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Főtér
Békés hangulatú városban szeretnénk élni
Ezúttal Hadi Tamás alpolgármestert kerestük meg, hogy
számoljon be arról, hogyan látja a választás óta eltelt időszakot és benne saját feladatát.
Hogyan tudja összeegyeztetni a társadalmi alpolgármesterséget a munkájával?
– 2007 óta dolgozom a Piramis Építőház Kft. gödi központjában, ahol üzemeltetési vezető vagyok. A cégnél jelenleg 150 fő dolgozik, az egyik telephelyünk Nagymaroson található. Munkám
révén benne vagyok a vállalkozói körforgásban, jól ismerem a helyi
vállalkozókat, akik rendszeresen elmondják véleményüket a közélettel kapcsolatban. Ahogyan a választási eredmények is mutatták,
nagyon sokan éreztük úgy, hogy változásra van szükség. Többek felkérésére ezért is indultam képviselőnek, hogy elindítsunk egy új folyamatot és tapasztalataimmal segíteni tudjam a város fejlődését. A
polgármester úr felkért, hogy vállaljam el társadalmi megbízatásban az alpolgármesterséget, melyet a testület 5:3 arányban támogatott, így örömmel elfogadtam.
Hogyan lát rá ilyen komoly elfoglaltság mellett a város
életére?
– Igyekszem rálátni minden városunkat érintő feladatra, ami
munka mellett természetesen nagyon időigényes.
Az alpolgármesteri - képviselői feladatköröm hatékony ellátása
érdekében a választások óta eddig minden testületi és minden bizottsági ülésen részt vettem, hogy minél több információ birtokában legyek. Sajnos a pandémia keresztülhúzta ter veinket, több területen akadályokba ütközünk, a folyamatok lelassultak, a pályázati
lehetőségek beszűkültek. Testületi megbeszéléseket azóta is rendszeresen tartunk. A polgármester úr lényeges kérdésekben kikéri a
véleményünket, egyeztet a képviselőtestület tagjaival, de a jelenlegi
helyzetben egyedül kell vállalnia a döntés felelősségét. A testületi
egyeztetéseken kívül rendszeresen részt veszek tárgyalásokon, különböző, a város fontos kérdéseit érintő megbeszéléseken. Többször egyeztettünk a Rákóczi út felújítása során a kivitelezővel és
szakemberekkel, több megbeszélést tartottunk az Egészségház lakóival a felújítási munkálatokkal kapcsolatosan, a Maros Kft. ügyvezetőjével rendszereen beszélgetünk az aktuális munkafolyamatokról és a cég fejlesztésének lehetőségeiről. A szálloda hasznosítása
kapcsán több lehetséges befektetővel is tárgyaltunk és bejártuk az
épületet. Jelenleg két cégtől várunk értékbecslést, ezután lehet meghirdetni az ingatlan eladását. A folyamatot elindítottuk.
Az Önkormányzat áprilisban felmondta a Motorcsónak Egyesület bérleti szerződését, ami a város tulajdonában lévő egyik legértékesebb területe. A korábbi 100 milliós strandpályázat második
ütemeként előirányoztak egy 180 milliós strand-gasztropályázatot,
amit a pandémia miatt eddig nem írtak ki. Bízunk benne, hogy hamarosan ezt a második ütemet is kiírják és ebben az esetben terveink
szerint egy strand-gasztroblokkot szeretnénk kialakítani teraszok2

HADI TAMÁS ALPOLGÁRMESTER
kal. Ez az önkormányzati beruházás a jövőben jelentős árbevételt
hozhat a városnak.
Milyen munkamegosztásban dolgoznak, van-e olyan terület, amelyet önállóan visz?
– A feladatok többségén képviselőtársaimmal és a polgármester
úrral együtt dolgozunk. Még az előző városvezetés idején lakossági
aláírásgyűjtéssel együtt kezdeményeztük a parkolási rendelet módosítását, amit az akkori testület leszavazott. Ezért a parkolási rendelet módosításának tervezetét benyújtottam a jelenlegi testületnek még
tavaly, de a pandémia miatt ez a folyamat egyelőre megakadt.
Ősszel egyeztettem a váci polgármester asszonnyal, kibéreltük
a lombszívó autójukat és ezzel sikerült megtisztítani a Duna part egy
részét a lehullott levelektől. Ter veink között szerepel, hogy a Maros
Kft. pályázzon egy ilyen autóra.
Kezdeményezésemmel egy régebben felmerült lakossági igénynek szeretnék eleget tenni, miszerint egy 5000 fős városban bővíteni kellene a vásárlási lehetőségeket. Volt egy nem reprezentatív felmérés a Facebookon, ahol a lakosság nagyobb arányban szavazott
arra, hogy egy Lidl élelmiszer boltot szívesen látnának Nagymaroson. Ezért felvettem a kapcsolatot a Lidl élelmiszerlánc illetékes
munkatársával. Vázoltam a környék adottságait, a vásárlóerőt, a lakosság és az átmenő forgalom hozzávetőleges számait stb. Tolmácsoltam egy meghívást, hogy jöjjenek el, ismerjék meg a települést,
nézzék meg a lehetséges helyszínt. Több szempontból a lakópark
melletti terület lenne a legmegfelelőbb erre a célra, ahol nagyobb
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parkolót is ki lehet alakítani és jelenleg van eladó terület ezen a
részen. A meghívásra még várom a visszajelzést.
A pandémia kezdetén a polgármester úrral és képviselőtársaimmal együtt több hétvégén részt vettünk a várost érintő intézkedések
meghozatalában és a feladatok megszer vezésében, pl. lakossági értesítések, plakátok, szociális háló, útlezárások stb. Ebben sokat segítettek Hetényi Andrea, Marafkó Márk, Horváth Dávid és Gergely
Tamás képviselők is.
Ennek kapcsán, 2020 tavaszán Gergely Tamással együtt többször
végig jártuk a várost a János-hegytől a Rigó-hegyig és összeírtunk egy
terjedelmes feladat listát, utak, járdák javítási, városszépítési és egyéb
munkálatokat összegyűjtve átadtunk a városüzemeltetés részére.
Hetényi Andrea képviselőtársammal és egy szakemberrel megnéztük az Elsővölgyi óvoda épületét, javaslatot tettünk javítási
munkálatokra, illetve felmértük, hogy a magas rezsiköltséget hogyan lehetne csökkenteni.
Alpolgármesterként több információ birtokában vagyok, így
munkahelyem által is jobban tudom támogatni a várost. A Piramis
Építőház Kft. télen kalodás tűzifát ajándékozott három rászoruló
családnak, mely a teljes téli szezonra elegendő volt.
Részt veszek társadalmi munkákban is, pl. a Maros Kft. szer vezett tavaly ősszel Marschall Márk vezetésével egy temető takarítást, ahol a testületből négyen voltunk jelen (Hetényi Andrea, Gergely Tamás és Heinczinger Balázs) és ezúton is szeretném megköszöni a lakossági részvételt. Kérem, hogy a jövőben is segítsenek a
temető rendben tartásában.
Tavaszi városszépítésként Gergely Tamás képviselő társammal együtt vásároltunk és ültettünk futómuskátlit a Váci úton a Piramistól a Magyar utcáig. Ezúton is bíztatunk és kérünk mindenkit,

Főtér

hogy a saját környezetét tartsa rendben, hogy minél tisztább és virágosabb legyen Nagymaros.
Milyennek érzékeli a város légkörét?
– Nagyon vegyesek a visszajelzések, aminek a Facebookon sokszor hangot is adnak. Jó lenne, ha ezeket a véleményeket, javaslatokat, jobbító szándékú ötleteket a városi Facebook oldalon jeleznék,
mert a hivatali és városi ügyeknek szerintem ott van a helyük, ott
kell foglalkozni ezekkel a felvetésekkel.
Sajnos az 5000 fő fölötti településekre pályázati lehetőségeket
most nem írtak ki, ezért nagyon várjuk, hogy minden visszaálljon a
megszokott kerékvágásba, megnyíljanak a pályázati lehetőségek és
elindulhasson végre az érdemi munka is. Kívánom, hogy egy fejlődő, békés hangulatú, eredményes közösségben élhessünk! SzE

TÍZÉVES A TERMELŐI PIACUNK. AZ ÜNNEPLÉS LAPZÁRTA
UTÁN VOLT, TUDÓSÍTÁS A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN

Együttműködési megállapodás
Dunakanyar turisztikai adottságainak fejlesztésére egyre több forrás
áll rendelkezésre, mind az önkormányzatok, mind a térség gazdasági szereplői részére, melynek elnyeréséhez nélkülözhetetlen a régiós szintű együttműködés.
Ennek érdekében Nagymaros, Kismaros, Szokolya, Verőce és Kóspallag önkormányzatai megalapították 2021. április
16-án „A BÖRZSÖNY KAPUJA Innovációs
Klaszter” együttműködési megállapodást.
Az együttműködésünknek az a célja,
hogy hozzájáruljon a térség infrastrukturális, kulturális, egészség, spor t és turizmus fejlődéséhez, a for rások hatékony felhasználásához, a létrehozott fejlesztési
ér tékek hosszú távú fenntar tásához, új

A

NEUBAUER RUDOLF KISMAROS, LACKY ATTILA KÓSPALLAG, N. PINTÉR
GRAUSZMANN GYÖRGY VERŐCE, HEINCZINGER BALÁZS

CSILLA SZOKOLYA,

munkahelyek lét re ho zá sá hoz, ösz szes sé gé ben a gaz da sá gi, a kul tu rá lis és tár -
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sa dal mi hoz zá a dott ér té kek növe ke dé sé hez régiónkban.
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civil szféra

Új autót kapott
városunk Tűzoltó Egyesülete
Ünnepelt a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és vele
városunk érdeklődő tagjai is, hiszen állami támogatás útján
jutottak egy vadonat új, 26 millió forint értékű, jól felszerelt
tűzoltó autóhoz április 13-án. A szobi járásban mindösszesen két helyen, Nagymaroson és Kismaroson működik önkéntes tűzoltó egyesület. A hivatásos katasztrófavédelmi
szervekkel korábban kötött együttműködési megállapodás
keretei között, a hatályos jogszabályok betartásával vesznek
részt műszaki-mentési, tűzoltási feladatok ellátásában. Az
egyesületnek 12 aktív tagja van, ebből négy hivatásos tűzoltó.
tílusosan, vízsugár alatt érkezett az új autó Nagymaros Főterére, ahol az egyesület tagjai, a nagymarosi és a szobi polgármester fogadták az új, közösséget szolgáló „jövevényt”.
Marafkó Márk felvillantotta az egyesület történetét. „A két háború között számos helyen az országban, így itt nálunk is működött
önkéntes tűzoltóság, majd a szocialista időszakban is, aztán a rend-

S

szer váltáskor a legtöbb helyen megszűnt. A 2000-es évek második
felében újra gondolták ennek a fontosságát, ekkorra erősödött meg
újra a civil szféra. A lakosság helyi kezdeményezésére – köszönet Balazic David-nek - jött létre itt Nagymaroson is az új egyesület, amely
2011-től aktív. Tevékenységével nemcsak hagyományőrzést vállal fel,
hanem mind az önkéntes, mind pedig a hivatásos tűzoltók utánpótlás nevelését is igyekszik elősegíteni. Ezzel egyidejűleg a hivatásos
katasztrófavédelmi szervekkel együttműködési megállapodás keretei között, a hatályos jogszabályok betartásával különféle káresemények felszámolásában működik közre. Döntő tényező lehet, hogy
mikor kezdődik a mentés, mert a tűzoltónak nem a tűz a legnagyobb
ellensége, hanem a segélykérés és a kiérkezés között eltelt idő. Nagyban növeli az egyesület hatékonyságát az önkéntesek helyismerete,
így a városban és környékén bekövetkező eseményekre gyorsan tudnak reagálni. Sokkal koraibb szakaszában meg tudnak fogni káreseteket, ha rövid idő alatt ott van a segítség. A gyorsaság következtében
4

az esetek jelentős részénél nincs szükség hatalmas eszközökre és
technikákra, hogy hatékonyan kezdődjön meg a kárfelszámolás.
Miért jelent nagy előrelépést ennek az autónak az üzembe helyezése?
– Ezt a járművet a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságától öt éves, határozott időtartamra kaptuk, mi
leszünk az üzemeltetője. A felszerelés mennyisége, a szállítható tűzoltók létszámának növekedése, és az új technikai eszközök nagyban
megkönnyítik majd a munkát. Lényeges, hogy a támogatás részét képező kézi rádióval hatékonyabb lesz egyfelől az egyesület tagjai között, másfelől az egyesület és a hivatásos katasztrófavédelmi szer vek közötti kommunikáció.
A tűzoltó szertár kialakításához Nagymaros Város Önkormányzata és a hivatásos katasztrófavédelmi szer vek az elmúlt években is
jelentős támogatást nyújtottak. Nagyon bízunk abban, hogy egy-két
éven belül a még folyamatban lévő felújítás befejeződik, és ünnepélyes keretek között átvehetjük a szertárunkat is a Vasút utcában. Az
új és a régi járművel, továbbá a rajtuk elhelyezett felszereléseikkel
az eddigit meghaladó hatékonysággal rendelkezünk egyesületként a
katasztrófa elhárításban.
Milyen anyagi forrásokra támaszkodhatnak?
– A civil szer vezeteknek juttatható adó 1%-a (18138564-1-13 az
adószámunk), közvetlenül a lakosságtól érkező és alapítványi adományok, önkormányzatunk éves támogatása és különféle pályázatok jelentik a bevételeinket. Minden évben indulunk a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázaton, és alkalomszerűen más, civil szer vezeteknek kiírt pályázaton is.
Ezek a források elegendőek arra, hogy egy ilyen korszerű autót működtetni tudjanak?
– Úgy látom, hogy elég lesz, hiszen kifejezetten járműüzemeltetésre is van pályázat. Az adott éves bevételből mi döntjük el, hogy
mire fordítunk. Szeretnénk ezután is minél több pályázaton nyerni,
akkor hosszú távon biztosított a fennmaradásunk.
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Egy évtizedig egyedüli önkéntesként vettek részt katasztrófa elhárításban.
– Igen, de szerencsére Kismaroson is alakult tavaly egy egyesület, mely legjobb tudomásunk szerint megkötötte első együttműködési szerződését a Vác Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal. Rajtuk
kívül nincs más „testvér” a környéken, sőt az egész Szobi Járásban.
Fontos, hogy milyen lelkesek a tagok, milyen létszámot lehet mozgósítani. Sajnos a fiatalok körében nagyon gyér az érdeklődés, ami az
én negyvenes korosztályomnak szokatlan. Fontos, hogy akik jelentkeznek, kellően motiváltak legyenek, mi pedig igyekszünk alkalmas
önkéntest faragni belőlük. Reméljük, hogy az egyesületnél beilleszkedő fiatalok egy része tűzoltói élethivatását is megtalálja közöttünk, ami egyenes utat jelenthet a hivatásos tűzoltó képzés megkezdéséhez. Jelenleg az állományból négy hivatásos tűzoltónk van, a
hadrafogható tagság 10 fő. Kifejezetten előnyös, ha önkéntes tapasztalattal választja végül valaki a tűzoltói hivatást.

Vízsugár alatt, szirénázva érkezett az új autó, utasa Flamich
Andrásné (Gabi), az egyesület elnöke volt. Büszkén mutatták be az
új járgányt, amely nyitott, így a málházott eszközök elérése könnyebb és gyorsabban üzembe helyezhető. Az új fehér jármű a régi
piros autóval együtt komoly segítséget jelent a térségben. Át kell
szabni a berendezését a saját szükségleteinknek megfelelően, hiszen nincsen benne légzőkészülék, nincsenek benne tömlők, mert
ez egy kifejezetten erdőtüzes felszerelésű autó. Sok szikracsapó van
benne, láncfűrészből is van hozzá négy darab, de kapunk még a jövőben téli kerekeket és sok egyéb felszerelést, ruházatot, hátizsákokat” - mondta Marafkó Márk.
Szob polgármestere hozzátette, „hogy ez az önkéntes csapat
minden támogatást megérdemel, hiszen ők az elsők, akiket azonnal
mozgósítani lehet, és sajnos ez elég gyakran előfordul. Mihozzánk,
Szobhoz ez a legközelebbi hely, ahonnan segítség érkezhet.”
SzE

OLTÁSI HELYZET NAGYMAROSON
felnőtt háziorvosi praxisokban folyamatos a koronavírus
elleni védőoltások beadása. Az eddig beoltottak létszáma
meghaladja 2100 főt, amely az országos átlag felett van.

A

Dr. Zombory Klára praxisában több mint 1100 fő kapta meg az
oltást, mellyel több mint 50%-os átoltottságot értek el.
Dr. Juhász Attila praxisában beoltottak száma közel 1000 fő, ami
az adott praxisban lévő lakosok több mint 60%-át jelenti. Az eddig
regisztrált 60 év feletti lakosokat (akik megkaphatták az oltást) be is
oltották. A praxisban az Erodium COVID Oltásszervező program
segítségével lehet jelentkezni, amelyben megadható, hogy ki volt igazolt fertőzött, illetve milyen oltóanyagot nem szeretne kapni. Aki
nem adott meg email címet, azt telefonon fogják értesíteni. Kérjük,
hogy aki még nem regisztrált és szeretne védetté válni, jelentkezzen
az oltásra!

VIRÁGCSOKORRAL KÖSZÖNTÖTTE A POLGÁRMESTER A
FRONTVONALBAN DOLGOZÓKAT

Újra indul a hajós körjárat
Visegrád-Nagymaros-Zebegény-Dömös-Nagymaros-Visegrád útvonalon
április 24-én, szombaton újra indultak a hajós körjáratok. Júniusban
három további körjárat is indul majd, amelyek idén új megállóhelyként
Szobot és Verőcét is érintik.
A Mahart PassNave Kft. körjárataira az utasok napijegyet
válthatnak, amellyel az adott
napon bármelyik kikötőben
ki- és beszállhatnak a hajóra, tetszőlegesen megszakítva az utazást.
Májustól szeptemberig már hétfő kivételével minden nap közlekedik a körjárat, és hétvégenként nagyobb gyakorisággal indulnak
majd a hajók, Visegrád állomásról az első délelőtt 10 órakor.
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intézmények
Távoktatás élmények - 1.b osztály

HOFFER ANNA RAJZA

NAGY BENCE RAJZA

„Légy te is műalkotás!”
mikor a koronavírus miatt ismét az online térbe kényszerültünk a gyerekekkel, éppen a reneszánsz és barokk festészetnél tartottunk.
Sok műalkotást, festményt, fotót nézünk meg a rajzórákon.
Azért, hogy megismerjünk egy-egy műfajt. Azért, hogy lássuk,
hogyan ábrázolják azt a témát mások, a művészek. Az online oktatás
sok dolgot elvesz tőlünk, de sok mindent ad is nekünk. Ad időt elmélyülni egy-egy feladatban, hiszen nem szorít annyira a 45 perces
időkorlát, és ad számos olyan technológiai lehetőséget, amit az iskola falai között nem állna módunkban alkalmazni.
Ezért is született meg a “Légy te is műalkotás” címet kapott feladat, szándékosan nem szorítottam őket műfaji korlátok közé. Azt

szerettem volna, hogy keresgélés közben minél több festménnyel,
szoborral megismerkedjenek, mígnem megtalálják azt, amivel a
leginkább tudnak azonosulni, aminek a bőrébe szívesen bújnak.
Ezek a képek, akarjuk, nem akarjuk, hatással vannak ránk.
Átvesszük a színeiket, kompozíciójukat, érdekes megoldásaikat.
A gyerekek most is, mint mindig, rendkívül kreatívak voltak,
frappáns, jól átgondolt megoldások születtek. Online tanítani,
személyes kontaktus nélkül rossz, de amikor ilyen csodálatos
munkákat lát a rajztanár, mégis kicsit boldog, mert lám ezeknek a
tehetséges gyerekeknek így is minden sikerül, amit csak elterveznek.

Az Óvoda
Mindennapjai

Lesz tornaterme a
felső iskolának!

A

kormány a 17/2021. (III.05.) EMMI határozatában elrendelte

A

az óvodákban a rendkívüli szünetet. Ez idő alatt ügyeletet biz-

tosítottunk a dolgozó szülők gyermekeinek a Magyar utcai
telephelyen. Kollégáink az óvodákat fertőtlenítették, elvégezték a
kisebb javítási feladatokat, valamint a belső tereket az évszaknak
megfelelően feldíszítették. Az intézmény április 19-ével újra nyithatott, miután a pedagógusaink jelentős része megkapta az első oltását.
Igyekszünk a csoportosulások elkerülésére, a fokozott fertőtlenítésre.
Pedagógusaink aktívan készülnek a májusi évzárókra, ballagásokra.
6

H offer-S zabó Petra

osszas előkészítés és tárgyalások után jó hírt kaptunk.
Hamarosan megépülhet és végre tornateremmel bővülhet a
Kittenberger Kálmán Általános, és Alapfokú Művészeti
Iskola. Nekünk erre nem lett volna pénzünk.
Rétvári Bence országgyűlési képviselő úrral történt hosszas
egyeztetések eredményeként a kormány úgy döntött, hogy forrást
biztosít álmaink megvalósításához. Dolgunkat az nehezítette, hogy
a felső iskola udvarának mérete és egyéb adottságai okán eleve nem
lehetett szó a meglévő, országszerte megépített típustervek egyikéről
sem. Mindenképpen olyan egyedi tervezésűre van szüksége
Nagymarosnak, ami nem csak az udvar viszonyaihoz és igényeihez igazodik, de építészetileg is tájba illő.
Köszönettel tartozom képviselő úrnak a kitartásáért, amivel
ügyünket támogatta!
Heinczinger Balázs polgármester

H
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Állatvédő sorok
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívása:
JöNNEk A

fEcSkék !

tavasz fontos fecskevédelmi időszak, amiben a lakosságnak
és az önkormányzatoknak óriási szerepe és felelőssége van.

A

Az elmúlt 20 év alatt a fecskeállomány fele eltűnt. Új rovarok és
szúnyogfajok vándorolnak befele az országba, és hozzák az újfajta
kórokozókat. A legjobb biológiai védekezést a rovarevők, mint a
fecske és a denevér nyújtják. Minden fecske legalább egy kg repülő
rovart fogyaszt el a költési időszak alatt.
Eltűnésük egyik legmeglepőbb oka a fecskefészkek tömeges leverése (gyakran állami és önkormányzati intézményekről), a
madarak elüldözése és akár megölése.
Ezért van mit tennünk!!!
Örüljünk, ha fecskék raknak fészket az eresz alatt, és ha zavar a
piszok (a fecske tiszta állat és otthonát rendszeresen takarítja ellentétben sok emberrel), szereljünk fel ilyen kis polcot:

A közvélekedéssel ellentétben a fecskék tartós, a fecskepárok
által akár évtizedeken át használt fészkei egész évben védettek, a
fecskefészkek leverése egész évben tilos!
Ha veszélyeztetett fecskefészkekről vagy telepekről szerzünk
tudomást stb., eljáró hatóságként a megyei kormányhivatalhoz és a
területileg illetékes nemzetipark-igazgatósághoz fordulhatunk .
https://www.mme.hu/madarpusztitast_eszletem_-_mit_tehetek
https://www.mme.hu/a-tavasz-kiemelt-fecskevedelmi-idoszak-2021.

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adószámunk:18700767-1-13 - Bankszámlaszámunk: 66000114-10109375 -KÖSZÖNJÜK!

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Krónika

portré, történet

Nagymarosi múltfelelős

DÖBRÖSSYNÉ VALAENTIN KRISZTA
A nagy történelmet – királyok, nemesek, országok történéseit
nagy történészek írják. De van a történelemnek egy vonulata,
ami talán előbbinél lényegesebb: azon kis emberek mindennapjainak élete, sorsa, akik a történelem folyamát alkotják, mert
nélkülük nem lenne sem búza, sem tojás, sem fegyver, sem katona, sem adó, amikkel háborúkat lehet indítani, hogy aztán
meg lehessen írni a nagy történelem eseményeit. A mindennapi
emberek, akikkel nem világtörténelmi események történnek,
hordozzák a nagy történelmet a vállukon, nélkülük nem létezne, ők termelik a közösség tárgyi és szellemi gazdagságát.
agy szerencséje egy közösségnek, ha megszületett körükben
néhány olyan ember, aki érdemesnek látja megörökíteni –
mennyi időre is? – a közösség múltját, eseményeit, hogy a közösség létét pár évtizeddel meghosszabbítsa a virtuális térben.
A nagymarosi „múltfelelős” Döbrössyné Valentin Kriszta.
Miféle lelkesedés vitt a múlt kutatása felé?
– Lelkesedés? Inkább kényszer… beteg fiam mellett nem tudtam
dolgozni járni, a magam betegségével élni is időigényes dolog, az ápolás és háztartás mellett az érdeklődésem vitt a kutatás irányába. Férjem
tanácsára kezdtem feldolgozni a gyerekkorom óta felhalmozódott
helytörténeti anyagot. Mindig érdekelt Nagymaros régmúltja. Nagyszülőktől, idős rokonoktól kapott fotók, dokumentumok, visszaemlékezések új feladatot adtak. Könyvet fogok csinálni! Ehhez számítógép kellett,
elvégeztem egy tanfolyamot, 2004-ben jelent meg az első könyvem.
Hány könyved is jelent meg?
– Összesen kilenc. Eddig…
Hogyan állt össze az anyag, mik a források?
– A dokumentumok gyűltek, de amikor híre ment a tevékenységemnek, sokan hoztak anyagot. A személyes kapcsolatok, interjúk, beszélgetések mind kiegészítették az alapokat. Végülis akkora forrásanyag gyűlt össze, hogy több könyv tudott belőle összeállni, témánként
szétválasztva. Az Internet is sok lehetőséget nyújt a fogalmak, történések tisztázásában, pontosításában, és lassan a könyvespolcon is sorakozik egy könyvtárnyi anyag hasonló témákról. 2009-ben Pro Urbe

N
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díjat kaptam azokért a munkákért, melyek kezdetben csak a magam
szórakoztatására készültek.
A könyvbemutatók a közösség mindig kedvelt eseményei,
a művelődési házat általában megtöltik az érdeklődők. Minden bemutató kicsit más – szinte társadalmi esemény. Van
benne ismertetés, zene, vers, video bemutató, a végén természetesen dedikálás. De szerveztél te más ilyen össznépi összejövetelt is, kiállításokat. Milyen kiállítások voltak eddig, és úgy
emlékszem, az I. világháborúról is volt egy kis műsorod, és
előtte az élménybeszámoló az isonzoi utazásról.
– Séták, beszélgetések nyomán ráakadtam a Nepomuki Szent
János témára és a sokat megélt szoborra. 2009. május 16. Nepomuki
Szent János emléknapján kis műsort szerveztem a Dámnál lévő szobornál. – Aztán jött a világháború centenáriuma. A szomorú esemény
régen volt, de voltak Nagymarosnak is érintett áldozatai, hősi halottai,
akik kiestek a kollektív emlékezetből. Megérdemlik, hogy ne felejtsük
el őket. 2014-ben bejártam a nagy csaták helyét az Isonzó folyónál, zarándokúttal róttuk le kegyeletünket. Még ez évben Nagymaroson,
2015-ben Kismaroson idéztük fel filmvetítéssel, emlékműsorral a világháborút, illetve a hegyvidéki csatákat.
Ha már a háború került szóba, mik a közeljövő tervei?
– 2003-ban kaptam megbízást Edöcsény András akkori polgármestertől a Nagymarosi Krónika vezetésére, valamint a Hősök Könyve
tartalommal való megtöltésére. Ez utóbbi munka végzését nehezítette,
hogy az I. világháború nagymarosi halottainak pontos számát és nevét
száz év után nehéz volt összeszedni. 2019 végén készült el a Hadtörténeti Intézet kutatásában, felmérésében az I. világháborúban elesett katonák listája. Az adathalmaz tartalmazza az elesetteken kívül a hazatértek, sebesültek neveit is. A most már interneten is kutatható anyakönyvekben lehetett pontosítani a katonák adatait. Szerencsére Murányi
Zoltán is nagy értője a témának, így hamarosan emléktáblán olvashatjuk mindazon nagymarosi férfiak neveit, akik hősi halált haltak az I. világháborúban.
A kórságokról és járványokról is szép anyag gyűlt össze,
2009-ben-ben lett is egy kiállítás a pestisről, meg aztán még egy.
– Már korábban is voltak pestisjárványok a világban, de az 1700as évek pestise volt az első olyan gyilkos járvány Európában és szűkebb
környezetünkben, amiről fennmaradtak feljegyzések, egyházi anyakönyvek. Nagy-Maros szinte teljesen elnéptelenedett, a faluban csupán
30 kálvinista család maradt életben, ezért erdélyi reformátusokat költöztettek ide még a németek betelepítése előtt. Akik aztán a pestisjárvány elvonulásának és túlélésének emlékére Szent Rókusnak, a járványos betegek védőszentjének tiszteletére felépítették a Szent Rókus-kápolnát 1770-ben.
2012. október 27-én A múlandóság hagyatéka c. kiállítással leptem
meg a nagymarosiakat, a közelgő mindenszentek és halottak napja
előtt. Ugyan a halál – kikerülhetetlenül – az élet része, mégis hogyan fognak erre a témára reagálni az emberek? Hiszen a halál napjainkban az
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egyik legnagyobb tabutéma. Háború, betegség, múlandóság - hozzátartoznak életünkhöz, vidámabb mindennapjainkban sem szabad megfeledkezni a természetes folyamatról, életek jönnek és távoznak. Így adják
egymásnak a stafétabotot a generációk, a mi feladatunk ennek felismerése, elfogadása és ha megtehetjük, emlékezetünkben megtartása. Aztán
2015-ben összeállt a könyv is Egészség és kórság Nagymaroson, amelynek a bemutatója megint csak nagy közösségi élmény volt. Ez alkalom
volt arra is, hogy Rendessy doktornőt is kicsit megünnepeljük nyugdíjazása alkalmából. A két téma nagyon jól egybeesett.
Ha életedet összefoglalnád pár szóban, mit mondanál?
– Meg kell említenem 10 éve elhunyt férjemet, aki mindenben tá-

mogatott. 20 éven keresztül, évente befizetett egy-egy külföldi útra,
hogy valamelyest kipihenjem magam; nagy ajándék, és sok tanulsággal szolgált, hogy bejártam a világot. – Ugyanakkor - mondják, hogy
mindenki megkapja az élettől a maga keresztjét: összeszámolva, én négyet kaptam. Jézust felszögezték a keresztre és életét adta értünk,
nekem „csak” vinnem kell a keresztjeimet.
A hit nemcsak elfogadást ad, de derűt, önzetlenséget, sőt
optimizmust is.
– Hosszú évek óta újra járok a templomba, és minden nap érzem
a Jóisten jelenlétét és segítségét. Nem vagyok tökéletes keresztény, de
törekszem a jóra.
ttM

Az eddig megjelent könyvek: Örökségünk Nagymaros (2004), Száz év, száz kép (2006), Fájdalmas örökségünk (2006), Bölcsőtől a
koporsóig (2009), Iparkodó iparosok, szorgos szatócsok (2010), Nagymarosi gyümölcstörténet (2015), Egészség és kórság
Nagymaroson (2015), A nagymarosi egyháztörténet 800 éve (2016), Labdától a lapátig (2018)

felszámoljuk az illegális
hulladéklerakókat
20 db mozgatható, mozgásérzékelővel ellátott, automatikus adattovábbítású, éjszakai módban is használható kamerát nyertünk, amelyekkel egy időben 10 különböző helyszín, összesen több mint
30 000 m2 terület folyamatos ellenőrzését tudjuk végezni
(2 db kamera/helyszín). A vissza nem térítendő támogatás összege:
3 751 250 Ft (100%-os előfinanszírozással).
A kamerák mozgás esetén fotót/rövid videót küldenek a
Hivatal e-mail címére, amely mobil eszközről is elérhető 0-24 órában
a közterületfelügyelő és a mezőőr számára, így azonnali helyszíni
intézkedés – vagy rendszám alapján utólagos bírság kiszabása – válik
lehetővé.
A projekt megvalósulásával a megfigyelt területeken az illegális
hulladéklerakást meg szeretnénk végleg szüntetni.

Nagymaros - www.nagymaros.hu

Börzsönyoptika Király utca 6.
Telefon: 06/30/916-0889
Szeretettel várja kedves vendégeit Lendvainé
Pesti Emese aranykoszorús optikus mester és
dr. Kispéter Éva szemész főorvos.
Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző arany-, ezüst
horgolófonalakkal. A Piroska fonal újra kapható fehér
és ekrü színben. Kézimunka kapható. Kötőfonalak
katalógusból rendelhetők. Szép, előnyomott
kézimunkák és új kötőfonalak vásárolhatók!
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A városunk felemelkedéséhez erőt
meríthetünk az árvízi védekezésekből.
az összefogás véd meg a gát segítségével
Közel ötven nagymarosi lakos 2018-ban megalapította a
Nagymaros Védelméért Egyesületet (NVE), amelynek kiemelt
célja az, hogy az önkormányzat megbízása alapján – árvíz és
esetleg egyéb katasztrófa helyzetek esetén – a védelmi munkákat megszervezze, elvégezze.
z ár vízi védekezés felelőse a mindenkori polgármester, a lebonyolításért pedig az egyesület felel. Óriási felelősséget vállalt magára az elnök, Mihály Gábor és az elnökségi tagok, hiszen a vasút alatti szakaszt csúcsár víz esetén – amennyiben rossz,
késlekedő a szer vezés, kevés szakértelemmel rendelkező ember van
– elöntheti a Duna.
Miért vállalták ezt?
– Amikor az egyesületet létrehoztuk, arra gondoltunk, hogy legyen a városnak egy olyan szer vezete, amelyikben a felgyülemlett
ár vízi tapasztalat, tudás megmarad. Ez lehetne az önkormányzat is,
de az nem alkalmas arra, hogy ilyen, évtizedeken keresztül átnyúló
ismerethalmazt megőrizzen és tovább fejlesszen. Változhat a polgármester, a képviselő testület, a hivatal összetétele. A város lakóinak
kézben kell tartania ezt az ügyet és feladatot. Egy képviselő például
bármikor lemondhat, de mi - az itt lakók - nem mondhatjuk, hogy
elegünk van az egészből, csinálja más. Általában a települések vezetése politikai irányultságot is hordoznak, ami miatt egy településen
belül érdekellentétek alakulhatnak ki. Ezért is az egyesületi
keret a legjobb. Itt nem lehetnek törésvonalak, itt mindenkire
szükség van a veszélyhelyzet elhárításában.
Ebben az ügyben rendkívül egységesnek kell lennie a város
lakóinak! Fontos, hogy az egyesületi tagokon keresztül döntsenek
arról, ki vezesse, ki irányítsa, hogyan történjen a védekezés. A közel
50 fős egyesületi tagság döntéshozóként rendelkezik azzal a kollektív bölcsességgel, hogy jó döntés szülessen. A tagság által olyan személyek vannak a vezetőségben, akik alkalmasak és már bizonyítottak, hogy képesek egy ilyen komplex helyzet kezelésére. Az egyesület tagjai tör vényes hátteret biztosítanak a szer vezet működéséhez,
viszont a tényleges védekezéshez nagyon sok ember közreműködése szükséges. A lakók közül, akiket személyesen felkértem, szinte
mindenki vállalta a védekezésben való részvételt, de sajnos a folyamatos hirdetések ellenére egyelőre csak kb. 150 fő jelentkezett.
Ahhoz, hogy problémamentesen le lehessen bonyolítani - a gáttal
védhető legmagasabb vízszint esetén is – az ár vízi védekezést, kb.
400 megbízható, elkötelezett, a védekezés idején rendelkezésre
álló, marosi fiatal- és középkorú férfi jelentkezése szükséges. Természetesen az nem tragédia, ha valaki az árvíz idején mégsem ér rá, mert 1/3-dal több emberrel számoltunk. Tehát a legna-
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gyobb védekezési szint esetén 200 fő az építéshez, és 60 fő a szivattyúzáshoz szükséges. A 260 fő két műszakban dolgozna (130 fő
hajnaltól délig, a másik 130 fő 13 órától késő estig).
Avassa be a marosiakat, hogy mit kell tudni erről a gátról?
– Ez a gát, amely hivatott Nagymarost megvédeni, 2012 és 2015
között épült. Fordulópontot a 2013-as nagy árvíz, az évszázad ár vize jelentette, mert az módosította a mértékadó ár vízszintet, ezért
meg kellett emelni egy méterrel a ter vezett védekezési magasságot.
Ez egy mobilgát esetében rendkívül nehéz feladat. De sikerült megoldani. A vízügy álláspontja szerint kockázatos, hogy egy ekkora
mobilgát védjen egy települést. Ez csak abból a szempontból nézve
igaz, hogy árvíz idején lesz-e megfelelő létszámú és képzettségű
ember a mobilgát adott idő alatti felépítéséhez. Önmagában tehát
nem a mobilgát a kockázat.
A Tiszánál elfogadott, hogy akár 80 km hosszú földgáttal is védhetik az ár vízveszélyes területeket, mint nálunk a DÁM-tól fölfelé. A
vízügy az ilyen megoldást részesíti előnyben, de a Dunakanyarban a
lakott területeken megbocsáthatatlan az ilyen jellegű védekezés.
Senki sem látott volna szívesen a város teljes hosszában egy magas
földgátat fix mellvédfallal.
A mi mobilgátunk sajnos nem a legmodernebb alumínium
rendszerből áll, de az tény, hogy sokkal jobb, mint a zsákkal történő
védekezés. Hogy mekkora volt a mozgástere az akkori döntéshozók-
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nak, mekkora volt a lobbi erejük, hogy egy jobb konstrukciót harcoljanak ki, azt nem tudom. A mi településünk az elsők között épített
ilyen komoly gátrendszert, nem volt előttünk példa. Akik a környékünkön utánunk építettek mobilgátrendszert, azok már jobbat tudtak megvalósítani.
Azt tudni kell, hogy ez a mobilrendszer nagyon sok (több mint
50.000 db) elemből áll. A gát összsúlya több mint 300 tonna. Az elemek önmagukban is rendkívül nehezek (több mint 150 kg), melye-

ket kézi erővel kell elhelyezni a több mint 1 m magas mellvédfalakra. Rendkívüli árvíz esetén erre az építményre még 1 m magasítás
kerül, ezek az elemek szintén nem könnyűek és sokkal magasabbra
kell építeni. Összességében nem kis feladatról van szó.
A ter vezés során a védekezési koncepció azon alapult, hogy vélelmezhetően majd jönnek az emberek, és a közterületre kihelyezett
rakatokból – az aznapi ismertetés és eligazítás alapján - felépítik a
gátat. Ez esetben nem tudhatjuk, hogy ki és mikor fog jönni, mihez
ért és milyen a fizikai állapota. Véleményem szerint ez naiv elképzelés volt. Ez nem működik! Ez a gátrendszer az elmúlt négy árvízi védekezés módszerével nem megépíthető. A lelkesedés
mellé komoly szakértelem, szer vezőerő, infrastruktúra, autók, emelődaruk és még számos dolog kell. Nem mellékesen, komoly munkabiztonsági követelményeknek is meg kell felelni.
Amúgy egyetlen árvízi védekezésnek sem szabad nekimenni előzetes védekezési haditerv nélkül. (A lehetőségek figyelembevételével a legjobban megszervezett védekezés Edöcsény András polgármester idején volt.) Az elmúlt árvízi védekezések magukon viselték
az előzetes tervezés hiányát. A védekezések ad hoc jellegűek voltak,
és erősen építettek a lakosság lelkesedésére, önzetlenségére, az egyének kreativitására és improvizációjára. Ez a fajta előkészítetlenség és
szervezetlenség komoly nehézségeket okozott az elmúlt védekezé-

seknél. A 2013-as rekordméretű árvíznél ehhez még hozzájárult,
hogy nem volt egység a különböző szervezetek és a lakosság között.
Ez végül komoly vereséghez vezetett a Mainzi utca környékén.
A védekezésnél a lakosságnak és a különböző szer vezeteknek
(katasztrófavédelem, vízügy, katonaság stb.) meg kell tanulni
együttműködni. A 2013-as ár víznél rendkívül sok konf liktus volt a
háttérben. Ezek elvonták a figyelmet a tényleges védekezésről. Ha a
víz tudta volna, hogy a gát másik oldalán mennyire nincs egység,
akkor könnyen legyőzött volna minket, hajszálon múlott. Sok hibát
követtünk el, ezt be kell ismernünk. Ez nem történhet meg még egyszer. (Ma már például nagyon jó az együttműködés a katasztrófavédelemmel.)
Az új gátrendszer még nagyobb szervezettséget és szakértelmet igényel, mint a zsákos védekezés. Sajnos a ter vezéskor elképzelt védekezési koncepció nem volt teljes mértékben megalapozott. Mindezek és a múltbéli hiányosságok miatt fogtam bele – a
saját szakállamra – egy árvízi haditerv kidolgozásába, amit később a
város vezetése és a katasztrófavédelem is örömmel vett és támogatott.
Milyen egyéb nehézségei vannak még a védekezésnek?
– Nagymaros azért is problémás, mert már az első foknál el kell
kezdeni bizonyos védekezési feladatokat úgy, hogy még nem tudjuk,
hogy milyen magas vízszint várható. Kell-e gátat építenünk, és milyen magasra? Sajnos az összes utcai esővízlevezető csatorna jóval
az ár vízszint alatt van. Ezeket csak akkor lehet lezárni, ha ott nincs
víz. Ilyen komplex védekezési nehézség kevés helyen van az országban, ráadásul ez egy viszonylag hosszú, 2.6 km-es szakasz. Sajnos az
idő korlátozott a védekezéseknél, mivel az észleléstől számítva
csak kb. hét nap áll rendelkezésünkre, hogy a gátat teljes hosszában,
tökéletesen megépítsük, de jelen pillanatban arról pontos információnk nincs, hogy mennyi időre van szükségünk, hogy felépüljön.
Ezt a meglévő gátat – még életszerű védekezési helyzetet szimulálva
– nem építette fel soha senki. Az is komoly nehézséget okoz, hogy ez
a gát egy egyedi építésű mobilgát. Nem várhatunk máshonnan jövő
szakembereket, mint a zsákos védekezéseknél, vagy az alumínium
rendszereknél. Magunknak kell megtanulni a gátat felépíteni.
Természetesen kérhetünk külső segítséget a hatalmas mennyiségű
és súlyú elemek mozgatásához.
A védekezés egyébként egy komoly pénzügyi kérdés is. Alkalmanként akár 15-20 millió forintba is kerülhet egy rendkívül magas
árvíz esetén. Az előző védekezésekkel ellentétben a résztvevők díjazásban fognak részesülni. (Természetesen, ha valaki támogatni
akarja a várost a munkájával, akkor azt megteheti, de nem elvárás.)
A veszélyhelyzetben az állam téríti a védekezés összes költségét a városnak. A próbavédekezésekre nem fizet. Elképzelésünk szerint az
Önkormányzatnak kell ettől függetlenül kifizetni a költségeket a
közreműködőknek.
A mobilgátas rendszerek nagy hátránya – a zsákos védekezéssel
ellentétben - az, hogy rendszeres gyakorlatot kell tartani. A mi
gátrendszerünk esetében egymásra épülő folyamatok vannak, amelyeket szalagszerűen - ismétlődő részfeladatok elvégzésével - kívá-
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nunk megvalósítani. Idén, amikor a jár ványhelyzet megengedi, szeretnénk tartani egy valós próbát azért, hogy egy éles helyzetet
szimuláljunk, pontosabb információnk legyen arról, hány emberre
és mennyi időre van szükségünk a felépítésre. Gyakorlat közben
szembesülhetünk a nehézségekkel és hiányosságokkal.
Most melyek a legfontosabb feladataik?
- Kössön az Önkormányzat és az Egyesület olyan együttműködési
megállapodást, amely minden részletre kiterjed!
- Jelentkezzen minél több ember a védekezésre!
- Tanítsuk be az embereket a felvállalt szerepükre!
- Csináljunk egy teljes próbavédekezést!
Milyen lelki összetevői vannak egy sikeres védekezésnek
a fizikaiak mellett?
– Csodálatos élmény volt megtapasztalni azt a rendkívüli összefogást, amely minden árvíz esetén megmutatkozott. Az előnye a sikeres védekezésen túl az volt, hogy a résztvevő személyekben kialakult a boldogságélmény („tökéletes élmény”). Ez az összefogás erősítheti az összetartozás érzését, a közösségi élmény megélését. Ha
ebben jól együtt tudtunk működni, akkor van esélyünk más ügyek-

civil szféra
ben is sikereket elérni. Amit tudatosítani szeretnék, az az, hogy veszélyhelyzet idején az emberek ösztönösen segíteni akarnak, motiváltak abban, hogy a vészhelyzetet elhárítsák, mert a cél tiszta és világos. De akkor ez nem működik, ha nem érzik a veszélyt. Szeretném, ha a marosiak a bennük kialakult hamis biztonságérzetüket – hogy van egy biztonságos gátunk, azzal már nincs dolgunk
– felülírnák, és az elmúlt ár vizekben mutatott önzetlen lelkesedésük mellé most hozzátennék a társadalmi felelősségvállalásukat
és így felvértezve segítsék a gát megépítését. Azt az illúziót szeretném eloszlatni, hogy van két-három ember, s ha ők a helyükön vannak, akkor biztonságban van a város.
Ezért kell előre jelentkezni. Árvíz esetén a mobilgát önmagában nem véd meg minket, kizárólag csak az emberek
összefogása tudja megvédeni a várost a mobilgát segítségével! Teremtsünk együttműködő légkört a városban! Szomorúan tapasztalom, hogy ez most nincs meg. Sajnos passzív kritikusai vagyunk mindannyian mindannyiunknak. Ezt nem lehet így tovább
folytatni! Csak pozitív hozzáállással lehet a közösen kialakított
célok mentén a közösséget előbbre vinni.”
SZE

Nagymarosi Éptü Kft. felvesz a raktárába csomagoló-árurendezőt. Munkavégzés
helye: Nagymaros, Váci út 90. Jelentkezés önéletrajzzal borbelyattila01@gmail.com

Anyakönyvi hírek –április hó
Születtek:
Mogyorósi Richárd és Nádas Szabina Erika fia: Zsombor Richárd
Ódor Viktor és Őri Bernadett lánya: Léna
Szabó Szabolcs és Bódi Barbara lánya: Panna

Házasságot köttöttek:
Gubacsi Levente László és Szomszéd Anett

Elhaláloztak:
Balogh Gábor (1939), Ritzl Ferencné sz. Burgermeister Julianna
(1944), Urbán József Zoltán (1943), Balogh Gyula (1940),
Szlépka József (1965), Sipos Lajos Sándor (1954), Bergmann
Vilmosné sz. Buzás Katalin (1941), Éberli József János (1955),
Berkesi Józsefné sz. Zoller Magdolna Teréz (1930), Holtság
Endre (1955)
Valentin Annabella anyakönyvvezető
Nagymaros, 2021. április 29.
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Pünkösd
zentlélek nélkül távoli az Isten, Krisztus a múlté, az Evangélium holt betű, az Egyház egyszerű szer vezet, a tekintély uralkodás,
a misszió propaganda, az istentisztelet emlékek fölidézése, a keresztény cselekvés rabszolgamorál.

S

A Szentlélek által: a kozmosz fölemelkedik és nyögve szüli az Országot, a feltámadott Krisztus itt van, az Evangélium életerõ, az Egyház szentháromságos közösség, a tekintély szabadító szolgálat, a misszió Pünkösd, a liturgia emlék és elõvételezés, az emberi cselekvés
megistenült.

(ATHENAGORASZ PÁTRIÁRKA NYOMÁN DR. CSÁKI TIBOR ATYA)

