de a környezettudatos nevelés fontos, így tavaszra is tervezünk gyűjtést. Köszönjük pedagógus kollégáink
segítségét, különösen Horváth Dávidnak a szervezést.

Geoda
Az esztergomi Geoda Interaktív ásvány- és őslénykiállítás
munkatársai nagyon érdekes előadásokat tartottak iskolánkban. A gyerekek megismerkedtek különböző ásványokkal,
hallhattunk a mészkő kialakulásáról, vulkánokról, cápafogakról, dínókról, csigákról és sok más különlegességről. A gyerekek nagyon élvezték.

Október 6-i megemlékezés
Az idén is megemlékeztek az iskola tanulói az október 6-án kivégzett aradi vértanúkról. Az ünnepélyes műsort a 6.a. osztály
tanulói adták elő a felső iskola udvarán. Köszönjük a szereplő
diákok munkáját, amivel lehetővé tették nekünk, hogy méltóképpen idézzük fel az 1849 szomorú eseményeit, mely a mai
napig példaként állhat előttünk.
Hamvasné Hortoványi Gyöngyvér
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Földrajzos süti verseny A harmadikosok kirándulása
Október 9-én a 3. évfolyam tanulói a Budakeszi Vadasparkba
látogattak el. Következzen egy élménybeszámoló a gyerekek
az iskolában
tollából:

Október
21-én,
hag yományteremtő céllal megtartottuk az iskolában az első
Geosüti versenyt.
A gyerekek az
otthon elkészített
p á ly aművei k kel
egyéni, páros illetve csapat kategóriában nevezhettek.
Hétfő reggel sorra érkeztek a szebbnél szebb sütemények
az iskolába, s a gyerekek (és persze a tanárok is) nagy izgalommal figyelték társaik munkáit. A versenyen összesen 34
felső tagozatos diák vett részt, 19 műalkotással. A gyerekek
nagyon kreatív, ötletes és nem utolsó sorban finom geosütiket készítettek, az egész iskola nagy örömére. Az alkotások
között akadtak vulkánok, dínók, ásványok és bolygók is. A
zsűrinek nem volt könnyű dolga, hisz minden süti egyedi és
ötletes volt, ezért úgy döntöttünk, hogy minden sütikészítő gyermek jutalomkiránduláson vehet majd részt a tanév
folyamán. Az első helyezettek külön nyereményben is részesültek.
A sütemények kiállítása után a diákok és iskolai dolgozók
nagy örömére kóstolni is lehetett, s az alkotások nagy sikert
arattak ízükkel is.
Nagyon örülök, hogy a diákok nagy lelkesedéssel vettek
részt a programon és egy új oldalukról is megismerhettük
őket. Azt hiszem, hogy élvezték a sütik elkészítését, és talán
a földrajzhoz is egy kicsit közelebb kerültek.
A geosütikről készült képek az iskola honlapján megtekinthetőek.
Nyertesek:
Egyéni: Péteri Rozina
Páros: Arany-Kautz Vanda és Arany-Kautz Flóra
Csapat: Horváth Adél, Szilágyi Boróka és
Szlávik Zsuzsanna
Különdíj: Fritz András és Kardos Olivér
Csillag Zsófia

Suli-buli
"Isten hozott ötödikes" elnevezést kapta az az év eleji rendezvény, melyet minden évben a nyolcadik osztályok szerveznek
az ötödikesek számára. A "nagyok" izgalommal készültek az
eseményre, mindent megtettek azért, hogy mindenki jól érezze magát. A büféasztal gyorsan megtelt a saját készítésű finomságokkal, idén színes gyümölcskoktélok tették a kínálatot még
változatosabbá. És ez még nem minden! A nyolcadikosok egy
vidám játék keretében adtak "használati utasításokat" az ötödikesek tanárairól, jó tanácsként, kinél mire lehet számítani.
Nagyon vidám volt az este, öröm volt látni a vidáman táncoló
kisdiákokat, és nagyon örültünk visszatérő tanulóinknak is,
mint minden évben! Ezúton szeretnénk megköszönni a sok
segítséget a szülőknek is, köszönjük a finomságokat, a tombolára szánt színvonalas ajándékokat!
S végül a nyolcadikosok nevében: Isten hozott, ötödikesek!
Heinczné Cserni Katalin

A vadasparkban jártunk

A 3.b osztállyal a Budakeszi Vadasparkban jártunk. A busz
8 órakor indult a Fő térről. Amikor megérkeztünk, nagyon
szép környezet fogadott. Hatalmas fák alatt sétáltunk. Láttuk
a medvék és farkasok etetését. Később egy csoportvezetővel a
kisállatokat néztük meg. Sok érdekes dolgot tudtunk meg a rókáról, bagolyról, mosómedvéről, nyestkutyáról, aranysakálról.
Ügyesek és jók voltunk, ezért Ingrid néni egy meglepetést is
mutatott. A kabátja zsebéből előbújt egy kis pele. Meg is simogathattuk. Végül hazaindultunk.
Nagyon jól éreztük magunkat. Bárcsak máskor is elmehetnénk oda!

Amikor jó büszkének lenni
Mint minden évben, idén is a nyolcadikosok adták elő az október 23-i műsort. Tudjuk, a feladat nem könnyű, hiszen a téma
adott, nehéz évről évre új színt vinni ugyanazon eseményre.
Az idei előadást Csörsz Katalin és Borkó Bálint állították össze,
melyet sok tánc és ének tett látványossá. A nyolcadikosok mellett a táncos csapat csengő hangú énekkarrá vált, melynek betanításában Bóna Boglárka volt segítségünkre. Úgy gondolom,
nagyon büszkék lehetünk diákjainkra. Nem egyszerű kamasz
gyerekekkel a színpadra forradalmi, de lelkes, majd tragikus
hangulatot teremteni. Nekünk sikerült. Lelkes, jó hangulatú
próbák, sok gyakorlás és kemény munka áll mögöttünk. Ám
a siker nem maradt el. A felkészítő tanárok és a szereplők nevében köszönjük az elismerő szavakat. Az iskolai előadásokon
a néma csend a legnagyobb dicséret. Amikor érezzük, hogy
átment, amit adni szerettünk volna. A városi ünnepség után
érezhető volt a meghatottság.... gyerekek, szülők, nagyszülők,
pedagógusok örültek együtt a sikernek.
Igazi csapatmunka volt. Köszönjük mindenkinek!
Heinczné Cserni Katalin
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Élj egészségesen és fitten!
2019 tavaszán Nagymaros Város Önkormányzata által meghirdetett civil
szervezeteknek szóló pályázaton a
Nagymarosi Óvodáért Alapítvány
200 ezer forint támogatást nyert.
Pályázatunkban a testi-lelki egészség megalapozását tűztük ki célul,
mely kiemelten jelen van a Helyi Pedagógiai Programunkban is. Szeretnénk gyermekeinknek megmutatni,
milyen fontos az egészséges táplálkozás és a mozgás szerepe a harmonikus fejlődés és egészségmegőrzés
érdekében. Ezekre az elvekre alapozva 5 témakört dolgoztunk fel a
2 hetes projekt megvalósítása során.
MÉZ
Sajnálatos módon gyermekeink
egyre több édességet fogyasztanak.
A méz közvetlen bemutatásával az
édesség egészséges formáját mutattuk meg gyermekeinknek. Kö-

szönjük Edőcsény Andrásnak, hogy
előadásában részletesen bemutatta
a gyermekeknek a méz készítésének
folyamatát, kiemelve a méhek szerepének fontosságát ebben a folyamatban. Különböző fajta mézeket
ismerhettünk és kóstolhattunk meg,
miközben az egészségre gyakorolt
hatását is tudatosítottuk a gyerekek-

ben. Felpróbálhatták a méhészethez
használt ruhadarabokat, érzékszerveikkel tapasztalhatták a méhviasz
anyagának sajátosságait.
TEJ
A mindennapi táplálkozás során
fontos szerepet töltenek be a tejtermékek. A gyermekekkel való fog-

ből az egészséges táplálkozás elengedhetetlen kelléke az alma.
A gyermekek a projekt ideje alatt
a mindennapi óvodai életben folyamatosan találkoztak az almával és
annak feldolgozott formáival. Közösen készítettek almáspitét, kompótot, bundás almát, aszalt gyümölcsöt, almalevet.
lalkozások alkalmával igyekeztünk
bemutatni a tejtermékek széles választékát. A Mátyás Étkezde segített
nekünk abban, hogy az adott héten
étrendükben többször megjelentek a
tejtermékek különböző formái. Köszönjük az együttműködést nekik!

ALMA
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az
óvodába járó gyermekek minden

nap friss gyümölcsöt fogyasszanak,
ezért nem maradhatott ki a projekt-

MOZGÁS
A mai digitális világ gyermekeinket veszélyezteti. Óvodánkban kiemelt szerepet kap a szabad mozgás
és a mozgásfejlesztés fontossága.
A gyermekek aktív mozgásra való
ösztönzése, a sport iránti érdeklő-

désük megalapozása fontos célja az
óvodának, hisz így alakul ki igényük
felnőttkorban is a rendszeres mozgásra.
Az elnyert támogatásból mindhárom telephely mozgásfejlesztő eszközöket és akadálypályákat kapott,
amelyek mindennapos használatával fejlesztik a gyermekek mozgás
kultúráját és koordinációját.
Az együtt végzett sportolásnak és
mozgásnak közösségformáló ereje van, ezen keresztül tapasztalják
meg a gyermekek a közös sikereket,
örömöket, formálódik kudarctűrő
képességük. Megtanulnak csapatban
tevékenykedni a közös cél érdekében.
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Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2626 Nagymaros, Magyar utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus,
Elvárt kompetenciák:
Jó szintű lendületes, kreatív munkavégzés, csapatszellem,
rugalmas alkalmazkodó képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerstmayer Judit nyújt,
a 0627/594-055 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda címére
történő megküldésével (2626 Nagymaros, Magyar utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93/2019,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Elektronikus úton Csengery Hajnalka részére a
marosi.ovi@vnet.hu e-mailcímen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. január 24.
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MESE
Az utóbbi évek pszichológiai megfigyelései is bebizonyították, hogy a
mese a gyermeki személyiségfejlődés, a gyermeki lélek kialakulásának
elengedhetetlen része. A mesében
rejlő cselekmények, igazságok, varázslatok, hősök, csodák és gonoszságok mind-mind alkotó elemei a
gyermek fejlődő érzelmi intelligenciájának. A varázslatos világ, amikor
mesélünk gyermekeinknek kiszakít
a szürke hétköznapokból, meghitt
és bensőséges hangulatot teremt
mesélő és hallgató között. Óvodapedagógusaink - a lelki egészség
alapozásaként - egy vidám mesét
játszottak el a gyerekeknek, melyet
ámulattal figyeltek az apróságok.
A projekt ideje alatt hihetetlen sokféleképpen jelentek meg a
fent bemutatott témák. Jelen voltak
minden kézműves-, és barkács tevékenységben, zenei foglalkozásokban, környezeti megfigyelésekben.
A gyermekek különböző technikák
megismerésével és alkalmazásával
találkozhattak, így a tészta gyúrás,
alma reszelés, sajttál készítése, gyümölcs aszalás, kompót készítés. Az
óvodapedagógusok kreatív ötleteinek köszönhetően sokféle, újszerű vizuális technikát alkalmaztak a
gyerekek és ennek eredményeképp
méhecske, alma, tej témájú dekorációba öltöztek az óvoda csoportszobái és közösségi terei.
A sikeres projektidőszak alatt
gyermekeink komplex képet kaptak
az egészségtudatos életmód fontosságáról és szükségszerűségéről. A
gyerekek és az óvodai dolgozók közötti összhang kellemes és tartalmas
időszakká tette mindenki számára
ezt a két hetet.
Köszönjük a lehetőséget Nagymaros Város Önkormányzatának!
Nagymarosi Óvodáért
Alapítvány Kuratóriuma

Friss infók
településünkről:
WWW.
NAGYMAROS.HU
www.facebook.com/
nagymarosvaros
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FELHÍVÁS

Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)
Tisztelt Nagymarosi Lakosok!
2018-ban ötven nagymarosi lakos megalakította az NVE-t, melynek kiemelt célja, hogy árvízi helyzet
esetén a védelmi munkálatokat elvégezze, a Nagymaros Város Önkormányzat megbízása alapján.
A védekezés felelőse a mindenkori polgármester, a lebonyolításért az egyesület vezetősége felel.
A sikeres védekezéshez széleskörű szervezett társadalmi összefogásra van szükség (kb. 400 fő).
A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.

A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.
Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.
Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.
Az NVE elérhetőségei
E-mail: iroda@nmve.hu
Telefon: +36 27/354-195
(munkanap 8:00 – 16:00)				
Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
							

Az egyesület vezetősége
elnök:
Mihály Gábor
elnökségi tagok: Edöcsény András
Heininger Ferenc
Dr. Morvai Ágnes
Murányi Zoltán

Nagymaros

						

Ismét átadták a Legszebb
Konyhakertek elismeréseket

Legszebb Konyhakertek
országos programra idén
is több nagymarosi kertes
jelentkezett. A művelődési házban október 23-án
kerültek átadásra a városi
ünnepségen az oklevelek.

Oklevelet érdemeltek:
Bea Béláné és férje Béla,
akik a nagymarosi klasszikus kertművelést képviselik. (képünkön)
Békefi Andrásné Moór
Györgyi, akinek kertjében
ősfajták is helyett kapnak
regisztrált módon.
Bócz József, aki mérnöki pontossággal tervezett
gyümölcsöst és neveli a
tájfajtákat.
Burgermeisterné
Zoller Éva és Burgermeister
László, akiknek kertjében

megterem minden földi
jó. És ezúton is elnézésüket kérjük, hogy a helyszínen adminisztrációs hiba
miatt nem került átadásra
az oklevél.
Cservári Gáborné és
Cservári Gábor, akiknek

Köszönöm Nagymaros!

gyümölcsösében évek óta
jófajta nedű készül.
Grécs Gáborné és édesapja, Csajka Mihály akiknek díszkertjét csodálhattuk meg.
György Ottó, aki virágos
oázisában termeli a zöld-
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ségeit gyümölcseit, melyet
piacra is hoz.
Karsai Krisztina, aki a
permakultúra elkötelezett
híve és a közösségi kertművelésben is ismertté
vált Nagymaroson.
Veress László, akinek
családi gyümölcsöse több,
mint százéves múltra tekint vissza, a fajtavédelem
és a biokertművelés elkötelezett híve.
Vörös Lászlóné és Lukenics Vörös Andrea, akik
évek óta őstermelőként
klasszikus kertet művelnek meg közösen.
Gratulálunk
minden
kertesnek és résztvevőnek,
akik bizalmukba fogadtak, kertjükbe engedtek
és megosztották velünk
kertművelésben szerzett
tapasztalatukat.
Nagymarosi
Könyvtár és
Művelődési Ház,
a projekt
koordinátora

Kautz Józsefnét köszöntötték

Kedves Nagymarosiak!

Ezúton köszönöm meg minden polgártársamnak
a kitüntető bizalmat az elmúlt tizenhárom évre.
Megéltünk együtt sok szép ünnepet, árvizeket,
fejlesztéseket és izgalmas együttléteket a nagy
rendezvényeken! Számomra hatalmas élmény volt
ezzel a nagy bizalommal a hátam mögött végezni
a munkámat, és látni az időről időre történő fejlődést. Mindenkinek nagyon köszönöm az elismerő
leveleket, szavakat, vállveregetéseket. Köszönöm
az építő kritikákat és segítő észrevételeket! Boldogságot okozott számomra azoknak a köszönete,
akiknek segíteni tudtam a bajban, és akiknek örömet okoztam a köszöntésekkel, a méltó közös ünnepekkel. Köszönöm hogy a sok egyéb vélemény
ellenére majdnem ugyanannyian szavaztak most
rám mint öt évvel ezelőtt! Köszönöm, hogy ilyen
sokan szavaztak képviselőjelöltjeimre! Bármikor
forduljanak hozzájuk bizalommal, Igazán remek
emberek! Gratulálok az új Polgármesternek és a
Képviselő-testületnek! Legyenek jó gazdái a városnak!
Kívánom Nagymarosnak, hogy az új vezetéssel
még gyorsabb fejlődés, nyugodt és kiegyensúlyozott élettér legyen a település!
Sok boldogságot és sikereket kedves mindan�nyiuknak!
Petrovics László

Ismét szépkorút köszöntött a város, október 9-én Kautz
Józsefné személyében, aki 95. születésnapja alkalmából
részesült jubileumi köszöntésben. Fotó: Papp Noémi
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KÖNYVAJÁNLÓ
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:
hétfő: szünnap
kedd, szerda, péntek: 9-12/13-18
csütörtök: 13-16, szombat: 8-12

Davis, Fiona: A mestermű

Elbűvölő regény szerelemről és művészetről, az elveszettről és a megtaláltról. Gyönyörű szerelmes levél New Yorkhoz.
Magával ragadó regényében a szerző a New York-i
Grand Central Terminal – mely sok millió ember számára
egy koronaékszer, a tervezés mesterműve – elbűvölő művészeti iskolájába repíti az olvasót, ahol két teljesen különböző nő, ötven év eltéréssel, minden elhivatottságát latba
veti, hogy elérje a célját.

Würger, Takis: Stella

Fritz svájci, Stella német. A fiú tapasztalatlan, a lány mindent tud. Fritz idealista és naiv, Stella kiszámíthatatlan és
rejtélyes. A fiú az igazságot keresi, a lány titkolózik. A fiú
álomvilágban és. a lány hazugságban. Fritz a múlt, Stella a
jelen elől menekül. Berlinben találkoznak, 1942-ben.
Milyen sors vár Fritzre és Stellára? Túlélheti-e szerelmük a háborút?

Tames, Richard: Shakespeare
Londonja napi öt garasból

Őfelsége hű alattvalói úgy gondolják, aranykorban élnek –
látogassuk el hozzájuk, és nézzük meg, így van-e!
Ismerjük meg Londont, amilyen a XVI. század utolsó
éveiben volt: az udvaroncok, gyilkosok, kereskedők, koldusok, ügyvédek, drámaírók, inasok és kalandorok városát. Nézzük meg a látnivalókat a Whitehalltól a Westminster-apátságig, látogassunk el a nyüzsgő Bankside-ra,
a város új színháznegyedébe, amely sörfőzdéiről, medveviadalairól és bordélyairól híres.
Érdekfeszítő útikönyv Erzsébet királynő Londonjáról.

Font Mária: Honfoglalás és
államalapítás 9-10 század:
a törzsszövetségtől a keresztény királyságig

Tudunk-e még újat mondani a magyar történelemről?
Az ezzel a kötettel induló sorozattal a szerzők és a kiadó
arra vállalkoznak, hogy az eddigieknél színesebben, érdekesebben mutassák be a magyarság és Magyarország történetét. Az eseménytörténetet számtalan képpel, térképpel,
ábrával teszik „befogadhatóbbá”.
A kötet témája: a magyar „országszerzés”: a vándorlástól a honfoglaláson át Szent István király államszervező
munkájáig.

HÓD KFT.
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetében keres;
l kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakembert,
l betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú
biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 06 27/354-195 telefonszámon.

Nagymaros

Partmentén

Trunkó Barnabás rovata

Eperfagyi
Domonkos bácsi, a nyugdíjas pedagógus is megnézte a
parton épült játszóteret azzal a nagy hajóval, leült egy
fa alá és elégedetten szemlélte a fagylaltozó gyerekeket,
majd mesélni kezdett:
– Én is imádom a fagylaltot, csak az a baj, hogy a ruhámból soha nem jött ki a rácsöppent eperfagyi foltja!
Az iskolaigazgatóm meg letolt, hogy egy pedagógus nem
járhat eperfagyi-foltos zakóban. Pedig mindent elkövettem a folt eltávolításáért, szórtam rá sót, spricceltem rá
ecetet, és próbálkoztam a reklámozott folteltávolító szerekkel is, eredménytelenül.
Kálmán, a kémiatanárunk elmagyarázta, hogy az
eperben a vas, a kalcium és a kálium mellett szalicil is
van, ami a szövetszálak közé jutva kicsapódik, és nincs
az a szer, amivel a foltot el lehetne távolítani.
A kedvenc cukrászdám bezárt néhány hétre, viszont
a városban nyílt egy új fagyizó. Hamar átszoktam az
új helyre, ahol még nagyobb gombócokat is adtak, bár
azok még nagyobb foltokat produkáltak, de én már beletörődtem a sorsomba.
Ibike, a titkárnőnk, megkérdezte, hogy tiszta vízzel
próbáltam-e már kivenni a foltot? Kálmán, a kémiatanár
nagyot kacagott ezen, de meg is lepődött, amikor Ibike egy vizes szivaccsal nyomtalanul eltüntette a foltot.
Kálmán a szakmai tekintélyét látta veszélyeztetve, ezért
átszólt az élelmiszer-vizsgáló laborba, hogy nézzék már
meg azt az eperfagylaltot!
A labor megvizsgálta az új cukrász eperfagyiját, és
megállapította, hogy az soha nem látott epret, hanem
kétes származású ételfestékkel adták meg a színét.
A cukrászt persze jól megbírságolták, de én továbbra
is abban a cukrászdába járok fagylaltozni....

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
"Az ember húsevő állat, ám, hogy ne kelljen szégyenkeznie, amiért megeszi a testvéreit, eltagadja a rokonságot. Azt hangoztatja, ő magasabbrendű, de minden az állatokkal való rokonságára mutat: úgy születik, mint ők, úgy táplálkozik, mint ők, úgy
szaporodik, mint ők, és úgy hal meg, mint ők." (Anatol France)

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822
FRISS HÍREINK A FACEBOOK OLDALUNKON: Máté Állatvédelmi Alapítvány
SZÁMLASZÁMUNK: 66000114-10109375
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Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
November

Születtek: Honti Imre és Czechmeister Katalin ikergyermekei: Sára és Márton Imre.
Házasságot kötöttek: Márialigeti Márton és Dávid Orsolya, Ambrus Péter és Rakovics Éva, Reiter Dániel és Szikora Anna, Stefkó Ádám és Blaskó Abigél, Suijker Marcus
Antonius és Pitz Andrea, Halász Richárd és Imre Zsanett.
Elhaláloztak: Havasi Ádám (1977), Hutter Károlyné sz.
Lénárd Katalin (1945), Szabó László (1953), Farkas Istvánné sz. Sisa Ilona (1937), Hostyánszki Julianna Mária
(1938), Szabóné Kovács Mária (1955), Nagy Jánosné sz.
Vastagh Erzsébet (1937)

Köszönetnyilvánítás
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely
értünk dolgozott.”
Szeretett édesanyám, nagymamánk, dédink FARKAS
ISTVÁNNÉ, október elején visszaadta lelkét Teremtőjének. Köszönjük az ÖNO dolgozóinak, hogy sok éven
át ápolták, gondoskodtak róla, utolsó napjait próbálták elviselhetővé tenni. Nagyon hálásak vagyunk, hogy
méltó tisztelettel fordultak hozzá az utolsó pillanatig!
Püspök atya és István atya által celebrált gyászmiséért
pedig a Jó Isten áldja meg őket!
Köszönet továbbá Mindenkinek, aki gyászunkban
osztozott!
Arnold Marika és családja

Nagymaros

November 14. 9 óra
Ciróka
rendszeres zenés mondókás foglalkozás 1-3 éves
korig
November 16. 20 óra
Sramli parti
A Wildenrosen Táncegyüttes szervezésében
A belépőjegy ára: 1500 Ft, pártoló jegy: 1000 Ft
November 23. szombat 20 óra
Polarys együttes nosztalgia estje
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, az est napján
szabad helyek függvényében 1800 Ft
November 29. péntek 18 óra
Harmonika szerelmesei
magyar, olasz, sváb, szlovák, balkán dallamok szólalnak meg klasszikus és könnyed stílusban az ezer
arcú harmonikán.
A jegyek ára elővételben 1.400 Ft,
az előadás napján: 1700 Ft
Bővebb információ: Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Nagymaros, Fő tér 14. Tel.: (27) 354 243,
Facebook: www.facebook.com/nagymarosikonyvtar/

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
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: 9-10 között gyógyszerek és
tápok átadása, rendelés 10-12 óráig
Rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel fogadom
betegeimet, végzem a műtéteket, kiszállást vállalok.

www.kutyakanyar.hu • marosvet75@gmail.com

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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Börzsönyoptika - Király u. 6.
NOVEMBER 9-ÉN ÉS 23-ÁN,
szombaton ingyenes látásvizsgálat!
előjegyzés szükséges!
A LÁTÁS HÓNAPJA
MEGHOSSZABBÍTVA DECEMBER 20-IG

50% KEDVEZMÉNY a keretből és
30% KEDVEZMÉNY a lencséből

Továbbra is az üzletben mindennemű rövidáru, tű, cérna,
hímző, kötő fonalak, gobelinek, szalagok kaphatók!
Az üzlet nyitva tartása:
kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, du. 14-16.30-ig,
péntek 10-től 12-ig
Szombaton csak a szemvizsgálatra tartok nyitva!

Előjegyzés: 06-30/916-0889
Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos

FEKETE & FIA
Szállítás,
gépi földmunka
Tel.: 06-20/934-2069
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KARSÁN - EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és
INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak,
ágykeretek, paplanok,
párnák
Gyermek ágynemű garnitúrák
és huzatok kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás és festés,
ékszerjavítás és készítés!
A

®

új termékei kaphatók!

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

Nagymaros

