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Közélet
Tisztelt Nagymarosiak!
Fontos, az Önkormányzat munkáját érintő kérdésben kellett
döntést hozni a napokban.
Több mint két esztendeje vagyok Nagymaros város polgármestere. Ezalatt számtalan kihívással kellett megküzdenünk. A
hivatal eddigi működését látva személyesen tapasztaltam meg,
milyen fontos az egymást támogató szakmai muka. Városunk eddigi
jegyzőjével, Lindmayer Eszterrel kettőnk közös munkája nem hozta
meg azt az eredményt, amit én személy szerint elvártam. A
jegyzőasszonnyal ezért úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk az
együttes munkát. Lindmayer Eszter jelenleg felmondási idejét tölti a

hivatalban, helyére a Kormányhivatal helyettesítőt jelöl ki. Ezzel
párhuzamosan kiírjuk a pályázatot a jegyzői munkakör betöltésére.
A jövőben terveim szerint átalakul a munka a nagymarosi hivatalban. A sikeres pályázat után a jegyzői munkakört átvevő kolléga
munkáját aljegyző is segíti majd. Reményeim szerint ezzel gyorsabbá és pontosabbá tesszük a hivatal működését, amit minden nagymarosi polgár tapasztal majd. Lindmayer Eszter jegyző asszonynak
a város nevében köszönöm eddigi munkáját, és kívánok neki jó
egészséget és szakmai sikereket!
H einczinger B alázs

polgármester

Malenkíj robot
Január 16-án egész napos programmal emlékeztek meg a hozzátartozók és az együttérzők a 77 évvel ezelőtti tragédiáról,
amikor 396 főt hurcolt el a szovjet hadsereg január 2-tól malenkíj robotra, kis munkára a Szovjetunióba Nagymarosról. A
szentmisét dr. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök és dr. Csáki
Tibor atya mutatta be a zsúfolásig megtelt templomban.
Dr. Csáki Tibor szentbeszédében kihangsúlyozta, hogy sok minden történik az Isten akarata ellenére, de semmi sem történhet az ő
gondviselése nélkül. A megpróbáltatás az életünk része, akiket elhurcoltak, találkoztak ezzel az irgalmatlan megpróbáltatással, de találkoztak a Gondviseléssel is. Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe,
hogy azt hisszük: akadályba ütköztünk, valami nehézség állja el utunkat. A Jóistennek azonban célja van mindennel, az Ő tökéletes tervének része minden ilyen akadály. Prohászka Ottokár verse is erről szól.

Szentmise

Az együtt zarándokló csapat

2

Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.
Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.

Az égiek is a zarándokokkal voltak

2022. február – 2. szám

Nagymaros2022_02_2_Layout 1 2022. 02. 03. 16:34 Page 3

Közélet
Hol volt az Isten, miért hagyta azt a sok kegyetlenséget? tette fel a
kérdést, és tesszük ma fel elég gyakran magunk is. Ott az Isten a kereszten, ott szenvedett együtt az elhurcoltakkal és ma is ott szenved
minden megalázottal.

dr. Rétvári Bence, Heinczinger Balázs

A szentmise után Heinczinger Balázs, Nagymaros város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Személyes emlékeit mesélte
el, hiszen nagypapáját, Heinczinger Jánost is elhurcolták. Megrendítő könyvében, az „Ifjúságom ellopott évei” címűben írta le akkori
élményeit, amely ezen emléknap alkalmából kibővített formában
újra megjelent a Német Önkormányzat pályázati támogatásából. A
nagyapa által meséltekből azt emelte ki, hogy három dolog tartott
akkoriban mindenkit életben: a hite, a családszeretete és a hazaszeretete. Elbeszélésből tudja, hogy minden este közösen imádkoztak a barakkokban, mindenki a családját szerette volna még egyszer viszontlátni, ki a szüleit, testvéreit, ki fiatal menyasszonyát, feleségét, férjét,
és mindazt a sok borzalmat, amit átéltek, azt a hazájukért tették. S
amikor hazaértek, első útjuk nem haza vezetett, hanem a templomba, hogy ott adjanak hálát azért a csodáért, hogy hazaértek.
Dr. Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője megem-

Ivor Andrásné és Hetényi Andrea koszorúz

lékezett és fejet hajtott a közel egymillió elhurcolt málenkíj robotos
előtt, akiknek egyharmada orosz, ukrán földben nyugszik.
Évek óta Zebegény, Kismaros és Nagymaros együtt emlékezik
meg a közösen átélt szenvedésekről, hiszen a málenkíj robotra

ebből a három faluból egyszerre és egy térségbe, Krasznalucs, Druskovka, Sztalino városaiba vitték el a rabokat, egymást segítve élték túl a borzalmakat. Ebben az évben Nagymaros volt a házigazda. A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Ivor Andrásné elnök koordinálásával, a hivatallal együttműködve szervezték a megemlékezést. A szentmise után koszorúztak a települések polgármesterei, és a német nemzetiségi képviselők, köztük dr.Ritter Imre, az Országgyűlés német nemzetiségi képviselőjének nevében Gregor Gallai kabinetvezető, továbbá
Kál-Kápolna, Kompolt és Visegrád települések képviselői. Ezt követően
a koszorúk méltó helyükre, a temetői emlékhelyre kerültek Horváth
Dávid és a cserkészek közreműködésével.
Az ebéd után ónémet gyertyás tánccal köszöntötte a Wildenrosen
táncegyüttes a vendégeket, majd a Kittenberger Kálmán Általános és
Művészeti Iskola növendékei tartottak egy rendhagyó történelem
órát, ahol dédunokák emlékeztek vissza a dédi elbeszéléseire.
Mindeközben a művelődési házban a Gulág- és Gupvikutatók
Nemzetközi Társaságának kiállítási anyagát lehetett megtekinteni január végéig.

Kosztra Gábor és Heininger Noémi

Ezután Kosztra Gábor, a Kápolnáig tartó, három napos emléktúra megálmodója és szer vezője mesélte el, hogyan született a gondolat, hogyan lett a gondolatból tett. Hét évvel ezelőtt elképzelte,
hogy mi lenne, ha minden településről, ahonnan 1945 januárjában
elhurcolták az embereket Kápolnára, egy közös időben érkeznének
gyalog zarándokok a 2005-ben felállított emlékműhöz, hogy közösen róják le tiszteletüket az áldozatok emlékére. Ez olyan komoly
szer vezést igényelt volna, amire végül nem vállalkozott, de Nagymarosról elindult három fiatal, akiknek felmenői közül senki nem volt
érintett, de feleségeik felmenőit elhurcolták. Később egyre többen
csatlakoztak, közöttük sokan, akiknek az ősei érintettek voltak. Idővel Kismaros és Zebegény is képviseltette magát.
Az idei, hetedik túrán volt, aki végig gyalogolta a három napon
a 140 km-t, az 1500 m szintemelkedést, de volt olyan is, aki csak egyegy nap csatlakozott hozzájuk. A túra résztvevőinek egy része, Láng
András, Zoltai Dávid, Zoltai Zsuzsi, Heininger Noémi, Péntek
Attila és Halupka Gábor Nagymarosról, Horváth Gábor Budapestről, Kósa János Zebegényből, Lányi István és Krebsz
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Ádám Kismarosról beszámolt a hallgatóságnak az élményeikről
és motivációikról. A beszélgetést dr. Garai Dóra pszichológus vezette, aki arra hegyezte ki a kérdéseit, hogy miként lehet ezt a borzalmas traumát feldolgozni maguknak a túlélőknek és utódaiknak.
Heininger Noémi nagymamája iránti szeretetből járta végig a
túrát, a csodálatos időben ragyogó felvételeket készített és mutatott az
útról. Amikor végig gondolta, hogy mit érezhettek a nagymamáék, akiket az ötnapos gyalogút után bevagoníroztak és elvittek az ismeretlenbe, akkor rátört a zokogás és megértett valamit ebből a borzalomból.
Zoltai Zsuzsi arról beszélt, hogy a nagypapáját a családtagok nem ismerték meg az állomáson, amikor megérkezett három év után. Zoltai
Dávid nem ismerte már személyesen a nagyapát, és kevés történet maradt meg a családi legendáriumban, mert nem nagyon mertek róla beszélni. Itt a túrán azonban számos leszármazottól sok történetet
hallott, így személyesebbé vált az egész.
Dr. Garai Dóra
pszichológus arról beszélt, hogy aki egy ilyen
traumát átélt, valahogy
elválasztódik a többiektől, magára marad, s
akkor tudja igazán jól
feldolgozni, hogy ha
másokkal megosztja.
Hiszen a megélteket Láng András,Horváth Gábor, Zoltai Dávid
sokszor úgy fogták fel, hogy ez nem is velük történt meg. Volt-e pozitív
élmény, pozitív hozadéka ennek a borzalomnak? Kik élték túl, és kik,
miért adták fel annak idején?
Heininger Noémi arról beszélt, hogy nagymamájára úgy emlékezik
vissza, hogy egy kemény, nagyon erős asszony volt, olyan tartás volt
benne, hogy valószínűleg ez hozta haza, meg az összetartozás élménye,
hogy egymást a hullámvölgyekből sikerült kirángatni, hogy a borzalmas napokban észre tudták venni azt a kevés jót, ami aznap történt
velük, tudtak kapaszkodókat találni.
Nagyapám azért mesélte el ezeket a történeteket - kezdte Horváth
Gábor - hogy tanuljunk belőle, nekik mi adott erőt, milyen napi küzdelmeket vívtak. Ha foglalkozunk ezekkel a történetekkel, hakkor a mindennapjainkban is megtanulunk küzdeni az életért.
Volt, aki arról számolt be, hogy felmenője szintén kinn volt fogságban, és mindig arról beszélt, hogy egy Biblia keringett a barakkban, azt
véletlenül meg tudták menteni, és amikor nála volt, annál a résznél nyitotta ki, hogy mindennek megvan a maga rendeltetése. Ez a mondat tartotta életben, akkor most ennek van a rendeltetése, ezt ki kell bírni és
haza fogok menni és ez majdan meg fog erősíteni, az itt szerzett élményeim jó hatással lesznek a későbbi életemre.
Garai Dóra szerint nagyon sok túlélő arról számolt be, hogy volt
4

egy kapaszkodó mondata,
ami olyan erőt adott, hogy
valóban napról napra fizikailag gyengébben, de lélekben erősebben élte meg
a mindennapokat. Egy
mondat és a fizikai túlélés
leleményei, moslék evés,
egy fagyott krumpli, cigarettáért elcserélt kenyér
mentett meg sokakat. Nagyon sokat jelentett egyegy vidámabb természetű
fogoly, aki valami pozitívuDr. Garai Dóra
mot tudott felfedezni ebben a
pokolban. Életükkel és példájukkal hitelesítették azt, hogy nem a tárgyak a fontosak, hogy milyen erőt tud adni a lelki tartás, amire most is
nagyon nagy szükségünk van, akik jelenleg biztonságban élünk.
Kosztra Gábor a végén arról beszélt, hogy nagy élmény számára is,
hogy mennyi embert megmozgat ez a történet, hogy milyen összefogás
volt a túra alatt, hogy a holtponton lévő menetelőket hogyan tudták átsegíteni. Hiszen itt csak arról van szó, hogyha feladom, nem megyek tovább, akkor ott arról szólt, hogyha feladom, akkor meghalok. Faludy Pokolbéli víg napjaiban számos történet szól arról, hogy a lélek hogyan
mentette meg az elfáradt testet.
Mi olvasók csak köszönetet tudunk mondani Kosztra Gábornak
és Ivor Andrásnénak az egésznapos szer vezésért.
sz e
A képeket Ivor Andrea, Halupka Gábor és Szamosvölgyiné
Heininger Noémi készítették.
Az emlékmű alapkövét Nagymaros kezdeményezésére az
érintett települések közösen rakták le Zoltai Mihály idejében
és jelenlétében, majd pár évvel később Edöcsény András polgármestersége idején alakították ki a mai formáját, Varga
Csaba tervezte és Csengery János faragta. 2005.09.24-én az
összes érintett polgármesterrel közösen volt az avató.
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Emlékezni kell
Emlékezni azért kell, hogy az utódok tanuljanak belőle.
Általában nem elég sikerrel, de a szükségesség fennáll. Januárban több megemlékezés témája volt az 1945 elején a
„baráti” Szovjetunió munkatáboraiba elhurcolt áldozatok
sorsa. Kinek élete, kinek halála.
A nagymarosi deportáltak szenvedéstörténetével két könyv is foglalkozik. Az egyiket, IFJÚSÁGOM ELLOPOTT ÉVEI, Heinczinger
János írta, most az idei megemlékezésre adták ki másodszor. Közben felnőtt egy nemzedék, lépten-nyomon találkozunk velük. Türelmük, megértésük semmi, ha valami nem történik meg azonnal, káromkodásban törnek ki, a vasúti átjáró sorompóját megkerülik, de
elég pár kilométert megtenni a gyorsforgalmi úton, látjuk a felelőtlen előzéseket, hallunk a sok balesetről. Nekik kellene elolvasni a
könyvet, hogy megtudják, van más is, mint az ő elkényeztetett luxuséletük, a válogatott péksüteményekkel, hozatott pizzákkal, meleg és
divatos ruházatukkal, azonnal teljesülő kívánságaikkal.
Ilyesmit sejtett meg az a néhány fiatal zarándok, akiket megérintett az ártatlanul több évi szenvedésre ítélt velük egykorú, vagy még
fiatalabb ember. Akiknek nemcsak éhezni és fázni kellett több évig,
de közben kemény munkát és kegyetlen veréseket is el kellett szenvedniük. Nem, nem kívánom ezt senkinek, de azt nagyon is kívánom,
hogy olvassák el, gondoljanak bele és nézzenek egy kicsit magukba.
Megható és szívszorító a könyv végén az emléktúra résztvevőinek vallomása, ők levonták a tanulságot: „a poklot megjártak számára a boldogsághoz csupán három dolog kellett. Hagyma, kenyér
és szappan. Elkényelmesedett és kipárnázott világunkban sokszor
nem vesszük észre, hogy bármennyi problémánk is van, nagyszüleink szenvedéseihez nem mérhetők.” Ezért kell emlékezni!

A FÁJDALMAS ÖRÖKSÉGÜNK c. könyv 2006-ban jelent meg.
Döbrössy Mihályné gyűjtötte össze az első világháború – elég
kevés – emlékeit, majd a második világháború gazdagabb anyagát.
Ebből a korszakból több a feljegyzés, az emlék, még meg lehetett kérdezni a túlélőket, és sajnos esemény is több volt. A pokol bugyrai… a
malenkij robot. Több túlélő meséli el szívszaggató emlékeit, sok fénykép, dokumentum és a felsorolt nevek szolgálják az emlékezést. Közben eltelt 15 év, a mesélők nagy része már nincs velünk, a könyv
összeszedett adatai ezért évről évre értékesebbek lesznek.
ttm.

Dr. Buzás Ottó és szerzőtársai közös munkáját ajánljuk olvasóink figyelmébe NAGYMAROS TÖRTÉNETE 1255-2020 címmel. A
vaskos, rengeteg képpel illusztrált kötet végig kíséri az 1324-es várossányilvánítástól az első, írásbeli Marus bejegyzésétől a középkor
virágzó korszakán át a svábok betelepítésének történetét, Maros felvirágzását, majd a gyötrelmes XX. századot, annak is legnehezebb
korszakát, a málenkíj robotot, a svábok kitelepítését, majd a rendszer váltás utáni harminc esztendőt.
Nagyszerű összefoglalást kaphat településünk történetéről, a
magyar agrárgazdaság elmúlt 45 évéről, az újra várossá nyilvánítás
elmúlt huszonöt évéről, az épített környezetünk megújulásáról és
nem rejti véka alá Buzás Ottó, hogy minden álma, hogy Nagymarost
tájvédelmi körzetté nyilvánítsák.
A könyv magánkiadásban jelent meg, kapható a Fő téri Manyi
boltjában.
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Lámpás

A januári Nagymaros újságban megjelent rejtvény megfejtése: BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK.
A helyes megfejtők közül kisorsoltuk a szerencsés nyertest: MAURER MIHÁLYNÉ. Gratulálunk, Nagymaros
Város Önkormányzatának ajándékcsomagját nyerte.
A februári rejtvény megfejtői között a Sakura Cukrászda 5000 Ft-os vásárlási utalványát sorsoljuk. A megfejtéseket február 25-ig várjuk a Polgármesteri Hivatal postaládájába névvel, elérhetőséggel.

A Hatló pataknál levő vasúti átjárónál, az országúton a Dunához vezető földút előtt áll egy
szürke kőkereszt. Eredetileg az út másik oldalán állt, a Hatló pataki dűlőút kezdetén. A vasutat keresztező útrendezés miatt helyezték az út másik oldalára. A kereszt felső szára összetört, 1949-ben felújították. Fém kor pusza eredeti, a szöveg nyomtatott és írott betűkkel, mélyített keretben íródott.
DIESES KREUTZ

Ezt a keresztet

Ist von der Fundation

Heuer János és

des Johan und Heinrich

Heuer Henrik alapítvány gondozza

Heuer versorgt
és utódai
und von den Nachkommen
Heuer János és
Johan Heuer und

6

Johan Eger neu

Éger János

aufgerichtet worden

felújíttatták

Gr. Marosch 3. Mai 1868

Nagy-Maros, 1868. május 3-án

2022. február – 2. szám

Nagymaros2022_02_2_Layout 1 2022. 02. 03. 16:34 Page 7

Közélet
Jót tenni jó
Tudomásunkra jutott, hogy a
Piramis Építőház rendszeresen segít a rászorulóknak,
ezért megkerestük a cég igazgatóját, dr. Juhász Attilát, aki
készségesen állt rendelkezésünkre.
Miért érzi úgy egy ügyvezető,
hogy cégén keresztül jótékonysági akcióba beszálljon
vagy maga kezdeményezze?
Születésem óta Gödön élek,
itt alapítottam családot és itt nyitottam meg az immár 25 éves Piramis Építőház Kft. nevű építőanyag-kereskedést is. Édesapám
annak a nagymarosi tüzépnek a vezetője volt, amit ma a Nagymarosi Piramisként ismerhetnek a vásárlóink. Édesapám mellett dolgozva Nagymaroson tanultam ki a szakmát, így ezer szállal kötődöm ide
is. Számomra magánemberként is természetes, hogy amennyiben
módomban áll, segítem a szűkebben-tágabban vett lakóhelyem közösségeit – ez egy otthonról hozott hozzáállás. Cégvezetőként pedig
úgy érzem, még nagyobb a felelősségem abban, hogy a rendelkezésemre álló keretek között ugyanezt tegyem. Gödi és nagymarosi telephelyeinken dolgozó munkatársaim túlnyomó része is környékbeli, így aztán magától értetődő, hogy amikor lehetőség adódik, akkor
a Piramis-csapat örömmel kiveszi a részét a közösség segítéséből –
Marostól Gödig az egész Dunakanyarban.
Milyen természetű segítséget tud nyújtani egy építőanyag kereskedéssel foglalkozó cég?
Az évek alatt számos formát találtunk a cégszintű társadalmi szerepvállalásra. Nehéz lenne mindent összeszedni egy ilyen listán,
mert tényleg a mindennapjaink része, hogy a jó ügy mellé álljunk…
Telente hosszú évek óta tűzifát adományozunk a legrászorultabbaknak; építőanyaggal segítjük a környékbeli szociális intézményeket,

mi szállítjuk Vác és Nagymaros karácsonyfáját a főtérre. A bérelhető
földmunkagépeink is mindig díjtalanul rendelkezésre állnak, ha valamely önkormányzatnak, vagy egy helyi szervezetnek éppen segítségére van szüksége. De vettünk már részt helyi és országos futóversenyek szervezésében, anyagi- és eszköztámogatást nyújtottunk polgárőrségeknek és kulturális programoknak is. Tényleg igyekszünk
minden olyan ügy mellé odaállni, ami valódi értékeket hordoz. Ezekről cégünk facebook oldalán mindig igyekszünk is beszámolni, hátha
minél több helyi cég áll mellénk ezekben a kezdeményezésekben.
Ki segíti abban, hogy megtalálja a rászorulókat?
Az elmúlt évtizedek alatt természetes módon beágyazódtunk
Nagymaros és Göd életébe, hiszen ezeken a településeken lakunk, itt
dolgozunk, itt nőttünk fel, itt járnak iskolába-óvodába a gyerekeink.
Van egy natív helyismeretünk a települések civil és szociális szer vezeteivel, önkormányzataival, sport- és kulturális egyesületeivel és az
ott dolgozókkal. Ők pontosan tudják, hogy mely területeken számíthatnak ránk, és úgy veszem észre, hogy szívesen ajánlanak is bennünket, ha valahol szükség lehet a segítségünkre.
Ezek mellett természetesen én és a munkatársaim is „nyitott
szemmel” járunk, és ha olyan helyezettel találkozunk, ahol ki tudjuk
venni a részünket a közösségépítésből, akkor megtesszük.
Mindezeken felül pedig részt veszünk hálózatunk, az újHÁZ
Centrum „Jót tenni jó”, és az annak részeként zajló „Pöttöm Fürdő”
országos programjaiban is. Előbbi keretében általános segítésről van
szó, utóbbiban pedig óvodák pályázhatnak a fürdőblokk felújítására.
Úgy tudom, hogy állami szinten is elismerték a társadalmi
szerepvállalását.
Igen, az a megtiszteltetés ért, hogy 2021. augusztus 20-án Göd
város társadalmi életében vállalt szerepem elismeréseként Magyar
Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesültem. Abszolút nem számítottam rá és nagyon jól esett – csakúgy, mint az, hogy az elmúlt évtizedek alatt számtalan módon hozzájárulhattunk a környékbeli közösségek fejlődéséhez és olyan cégként tartják számon a Piramist,
s z e.
amelyik törődik a környezetével.

TISZTELT NAGYMAROSI LAKOSOK!
Az Önkormányzat szervezésében, telephelyünkön (2022.jan.14-15-én) lebonyolított elektronikai hulladékgyűjtés igen sikeresnek bizonyult, melynek során 2db 30m3-es konténer telt meg, közel 10 tonna „hulladékot” szállítottak el.
Ezúton szeretném megköszönni a lakosságnak, hogy türelemmel kivárták a gyűjtési napokat. Tudván, hogy annak létrejöttét többszöri
egyeztetés és több hónapos háttérmunka előzte meg az Önkormányzat részéről. Az ilyen jellegű gyűjtéseknak a legfontosabb célja az illegális hulladékok kihelyezésének megakadályozása. Éppen ezért kérek minden lakost, hogy továbbra is otthon gyűjtsék a feleslegessé
vált elektromos eszközeiket a következő alkalomig, melynek időpontját időben a lakosság tudomására fogjuk hozni.
m arsc Hall m árK ,
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Katedra
Ka lan do zá sok a zene vi lá gá ban
a 2.b osz tály ban
A Magyar Kultúra Napját rendhagyó módon egy kis kamarakoncerttel ünnepeltük a 2.b osztályban az idén. Többen is hangszeres zenét tanulnak és így a
félévi vizsgák közeledtével jó alkalom volt a közönség előtti gyakorlásra a
házi, osztályon belüli koncert.
A zene is szer ves részét képezi a magyar kultúránknak, annak ismerete nem csak
tárgyi tudással, hanem érzelmi töltettel is felvértez bennünket ebben a zavaros világban. A kis művészeink meglepő profizmussal adták elő a műveket a többiek nagy örömére. Fellépett Hoffer Anna, aki zongora játékával kedveskedett, utána Nagy Bence két
furulyadarabbal következett, végül Tóth Évi hegedűn előadott műveinek tapsolhattunk.
Az osztály többi tagja lelkesen figyelte az előadásokat, többen jelezték, hogy ők is szívesen tanulnának hangszeres zenét. Lélekemelő délelőtt volt.
s utus -j u Hász t ünde

osz tály fő nöK

Előadás az internet veszélyeiről
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét az internet veszélyeire. Minden évben elhívunk egy rendőr előadót, aki beszél a diákoknak arról, hogy hogyan kell felelősségteljesen használni
az internetet. Erre a feladatra a legalkalmasabb személy, Takács-Mlatilik Tímea rendőr főhadnagy, aki 2020-ban Az év rendőre díjat is megkapta. Évek óta járja az iskolákat. Érdekes előadásmódjával, rendőri
határozottságával nyeri el a gyerekek figyelmét. Tájékoztatja őket,
hogy hogyan tudják az internetet helyesen használni, mire kell figyelni. Két hét múlva a felelős kutyatartásról fog előadást tartani nekünk. Köszönjük a diákok nevében is!

Megemlékezés a malenkij robotról
Az utóbbi években iskolánk is részt vesz a málenkij robotra emlékező
túrán Kismarosig. A Király utcában gyülekeztünk, megkoszorúztuk az
emléktáblát. Néhány perc erejéig átgondoltuk, átbeszéltük, milyen
borzalmas lehetett ott állni, egy kis batyuval, úgy, hogy senki nem
tudta, mi vár rá. Január 16-án iskolánk is részt vett a városi megemlékezésben. A 6.b osztály egy nemzetiségi hon-és népismereti órát mutatott be. Az előadásnak kettős célja is volt: a részvételen túl üzenet a
fiatalok felé. Azok a gyerekek, akiknek hozzátartozói részt vettek ezen
a borzalmas kényszermunkán, érezzék kötelességüknek, hogy megőrizzék az emlékeket, folytassák a hagyományokat, mentsenek mindent, ami még menthető, és adják majd tovább ők is gyerekeiknek.
Azok a tanulók, akiknek nincsenek sváb gyökereik, tartsák fontosnak,
hogy ismerjék lakóhelyük történelmét. És nem utolsósorban közös a
cél: mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy ilyen és hasonló megH. c s . K.
torlás soha többé ne forduljon elő.
8
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Lámpás
31 éves a marosi karitász
Az idei évben ünnepelte a Váci Egyházmegyei Caritas megalakulásának 30. évfordulóját. Mivel a hivatalos karitász csoportok a rendszerváltás után alakulhattak csak meg, ebből
az alkalomból kerestem meg dr. Rendessy Annamáriát, aki
a marosi csoport vezetője a megalakulása óta, hogy hogyan
is volt ez Nagymaroson?
1991. január 21-én volt az első marosi összejövetel. Mi ettől a
dátumtól számítjuk a csoport működését. Érdekes módon ez korábbi dátum, mint az egyházmegyei karitász hivatalos létrejötte. Az
1991 év elején már lehetett tudni az országos karitász újra alakulásáról, de a működési struktúra még nem állt fel. Megakulásunk után
néhány hónappal tudtuk felvenni a kapcsolatot az egyházmegyei karitász első igazgatójával, Lázár Ilona nővérrel.
Hányan kapcsolódtak be a munkába a kezdet kezdetén?
Az induló létszám kb. tíz fő volt, ebből hatan ma is tagok. Ezt követően rendkívül sok változás volt, ami a létszámban is tükröződött.
Át kellett élnünk a közösségek hosszú távú működését jellemző „menetrendszerű” válságokat is. Vízió-utánpótlásra, új tagokra volt időről időre szükség. Jelenleg tizennyolc fő a csoport létszáma. Emellett
az utóbbi években társult hozzánk egy férfi akciócsoport is, akik alkalmi munkákkal segítenek, például behordják a téli tüzelőt magára
maradt, idős embernél.
Milyen típusú segítségre van a legnagyobb szükség és kinek?
Mindenkinek, aki az élet bármilyen területen szükséget szenved. Ez így nagyon merészen hangzik, de ez a kitűzött cél. Nem azt
akarja jelenteni, hogy minden problémát meg tudunk oldani, csak
azt, hogy mindenki mellé oda szeretnénk állni, aki bajba jut. Van egy
nagy leegyszerűsítés a karitásszal kapcsolatos elképzelésben, ti.
hogy ez egy „szegények” -ről szóló szer vezet. A „szegények” persze
mindig mások, nem mi magunk! Pedig jöhet az életben egy betegség, gyász vagy más veszteség, árvíz vagy bármilyen egyéb krízis,
amikor külső segítségre van szüksége annak is, aki úgy érezte eddig,
hogy biztonságban van az élete. Az idős kor is mindenkire ráköszönt! Természetesen vannak olyan hátrányos helyzetű csoportok,
akiknek gyakrabban, akár állandóan támogatásra van szükségük a
létért való küzdelmükben.
Figyelembe kell azonban venni, hogy a karitász önkéntes mozgalom, aminek megvannak a maga határai és az illetékességi területe. Csak a professzionális szociális segítségnyújtással való együttműködésben, azt kiegészítve lehet hatékony.
Az anyagi segítségnyújtás (segélyek, természetbeni adományok
és munkák) mellett fontos a lelki segítségnyújtás is. Észrevenni,
meghallgatni, együttérezni, kísérni, tanácsot adni. Ezen kívül preventiven is kell gondolkoznunk. Mindig keressük például a lehetőséget, hogy tehessünk valamit a hátrányos helyzetű gyermekekért,
hogy ne ismételjék meg családjuk rossz működésmintáját. Feladatunknak tartjuk, hogy próbáljuk a helyi közösség szemléletét is formálni elsősorban a környezet-tudatosság területén. Kevésbé gondo-

lunk bele, hogy a természet erőinek kizsákmányolása a szegénység
forrása és már most is a szegényeket érinti a legjobban. Végül munkánknak van egy szimbolikus jelentősége is: szeretnénk egy jelet
adni a reményről. Arról, hogy az ember nem magára maradt lény,
hanem a teremtő és gondviselő Isten oltalma alatt áll.
Hogy áll a hajléktalanság városunkban?
Ez az állapot nemcsak lakáshiány, hanem az ember egész egzisztenciáját a legmélyebben érintő, teljes összeomlás. Így komplex segítségnyújtásra van szükség, pl. kapcsolati krízis kezelésre. Ez pedig
már a szociális ellátás területe, amiben mi csak segítők lehetünk, hajléktalan szálló üzemeltetése egyébként tízezer fő fölötti településen
kötelező feladat. Városunkban „saját” hajléktalan pillanatnyilag
nincs, de a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy a „helyi” lakásvesztés általában 1-2 főt érint. A külterület azonban egy „sötét ló”. Alkalmi találkozások alapján sejthető, hogy többen vannak, akik tisztázatlan körülmények közt tartózkodnak ott, segítségre is lenne szükségük, de nem akarják, hogy lássuk őket. Időről-időre megjelennek
máshonnan jött hajléktalanok is (pl.egy elmebeteg fiatal lány csövezett hetekig márciusban az aluljáróban, vagy egy Szlovákiában póruljárt román fiatalember akadt itt el) - őket azzal segítjük, hogy a
megfelelő megoldást adni tudó helyre továbbítjuk őket.
Miben tudnak az olvasók segíteni?
Bármiben! A rendszeres pénzbeli adomány nagyon hasznos, de
ha valaki alkalmi munkát, szaktudást, szállítást, ügyintézést tud vállalni, az is sokat jelent. Pl.most nagy szükség lenne kisiskolások korrepetálásához heti 1-2 órás munkatársra. De a kapcsolat, a barátság,
az ima is fontos támasz ebben a munkában.
A nagymarosi karitász csoport az egyik legrégebben működő,
folyamatosan jelen lévő, a közösséget segítő, építő, nagyon összetartó szer vezet, mindenhol jelen vannak, ahol az emberek, egyének,
családok krízishelyzetbe kerülnek és segítségre szorulnak. Köszönet
érte és kívánjuk, hogy fiatalok minél nagyobb számban csatlakozzanak és önkéntes munkájukkal segítsék azokat, akik az élet bármely
területén elakadtak.
s z e.
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TEVÉKENYSÉGEINK
– Anyagi segítségnyújtás 20/450-2070
– Tüzelő program 30/350-4595
– Krízisben, katasztrófa estén természetbeni adományok
– Alkalmi munkák
– Lelki segítségnyújtás
– Mentálhigiénés programok
– Tanulási nehézséggel küzdők korrepetálása
– Természetvédelem
– Segítő beszélgetés 30/925-7438
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Lámpás
Me gú jult a Nagy ma ro si
Öre gek Ott ho ná ért Ala pít vány
Biztos vagyok benne, hogy sokan nem is hallottak róla, hogy
a városnak létezik egy ilyen alapítványa. Itt az idő, hogy bemutassam. 1995 májusában Benedek Lajosné Helga alapította. Az Öregek
Otthonában ápolták beteg édesapját 20 évig, az alapítványon keresztül
segítette az ápolást, ezzel biztosította azt, hogy ha bárki segíteni, támogatni akarja az otthont, akkor azt megtehesse. Az alapítvány célja: Nagymaroson megöregedő emberek számára saját környezetükben nyújtson szociális ellátást, szükség esetén otthont biztosítson. Támogatja a
Nagymaros Város Önkormányzata által fenntartott Gondozási Központot. Hozzájárul az intézmény működési költségeihez, tárgyi feltételeinek
javításához. Segíti a gondozás szakmai színvonalának emelését: dol-

gozók képzése, továbbképzése, ápolási- és segédeszközök beszerzése. Az alapítvány kész együttműködni minden szer vezettel, közösséggel és mindazokkal, akik a közös célok elérésén munkálkodnak.
2021. júniusban az alapítvány új tagokkal kezdte meg a munkát, új
lendülettel szeretné az eredeti célokat megvalósítani.
A régi tagoknak ezúton is hálásak vagyunk és köszönetet mondunk,
nyugdíjas éveikre jó egészséget kívánunk.

Új tagok: Illésné Zoller Rita elnök, Szikriszt Ágnes elnökhelyettes,
Konczné Bulyovszki Helga titkár, Török Erika, Dr. Beer Miklós tagok.
Az új tagok az alapítványi célokkal egyetértve elsőként feladatuknak
tűzték ki, hogy az újonnan felépített, tetőtéri szobákba légkondicionálót szereltessenek be. A nyári hőségben időnként 35-40
fok is előfordult, ami elviselhetetlenné tette az itt élők életét. Az erre
szükséges anyagiakat pályázati forrásból, illetve adománygyűjtéssel
szeretnék megoldani. A további céljaik között szerepel, hogy segítsék
a Gondozási Központ bővítését, hiszen óriási igény mutatkozik az
idősek gondozására, ellátására, hosszú a várólista, valamint, hogy folyamatosan tájékoztassák a lakosságot az Alapítvány munkájáról és
eredményeiről. Köszönettel fogadnak adományokat, ötleteket, kívánságokat.
Segítsük a szépkorúak élhetőbb életét együtt!
Szám la szám: Ta ka rék bank Zrt.: 66000114-10101748
i l lés né z ol ler r ita

elnöK

Csalók járják a várost!
A napokban városunkban történt az eset, hogy egy idegen becsengetett egy idős nagymarosihoz és bizalmába férkőzve messze túlárazva
eladott neki ezt-azt. Tehát megkárosította lakótársunkat.
A félelmetes, hogy mindent tudott. Tehát a csengetést kutatómunka előzte meg. A városban érdeklődött és mivel nálunk őszinte és barátságos emberek laknak, minden fontos információt meg is kapott. Ennek
köszönhetően ebben az esetben személyleírással is rendelkezünk.
Az említett csalás a tudomásomra jutott és egy városi Facebook
felületen figyelemfelhívást tettem közzé. Ezt követően több információt is kaptam hasonló esetekről. Sajnos egyik ügynél sem indult
rendőrségi eljárás. Annak érdekében, hogy mást ne tudjanak
átverni/megkárosítani, kérem a következőket:
- akit megkárosítottak, tegyen mielőbb feljelentést a rendőrségen,
10

- ne engedjen be a házába senki ismeretlen személyt,
- a házalókat semmiképpen ne engedjük be az ingatlanunkba, a
kertbe sem,
- figyeljünk egymásra, főleg az idősebb szomszédokra,
- ha gyanús dolgot látunk, ne hagyjuk annyiban! Legalább egy
fotó készüljön a telefonnal, ami segíthet a felderítésben.
A városi polgárőrség újraszervezése folyamatban van. Bízom
abban, hogy mielőbb talpra áll a csapat és aktívan erősíteni tudja
majd városunk lakóinak biztonságérzetét.
Vigyázzunk egymásra, különösen városunk idős lakóira! Hívjuk
fel a környezetünkben élők figyelmét erre a problémára és ajánljuk
fel segítségünket, ha úgy érzik erre szükségük van!
m arafKó m árK
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Lámpás
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adtak
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

a Verőcei
Művelődési Ház
februári programja
Február 11. péntek 10 óra- iskola kistornaterme Királyos mesék
(mesék a vásári képmutogatók stílusában-a Holdfű Színház meseelőadása a Köszönjük Magyarország program keretében
Február 11. péntek 18 óra Világjárók klubja : Equador és az
Andok Paulovics Zsolt előadása, fotókiállítása
Február 16. szerda 18 óra Grandpierre Atilla előadása: Milyen
volt az ősi Magyarország? Az ősi magyar tudomány, filozófia és vallás; az ősi magyar állam; az ősi magyar gazdasági rendszer.
Február 19. szombat 16 óra Képzőművészeti kiállítás
Hagger Ritta, Mécses Tilda, Rási Katalin, Szente Mónika, Jankovics János és Magyar János alkotásaiból
Február 21. hétfő 17 óra Színházi előadás: Magda, a Szabó
De ki is volt ő valójában? Írónő, nő, feleség, szerelmes asszony. Aki
rajongó boldogsággal élte életét férje, a szintén író Szobotka Tibor
oldalán. Ki is volt ez a hányattatott sorsú férj, akihez annak halála
után is leveleket, naplókat írt? Kik voltak ők, az író házaspár, akiknek az írás volt az életük, de a hírnév csak egyiküket „üldözte”? Ki
volt e furcsa Rómeó és Júlia, akik feltételek nélküli szerelmük ellenére gyermektelenül élték le életüket? A sors döntött, amikor elvette az esélyt? Vagy mégis inkább ők akarták így? Lehetett-e teljes az
életük, vagy épp így lett teljes, „csak” együtt, mindörökké?
Megannyi kérdés, melyek mindenki életében előfordulnak, legyen
szó párkapcsolatról, a karrierről, gyermekvállalásról. S míg a válaszokat kutatjuk, addig feltárul két regényes életút, egy nagy találkozás. És új ismerőssé válik Szabó Magda, az Ember.
Szereplők: Krajcsi Nikolett/ Mészáros Sára színművész
Mészáros Tibor színművész, rendező
Porkoláb Gyöngyi szerkesztő, moderátor, rendezőasszisztens
Az előadás a Déryné program keretében valósul meg.
A belépés díjtalan.

Vízkereszt
a Duna-parton
Idén is nagymarosi, zebegényi, és szobi reformátusok gyülekeztek a
Nagymarosi Református Egyházközség gyülekezeti termében január
6-án vízkereszt napjának késő délutánján, ezután mécsesekkel elindultunk a Duna-partra, hogy idén is hálát adjunk azért, hogy az élő
Isten megtestesült ebben a földi világban.
Duna-parti áhítattal eredetileg az ókeresztén vízszentelő hagyományokat elevenítjük fel, egy sajátos református formában. Együtt énekelünk, igét olvasunk, imádkozunk városunk és gyülekezetünk lelki
megújulásért, hálát adunk Isten munkájáért, amit Szentlelke által
végzett közösségünkben. Mindenek előtt pedig hálás szívvel köszönjük meg, hogy Isten szeretetének fénye eljött ebbe a bűnnel és sötétséggel teli világba a mi Urunk Jézus Krisztus személyében. A mi szeretett Megváltónk nélkül valóban sötétségben maradnánk, de benne
újjászületve megtaláljuk az igazi boldogságot, békességet, teljességet. Csak általa tudunk igazán nyitni a másik felé, igazán szeretni.
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Állatvédő sorok
A békés egy más mel lett élés po li ti ká ja
Néhány évvel ezelőtt írtam egy posztot a facebook oldalra.
Közeledett a szilveszter, és mint minden évben tiltakozások
sorozata a petárdák és tűzijátékok ellen.
Akkor azon a véleményen voltam, hogy fogadjuk el, hogy kétszer egy évben emberek százezrei várják az élményt, nem igaz, hogy
nem bírjuk ki. Helyezzük kedvenceinket biztonságba, legyünk otthon, felelősségteljes gazda nem hagyja magára kis barátját. Ne másnap keressük őket fejvesztve, hol voltunk, amikor megszöktek?
Miért nem vigyáztunk rájuk?
Ma másképp gondolom. Mint minden évben, idén is itthon voltam
barátainkkal, és felkészültem a pánikra. Arra azonban nem, hogy délután 5-kor kezdődött, kisebb hullámokban, az állatkák épphogy megnyugodtak, kezdődött elölről. Éjféltől kettőig szinte egy égi háborúnak
lehettünk részesei. És petárda is volt bőven, pedig állítólag betiltották.
Fél három körül lett csend. Kellett egy kis idő, mire az állataim megnyugodtak. Reggel örömmel konstatáltam, hogy minden rendben. Másnap

figyeltem a híreket, hány eltűnt kedvencet keresnek a környéken. Szomorúan olvastam, hogy néhány fiatal, egészséges állat nem élte túl a pánikot. És a történetnek nincs vége. Január 2-án délután békésen sétálok
Gizi kutyámmal, amikor halljuk, valahol már megint tűzijáték van. Soha
nem volt erősségem a futás, de most két választásom volt: vagy futok,
vagy megfullad a kutya. Valakinek épp akkor támadt kedve a mulatságra. Majd január 5-én, egy békésnek tűnő szerdán épp az esti sétára készültünk, amikor újra. Szerencsére még az ajtóban voltunk....Hogyan
tudnánk olyan megoldást találni, ami mind a két félnek megfelelő lehetne? Mi, állatbarátok tudomásul vesszük, hogy szilveszterkor és augusztus 20-án kell a tűzijáték. Azt talán kérhetnénk, hogy legyen a megengedett intervallum rövid, és mindenki tartsa be és váratlan időpontokban
ne lövöldözzön senki. Olyan nagy kérés ez? Mi, állatbarátok, akiknél az
állatok családtagok, nagyon hálásak lennénk.
Előre is köszönjük, ha valaki együttérez velünk!
H e incz né c ser ni K a ta lin

Új ál lat vé del mi tör vény
Tavaly év végén a Kormány elfogadta azt a rendeletet,
amely részletesen szabályozza a kóbor állatok elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, valamint az ebrendészeti telepek feladatkörét. A változások egy része 2022. január 1-jén, bizonyos része pedig 2022. július 1-jén
lép hatályba.
A rendelet kiterjed a telepek létesítésétől egészen a tartással
kapcsolatos napi szintű feladatok meghatározásáig. Az egészséges állatok minimális tartási ideje a telepeken 14 napról 45 napra emelkedik. Minden önkormányzatnak rendelkeznie kell saját ebrendészeti
ellátással vagy szerződéssel. Fontos módosítás, hogy minden ebrendészeti vagy gyepmesteri telepnek kötelező lesz sorszámozott, időrendi nyilvántartást vezetnie a befogott, illetve leadott állatokról.
A kutyák tartós megkötése tilos Magyarországon. A Kormány pontosította a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló kormányrendeletet: korlátozta azokat az eseteket, amikor átmeneti megkötésre sor kerülhet, továbbá a futólánc minimális hoszszúságát is meghatározta az állat méretéhez viszonyítva. (Folyt.köv.)
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Nem ez lenne a
követendő példa?
Az egriek szavazata alapján idén nem volt tűzijáték
Egerben. Helyette lézershow várta az óévbúcsúztató
tömeget a Dobó téren.
A szavazáson közel 5000 fő voksolt, 3292 fő lézershowra szavazott.

2022. február – 2. szám
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Közérdekű tudnivalók

Könyvtár
Hétfő: ZÁRVA
K, Sz, P: 9-12 és 13-18-ig
Csütörtök: 13-16-ig
Szombat: 8-12-ig
KomP indulása nagYmarosrÓl
minden reggel 6.30, majd a következő 8 órakor
és utána minden kerek órában, az utolsó 20
órakor indul.
Éjszakai különjáratot lehet rendelni
a 06/26 398-344-es számon.
BioBolt magYar utca
Hétfőtől péntekig 8-12, és 13-17-ig
Szombat 8-12 ig
Prima
Hétfőtől péntekig reggel 6-20 óráig
Szombat 7-17-ig, májustól 7-18.30
Vasárnap 8-12
manYi Boltja Fő tér
Hétfőtől péntekig 6.30-15 óráig
Szombat 6.30-13 óráig
Vasárnap 7-12 óráig
marosi aBc millennium sor
Hétfőtől szombatig 5-21 óráig
Vasárnap 6-20 óráig
Minden ünnepnapon nyitva.
juli Zöldséges Boltja magYar utca
Hétfőtől péntekig 7-19 óráig
Szombat 7-15 óráig
Vasárnap 8-12 óráig
saKura
Hétfőtől vasárnapig, minden nap 8-20 óráig
édesKe
Hétfőtől vasárnapig, minden nap 8-18 óráig
vitamin saroK Hétfőtől péntekig 6-19 óráig
szombat 6-17, vasárnap 7-14-ig

Polgármesteri Hivatal
Polgármester és jegyző fogadóórái: szerda
14-16-ig időpont egyeztetéssel a
06/27-595-118-as telefonszámon
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
H
13-16.30-ig
SZ
8-12-ig és 13-15.30-ig
P
8.-12-ig
HáZiorvosoK
1. körzet dr. rendessy annamária körzete
Hétfő: 8-12 dr. Rendessy Annamária
Kedd: 8-12 dr. Zombory Klára
Szerda 14-17 dr. Zombory Klára
Csütörtök 14-18 dr. Rendessy Annamária
Naptári páros péntek 8-12 dr. Rendessy
Annamária
Naptári páratlan péntek 13-16 dr. Zombory
Klára
2. körzet dr. Zombory Klára körzete
Hétfő 14-18 dr. Zombory Klára
Kedd 8-12 dr. Zombory Klára
Szerda 14-17 dr. Zombory Klára
Csütörtök 8-12 dr. Zombory Klára
Naptári páros péntek 8-12 dr. Rendessy
Annamária,
Naptári páratlan péntek 13-16-ig dr. Zombory
Klára
gYÓgYsZertár 27/594-370
Hétfőtől péntekig 8-18-ig
Szombat
8-12-ig

A tavaly váltott parkoló
bérletek 2022. január
15-ig érvényesek. Az új
bérletek ára nem változott, 2.500 Ft, megváltható az önkormányzatnál a
hivatalos munkaidőben.

A NAgyMArOs HirDETési
Fekete-fehér hirdetések
1/16 (44x65 mm) felület
1/8 (91,5x65 mm) felület
1/4 (91,5x133 mm) felület
1/2 (186x135 mm) felület
1/1 (186x270 mm) felület
Színes, 4 color hirdetések
1/16 (44x65 mm) felület
1/8 (91,5x65 mm) felület
1/4 (91,5x133 mm) felület
1/2 (186x135 mm) felület
1/1 (186x270 mm) felület

Nagymaros - www.nagymaros.hu

árAi
Hirdetési ár/megjelenés
1.500 Ft+ ÁFA
3.000 Ft+ ÁFA
5.000 Ft+ ÁFA
8.000 Ft+ ÁFA
13.000 Ft+ ÁFA
Hirdetési ár/megjelenés
2.500 Ft+ ÁFA
4.000 Ft+ ÁFA
7.000 Ft+ ÁFA
13.000 Ft+ ÁFA
24.000 Ft+ ÁFA
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hirdetés

Anyakönyvi hírek – január hó
SZÜLETTEK:
Bosánszki Péter és Friedrich Irén Anna lánya: Emma
Bartolits Dániel és Vodicska Zsófia
ikergyermekei: Bercel és Milán

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással
tehergépjármű vezetőt keres.
Feltételek:
- érvényes C kategóriás jogosítvány;
- gépkezelői vizsga;
-valamint GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány).

Nagy Miklós Mihály és Kiesz Réka

ELHALÁLOZTAK:
Dóczi István József (1955)
Trampó Antalné sz. Csizmadia Irén (1954)
Bergmann Károlyné sz. Gál Margit (1930)
Hangrád Gábor József (1958)
Kováts Gyula Jánosné sz. Fekete Ida Mária (1955)

Nagymaros, 2022. február 1.

2. A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással keres
alkalmazottat zöldfelület karbantartásra (fűkaszálás).
Feltételek: - gyakorlat
Jelentkezni a MAROS NONPROFIT KFT. telephelyén
(Nagymaros, Rákóczi út 37.), vagy előre egyeztetett időpontban
és a helyszínen lehetséges.
Mobil telefon: +3630/222-44-83 - Marschal Márk
Vezetékes telefon: 27/354-313 - Iroda

Impresszum
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:
27/354-245
14

Felelős szerkesztő:
Szilágyi Erzsébet
szilagyierzsebetgina@gmail.com
Telefon: 06-30/519-1519
Tharan-Trieb Marianne
olvasószerkesztő

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
2600 Vác, Lemez u. 2.
A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE:
MINDEN HÓNAP 20.

2022. február – 2. szám
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Értesítem városunk kedves lakosait, hogy az
INGYENES ORVOSI LÁTÁSVIZSGÁLAT továbbra is
rendelkezésükre áll az újságban, az üzletben
(Király utca 6.), Manyi boltjában, az orvosi
rendelőben, Kismaroson a gyógyszertárban
meghirdetett időpontban.
Napfényre sötétedő lencsékből 20%, keretekből 50% kedvezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint
a tűtől a cérnáig, egyéb rövid áruk, kötő, és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak.
Megérkeztek az ELDORADO horgoló fonalak.
A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni
telefonon: 30/9160889
Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal
dr. Kispéter Éva szemész főorvos és Lendvainé
Pesti Emese
Látásvizsgálat
február 12-én és 26-án 9-12 óráig.

Karsán laKBerendeZési ÜZlet
és tisZtÍtÓ
Nagymaros, Váci út 18, a 12-es főúton

26 éve a
mintabolt
a lakosság szolgálatában
Párnák, paplanok, plédek, gyermek,
felnőtt ágynemű garnitúrák és
huzatok, matracok és ágyak.
Memory termékek és matracvédők
SZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉS
INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Ruha-, bőr-, szőrme tisztítása és
festése, gyapjú-, tolltisztítás,
ágyneműmosás, ékszer javítás
Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381.
Email: karsanjanos@gmail.com,
nagymarosiszolgaltato@gmail.com

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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