
Kedves Mama megyünk Oroszor-
szágba, hogy megddig? nem tudjuk
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Megemlékezés

a Málenkij robotra elhurcoltak tiszteletére

 

Január 4.
6:30 Koszorúzás a Király utcai emléktáblánál, majd a temetői emlékhelynél

 

Január 13.

9:30 Szentmise
Az áldozatokért ajánlott misét Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök mutatja be

Köszöntőt mond: Petrovics László, Nagymaros város polgármestere

Megemlékező beszédet mond: Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő

 

Áldást mond: Csuka Tamás, református püspök

 

Helyszín: Római Katolikus Templom

 

11:00 Koszorúzás

 

Helyszín: Monsberger tér

 

11:30 Fogadás majd Málenkij robot emléktúra résztvevőinek vetítéssel egybekötött beszámolója

Helyszín: művelődési ház (Fő tér 14.)

 

Tisztelettel és szeretettel várjuk az áldozatokra emlékezőket

és mindazokat, akik együtt éreznek az elhurcoltakkal!

 

Kérjük koszorúzási szándékát előre jelezze a 27/595-114-as telefonszámon!

 

 

A rendezvény szervezői:

Nagymaros Város Önkormányzata, Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány

 

www.nagymaros.hu
 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Megemlékezés
a Málenkij robotra
elhurcoltak tiszteletére

Január 4.

6:30 a Király utcai emléktáblánál Malenkíj robot gyalogtúrára Koszorúzás 
indulókkal, majd a temetői emlékhelynél

 Január 13.

9:30 Szentmise
Az áldozatokért ajánlott misét Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök mutatja be

Köszöntőt mond: Petrovics László, Nagymaros város polgármestere

Megemlékező beszédet mond: Dr. Rétvári Bence, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő
 
Áldást mond: Csuka Tamás, református püspök
 
Helyszín: Nagymarosi Római Katolikus Templom

 
11:00 Koszorúzás

Helyszín: Monsberger tér

 
11:30 Fogadás, majd a  résztvevőinek  Málenkij robot emléktúra
vetítéssel egybekötött beszámolója

Helyszín: művelődési ház (Fő tér 14.)

Tisztelettel és szeretettel várjuk az áldozatokra emlékezőket, és mindazokat, akik együtt éreznek az elhurcoltakkal.

Kérjük, koszorúzási szándékát előre jelezze a 27/595-114-es telefonszámon!

 A rendezvény szervezői:
Nagymaros Város Önkormányzata,Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház

www.nagymaros.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.nagymaros.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Nagymaros 2019

Az A3-as plakáton a 11:30-as időpontnál a „majd” elé kell egy vessző és utána egy „a” betű.

A koszorúzási szándéknál a „Kérjük” után is kell vessző.

 

A/5-ös meghívó:

A fenti ugyanaz.

Emellett a második oldal jobb oldali hasábjában a dátumnál 
Nagymaros után egy vessző hiányzik, a dátumnál pedig a 4 után egy pont.

A „Tisztelettel és szeretettel” kezdetű mondatban az emlékezőket
 után egy vessző hiányzik, a mondat végére pedig felkiáltó jel helyett pont kell.


