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Főtér
A gyermeknevelés elsősorban a család feladata
A Humánügyi Bizottság hatáskörébe az óvodák, a bölcsőde,
a térségi családsegítő és gondozási központ, a könyvtár és a
művelődési ház tartoznak. Mondjuk ki, a város legköltségigényesebb intézményei ezek. E bizottság tagjaként és óvodavezetőként most inkább a saját intézményéről kérdezném,
mivel bizottsági ülések nem voltak a veszélyhelyzet miatt.
– A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda vezetője vagyok, mely
három épületben működik, 10 csoporttal. Jelenleg 37 munkatárssal
dolgozom, 20 óvodapedagógussal és 14 nevelést-oktatást közvetlenül segítővel és két fizikai alkalmazottal. 275 férőhellyel rendelkezünk, de ebben az évben csak 185 gyermek veszi igénybe az óvodai
szolgáltatást. Célunk a csoportlétszámok optimalizálása, mert jelenleg az önkormányzatnak jelentős összeggel kell hozzájárulni a költségekhez. Óvodánk adottságainál fogva „családias” jellegű, csoportlétszámaink lehetővé teszik a személyes, bensőséges kapcsolat kialakítását, az egyéni és csoportos fejlesztéseket. Kollégáim folyamatosan
bővítik tudásukat továbbképzéseken, melyeket a gyermekek mindennapjaiban tervezetten beépítünk szakkörök és csoportos fejlesztések formájában.
A járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend nagyon sok új feladatot jelentett a kollégáknak. A rendkívüli szünet
ideje alatt is ügyeletet biztosítottunk, szépítették a termeket, készültek az újranyitásra.
Milyenek az óvodáinkban a tárgyi feltételek?
– Az elmúlt évek pályázatainak köszönhetően jók, még a környék, vagy megyei összehasonlításban is megfelelő. Folyamatosan
pályázunk kültéri játékokra, fejlesztő eszközökre, programsorozatokra az alapítványunkkal is. A kültéri játszótéri eszközöket is csak
pályázati pénzekből tudjuk cserélni. Sokban támogat bennünket a
Nemzetiségi Önkormányzat eszközök beszerzésében, projektorok,
hangfalak vásárlásában. Köszönet érte.
Milyen kihívást jelent az, hogy mindhárom óvoda nemzetiségi?
– Az idei évtől egy új, tapasztalt kollégának köszönhetően új módszertani és gyakorlati alkalmazásokat vezettünk be. Intézményen belüli tudásmegosztás, hospitálás is egyre nagyobb teret kapott.
Nagyon fontosnak tartom ebben az életkorban az idegen nyelv
megismerését, mert a gyermek nem tantárgyként tanulja, hanem életkori sajátosságából fakadóan hallás után sajátítja el, hasonlóan az anyanyelvhez. Ha erre a tudásra az iskola megfelelően ráépít, akkor nyolcadik
osztály végére akár magas szinten beszélhetik a német nyelvet. A pedagógus csak német nyelven beszél a gyerekekkel, a napi tevékenységek: étkezés, öltözködés, tisztálkodás, játék is ezen a nyelven folyik. Az eredményt
abban látom, hogy az idei évben 65 gyermek ballag el a nagycsoportból,
melyből 27 gyereket szeretnének a szülők nemzetiségi osztályba íratni.
Óvodapedagógusként és jelenleg a Humánügyi Bizottság
tagjaként sokkal nagyobb rálátása van a település családjaira. Milyen gondokat lát és miben látja a megoldást?
2

HETÉNYI ANDREA
– A mai világban egyre inkább megfigyelhető a családok stabilitásának lazulása, melynek következtében csökken a gyermekek
iránti figyelem. A hagyományos családmodell átalakulóban van,
egyre inkább nő az egyszülős családok száma. Az együtt élő, többgenerációs család szinte már a múlté. A nagyszülők többsége még
dolgozik, így a szülők nem számíthatnak rá, hogy az óvodából hazatérő gyereket ellátják, és gondoskodnak arról, hogy tartalmasan töltsék el a délutánt. A gyermekek nagy többsége reggeltől estig az intézményben van, ezért ezek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a nevelésben. A pedagógusoknak és a szülőknek újra kell gondolniuk a saját
szerepkörüket, viszonyukat. Az elmúlt években sok család költözött
be Nagymarosra, akik nem ismerik a hagyományainkat, pedagógusainkat. Ismét előtérbe kerül az évkezdés utáni családlátogatás,
hogy megismerjük a gyerekeket az otthoni környezetükben. A magunk részéről is szeretnénk közelebbről bemutatkozni a szülőknek.
Az Óvodai nevelés alapprogramja kiemeli, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. Évekkel ezelőtt bevezettük a Szülői fórumokat, ahol a szülők által felvetett témákban előadássorozatot indítottunk a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel közösen. A településen élő, súlyos gondokkal
küzdő családok esetében az intézmények közötti információáramlás
folyamatos, havonta közös megbeszélésen veszünk részt.
A testületi munkát tekintve nagyon várjuk, hogy a rendkívüli veszélyhelyzet megszűnjön és a testület valóban működjön. A háttérben
több képviselőtársammal összefogva szeretnénk erre felkészülni, hogy
kész anyagokkal, gyors előterjesztésekkel határozatok szülessenek.
A testületben – egy kivételével – mindannyian újak vagyunk,
van még mit az együttműködésben fejlődnünk, különösen ezen nehezített körülmények között, de mindannyian tenni akarással vagyunk a város irányába, hiszen ezért indultunk el a választáson. A
gyors döntéseket szeretem, ha tudom a célt, akkor mérlegelek és az
alternatívákból meg tudjuk hozni közösen a jó döntéseket.
SzE
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A kormány döntése alapján megszűnt az ingyenes
parkolás városunkban is.
A tavaly megváltott második féléves bérletek érvényességét június
30-ig meghosszabbítottuk. A második féléves bérletet június 15-étől
lehet megvásárolni a hivatalban, amely július 1-től december 31 között lesz érvényes. A féléves bérlet ára: 2500 Ft.
A katasztrófavédelem és a kormányhivatal az Elsővölgyi
óvoda alatti partfal helyreállítására 18 757 000 Ft
támogatást hagyott jóvá.
Így már a tavaly megnyert 13 869 000 Ft vis maior támogatással
együtt összesen 32 626 000 Ft áll rendelkezésre az Elsővölgy utca
ezen szakaszainak helyreállítására.

Telektulajdonosok figyelem!
Örülünk, ha újabb lakosok színesítik Nagymaros palettáját. Bizonyos
behozott szokásoknak viszont kevésbé. Sokan megtapasztalták, hogy
ha pár évig nem látogatják a földjüket a határban, mire egyszer odafáradnak, a telek eltűnt - az új szomszéd szívességből hozzácsapta a
saját telkéhez, még a kerítést is ingyen adta. A legjobb eset, amikor közölte az eredeti birtokossal, hogy én ezt a telket elbirtoklom. (Meg is
teheti, ha bizonyítani tudja, hogy 10 évig senki nem járt ott és nem
igényelte vissza). Ezért nem árt, ha legalább évente felkeressük „földbirtokunkat", hogy az új területfoglalók ellen legalább feljelentést tegyünk!
A múlt héten, a Szakmai Döntőbizottság
a kulturális ágazatot érintő koronavírus okozta károk enyhítésére
3 000 000 Ft támogatás odaítéléséről döntött városunknak.

Tízéves
a termelői piacunk
a szombat délelőtt, akkor piac Nagymaroson! Marosiak, a
környék településeinek népe felkerekedik, és elmegy a kedvenc zöldségeséhez, húsosához, mézeséhez, sajtosához,
gombásához, gyümölcsöséhez, szörpöséhez, virágosához, kézműveséhez és a mindenki által kedvelt, szeretett savanyúságoshoz. Sajnos már helyben szinte sehol nincs a házak viszonylag kicsi kertjeiben csirke, nyúl, pláne nincs disznó, ami még az én gyerekkoromban
szinte minden ház udvarában volt. Viszont az Ipoly mentéről, Szob,
Letkés, Tölgyes falvaiban még élnek aprójószágok, a távolabbi falvakból Szokolyáról, Kosdról, Rátótról, Dunabogdányból, Vecsésről
az árusok elhozzák azokat a házilag, manufakturális körülmények
között készült termékeket, melyek visszahozzák a gyermekkori emlékeket, nagyanyáink, anyáink főztjének ízeit. Mellesleg a legkomolyabb közösségteremtő hely a piac, hiszen itt találkozhatunk gyerekkori osztálytárssal, barátokkal, ismerősökkel és válthatunk pár szót,
tudhatunk egymásról. Köszönet a tíz évvel ezelőtti megálmodóknak, a Kerekegyletnek, Veres Lászlónak, akik nélkül nem jöhetett
volna létre az immár tízéves múltra visszatekintő piacunk. SzE

Magyar az,
akinek fáj
Trianon

H

llyés Gyulának, Karinthy Frigyesnek, sőt Kosztolányi Dezsőnek is tulajdonítják a fenti ténymegállapítást. Bármelyiküktől származik is,
ennél tömörebben nem lehet megfogalmazni magyarságunk lényegét, kovászát. Azzal is ki szokták egészíteni, hogy, a
többi csak állampolgár. Fájni azonban csak annak tud, aki ismeri a
tényeket és a körülményeket.
Amikor akár külföldre szakadt idős emberekkel beszélünk, akik
még a 30-as években jártak iskolába, Nagymaroson is, feltűnik, hogy
milyen hazaszeretők és mennyire ismerik a „trianoni tényállást”. Mi
lehet ennek az oka? Tudjuk, hogy Horthy nagyon alkalmas embereket választott ki a megcsonkított ország újjáépítésére. Egyik ilyen
volt az oktatásért felelős Klebelsberg Kunó. Neki köszönhetjük,
hogy az iskolák árasztották a hazafias szellemet, de nemcsak az iskolák, a cserkész mozgalom és minden egyéb „civil” szer veződés, legyen az sport, tánc vagy dalárda. Minden irka első oldalán ott volt a
Királyi Magyarországból kiszakított trianoni Magyarország, ha
könyv vagy füzet került a diák kezébe, ezzel találkozott. Az általános
iskolákban a tanítás reggel 8-kor kezdődött, amikor az egész osztály
felállt és kórusban elmondta:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök
igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.
Csonka Magyarország nem ország, Nagy-Magyarország mennyország. Maradhat ez így?
Nem, nem, soha!

Nagymaros - www.nagymaros.hu

I
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A N AgyMAros 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

4

árAi

JÚLiUsTÓL
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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Kisbíró
Kajakos hírek
jelenlegi helyzetben a szokásostól nagyon eltérő módon kellett készülni sportolóinknak a versenyzésre. A távolságtartás, maszkviselés, rendszeres fertőtlenítés és karantén megbonyolította az edzéseket. Sajnos a vírus a fiatalokat sem kímélte,
ezért több versenyzőnek ki kellett hagyni a felkészülés jelentős részét. Ők vágyakozással nézték a többieket, amint készülnek az első
versenyre, amelyik nagyon fontos, mert az évad egyik legjelentősebb pontszerző versenye, a Maraton Magyar Bajnokság. Van, akinek ez az első bajnoki versenye. Köszönjük a kitartást, a szorgalmas
munkát minden sportolónak. Biztosra veszem, hogy az igyekezetük
és a sok-sok lemondás meghozza majd az eredményét.
A téli, fizikai felkészülés után nem sok idő jutott a vízi munkára,
az evezésre, az időjárás sem volt kedvező a kilométerek gyűjtésére.
Mégis izgatottan várták a verseny napját. A szurkolás, bátorítás is elmaradt, mert zártkapus volt a rendezvény. Kiemeljük a legjobb
eredményeket:

A

Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokság,
Győr, 2021.05.07 - 2021.05.09
MK1 Férfi Gyermek U12 5 km
1. Kardos Olivér (36-ból)
MK1 Női Gyermek U12 5 km
2. Kardos Orsolya (21-ből)
MK1 Női Kölyök U13 10 km
6. Gaszner Eszter (38-ból)
MK1 Férfi Kölyök U13 10 km
11. Drobilich Pál (38-ból)
MK1 Férfi Gyermek U11 5 km
11. Burgermeister Olivér (29-ből)
K1 Női Kölyök U14 10 km
12. Berezvai Laura (25-ből)
PC2 Férfi Gyermek U10-U12 5 km
12, Balázs Gergő,
Zoltai-Mauks Álmos (16-ból)
16. Czoch Botond Péter, Solti Gergő (16-ból)
PC2 Női Kölyök U13 5 km 3. Lénárt Gabriella, Révész Jázmin (6-ból)
6. Mozga Dorottya, Szabad Flóra (6-ból)
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!

A kajakozáshoz kapcsolódóan szeretnénk ezúton is jókívánságainkat kifejezni annak a volt nagymarosi sportembernek, aki nemrég ünnepelte a 60. születésnapját. A sportolói karrierje után is a kajakozáshoz kötődik az élete, hiszen már majdnem negyven éve a szegedi egyesület vezetője. Egyike azon kevés nagymarosi sportolónak,

aki kijutott a versenyzők által áhított legnagyobb versenyre, az
olimpiára. Nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget kívánunk
Petrovics Kálmánnak!
Nagy ma ro si s port egye sü let

ve ze tő sé ge

Nagymarosi találkozó
armadik alkalommal online formában szer vezték meg a
Nagymarosi Találkozót május 15-én, melynek jelmondata
volt: „Rajtunk is múlik.”
Valóban, rajtunk is múlik a saját életünk, a családunk, a közösségünk, a településünk, a nemzetünk és tán Európa sorsa is.
A nap előadását Böjte Csaba testvér mondta, majd vezetett
Szentségimádás és Kérdezz-felelek következett, mely kérdéseket
előre be lehetett küldeni illetve telefonon is fel lehetett tenni,
melyre az atyák azonnal válaszoltak.
A szentmisét az egykori marosi káplán, dr. Kerényi Lajos,
Nagymaros Díszpolgára ugyanolyan tűzzel, hittel mondta, mint
ötven évvel ezelőtt. Azóta szinte egyetlen Találkozót sem hagyott ki,

H

94 éves arcában egy érdeklődő, fiatal szempár tekint rád, fáradhatatlanul járja mind a mai napig a kórházakat és piarista tanárként
oktatja a középiskolás nebulókat. Ébresztő fiatalok! – kezdte prédikációját, és mindenkit arra biztatott, hogy nem megrekedni az anyagias létnél, a kincs, hír, gyönyörnél, hanem vágyni a szellemiek, az
örök értékek iránt. Aki ezek szerint él, annak belső békéje kisugárzik, élete gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt terem, szebbé válik
körülötte a világ. Ez mindannyiunk feladata, ébresztő fiatalok!
A Nagymarosi Találkozókat immár 50 esztendeje szer vezik,
4–5000 fiatal szokott rendszeresen jelen lenni, a város legnagyobb
látogatottságú egyházi rendezvénye, online formában a megtekintés többezres.
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Kisbíró
Lehet a jó példát követni!
inap barátainkhoz mentünk az Elsővölgybe és feltűnt, hogy
az óvoda alatti kis sarkot kövekkel körbevette valaki, tulipánok virágoztak éppen, évelő virágokkal beültették, üde színfoltja lett az utcának. Szemben, a
romos házat pár éve valaki takarosan rendbe hozatta, előtte lévő kereszt tövében szintén virágok nyílnak, eltűnt a gaz. Az utcabeliektől
megtudtam, hogy egy magyar hölgy
és egy holland úr, egy házaspár vette
meg ezt a házat.
A tulajdonost, Benő Zsuzsannát
felkerestem, aki nagyon kedvesen
fogadott. Elmesélte, hogy 30 éve
van köze Nagymaroshoz, itt élt éveken keresztül. Már akkor nagyon
megszerette a települést, de aztán az
élet elsodorta innen, visszaköltözött
Budapestre. Odakötötte a munkája,
az A38-as hajón a programszervezés
vezetője, így nemzetközi kapcsolatai
révén ismerte meg a férjét, aki holland származású, közös nyelv az angol. Budapesten van állandó lakásuk, de egy nagymarosi baráti látogatás kapcsán megpillantotta,
hogy ez a ház eladó. Ehhez a házhoz már régebben is vonzotta valami, pedig ette az enyészet, de a fekvése, a kilátás a fenti teraszról lenyűgözte. Úgy érezte, hogy ez a ház rá várt. Megvették, majd öt év
múlva gyönyörűen rendbehozták, ma pedig nagyon otthon érzik itt

M

magukat. Zavarta, hogy a szemben lévő sarok gazos, gazdátlan, így
hozzáfogott annak rendbehozásához is. Különös élményt jelentett
számára, amikor megtudta, hogy valamikor ezt a dombot Zoller
Csaba, a biciklis Csaba, akivel nagyon jó kapcsolatban volt 30 évvel
ezelőtt, éveken keresztül gondozta. Az utca lakóival is akkor került
kapcsolatba, amikor itt szorgoskodott, megálltak pár szóra, megköszönték, hogy mindannyiunk számára széppé varázsolta ezt a kosz e
rábban elhanyagolt területet. Köszönet érte!

Tavaszi szemétszedés

Beteg feleségemhez keresek gyógytornászt, gyógymasszőrt és
fodrászt. Nagymaros, Latorvölgy utca 11259. Tel: 30/6560219
6
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Katedra

intézmények
Föld napja
inden év április 22-én van a Föld napja. A mi iskolánkban a
hagyományokhoz híven, mindig egy akadályverseny keretében emlékezünk meg róla a felső tagozatban. Nem tudtuk, mennyi időt maradunk még otthon, de úgy döntöttünk, a Föld
napját mindenképpen megünnepeljük. Ebből kiindulva határoztuk
el, hogy az akadályversenyt a hagyományokhoz híven, de az új helyzethez alkalmazkodva, online rendezzük meg. Legyen egy kicsit más
a gyerekek számára, mint a mindennapok, hát belevágtunk.
Levelet írtunk minden diáknak, melyet az osztályfőnökök juttattak el tanulóiknak. Ebben leírtuk, hogy április 23-án pénteken
lesz ez az akadályverseny, melyben reggel 8-kor megkapták a feladatok egy részét, 9-kor kapták meg a többi feladatrészt a classroomon
keresztül. Visszaküldeni is ide kellett a megoldásokat!
Nem volt tanítás ezen a napon, csak az akadályverseny feladataival kellett foglalkozniuk a gyerekeknek, csapatmunkában. Meet-en
volt lehetőségük kapcsolatot tartani egymással. Minden osztályt
három csoportra bontottunk. Minden csapatból egy valaki vállalta,
hogy visszaküldi a munkáikat. Kaptak pár linket, melyeket tanulmányozhattak és az így megszerzett ismereteket fel tudták használni a
versenyen. Az idő is számított, a gyorsaság plusz pontot ért. Az idei
év témája a Magyar Nemzeti Parkok és a Föld volt.
Menetlevelet készítettek, mint eddig, melyen a csapatnevük és
logójuk szerepelt.
Amikor elindulhatott újra a jelenléti oktatás, megtartottuk az
eredményhirdetést, melyen az ajándékok sem maradtak el.
Az első helyezettek virágmagot, ültethető ceruzát és labdát kaptak. A második helyezettek paradicsom és paprika palántát, valamint labdát nyertek. A harmadik helyezettek nyereménye virágmag
és labda volt.
1. helyezett
BIOnline csapat
Balogh Luca, Csernyánszky Regina, Ferenci Anna, Jaics Bálint,
Mátrai Tamás, Murray Kiara, Psenák Bence (8.b /28 pont)
Karanteam csapat
Balazic Krisztián, Patakfalvi Bíborka, Farkas Áron, Koncsol
Gábor, Vén Áron, Nagy Csenge, Szalai-Benedek Márk (8.b /28 pont)

Zöld Föld
Bogár Botond Attila, Fritz András, Grécs Gergő, Kis Balázs
Fülöp, Mozga Dorottya Réka, Squor Janka Sára (6.a /26 pont)
Mancsos Hatos
Csengery Angéla, Gábri József Márk, Kardos Orsolya Mária,
Liszi Péter Márk, Póka Sára Rozália, Szomráky Cecília, Viola
(6.a /26 pont)
Űrhajónk a Föld
Arany-Kautz Vanda, Farkas Réka, Szabad Flóra, Bondár Matilda, Balazic Adrienn, Gyömbér Maja
(6.b /26 pont)

M

Gratulálunk a győzteseknek és minden résztvevőnek!
Igazán igényes menetlevelek készültek. Ízelítőül néhány közülük:

2. helyezett
Földlakók
Balázs Gergő, Balogh Dávid Rómeó, Balogh Noémi, Kiss Luca,
Pálmai Anna, Schaffer Áron, Vas Kende (5.b /27 pont)
Szúnyogriasztók
Szlávik Zsuzsanna, Nádor Csenge, Lázár Nóra, Deme Bíborka,
Szilágyi Boróka, Hor váth Adél, Balogh Jázmin (7.a /27 pont)
3. helyezett
Morning sólymok
Flaskai Balázs, Gaszner Eszter, Kata Bence Ádám, Major Diána,
Rácz Zsombor Tamás, Kardos Olivér (6.a /26 pont)

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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intézmények

Viharos nyílzápor
hosszú bezártság után már alig vártuk az első alkalmat, hogy
engedélyezzék a Puer Regius Történelmi Íjász Sportkör edzéseit, természetesen a vonatkozó szabályokat betartottuk. A
biztonságos helyszínt tekintve két oldalról is támogattak bennünket:
egyrészt a katolikus plébánia udvarára kaptunk rendszeresen engedélyt, másrészt a Szent Imre téri pince helységet használhatjuk a jövőben esős időben illetve a télen az edzések megtartására. Minden
jól indult… aztán az első csoport érkezésekor „leszakadt az ég!”,
heves zápor tört ki, ami gyorsan jött, de szerencsére hamar vége lett,

A

így a többség nagy örömmel íjászhatott a zöldellő kertben. Napfény,
friss levegő, a sporttársak jelenléte, a közös nyílröptetés mind-mind
a gyerekek testi és mentális egészségét támogatják.
Egyenes röptű nyílvesszőt minden nagymarosi íjász gyereknek!
s utus -J u hász t üNde

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, amit nem talál, azt megrendelem!
A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni
telefonon: 30/9160889
Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal
dr. Kispéter Éva szemész főorvos és
Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús optikus.
Látásvizsgálat május 29-én 9-12 óráig.
június 12-én és 26-án 9-12 óráig.

8
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Egyházközségünkben történt - május
MáJUs 1. s zENT J ÓzsEF csA Lá dos
zA ráN doK LAT
Május 1-je Munkás Szent József ünnepe. Ebből az alkalomból, valamint
Ferenc pápának a Szent József év meghirdetése kapcsán meghívtuk a
nagymarosi és zebegényi egyházközségek családjait, hogy együtt, közösségben zarándokoljunk és közben Szent József erényein elmélkedjünk, hangsúlyozva az apák szerepét, fontosságát családjainkban. Az
apa, aki szeretett, gyengéd, engedelmes, elfogadó, teremtő, bátor, dolgozó, árnyékként kísérő. A zarándoklaton közel 140-en vettünk részt,
ebből 60 gyermek, Nagymarosról 23, Zebegényből 8 család.

Legutóbb 63-an voltunk, a nagycsoportostól hetedik osztályosig,
néhány szülő, hitoktatók és plébános atya kíséretével. A zebegényi
templomból indultunk, a Trianon emlékmű, Világos-tér, Köves-mező
érintésével érkeztünk vissza Nagymarosra. Utunk során a főszerep a
közös játéké és beszélgetésé volt, amelyre már nagyon vágytak a
gyermekek. A jövőben igyekszünk minél több kirándulást szervezni
hittanosainknak, hogy testvéri közösséggé formálódjuk kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek, mindnyájan.

P üNKösdVárás
Pünkösdvárásra gyűltek össze a zebegényi Újvölgyben a zebegényi
és marosi hívek pünkösd előestéjén. A nemrégiben felújított kápolna 1944-ben épült közadakozásból, a ter vek szerint havi két alkalommal lesz szentmise az Újvölgyben nyaralók és a szomszédos települések lakói számára.

z AráNdoKLAT

Törökmezőről indultunk, és mintegy 4 km-t gyalogolva értük el
a Kóspallag melletti Toronyaljai Pálos Kolostor romjait. Itt szentmisét mutatott be Beer Miklós püspök atya és Csáki Tibor plébános
atya. Majd közös ebéd, örömteli beszélgetések valamint a gyerekek
közös játéka következett. Hála a közösségünkért, családjainkért, házastársunkért, gyermekeinkért.

Pünkösd ünnepe alkalmából hétfőn zarándoklat volt Márianosztrára. Szobról gyalogosan, Nagymarosról kerékpárral vagy személyautóval érkeztek a Mária kegyhely kálváriájára a zarándokok. A gyalogosan jövők Szobról indultak, útközben sorra vették a Szentlélek
ajándékait és gyümölcseit, melyek a szeretet, öröm, béke, türelem,
kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás,

MáJUs 8. h iT TA Nos Ki ráN dU Lás

Ebben az évben több kirándulást szer veztünk már a hittanos gyermekek részére. Ezek az alkalmak lehetőségeket adnak, hogy a különböző korú gyermekek találkozzanak, személyes kapcsolat alakuljon közöttük, megtanulják az odafigyelést, egymás segítését, ily
módon is épüljön a közösség, melynek alapja és reményei a gyerekek és a fiatalok.

tisztaság”. (Gal 5,22) Az ünnepi szentmisét Csáki Tibor atya mondta.
A nemrégiben felújított kálváriastációk, kápolna és szabadtéri oltár a
festői környezetben valódi közösségi élményt jelentett. Közel százötvenen vettünk részt felnőttek és gyerekek egyaránt. A zarándoklat a
kálvária dombon agapéval zárult.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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civil szféra

Állatvédő sorok
Ví zi MA dár ELE ség AU To MA TA
ELőT Ti d UNA - PAr ToN

A

h ALAs TAVAszi AKciÓ

z áprilisi lapszámban jeleztük, nemsokára egy olyan automatát telepítünk a
Duna-partra, amelyből száz forintért a
vízimadarak számára gyártott eledel kapható. Miután megszereztük az illetékes vízügyi
hatóság engedélyét, a kihelyezés megtörtént,
a nagyszerű „Élővizeinkért” Alapítvány ajándékozta a városnak. Küldetésük, hogy segítsék tavainkat, folyóinkat, élővizeinket és azok környezetét megóvni
a különféle környezeti ártalmaktól, amelyeket a nem kívánatos emberi tevékenység okoz. A szabadon élő vadmadarakat súlyosan fenyegeti például az olyan ártalmatlannak tűnő, közkedvelt tevékenység, mint a madarak (kacsák, hattyúk, stb.) nem nekik való eledellel
etetése. Ezt szeretnék kulturált, víz- és állatbarát magatartásra változtatni. Köszönjük!
Kövessék a Máté Állatvédelmi Alapítványt a Facebookon is!

A

Nagyszerű hír, hogy ismét sokan éltek a kedvezményes ivartalanítási lehetőséggel, összesen huszonhat állat, tizennyolc macska és nyolc
kutya operációjához járultunk hozzá 179.400 forinttal, köszönhetően
a múlt évi 1 százalékoknak, és a négy helyen (CBA, Horgászbolt, Rév
Büfé, Sigil Galéria és Kávézó) található gyűjtőkbe tett adományoknak.
A cicák jóval nagyobb száma indokolt, az elmúlt években a városi
kutyák mintegy háromnegyede túl van a műtéten, most a másik kedvencért kampányolunk erőteljesebben. Különösen a külterületen nagyon elszaporodtak, sok gondot okoznak. Szeptemberben hirdetjük
meg az őszi akciót.

chiP LEoLVAsÓK
Az elcsatangolt kutyák gazdáinak gyorsabb megtalálása érdekében újabb leolvasókat helyeztünk el a városban, elérhetőek: Dr. Albert József közterületfelügyelő (06 30 965 9105), Marafkó Márk
(0630 180 2252), Máté Állatvédelmi Alapítvány (06 20 9425 822),
BorPiac, Édeske Cukrászda, Piknik Manufaktúra.

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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én csak eszköze vagyok a szentléleknek
– beszélgetés Kéri ákos református lelkésszel
apunk megkereste a városunkban szolgáló református lelkészt, Kéri Ákost,
hogy mutatkozzon be és beszéljen
a református gyülekezetről, hogy
jobban megismerjük az ő szolgálatát és a gyülekezet életét.
– Már nagyon korán, kamasz
koromban volt egy újjászületés élményem, úgy éreztem, hogy Isten
engem lelkipásztornak hív. Már az
érettségire úgy készültem Kecskeméten, hogy Budapesten, a Károli
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán folytatom tanulmányaimat. Egyetemi éveim alatt ösztöndíjjal Amszterdamban is tanultam.
Felszentelésem után egyházmegyei lelkészként szolgáltam Mányon.
2019. októberben választott meg a nagymarosi gyülekezet közgyűlése egyhangúlag, közfelkiáltással lelkipásztorának. Elődöm nyugdíjba vonult, a gyülekezet hívott meg. Novemberben kaptam meg a
concessamat, az egyházmegye esperese részéről azt a szolgálati bizonyítványt, hogy a lelkipásztora lehetek a nagymarosi gyülekezetnek.
Mindezt úgy éltem meg, hogy az Úr szólított ide, az Ő hívása volt.
Milyen tervekkel érkezett?
– Nekem az a legfontosabb, hogy az evangéliumot hirdessem mindenkinek, ezáltal növekedjen a közösségünk, egyfajta gyülekezetépítési
szolgálat foglalkoztat. Néhány hónap volt a pandémia előtt, amikor beindult volna ez a közösségépítés, szép terveket szőttünk egy lélekkel, egy
szívvel. Legfontosabb számomra az, hogy minél több gyülekezeti, missziói alkalom legyen közösségi programokon keresztül, szeretnénk minél
több fiatal családot bevonzani a közösségünkbe. Ez a szervezési oldala,
de a legfontosabb, hogy sokaknak hirdessük az evangéliumot, hogy Jézushoz tudjuk vezetni őket. Két alkalommal is evangelizációs hetet tartottunk az adventi és a nagybőjti időszakban. Az utóbbit egy szombati úrvacsorás istentisztelettel zártuk, a Pannoniada gyermekkórus szolgálatával, gyertyák fénye és a kórus szolgálatata segített minket az Ige feletti elcsendesedésben. Elindítottunk egy sorozatot a Sigil kávéházban Református Kávéházi Esték címmel, melyet egy olyan kulturális jellegű rendezvénynek szántunk, amin belül az evangélium van a középpontban.
Akkor dr. Békési Sándor egyetemi docenst hívtam meg, aki a keresztyén etika és evangélium címmel tartott előadást. Nagy volt az érdeklődés, sajnos a járvány miatt a sorozat megszakadt.
Hányan vannak jelen rendszeresen az alkalmakon?
– Sajnos a pandémia nagyon meggátolt a közösségépítésben, májusig csak online formában tudtam az Igét hirdetni, átlagban 100-150
megtekintése volt. Az egyházközségnek nagy a parokiális területe, itt

L

12

Nagymaroson van a templomunk és a parókia, de hozzánk tartozik
Szob, Zebegény, Márianosztra, egészen Letkésig. Valójában azonban
Nagymaroson kívül Szobon és Zebegényben végzek rendszeres szolgálatot, hiszen ott élnek református testvérek jelentősebb létszámban.
Vasárnap reggel a szobi házasságkötő teremben tartok istentiszteletet,
ünnepnapokon pedig közös úrvacsorás istentisztelet a nagybörzsönyi
evangélikus lelkésztársammal a szobi katolikus templomban délután.
Nagymaroson vasárnaponként 10 órakor tartunk istentiszteletet.
Rendszeres bibliaóra, ifjúsági bibliaóra, imaóráink vannak. Hálával
tartozok azért, hogy amikor ide kerültem, akkor a választói névjegyzékben 104 fő volt, most januárban 142 bejegyzett egyháztag volt az
újonnan összeállított névjegyzékben. A koronavírus miatti zárlat ellenére anyagiakban is gyarapodtunk. Nekem azonban sokkal fontosabbak a lelki szempontok, az, hogy a reformátori tanokhoz való ragaszkodás mellett elmélyült lelkiség, személyes kötődés alakuljon Jézus
Krisztushoz. Nagy örömmel tapasztalom, hogy a gyülekezeti tagok is
arról számolnak be, hogy ezt a személyes kapcsolatot a régiek és az
újak is megélik, megtapasztalják. Mert a Szentlélek valóban munkálkodik a közösségben.
A bibliaórán és istentiszteleten kívül hol van, vagy hol lesz
alkalom az igehirdetésre?
– Tervem egy bibliaiskola elindítása, mert azt tapasztalom, hogy
az emberekben van egy nagyon nagy éhség az Isten felé, de sokszor
nem találják azt a kapcsolódási pontot, hogy az Ige személyessé váljon.
Fontos, hogy ezeket az embereket el tudjam érni, meg tudjam szólítani.
Ezért kellenek olyan alkalmak, amelyek nyitottak mindenki számára. Szeptemberben terveztünk egy református pikniket a Duna-partján, ami alkalom lehetett volna a misszióra. Meghívtuk volna azokat,
akik valamilyen szálon kötődnek hozzánk, de maga az alkalom teljesen
nyitott lett volna, bárki csatlakozhatott volna hozzánk. A pandémia
miatt ezt is el kellett halasztanunk, pótoljuk. Egyébként alapvetően szeretek arra biztatni mindenkit, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból, jelenjünk meg a városban, hogy létezünk, élő közösség vagyunk.
Fontos megszólítani olyan embereket, akik nem járnak a közösségbe, vagy teljesen idegen számukra a hit. Sajnos sok, hibás sztereotípia él az emberekben a keresztyénségről, ezért kell feléjük nyitott szeretettel lenni és a Jézus Krisztusról szóló örömhírt, az evangéliumot hitelesen közvetíteni, hogy az belső, igaz élménnyé váljon és megértetni,
hogy mi is a keresztyénség lényege. Jézus Krisztus megváltó munkája
és a vele való belső, élő lelki kapcsolat. Én csak eszköze vagyok a Szentléleknek, aztán Isten elvégzi a maga munkáját az emberek szívében.
Milyen a kapcsolata a helyi katolikus papokkal?
– Nagyon jó a kapcsolatom Tibor atyával és Miklós püspök úrral is,
havonta együtt imádkozunk, egy szívvel hordozzuk a város életét.
sze
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Krónika
A zene nem e világból való
- szabados györgy
(1939-2011)
em volt Nagymaros szülötte, de
elkötelezettsége
a „lakóhely” iránt rendkívüli volt.
Szabados Györgyöt
nemcsak Nagymaros kapta
ajándékba, hanem az egész
világ. Mert úgy tűnik,
hogy vannak a transzcendens régióból, az Örökkévalóságból hozzánk leküldött emberek, elhivatottak, akik földöntúli hivatást teljesítenek: megmutatnak valamit abból az anyagi világon túli létből, amit bár sokan keresünk, de megtalálni valószínűleg csak a
másik dimenzióban fogjuk.
„Amikor improvizálok, az nem pusztán ebből a tér-időből
fakad, hanem abból a dimenzióból is, ahol nincs idő.” – Talán ezek
a szavak segítenek leginkább megfogalmazni, hogy mit érez át, mit
tapasztal a zenéjét hallgató, főleg akkor, amikor még személyes élményben lehetett részünk. Ebben viszont az is benne van, hogy
népszerűsége nem állt arányban érdemeivel: ő a boldog kevesek
zeneszerzője volt.
Ahogy a Nap utcai házán az emléktábla tudatja:

N

A rendkívül egyedi zeneszerzői és zenészi teljesítményt kiegészíthetnénk még Szabados György filozófiai oldalával. Gondolatait nem összegezte, nem sűrítette egyetlen könyvben, mert nem érhette meg az összegzés korát, de számtalan interjúban, cikkben,
esszében, televíziós műsorban fejtette ki nézeteit a világról, a történésekről, az örök értékekről. Akit érdekel, keresse meg a Szabados György világa c. honlapot: http://xn--gyrgy-szabadoswpb.com/?lang=hu, ahol a művész szinte minden megjelenése,
koncertek, beszélgetések, kisfilmek, videók, beszámolók az eseményekről, fényképek, plakátok megtalálhatók. A honlap megál-

modója, sőt, megalkotója és működtetője sem e hazából való,
hanem Szabados György német rajongója, barátja, Rudolf Kraus.
Évek óta gyűjt és publikál minden anyagot, így állítva feleleveníthető, lehívható emléket a művésznek.
Biztosan emlékeznek még marosiak arra a két koncertre, legutóbb 2002 júniusában, amit a művelődési ház zongoráján adott,
nem lebecsülve a vidéki egyszerű hangszert, sem a kevésbé vájt fülű
közönséget, amely ezért is szívébe zárta. Eszünkbe juthatnak azok a
felejthetetlen alkalmak, amikor szellemi munícióval látott el kisebb
közönséget, beszélgetőtárssal a pódiumon vagy előadással. Budapesten tartották minden évben a híres Adyton karácsonyokat az
éppen aktuális Szabados-együttessel nagyobb közönség előtt.
Emlékére egy kis társaság évente szabad zenei műhelyt szer vezett a Sigil Galériában Adyton néven. Zenésztársak, követők
avattak be fiatalokat ebbe a zenei felfogásba, adták át – és vették
– sikerrel az üzenetet. Reméljük, két év szünet után az eseménysorozat újra indulhat.
Itt emlékezzünk meg a grafika alkotójáról, Veress Tamásról, a
néhány éve elhunyt grafikusról, aki szintén Nagymaroson élt, és
minden Adyton eseményen jelen volt és a zenészeket – nem, az
esszenciájukat – örökre megragadta
és ránk hagyta.
Még egy kis epizód Szabados György hazafias és
lokálpatrióta elkötelezettségéhez: biztosan
sokan emlékeznek a
nagy tüntetésre Nagymaroson 1989 tavaszán a vízi erőmű megépítése ellen… Nos,
hogyan tiltakozik egy
zongorista? Zongoráját kivitette a Duna partjára, hova
máshova, és koncer tet improvizált a tüntetés támogatására.
Sokat lehetne még mondani. Szabados György júliusban született, 82
éves lenne. Fáj ez a lenne, mert ebben a
korban még ereje teljében szórhatná elénk
a gyöngyöket. 10 évvel ezelőtt júniusban távozott el örökre és hagyott magunkra küldetésének
nem mindennapi üzeneteivel.
TTM
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Piac

hirdetés

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

Anyakönyvi hírek –május hó
Születtek:
Fekete Bence és Kulcsár Fanny lánya: Zorka
Lundberg Karl Martin és Krasnyánszki Renáta fia: Vincent
Burgermeister Balázs és Klambauer Ágnes fia: Márk
Házasságot köttöttek:
Radics Dániel István és Szegletes Andrea Fatima
Pálinkás László és Nagy Nikoletta
Elhaláloztak:
Maurer Ildikó Adrienn sz. Kupai Ildikó Adrienn (1966)
Nagy Ottó Ferencné sz. Raszler Erzsébet (1949)
Váradi-Szénási Eszter sz. Szénási Eszter (1991)
Valentin Annabella anyakönyvvezető
Nagymaros, 2021. május 27.

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.
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Tízéves a termelői piacunk

Fotó: Klacsán gábor

csíK zENEKAr: KiKELET - TérzENE A PiAcoN
A KIKELET- Térzene a piacon c. projekt egyik állomásaként 2021. június 12-én 10.30 órakor
egy 60 perces térzenei koncerttel kedveskedik a zenekar a nagymarosi termelői piacra látogatóknak.
A projekt megvalósítását az Agrárminisztérium/Herman Ottó Intézet által megítélt pályázati támogatás teszi lehetővé.

