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Száz éve írták alá
hazánk halálos ítéletét
Száz éve írták alá hazánk halálos
ítéletét, száz év alatt már négy generáció nőtt fel, határokon innen
és túl - emlékeztetett beszédében
Móor Györgyi, a Nagymarosi Jobbik szervezetének elnöke a június
4-én megtartott megemlékezésen.
Heinczinger Balázs polgármester arról beszélt, hogy a szerződés

aláírása minden magyar számára a
gyász napja, a közös fájdalomé és a
közös emlékezésé.
- Trianon már száz éve felfoghatatlan és érthetetlen az igazságtalanság, amit ez az egy szó minden
magyar számára jelent. Nevezzük
tragédiának, örökségnek, vagy
bárminek. Trianon említése a

mai napig a mellkasunkba szúr mondta.
Vajon, hogyan hat ránk, a száz
éves trianoni évforduló - tette fel
a kérdést Kosztra Gábor képviselő,
történelem tanár.
- Mi jut eszünkbe, milyen érzéseket vált ki belőlünk? Belőlem fájdalmat és gyászt. Hogyan is lehetne másképp, mikor nagyapának öt
éves korában kellett elhagynia szülőföldjét, mivel dédapám magyarnak vallotta magát - emlékezett
vissza. Hozzátette: Trianon feldolgozatlan traumája nemzetünknek
és ezért hat sokkal mélyebben még
száz év távlatából is.
A rendezvény végén a jelenlévők
megkoszorúzták az országzászlót
és elhelyezték az emlékezés virágait.
A megemlékezésen közreműködött Heinczinger Miklós zenével és
dallal. (Fotó: duanakanyarhirek.
hu)

Dunakanyar Kincse Ingatlaniroda
Keresünk – kínálunk:
Grécs Gábor
Családi házakat, nyaralókat, telkeket
+36-30/953-2008,
Szolgáltatásaink:
H-2626 Nagymaros Tégla utca 17.
Ingatlanközvetítés
www.dunakanyar-kincse.ingatlan.com
Értékbecslés
grecsgabor@gmail.com
Ingatlankezelés
Jogi tanácsadás és ügyintézés
Épületenergetikai tanúsítvány készítés
Enteriőrtervezés
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A várost érintő polgármesteri döntések
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a
katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított
jogkörben eljárva, a következő döntéseket hozta
az elmúlt hónapokban:
 A 2466-8/2019/
HERMAN számú Támogatói Okirattal rendelkező
nyertes pályázat megvalósítása során a Nagymaros,
zártkerti 1123 7 /1 hrsz-ú
telek adásvételi szerződésének elkészítésével a Maurer-Morvai Ügyvédi Irodát bízza meg, megbízási
díj 60.000 Ft. Engedélyezi
az adásvételi szerződés
megkötését és az eljárási
költségek kifizetését. Engedélyezi a telek vételárának kifizetését.
 A 2466-8/2019/
HERMAN számú Támogatói Okirattal rendelkező
nyertes pályázat megvalósítása során a pályázatban
szereplő Latorvölgyi út
felújítására a beérkezett
árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot Fekete Zsolt egyéni vállalkozó
adta, ezért a vállalkozói
szerződést Fekete Zsolttal
köti meg.
A Fekete Zsolt egyéni
vállalkozóval kötött vállalkozói szerződés a határozat mellékletét képezi.
Érintett te1ület: Latorvölgyi út 1257Hrsz-11347
Hrsz. utak. Az érintett útszakaszokon az út nyomvonalának és profiljának
rendezése és javítása gépi
földmunkával, cserje irtás, fakivágás. A rendezett
területen útalap elkészí-

ló munkálatokra bekért
MGszaki ellenőri pályázatra, ZRC.Ketler Kft.
(Budapest 1239. Horgászpart 115) ajánlata a számunkra a legmegfelelőbb,
ezért Ketler Miklós műszaki ellenőrrel köti meg a
szerződést.
Ketler Miklóssal megkötött vállalkozói szerződés a határozat mellékletét
 A 2466-8/2019/ képezi.
HERMAN számú Támo A PM_ONKORgatói Okirattal rendelkező
nyertes pályázat megvaló- MUT __2018/50 számú
sítása során a pályázatban Rákóczi út felújítása című
szereplő Mák utca felújítá- nyeties pályázat keretein
sára a beérkezett árajánla- belül megkötött vállalkotok közül a legkedvezőbb zói szerződés 5.1 pontjáajánlatot Bálványfa Kft. nak első mondatát módoadta, ezért a vállalkozói sítja az alábbiak szerint:
szerződést a Bálványfa „A Vállalkozó a munkaterület átvételétől számíKft¬vel köti meg.
A Bálványfa Kft-vel kö- tottan a közös helyszíni
tött vállalkozói szerződés felmérés során egyezteteta határozat mellékletét ké- tek szerinti 2020. május
29. napjáig köteles hiánypezi.
talanul, és hibátlanul elA határozat mellék- végezni, és a Megrendelőletét képező szerződést a nek átvételre felajánlani a
Kerékpár út 0+694-5+851 munkát."
Felkéri a Complexpe1i
km szelvények közötti
szakasz karbantertásról a Infonnatikai és Tanácsadó
Magyar Közút Nonprofit Kft-t a vállalkozói szerződés módosításának aláíráZrt.-vel aláírja.
sát követően az EK-rend Egészségház kül- szerbe történő feltöltésére.
ső, belső felújítására nyert
 Nagymarosi Piac
pályázati forrásból (BM,
Magyar falvak) megvaló- újranyitásával kapcsolatsuló munkálatokra bekért ban különleges intézkeMűszaki ellenőri pályá- déseket vezettek be a járzatra, közbeszerzési doku- ványügyi veszélyhelyzet
mentáció összeállítására fennállásának idejére:
A piac területén 7-9-ig
ZRC. Ketler Kft. (Budapest 1239. Horgászpart csak 65 év feletti vásárlók
115) ajánlata a számunk- tartózkodhatnak.
A piac te1ületén minra a legmegfelelőbb, ezért
Ketler Miklós műszaki denki számára kötelező
ellenőrrel köti meg a szer- egészségügyi arcmaszkot
vagy szájat és orrot eltakaződést.
Ketler Miklóssal megkö- ró kendő viselése.
tött vállalkozói szerződés a
Az árusok számára köhatározat mellékletét képezi. telező a kézfertőtlenítő
használata minden, kész Rákóczi út felújí- pénzzel történő érintketására nyert pályázati for- zést követően.
Az árusítóhelyeket, aszrásból (BM) megvalósutése, zúzalék (bontásból
származó osztályozott beton darálék) beépítéssel,
hengerelés, vízáteresz beépítése. A munkálatokat
a Vállalkozó folyamatos
egyeztetés mellett végzi, a
rendelkezésre álló anyagmennyiség erejéig.
Díjazás 4 millió 500
ezer forint bruttó összeg.

talokat, pavilonokat úgy
kell elhelyezni, hogy azok
között legalább 1.5 m távolság legyen.
A vásárlók sorban állás
és közlekedés közben kötelesek 1.5 m távolságot
tartani egymástól.
A nem közműves
szenyvízszállításra vonatkozó 2020.febrnár 25-ei
képviselő testületi döntés
értelmében kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
A nem közműves szenynyvízszállításra új pályázatot ír ki, a pályázati felhívást 2020. május 19-én
jelenteti meg.
 Vállalkozási szakkivitelezési szerződést köt
Jeszenszky Tibor egyéni
vállalkozóval a Nagymarosi
Napköziotthonos
Óvoda Elsővölgy utca 2.
szám alatti telephely a határozat mellékletét képező
árajánlatban foglalt gázfűtés kiépítési munkára.
A kivitelezési munkákra a pénzügyi fedezetet
a „Beruházáson" belüli
költségvetési átcsopo1iosítással biztosítja.
 Megrendeli a Szathmári Kft.-től (1164 Budapest, Vidámvásár u.
36.) az Elsővölgyi úti
óvoda gázfűtés kiépítéséhez szükséges gázkazánt
és hőcserélőt, e határozat
mellékletét képező Megrendelőben foglaltak szerint.
A beszerzésre a pénzügyi fedezetet a „Beruházáson" belüli költségvetési
átcsoportosítással biztosítja.
 Nagymarosi Piac
Működési Rendjét az
alábbiak szerint módosítja:
A 14. pont a következő
mondattal egészül ki: „A
villamos energia használatának díja 500 Ft/nap.”
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Facebook oldal indult Nagymaros
közösségi tervezéséért

"A napokban elindítottam a "Közösségi Tervezés - Nagymaros" oldalt is. Ez a
felület számomra konkrét döntések előkészítésében és meghozatalában jelent majd
segítséget, ezért kérem, hogy ezen az oldalon csak az általam megjelölt témákban
szóljanak hozzá, tegyenek javaslatot" írja Heinczinger Balázs polgármester.
A Közösségi Tervezés oldal mindig
fix, előre megadott témakörrel, fejlesztéssel vagy kérdéssel fog csak foglalkozni.
"Az itt felvetett témákat ez alapján tudom majd kellő alapossággal és felkészültséggel polgármesterként előterjeszteni a
bizottsági, illetve a testületi üléseken, a
lakosság igényeit figyelembe véve."
Fontos, hogy minél több nagymarosi
csatlakozzon az oldalhoz és kövesse azt!
"A nyilvánosság és átláthatóság fontos
dolog, a csoport munkájában résztvevőktől megfontoltságot, komolyságot követelő
feladat. Elengedhetetlennek tartjuk ezért,
hogy az egyes vélemények megfogalmazói
minden esetben tisztelettel viseltessenek
egymás iránt!
Szeretnénk, ha itt konstruktív beszélgetések, egymás tiszteletén alapuló tárgyilagos viták lennének, ha jó érvek ütköznének, de veszekedésnek és intrikáknak,
egymás bántásának nem akarunk teret
adni.
Alkossunk, érveljünk ötletek mellett
vagy azokkal szemben, tegyük jobbá a jó
elgondolásokat és világítsunk rá azokra
a hibákra, melyek következményei talán
nem lennének szerencsések!
Közösségi tervezéssel lakóhelyünk
szebbé, közösségünk együttműködőbbé
és összetartóbbá tehető! Hívjuk meg a
csoportba mindazokat a helyben élő ismerőseinket, akik tehetségükkel, megfontoltságukkal vagy éppen lényeglátásuk,
lokálpatriotizmusuk okán arra méltóak
lehetnek!
Dolgozzunk együtt Nagymarosért" írja
A csoport munkája nyomán megfogalmazódó, a tervezés során megvitatott
ötletek, ajánlások és javaslatok segítséget

és iránymutatást jelentenek majd a város
választott vezetőinek. Olyan valóban civil kezdeményezést indítottak ezzel útjára, melynek célja minden, a városért
tenni akaró jó szándék összefogása.
A közösségnek bárki tagja lehet, aki
Nagymaros város hivatalosan bejelentett
lakosa.
"Enyhült a járvány. Eljött az ideje,
hogy ismét közös céljainkról és terveinkről, majd azok megvalósításáról beszéljünk: a közösségi tervezés általam korábban önöknek ígért, a járvány miatt sok
egyébhez hasonlóan késedelmet szenvedett lehetőségét szeretném ezennel, némi
késedelemmel ugyan, de választási ígéretemhez hűen biztosítani a városnak.
Két különböző kérdéscsoportban fogunk közösen gondolkodni.
Egyrészt a jövőt érintő, nagyobb horderejű városfejlesztési kérdésekben, illetve
olyan kisebb, napi ügyekben melyek folyamatosan adódnak.
Ilyennel indul az új oldal. Kérem, és
várom az önök ezekkel kapcsolatos meglátásait és véleményét! Ezekben a dolgokban hozhatunk döntést együtt első ízben!
Reményeink szerint gyorsan kialakul az
ügymenet, ami az önkormányzatot úgy
segíti, hogy közben az Önök igényeit és
megelégedését szolgálja" - írja a városvezető.
Az első téma is felkerült már az oldalra: a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
kérdése - mellyel kapcsolatban várják a
lakosok javaslatait.
A Magyar utcai hulladéküveg gyűjtősziget megszűnik, mert a vasútállomás
felújítása során lépcsősor és lift kerül kialakításra. A kérdés: hova helyezzék át a
hulladékgyűjtő szigetet?
Az áthelyezés mellett felmerült egy
másik megoldás lehetősége is, mely szerint minden szelektív hulladékgyűjtő
helyet megszüntetnének, és egyetlen átvevőpont kerülne kialakításra a temető
szomszédságában, a Maros Kft. telephelyén. Ezzel kizárhatnák azt, hogy utcák
rendezetlenek és itt-ott szemetesek legyenek - írják.

Kedves Nagymarosiak!
Az alábbiakban szeretném tájékoztatni
Önöket a jövőbeni kommunikációmmal
kapcsolatban.
Városunk polgárai számos csoportba
szerveződve beszélgetnek és mondják el
véleményüket közös dolgainkról az internet, leginkább a Facebook fórumain. Ez
utóbbin már több nagymarosi csoport működik a közösségi élet örvendetes jeleként.
Ezeken a fórumokon szinte naponta fogalmazódnak meg, nekem szánt kérdések.
Sajnos a különböző csoportokban, naponta nagy számban megjelenő posztok
követése polgármesteri kötelezettségeim
és egyéb elfoglaltságaim miatt nem megoldható. Napi több órát venne igénybe, ha
minden csoportban minden posztot követnék.
A lakossági kérdéseket továbbra is fontosnak tartom, nem szeretném ezeket
megválaszolatlanul hagyni, de a kezelhetőség érdekében kénytelen vagyok a lakossági kommunikációt ezentúl meghatározott
helyeken folytatni.
A jövőben kizárólag az alábbi formákban fogom Önökkel tartani a kapcsolatot,
ahol választ kaphatnak kérdéseikre.
• Fogadóóra
A fontos személyesebb ügyek megbeszélésére jó lehetőséget biztosít továbbra is
a polgármesteri fogadóóra, mely kifejezetten ezt a célt szolgálja! Éljenek vele!
• Hivatalos formában
Ha valamit hivatalosan, azaz a közigazgatási törvényeknek megfelelő formában
szeretnének tudatni velem vagy így kívánnak kérdésükkel élni, akkor azt írásban
postai úton küldjék el vagy személyesen
adják le a hivatalban.
Lehetőség van továbbá e-ügyintézésre (ügyfélkapun keresztül) is, így minden
esetben hivatalos választ kapnak.
• Weboldal
A közérdekű információk továbbra is
elérhetők lesznek a www.nagymaros.hu
városi weboldalon. Igyekszünk ezeket az
információkat folyamatosan frissíteni, aktualizálni.
• E-mail
Kérdéseiket, észrevételeiket megírhatják
a kozugyek@nagymaros.hu email címre is!
• Facebook
Mostantól polgármesteri beszámolóim
a fent leírt okok miatt kizárólag a
„Nagymaros Város Önkormányzata”
Facebook csoportban lesznek posztolva.
Kérem, csatlakozzanak a csoporthoz és
itt kövessék a várossal kapcsolatos témákat!
https://www.facebook.com/nagymarosvaros/
Természetesen a helyi újságban továbbra
is olvasható lesz mindaz, amit az online oldalakon írok.
Heinczinger Balázs
Polgármester

Nagymaros

5

Ötvenedik házassági
évforduló az online térben
Szeretettel meghívjuk házasságkötésünkre a Nagymarosi
római katolikus templomba,
melyet 1970. május 16-án tartunk - valahogy így hangozhatott a meghívó Ivor András
és Osváth Anikó esküvőjére 50
évvel ezelőtt. Aki ismeri őket
tudja, hogy hűségük azóta

töretlen, egymást kiegészítve
szép párost alkotnak.
Aranylakodalmukra már
év elején készültek, de sajnos
a koronavírus járvány miatt
nem ünnepelhettek barátaikkal, ismerőseikkel, hanem
szűk családi körben töltötték
el házassági évfordulójukat.
Azaz ők úgy gondolták,
hogy majd így töltik, de lányaik, Krisztina és Andrea másképpen gondolták. Szervezésbe kezdtek.
Május 16-án egy autó érkezett az Ipolysági utcába, hogy
fotózásra vigye a párt. A képeket természetesen lányuk készítette róluk. A templomnál
érte őket az első meglepetés,
ugyanis két koszorúslány (ba-

rát) is várta őket, akik énekszóval fogadták az ifjú párt.
Amíg készültek a képek,
otthonukban családjuk rendezte be a színteret. A bejáratnál régi fotókat helyeztek el,
feldíszítették a házat. Amikor
András és Anikó hazaértek
családjuk fogadta őket. Ám

Júliusban a Zöld Hídnál
ismét lehet kérni a
házhoz jövő lomtalanítást

A korábbi gyakorlatnak nem rendelkező ingatlanmegfelelően a lakosság- használók nyújthatnak be.
nak lehetősége van évente Ezt megtehetik elektroniegy alkalommal két köb- kus úton, vagy a cég ügyméter lomhulladék térí- félszolgálatán keresztül.
tésmentes elszállíttatására.
Az
igénybejelentések
A lomtalanítást igényelni beérkezését
követően
kell és előre egyeztetett a szolgáltató időpontot
napokon történik. A ko- egyeztet az igénylővel a
ronavírus-járvány miatt a lomtalanítás várható időszolgáltató által korábban pontjáról. Nagymaros esefelfüggesztett igénybeje- tében az igénylés július 13.
lentési lehetőség ismét el- és augusztus 21. között adérhető.
ható be, a kért lomtalanítás
A lomtalanítást végző teljesítésének várható időZöld Híd B.I.G.G. Non- pontja július 27-től szepprofit Kft. tájékoztatá- tember 5-ig.
Részletes ismertető a
sa szerint július 13-tól
a nagymarosi polgárok www.zoldhid.hu/kozszolszámára ismét beadható galtatas/lomtalanitas ola lomtalanítás iránti kére- dalon olvasható, további
lem. Igénylést kizárólag a információkért a Zöld
közszolgáltatásban nyil- Híd B.I.G.G. Nonprofit
nem csak ennyi volt a meg- vántartott és szerződött, Kft. ügyfélszolgálatát kelepetés. Ilyenkor illik újra közüzemi díjhátralékkal ressék.
hűségesküt tenni, melyet szíTisztelt Ügyfeleink!
vesen vállalt el dr. Beer Miklós nyugalmazott püspök, aki
A Nagymarosi Polgármesteri Hivatal a bejelentes@
online jelentkezett be és adta
nagymaros.hu e-mail címen fogadja hivatalos hatóössze újra a párt. A barátok,
sági ügyekben bejelentéseiket.
rokonok pedig szintén bekapcsolódhattak ebbe az örök
pillanatba a digitális téren keresztül.
Én már régóta ismerem
Andrást és Anikót, irigylem
összetartásukat.
Szeretnék
nekik az újság hasábjain keresztül is további szép, egészségben együtt töltött éveket
kívánni! Remélem a következő jeles évfordulót már együtt
ünnepelhetjük meg!
Furucz Anita

Ötvenöt éve együtt
Ötvenöt éves házassági évfordulójukon, mely
május 29-én volt, köszöntjük és gratulálunk Kellner Antal és Kellner Antalné született Mészáros
Rózsa Györgyinek. Jó egészséget a továbbiakra is,
és szép boldog napokat kívánunk Györgyiéknek
a Diófa utcában.
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A nagymarosi iskola hírei

Hősök különböző
színtereken
A digitális távoktatás nehéz helyzet elé állított
Mindenkit, pedagógusokat, tanulókat, szülőket
egyaránt. A pedagógusok
nem voltak jártasak ilyen
szinten a digitális tananyagokban. Maximális
segítőkészséget tapasztaltunk tantestületen belül
és más településen tanító kollégáinktól is. Egyre
jobban
belerázódtunk,
már nem hangzott annyira
idegenül a Google Meet, a
wordwall, a redmenta és
sok hasonló oktatást segítő felület. Viszont rengeteg
energiát és időt vett igénybe a megfelelő módszerek
felkutatása, megismerése,
alkalmazása, a feladatok
kikeresése, a sok javítás…
stb.
A kapcsolattartás is nehéz így, mert a személyes
találkozáshoz
voltunk
szokva. Nagy élmény volt
mindannyiunk számára,
amikor először láttuk és
hallottuk egymást a Meeten. Azóta sok online értekezleten és tanítási órán
vagyunk túl, és a nehézségek ellenére kezdjük megszokni, megszeretni…
Kollégáink erőn felüli,
maximális munkáját ezúton is köszönjük!
A gyerekeknek sem volt
egyszerű. Még azoknak
sem, akik megszokták a
számítógép használatát.
Önállóan kikeresni, hogy
mi a mai tanulnivaló, átolvasni, megírni, lefényképezni, beadni… Rengeteg kitartó munka van
mögöttük! Nekik is kijár
a dicséret! Néhány tanulóval adódtak nehézségek, de mindegyiküknél

folyamatosan kerestük a
megoldást, hogy hogyan
tudunk nekik segíteni.
Többen kaptak számítógépet használatra, melyet
ezúton is köszönünk a felajánlóknak!
És végül, de egyáltalán
nem utolsósorban a szülők
helytállása is példaértékű
volt ebben az időszakban.
Maximálisan
segítették
gyerekeiket. Nem könnyű
tanulni órákon át a gyerekekkel otthon, és közben
ott van a kisebb testvér, a
házimunka, a saját home
office vagy még nehezebb,
amikor a szülőnek dolgozni kell menni, ki vigyáz
a gyerekre, ki tanuljon
vele… Köszönjük a szülőknek az odafigyelést, a
rugalmasságot, az együttműködést!!!
A legtöbb helyen ilyen
sokat még sosem volt
együtt a család. Kívánjuk,
hogy az együtt töltött idő
pozitívan hasson a családokra, erősítse az összetartozás jó érzését.
Mindenki Hősnek érezheti magát, aki a saját szerepében megtette, amit a
helyzet kívánt Tőle.
A tanév zárásával, ballagással és az ügyelettel
kapcsolatos információkat
folyamatosan az osztályfőnökökön keresztül fogjuk
eljuttatni a tanulókhoz és
a szülőkhöz. Ha bárkinek
kérdése van, forduljon
hozzánk a szokásos elérhetőségeken.
Ennyire talán még sosem várta senki a nyári
szünetet. Mindenkinek jó
pihenést kívánunk!
Zoller Csabáné
igazgató helyettes

Selényi Vilmos

Várkonyi-Nickel Róza

Zolller Panni

Nagymaros
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Karantén-alkotások: Jó játék a papír
Ha nehéz körülmények között kell érdekeset, szépet alkotni, mindig előveszem
a papírt. Mostani helyzetünkben kevéssé
lehet bravúros megoldásokkal élni technika órán. Ezért hívtam segítségül az
origamit.
Annyi ötletet lehet meríteni manapság különböző oldalakról, és ráadásul
sokféle tananyaghoz illeszthetőek az
origami alkotások.

Én felhasználtam anyák napi ajándékhoz, a Madarak, fák napjára, állatkerti szöveg feldolgozásához, vagy csak
úgy, fiús-lányos játékokhoz. A gyerekek
szívesen ki is próbálták a technika órára
elküldött ajánlásokat. Segítségükre voltak az oktató videók, amelyek világosan,
lépésről lépésre mutatták a hajtogatás
menetét.
Nagyon büszke vagyok másodikos

osztályomra, mert nagy lelkesedéssel
küldik a remekműveket. Már egy egész
kiállításnyi anyagot gyűjtöttünk össze!
Mindenkinek csak ajánlani tudom
ezt a szép ősi japán technikát, melynek
segítségével sok-sok sikerélményhez juthatnak a gyerekek egy darab papír által
és a karantén napjaira is biztosított egy
kis mosoly a kicsik és nagyok arcán.
Borsos Erika

8

Német önkormányzatunk,
bár visszafogottan, de
változatlanul működik
A hónap történései a
karanténos időszakban
Örömmel tájékoztatom a nagymarosiakat, hogy ismét volt értelme a szülők
és a német önkormányzat együttműködésének.
2020/2021 tanévben már a negyedik
alsó tagozatos osztály indul német nemzetiségi osztályként. A karantén miatt
a beíratás előtti nyílt szülői értekezlet
helyett az általános iskola vezetésének
együttműködésével online sikerült kapcsolatba kerülnünk a szülőkkel, akik
megértették az előnyeit a nyelvi oktatásnak. 2013. óta a törvényi lehetőség beindításával többszöri nekifutásra, de már
egyértelművé kezd válni a nyelvterület
ismeretének fontossága. Főként a legfogékonyabb korban, amikor még játékos
keretek között van lehetősége a gyermeknek iskolai órakereten belül (nem
különórán) a német nyelv megismerésére. A nyelvi osztályoknak sem hátrány a Német Önkormányzattal történő
együttműködés, hiszen támogatjuk az
őket, amiben tudjuk és amire szükségük
van. Köszönjük a szülőknek, tanároknak
a jó döntést, és a sikeres továbblépést,
együttműködést, a jövőben is számítva
egymásra.
Időközben megtörtént a 3/a német
nemzetiségi osztály támogatása is 40.000
forint összegben. Együttműködésünk
értelmében tavalyi évben 500 ezer forin-

Vidám évnyitó az elsősökkel. A legelső induló nemzetiségi osztály 2016-ban

Nagymaros
tért megvarratott táncruhák kihasználtságának céljából svábtánc (polka) betanítására biztosítjuk az összeget.
Tájházunk sem maradt gazdátlanul,
bár a karantén miatt csak visszafogottan tehettük a dolgunkat. Megtörtént
a fészer felépítése, a ház, az udvar tavaszi nagytakarítása virágosítása. Továbbá a beköszöntő táblák és az Ulmi
skatulya virágosítása is, melynek azóta
is a gondját viseljük. Sajnálatos, hogy
minderre csak az idős korosztálynak
van gondja, és bizony most a korlátozás alatt nyomatékosabban éreztük
az ifjabb segítség hiányát. Köszönet a
segítőknek: Együdné Gräff Éva, Brücklerné-Borika, Fadgyas Ilona, Hetényi
Andrea, Jaics Bálint és Ivor András.
Május 26-án Tv felvétel és interjú
volt a Tájházban. Ez azért is fontos hír,
mert mindezidáig nem kaptunk lehetőséget, hogy bemutathassuk a városunk-

ban található örökségünk házát, mely
az elmúlt idők életvitelét, használati
eszközeit szemlélteti, továbbá közösségi házként is működik-működhet.
Jelenleg a NEMZ-BER-20 elnevezésű a „Nemzetiségi célú beruházási
és karbantartási tevékenységek” című
2020. évi,- a kormány által meghirdetett költségvetési támogatás pályázatán
dolgozunk. A Tájház működtetéséhez
folyamatos beruházás szükséges. A bejárat teljes hosszát fel kell újítani, térkövezni, ugyanúgy a fészer alatt is. A bekerülési költsége az 1,5 millió forintot
is meghaladja. Karbantartást igényel
(festés-parkosítás) az Ulmi skatulya és
a beköszöntő táblák is.
Következő megvalósulásra kész
tervünk „Iparosok, mesteremberek
életművei” címmel egy újabb tárlat,
gyűjtemény a Tájházban. Reméljük
szeptemberre bemutathatjuk a nagyközönségnek. Addig is kérjük, várjuk a kisiparosság tevékenységéhez kapcsolódó eszközöket, relikviákat. Köszönettel:
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök

Nagymaros
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A nagymarosi találkozó nem maradt
el, csak átköltözött az online térbe

FOGÁSZATI
információk
Mostantól teljes körű fogászati
ellátást nyújt dr. Bíró Géza fogorvos, melyre a telefonos bejelentkezés célszerű. Telefonszám:
27/354-401.
Nagymarosi lakcímkártya
és TAJ kártya szükséges az ellátáshoz, aki ezekből bármelyiket
nem viszi magával, vagy nem
érvényes, azt nem tudja ellátni,
csak privátban. A rendelés utolsó órájában kezdik el a fokozott
takarítási, fertőtlenítési és sterilizálási eljárásrend végrehajtását
a vírus miatt, ilyenkor a betegek
már nem tartózkodhatnak a
váró részben.

Eladó:

Ilyen még nem volt, s reméljük, ha ismét lesz is, nem egy
rossz emlékű vírusjárvány
miatt – fogalmazott egy váci
középiskolás, aki sok társával együtt részt vett az elmúlt
hétvégén megtartott Nagymarosi Ifjúsági Találkozón.
A katolikus egyház immár
hagyományos rendezvényének általában a plébániaudvar szokott helyet adni, most
azonban a résztvevők mobiltelefonok, laptopok, tabletek,
vagy éppen asztali számítógépek előtt gyülekeztek, hogy a
programokon részt vegyenek.
Merthogy az idei találkozót online tartották meg. A
május 23-i rendezvényen az
internet segítségével többek
között a világ különféle tájain
misszióban szolgáló magyarok beszámolóit is közvetítették.
Az egyházmegyei honlap részletes beszámolójából
kiderül, hogy a szervezők
már húsvét előtt meghozták a döntést, hogy a tavaszi
Nagymaros nem marad el,
hanem online rendezik meg.
A technika segítségével több
internetes felületen is be lehetett kapcsolódni a rendezvény
programjaiba. Az első online
Nagymaros a szokásokhoz híven reggel 9 órakor kezdődött
a napindítóval, a nagymarosi
plébánia Laudate zenekarának közreműködésével.
A különös helyzet különleges hozzáállást igényelt.

Dobszay Benedek ferences
szerzetes a napindítóban például elmondta: a nagymarosi
találkozó, amióta létezik, egyszer sem maradt el, s most
online valósul meg, „kifejezve
hitünket, reményünket, hogy
velünk van az Úr”. A szerzetes
arra kérte a fiatalokat, hogy
az online imafalon fogalmazzák meg kéréseiket, imaszándékaikat, amelyeket majd a
nap végén Erdő Péter bíboros
belefoglal a szentmisébe.
A Nagymarosi Ifjúsági Találkozók jellegzetes programja a Kárpát-medence minden
tájáról érkező fiatalok, csoportok köszöntése a plébániakertben. Ezt a mozzanatot
helyettesítette a napindító
utáni körkapcsolás, amelybe
számos egyházmegye főpásztora vagy képviselője (szerzetes, házaspár, fiatalok) bejelentkezett, és buzdította az
online résztvevőket.
A napot Budapestről, a
Szent István-bazilika Mária-kápolnájából
közvetített ünnepi szentmise zárta,
amelynek Erdő Péter bíboros, prímás volt a főcelebránsa. A szentmisét a bíboros a
nagymarosi online találkozó
imafalára érkezett több mint
százhúsz imaszándékért mutatta be. A szertartás elején
Erdő Péter hangsúlyozta:
„Most, hogy körülöttünk fokozatosan újraindul az élet,
ne csupán újrakezdjük azt,
amit március elején abba-

hagytunk. Térjünk vissza
Krisztushoz, kérjük a Szentlelket, hogy új utakat mutasson
nekünk! Az elmúlt időszak
sok ötletet, tapasztalatot hozott, új szolidaritást fiatalok
és idősek között. Adja Isten,
hogy mindez kiteljesedjen! Az
az időszak pedig, amit most
kaptunk – én ajándéknak
tekintem –, adjon alkalmat
a lelkileg még elmélyültebb
és kiteljesedő felkészülésre a
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra!”

1 darab fürdőszobai dupla
ajtó és az ehhez tartozó ablak teljesen új állapotban, 1
darab négy kecskelábon
álló különlegesen ritka
kiskályha, samott belsővel, kis tűztérrel, valamint
felajánlanék 2 darab nagyméretű belső ajtót, mely
régifajta sváb házakban
használható elsősorban.
Érdeklődni 9-15 óráig
lehet telefonon a 06-27354-330, vagy a 06-30-32186-04-s telefonszámokon.

HÓD KFT.
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési
munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3
0 km-es vonzáskörzetéből.
Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy
kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. 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 27/354-195 telefonszámon.
HÓD KFT.
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es
vonzáskörzetében keres;
 kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező
szakembert,
 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.
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Kittenberger Kálmán nevét
viseli majd az új emlékerdő
Kismaros határában

Kittenberger-emlékerdőt telepít az Ipoly
Erdő Zrt. Kismaros térségében, az erdőben tízezer tölgy- és vadgyümölcs-csemetét ültetnek el. A Börzsönyhöz erősen
kötődő, nemzetközi hírű vadász és Afrika-kutató nevét viselő emlékerdőhöz
csatlakozik majd egy kis pihenőhely is,

ahol emlékoszlopot helyeznek el – közölte honlapján a balassagyarmati székhelyű
társaság.
Mint írják, a helyszín egy könnyű sétával elérhető az erdőgazdaság által rekonstruált Rózsakunyhótól, amelyről
Kittenberger barátja és vadásztársa, Feke-

te István író közös vadászataikat is megörökítő műveiben lehet olvasni. Az új
erdőt és az emlékhelyet a vadak károsításától kerítés védi, amelynek létesítéséhez
a területen gazdálkodó Börzsönyi Borostyán Vadásztársaság jelentős forrással
járult hozzá.
Az emlékerdőt az Egy a Természettel
Vadászati és Természeti Világkiállítás
programjának részeként és annak támogatásával alakítják ki egy hektár területen.
Az Ipoly Erdő Zrt. Magyarország
legerdősültebb táján gazdálkodik, de
kiemelten fontosnak tartja, hogy új erdőterületek létrehozásával is hozzájáruljon hazánk erdővagyonának, az erdők
szénmegkötő képességének növeléséhez
– írják. Az erdőgazdaság csatlakozott
az Agrárminisztérium Országfásítási Programjához, melynek keretében, a
2019-2020-as erdősítési szezonban több
helyszínen kezdte meg a talajelőkészítés
munkálatait és az erdősítéseket.
A társaság Bercel község határában, 14
hektáron, közel 50 ezer csemetét és 4000
kilogramm makkot ültet el ezekben a hetekben. A szakemberek kiemelt figyelmet
fordítottak arra, hogy a termőhely adottságainak leginkább megfelelő, a területen
őshonos, a térségre jellemző erdőtársulásokat hozzanak létre. Így, ezekben az erdőtelepítésekben kocsánytalantölgy-csemeték és csertölgy makkok kerülnek a
talajba. (képünkön: a Rózsakunyhó)

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
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Lépj túl a mai nap nehézségén
– segít az egyház!
Megalakult a Váci Egyházmegyei Lelki Segítő Szolgálat,
melynek létrejöttével a nagymarosi segítség megszűnt - tájékoztatta lapunkat dr. Rendessy Annamária.
A koronavírus-járvány okozta helyzet komoly egészségügyi
kockázatot jelent mindenkinek.
A Váci Egyházmegye széles
körű szakmai összefogás eredményeként ebben a helyzetben
is igyekszik az emberek mellé

állni, segítő beszélgetések lehetőségét kínálva a kétségbeesetteknek, akik elfáradtak, megterheltek – az új küldetés célja,
hogy ily módon is közvetítsék
Krisztus örömhírét. Lépj kapcsolatba velük!
Szeretnék minden korosztály
számára kinyitni a lelkigondozás internetes és telefonos kapuját, elsősorban azokra gondolva,
akiket közvetlenül vagy közvetetten megérintett a járványidő-

szak okozta érzelmi bezáródás,
szorongás, magány, közöny – és
a csüggedés.
Az érintetteket, elsősorban a
gyerekeket és szülőket az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága intézményeinek égisze
alatt nyolc pszichológus segíti,
az ifjakat az ifjúsági pasztoráció
munkatársai, a felnőtteket, időseket pedig hitoktatókból, lelkigondozókból, önkéntesekből
álló lelki segítségnyújtók várják,

akik szakmai szupervízió mellett végzik tevékenységüket.
A segítségnyújtás hétfőtől-péntekig, reggel 8 órától este
8-ig egy központi diszpécserszolgálaton keresztül működik.
A betegek hívásait pedig kórházi lelkigondozók várják a telefonoknál munkaidőben, 8-16 óra
között.
A lelkigondozás értelemszerűen térítésmentes, a kezdeményezők szeretnék, ha a rászorulók éreznék, hogy az egyház
a nehéz időben, ily módon is
mellettük van.
A beérkezett kérdéseket, üzeneteket bizalmasan, név nélkül
kezelik.
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Nagymarosi sörsiker
Márciusban tartották a IX. Házisörfőzők Nemzetközi Versenyét, ahol 228 nevezett tétel, 8 különböző kategóriában, csapott össze a házi sörkülönlegességek világában.
Czoch András - Cook a Brit sörök kategóriában lett bronzérmes, Fekete Leves nevezetű Irish Stoutjával.
Szívből gratulálunk a sikerhez!

Nagymaros

Partmentén

TRUNKю BARNABЕS ROVATA

Szalonnasütés
„Csak nem gondolod, hogy szalonnát fogunk sütni a kerti partinkon, amikor a Főnököm is eljön!”- dorongolt le
a feleségem. A Főnökéről már sok jót hallottam. Meg
sok rosszat is. Ez utóbbiból talán egy kicsit többet. A
Főnöknek nagyon kényes a gyomra, így a szalonnasütésről szó sem lehet.
Az előétel fejes saláta volt, olaj nélkül, tárkonyos
ecettel. Úgy rágtam a salátát, mint egy nyúl, de a Főnöknek nagyon ízlett.
Flekkent akartam sütni disznótarjából, de a nejem
kinézte a gasztronómiai lexikonból, hogy a zebra-húsban van a legkevesebb koleszterin. Az ABC-ben a hentesnek szeme sem rebbent, és becsomagolt hat szép szeletet. Gyanakodva kérdeztem: biztos, hogy zebra-hús?
Természetesen – mondta –, hiszen láthatja, hogy csíkos! És az árcédulán lévő vonalkódra mutatott.
Kisütöttem a zebra-szeleteket, ilyen jó cipőtalpat
még soha nem ettem. A Főnök egy kicsit húzta a száját,
de kétszer is repetázott, mert rámutatott, hogy ezzel is
segítjük a szabadságukért küzdő afrikai nemzeteket.
Desszertként müzli-tortát tálaltunk fel. Nagy sikere
volt, bár a Főnök megjegyezte, hogy ők egy kis csalánt
is szoktak rátenni díszítésül.
A lakomához – a Főnökre való tekintettel – buborékmentes ásványvizet és cukormentes üdítőket kínáltunk.
A végén a nejem méregdrága francia sajtokat is feladott,
de abból a Főnök már csak csipegetett.
Két hét múlva a Főnökék visszahívtak bennünket. A
biztonság kedvéért a vizit előtt a sarki kiskocsmában jól
bevacsoráltam, és ittam két nagyfröccsöt.
A Főnök a kapuban barackpálinkával fogadott
bennünket, majd mindenkinek a kezébe nyomott egy
nyársat, rajta finom szalonnával és hagymával. A tűz
már pattogott! Volt két demizson remek rizlingbora
is, és végén sajttal kínált bennünket. Disznósajttal...

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

Féja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„7. § (1) * Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat (a továbbiakban együtt: állatviadal). Tilos az állatviadal szervezése, tartása, továbbá az
állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon való közreműködés, részvétel, fogadáskötés.
(2) Tilos állatviadal céljára
a) állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más személynek átadni, vagy forgalmazni;
b) * építményt, földterületet vagy egyéb helyet, anyagi eszközt más személy rendelkezésére bocsátani.
(3) * Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a vadászatra alkalmazott állatnak jogszerűen történő kiképzésére, vadászaton való alkalmazására.
8. § Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat
elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.”
(Részlet Az Állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényből.)

Nemsokára forró nyár!
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 több napon át tartó kánikula az állatok szervezetét is
megviseli, aktivitásuk és étvágyuk is csökken. Ilyenkor
sétáltatás helyett inkább fürdessünk, ha nagyon igénylik,
reggel, vagy az este sétáltassuk
őket. Leginkább a hosszú, dús
szőrzetű, az északi és a rövid
orrú kutyák esetében kell résen
lenni, hiszen bundájuk is növeli
a belső hőmérsékletüket. Jó hír,
hogy egyre többen keresik fel a
kutyakozmetikusokat egy alapos nyírása.
Ne hagyják őket az autóban.
Az árnyékban lévő járműre idővel rásüthet a nap, a kutya el is
pusztulhat, súlyos büntetés jár
érte!
Hosszabb útra vigyünk vizet
és itató edényt!
Szabadságra, hétvégére utazás előtt gondoskodjunk megbízható személyről, aki a távollétében KELLŐKÉPPEN ellátja
a kedvenceit.

TAVASZI AKCIÓ

Beszéljük meg!

Ismét jó eredménnyel zárult az alapítvány tavaszi akciója.
Összesen
huszonkilenc
kutya-macska operációjához járultunk
hozzá, megelőzendő a nem kívánt
szaporulatot. Közöttük van az ideiglenes befogadónknál, Antal Mártinál
lévő négy gyönyörű cica, reméljük
megnőtt az esélyük jó gazdihoz kerülni.
Az ivartalanításokon kívül egyéb
orvosi beavatkozásoknál, gyógyszerek vásárlásánál is segíthettünk közel
kétszázezer forint értékben. Köszönjük az adományozóknak, az adójuk
egy százalékát felajánlóknak, hogy
megtehettük!

A májusi lapszámban ezzel a címmel
javasoltunk eszmecserét a Máté Facebook oldalán, arra gondolva, hogy
közösen, szorosan együttműködve az
önkormányzattal, javíthatnánk az állattartási kultúránkon. Miután nem
„égtek a telefonvonalak” néhány témakörbe gyűjtjük a tennivalókat, segíteni
a hozzászólni szándékozókat.
Az első dosszié (1.) egyértelműen
a kóborló kutyáké, velük van a legtöbb gond. 2. a kutyasétáltatás, 3. a
kijáró macskáké, a 4.-ben arról, szükség van-e szigorú házirenddel működő kutyafuttatóra. Lehet egy 5. is, az
egyebeknek.
Beszéljük meg!

KUTYASÉTÁLTATÓK!
A fő téri BOR-PIAC előtt itató van! Az állatbarát munkatársak gondoskodnak a mindig friss vízről!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Istvánffi Péter Pál és Ferenczi Tünde fia:
Noé, Lévai Antal Márk és Tarcza Eszter fia: Buda,
Kertész István és Pusz Hajnalka fia: Botond, Tenczel
Roland és Göttler Zsófia lánya: Anna.
Házasságot kötöttek: Ardai Gábor és Varga Eszter
Judit, Szupp György és Hargitai Krisztina, Bondor
Dániel és Dékány Vanda, Tóth István és Alscher Katalin.
Elhaláloztak: Naszvadi Dénes (1935), Janovics Julianna (1947), Fehér László Zoltán (1941), Ritzl
Aladár (1941), Virág Judit (1974), Sebestyén Károly
Ákos (1952).

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 • marosvet@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
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Egy hely Vác szívében, ahol
ünnepelni és lelkileg
megpihenni is lehet

K

eresztelő, elsőáldozás,
bérmálás, születésnap,
névnap, eljegyzés, ballagás, házassági évforduló,
előadás, tanfolyam, továbbképzés és nem utolsó sorban szállás – ezekre mind
igénybe vehető az Althann
Vendégház és Konferenciaközpont, Vác szívében. A
koronavírus járvány őket
is érintette, két és fél hónap
után május 25-én nyitottak
újra.
Az egyházi fenntartású
intézmény 2011 óta üzemel, a korábbi püspök, dr.
Beer Miklós álma volt, hogy
legyen egy olyan hely, ahol
akár egy busznyi embert is
el tudnak szállásolni Vácon.
Tavaly egy új részlegüket
avatták fel, a Migazzi Lelkigyakorlatos Házat nem
messze az Althann háztól,
három apartmannal, tíz kétágyas szobával, egy ötven fős
konferenciateremmel, haranglábbal.

„Mindkét helyszínen teljeskörű ellátást tudunk biztosítani, a wellnessen kívül,
minden a vendégek rendelkezésére áll” – mondja Bozsó
Zoltánné igazgató. „Három
étkezést is tudunk adni, még
az ételallergiában szenvedőknek is. Mindkét helyen kamerával felszerelt zárt parkoló is
áll a látogatók rendelkezésére” – teszi hozzá.
Az Althann ház 25 szobával, 65 férőhellyel rendelkezik, két konferenciateremmel, főzőkonyhával és

étkezővel, kápolnával, borospincével, amely nagy
népszerűségnek
örvend,
hiszen a vendégek kérésére
borkostolókat is tartanak.
A vendégház és a lelkigyakorlatos ház is mindenki számára igénybe vehető.
Családokat, biciklivel túrázókat, csillagtúrázókat, lelkileg megpihenni vágyókat
várnak, ráadásul most kedvezménnyel.
„Jöjjön el hozzánk négy
éjszakára, most csak hármat
kell fizetnie. Az elkövetkező

hónapokban számos akciót
hirdetünk majd meg, nagycsaládosoknak,
visszatérő
vendégeknek és az újonnan hozzánk ellátogatóknak” – mondja Bozsó Zoltánné. Hozzáteszi: tudnak
idegenvezetést vagy bicikli
kölcsönzést is biztosítani,
programokat ajánlani. Aki
aktívan szeretne pihenni,
annak is tudnak segíteni, de
aki a csendre, megnyugvásra
vágyik, annak is tudnak helyet biztosítani.
A vendégház már számos rendezvénynek volt
helyszíne: püspöki konferenciának,
lelkigyakorlatoknak, diákolimpiára való
felkészülésnek, orvosi és
céges továbbképzéseknek, a
Filharmónia kurzusainak,
diákcsere programoknak,
helyi cégek partnereinek
szállást biztosít, de ünnepeltek már születésnapot,
keresztelőt és számos családi rendezvényt is a ház falai
között.
A vendégház 7 fővel üzemeltetjük, az év minden
napján. A dolgozók nagy
szakértelemmel és odaadással végzik munkájukat.
„Szeretettel várjuk régi és
új vendégeinket” – mondta
végül Bozsó Zoltánné. (x)
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Börzsönyoptika - Király u. 6.

Tel.: 06-30/916-0889
TISZTELT VÁSÁRLÓK!
Az optikában a nyitva tartás egyelőre a következő:
keddtől péntekig 10-12-ig és 14-16 óráig.

LÁTÁS VIZSGÁLAT JÚNIUS 20ÁN,
SZOMBATON 1012 ÓRÁIG.
A vizsgálat továbbra is ORVOSI és INGYENES!
A vírus miatt az üzletben mindig csak egy személy
tartózkodhat, kesztyű és maszk használata kötelező.
Az üzletben folyamatos a fertőtlenítés.
Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző
arany-, ezüst horgolófonalakkal. A Piroska fonal újra
kapható fehér és ekrü színben. Kézimunka kapható!
Kötfonalak katalógusból rendelhetk!

Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos
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KARSÁN EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és
INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak, ágykeretek,
paplanok, párnák
Veszélyes fák kivágása, gallyazása,
faápolás, ágdarálás és tuskómarás
Tel.: 06-30/202-3505
e-mail: favagas1@gmail.com
web: favagas1.hu

Júniusban 20% kedvezmény!
Gyermek ágynem garnitúrák
és huzatok kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrme sz tás 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

