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Főtér
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A Hu má nü gyi Bi zott ság ha tás kö ré be az óvo dák, a böl cső de,
a tér sé gi csa lád se gí tő és gon do zá si köz pont, a könyv tár és a
mű ve lő dé si ház tar toz nak. Mond juk ki, a város leg költ sé gi gé -
nye sebb in téz mé nyei ezek. E bi zott ság tag ja ként és óvo da ve -
ze tő ként most in kább a saját in téz mé nyé ről kér dez ném,
mivel bizottsági ülések nem voltak a veszélyhelyzet miatt.

– A Nagy ma ro si Nap kö zi ott ho nos Óvoda ve ze tő je va gyok, mely
három épü let ben mű kö dik, 10 cso port tal. Je len leg 37 mun ka társ sal
dol go zom, 20 óvo da pe da gó gus sal és 14 ne ve lést-ok ta tást köz vet le -
nül se gí tő vel és két fi zi kai al kal ma zot tal. 275 fé rő hellyel ren del ke -
zünk, de ebben az évben csak 185 gyer mek veszi igény be az óvo dai
szol gál ta tást. Cé lunk a cso port lét szá mok op ti ma li zá lá sa, mert je len -
leg az ön kor mány zat nak je len tős összeg gel kell hoz zá já rul ni a költ sé -
gek hez. Óvo dánk adott sá ga i nál fogva „csa lá di as” jel le gű, cso port lét -
szá ma ink le he tő vé te szik a sze mé lyes, ben ső sé ges kap cso la t ki a la kí -
tá sát, az egyé ni és cso por tos fej lesz té se ket. Kol lé gá im fo lya ma to san
bő ví tik tu dá su kat to vább kép zé se ken, me lye ket a gyer me kek min -
den nap ja i ban ter ve zet ten be é pí tünk szak kö rök és cso por tos fej lesz -
té sek for má já ban.

A jár vá nyü gyi ké szen lét ide jén al kal ma zan dó el já rás rend na -
gyon sok új fe la da tot je len tett a kol lé gák nak. A rend kí vü li szü net
ideje alatt is ügye le tet biz to sí tot tunk, szé pí tet ték a ter me ket, ké szül -
tek az új ra nyi tás ra.

Mi lye nek az óvo dá ink ban a tár gyi fel té te lek?
– Az el múlt évek pá lyá za ta i nak kö szön he tő en jók, még a kör -

nyék, vagy me gyei össze ha son lí tás ban is meg fe le lő. Fo lya ma to san
pá lyá zunk kül té ri já té kok ra, fej lesz tő esz kö zök re, prog ram so ro za -
tok ra az ala pít vá nyunk kal is. A kül té ri ját szó té ri esz kö zö ket is csak
pá lyá za ti pén zek ből tu djuk cse rél ni. Sok ban tá mo gat ben nün ket a
Nem ze ti sé gi Önkor mány zat esz kö zök be szer zé sé ben, pro jek to rok,
hang fa lak vá sár lá sá ban. Kö szö net érte.

Mi lyen ki hí vást je lent az, hogy mind há rom óvoda nem ze ti sé gi?
– Az idei évtől egy új, ta pasz talt kol lé gá nak kö szön he tő en új mód -

szer ta ni és gya kor la ti al kal ma zá so kat ve zet tünk be. In téz mé nyen be -
lü li tu dás me gosz tás, hos pi tá lás is egyre na gyobb teret ka pott.

Na gyon fon tos nak tar tom ebben az élet kor ban az ide gen nyelv
me gis me ré sét, mert a gyer mek nem tan tárgy ként ta nul ja, hanem élet ko -
ri sa já tos sá gá ból fa ka dó an hal lás után sa já tít ja el, ha son ló an az anya -
nyelv hez. Ha erre a tu dás ra az is ko la meg fe le lő en rá é pít, akkor nyol ca dik
osz tály vé gé re akár magas szin ten be szél he tik a német nyel vet. A pe da gó -
gus csak német nyel ven be szél a gye re kek kel, a napi te vé keny sé gek: ét ke -
zés, öl töz kö dés, tisz tál ko dás, játék is ezen a nyel ven fo lyik. Az ered ményt
abban látom, hogy az idei évben 65 gyer mek bal lag el a nagy cso port ból,
mely ből 27 gye re ket sze ret né nek a szü lők nem ze ti sé gi osz tály ba írat ni.

Óvo da pe da gó gus ként és je len leg a Hu má nü gyi Bi zott ság
tag ja ként sok kal na gyobb rá lá tá sa van a te le pü lés csa lád ja i -
ra. Mi lyen gon do kat lát és miben látja a me gol dást?

– A mai vi lág ban egyre in kább meg fi gyel he tő a csa lá dok sta bi -
li tá sá nak la zu lá sa, mely nek kö vet kez té ben csök ken a gyer me kek
irán ti fi gye lem. A ha gyo má nyos csa lád mo dell áta la ku ló ban van,
egyre in kább nő az egy szü lős csa lá dok száma. Az együtt élő, több -
ge ne rá ci ós csa lád szin te már a múlté. A nagy szü lők több sé ge még
dol go zik, így a szü lők nem szá mít hat nak rá, hogy az óvo dá ból ha za -
té rő gye re ket el lát ják, és gon dos kod nak arról, hogy tar tal ma san tölt -
sék el a dél utánt. A gyer me kek nagy több sé ge reg gel től estig az in téz -
mény ben van, ezért ezek egyre na gyobb hang súlyt kap nak a ne ve lés -
ben. A pe da gó gu sok nak és a szü lők nek újra kell gon dol ni uk a saját
sze rep kö rü ket, vi szo nyu kat. Az el múlt évek ben sok csa lád köl tö zött
be Nagy ma ros ra, akik nem is me rik a hagyományainkat, pe da gó gu -
sa in kat. Ismét elő tér be kerül az év kez dés utáni csa lád lá to ga tás,
hogy me gis mer jük a gye re ke ket az ott ho ni kör nye ze tük ben. A ma -
gunk ré szé ről is sze ret nénk kö ze lebb ről be mu tat koz ni a szü lők nek.

Az Óvo dai ne ve lés alapp rog ram ja ki e me li, hogy a gyer mek ne -
ve lé se el ső sor ban a csa lád joga és kö te les sé ge, s ebben az óvo dák ki -
e gé szí tő, ese ten ként hát rány csök ken tő sze re pet töl te nek be.  Évek -
kel ez előtt be ve zet tük a Szü lői fó ru mo kat, ahol a szü lők által fel ve -
tett té mák ban elő a dás so ro za tot in dí tot tunk a Pe da gó gi ai Szak szol -
gá lat szak em be re i vel kö zö sen. A te le pü lé sen élő, sú lyos gon dok kal
küzdő csa lá dok ese té ben az in téz mé nyek kö zöt ti in for má ci ó á ram lás
fo lya ma tos, ha von ta közös meg be szé lé sen ve szünk részt.

A tes tü le ti mun kát te kint ve na gyon vár juk, hogy a rend kí vü li ve -
szély hely zet meg szűn jön és a tes tü let va ló ban mű köd jön. A hát tér ben
több kép vi se lő tár sam mal össze fog va sze ret nénk erre fel ké szül ni, hogy
kész anya gok kal, gyors elő ter jesz té sek kel ha tá ro za tok szü les se nek.

A tes tü let ben – egy ki vé te lé vel – min dannyi an újak va gyunk,
van még mit az együtt mű kö dés ben fej lőd nünk, kü lö nö sen ezen ne -
he zí tett kö rül mé nyek kö zött, de min dannyi an tenni aka rás sal va -
gyunk a város irá nyá ba, hi szen ezért in dul tunk el a vá lasz tá son. A
gyors dön té se ket sze re tem, ha tudom a célt, akkor mér le ge lek és az
al ter na tí vák ból meg tud juk hozni kö zö sen a jó dön té se ket.         SzE

A gyermeknevelés elsősorban a család feladata

HETÉNYI ANDREA
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közérdekű hírek Főtér

Illyés Gyu lá nak, Ka rinthy Fri gyes nek, sőt Kosz -
to lá nyi De zső nek is tu laj do nít ják a fenti tény -
me gál la pí tást. Bár me lyi kük től szár ma zik is,

ennél tö mö reb ben nem lehet meg fo gal maz ni ma -
gyar sá gunk lé nye gét, ko vá szát. Azzal is ki szok ták egész í te ni, hogy, a
többi csak ál lam pol gár.  Fájni azon ban csak annak tud, aki is me ri a
té nye ket és a kö rül mé nye ket.

Ami kor akár kül föld re sza kadt idős em be rek kel be szé lünk, akik
még a 30-as évek ben jár tak is ko lá ba, Nagy ma ro son is, fel tű nik, hogy
mi lyen ha za sze re tők és mennyi re is me rik a „tri a no ni té nyál lást”. Mi
lehet ennek az oka? Tud juk, hogy Horthy na gyon al kal mas em be re -
ket vá lasz tott ki a meg cson kí tott or szág új já é pí té sé re. Egyik ilyen
volt az ok ta tá sért fe le lős Kle bels berg Kunó. Neki kö szön het jük,
hogy az is ko lák árasz tot ták a ha za fi as szel le met, de nem csak az is ko -
lák, a cser kész moz ga lom és min den egyéb „civil” szer ve ző dés, le -
gyen az sport, tánc vagy da lár da. Min den irka első ol da lán ott volt a
Ki rá lyi Ma gyar or szág ból ki sza kí tott tri a no ni Ma gyar or szág, ha
könyv vagy füzet ke rült a diák ke zé be, ezzel ta lál ko zott. Az ál ta lá nos
is ko lák ban a ta ní tás reg gel 8-kor kez dő dött, ami kor az egész osz tály
fe lállt és kó rus ban el mond ta:

Hi szek egy Is ten ben, hi szek egy ha zá ban, hi szek egy is te ni örök
iga zság ban, hi szek Ma gyar or szág fel tá ma dá sá ban.

Cson ka Ma gyar or szág nem or szág, Nagy-Ma gyar or szág menny -
or szág. Ma rad hat ez így? 

Nem, nem, soha!

Ha szom bat dél előtt, akkor piac Nagy ma ro son! Ma ro si ak, a
kör nyék te le pü lé se i nek népe fel ke re ke dik, és el megy a ked -
venc zöld sé ge sé hez, hú so sá hoz, mé ze sé hez, saj to sá hoz,

gom bá sá hoz, gyü möl csö sé hez, ször pö sé hez, vi rá go sá hoz, kéz mű ve -
sé hez és a min den ki által ked velt, sze re tett sa va nyú sá go s hoz. Saj -
nos már hely ben szin te sehol nincs a házak vi szony lag kicsi kert je i -
ben csir ke, nyúl, pláne nincs disz nó, ami még az én gye rek ko rom ban
szin te min den ház ud va rá ban volt. Vi szont az Ipoly men té ről, Szob,
Let kés, Töl gyes fal va i ban még élnek ap ró jó szá gok, a tá vo lab bi fal -
vak ból Szo ko lyá ról, Kosd ról, Rá tót ról, Du na bog dány ból, Ve csés ről
az áru sok el hoz zák azo kat a há zi lag, ma nu fak tu rá lis kö rül mé nyek
kö zött ké szült ter mé ke ket, me lyek vissza hoz zák a gyer mek ko ri em -
lé ke ket, na gya nyá ink, anyá ink főzt jé nek ízeit. Mel les leg a leg ko mo -
lyabb kö zös ség te rem tő hely a piac, hi szen itt ta lál koz ha tunk gye rek -
ko ri osz tály társ sal, ba rá tok kal, is me rő sök kel és vált ha tunk pár szót,
tud ha tunk egy más ról. Kö szö net a tíz évvel ez előt ti me gál mo dók -
nak, a Ke re kegy let nek, Veres Lász ló nak, akik nél kül nem jö he tett
volna létre az immár tí zé ves múlt ra vissza te kin tő pi a cunk.     SzE

Tízéves 
a ter me lői pi a cunk

A kor mány dön té se alap ján meg szűnt az in gye nes 

par ko lás vá ro sunk ban is. 

A ta valy meg vál tott má so dik fé lé ves bér le tek ér vé nyes sé gét jú ni us

30-ig meg hosszab bí tot tuk. A má so dik fé lé ves bér le tet jú ni us 15-étől

lehet meg vá sá rol ni a hi va tal ban, amely jú li us 1-től de cem ber 31 kö -

zött lesz ér vé nyes. A fé lé ves bér let ára: 2500 Ft.

A ka taszt ró fa vé de lem és a kor mány hi va tal az El ső völ gyi

óvoda alat ti part fal hely re ál lí tá sá ra 18 757 000 Ft 

tá mo ga tást ha gyott jóvá. 

Így már a ta valy meg nyert 13 869 000 Ft vis maior tá mo ga tás sal

együtt össze sen 32 626 000 Ft áll ren del ke zés re az El ső völgy utca

ezen sza ka sza i nak hely re ál lí tá sá ra.

Te lek tu laj do no sok fi gye lem!
Örü lünk, ha újabb la ko sok szí ne sí tik Nagy ma ros pa let tá ját. Bi zo nyos
be ho zott szo ká sok nak vi szont ke vés bé. Sokan meg ta pasz tal ták, hogy
ha pár évig nem lá to gat ják a föld jü ket a ha tár ban, mire egy szer oda -
fá rad nak, a telek el tűnt - az új szom széd szí ves ség ből hoz zá csap ta a
saját tel ké hez, még a ke rí tést is in gyen adta. A leg jobb eset, ami kor kö -
zöl te az ere de ti bir to kos sal, hogy én ezt a tel ket el bir tok lom. (Meg is
te he ti, ha bi zo nyí ta ni tudja, hogy 10 évig senki nem járt ott és nem
igé nyel te vissza).  Ezért nem árt, ha le ga lább éven te fel ke res sük „föld -
bir to kun kat", hogy az új te rü let fog la lók ellen le ga lább fel je len tést te -
gyünk!

A múlt héten, a Szak mai Dön tő bi zott ság 
a kul tu rá lis ága za tot érin tő ko ro na ví rus okoz ta károk eny hí té sé re
3 000 000 Ft tá mo ga tás oda í té lé sé ről dön tött vá ro sunk nak.
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A NA NAgyMArosAgyMAros hirdETésihirdETési árAiárAi JÚLiUsTÓLJÚLiUsTÓL

Fekete-fehér hirdetések Hirdetési ár/megjelenés
1/16 (44x65 mm) felület 1.500 Ft+ ÁFA
1/8 (91,5x65 mm) felület 3.000 Ft+ ÁFA
1/4 (91,5x133 mm) felület 5.000 Ft+ ÁFA
1/2 (186x135 mm) felület 8.000 Ft+ ÁFA
1/1 (186x270 mm) felület 13.000 Ft+ ÁFA
Színes, 4 color hirdetések Hirdetési ár/megjelenés
1/16 (44x65 mm) felület 2.500 Ft+ ÁFA
1/8 (91,5x65 mm) felület 4.000 Ft+ ÁFA
1/4 (91,5x133 mm) felület 7.000 Ft+ ÁFA
1/2 (186x135 mm) felület 13.000 Ft+ ÁFA
1/1 (186x270 mm) felület 24.000 Ft+ ÁFA

Elég volt!
Május utolsó vasárnapjának reggelén meg döb be nés -
sel ta pasz tal ták a Rá kóc zi út lakói, hogy házuk hom -
lok za tát ma gu kat „fos ré sze gek nek” ne ve ző, az éj sza -
kát itt át mu la tott vandálok ér tel met len gra ffi tik kel
meg ron gál ták, el csú fí tot ták. De ál do za tul esett a
temp lom tér alul járó ja, a kö zös sé gi ház hom lok za ta,
számos magánház és gépjármű. Az út vo nal, me lyen
szé gyen tel jes nyo ma i kat ott hagy ták, tag-elés sel je -
löl ték a „ter ri tó ri u mu kat”, egy értel mű en fel tér ké -
pez he tő. Kis ma ros irá nyá ból ér kez het tek és va ló szí -
nű, hogy egy haj na li vo nat tal a Nagy ma ros-Vi seg rá di
ál lo más ról tá voz hat tak. Lesz dolga az ön kén tes pol -
gár őr ség nek és a rend őr ség nek, hogy a hét vé gi van -
dál pusz tí tó kat el fog ja és mél tó kép pen meg bün tes -
se. Ha bárki ebben az ügy ben tud va la mit, kérjük,
jelentkezzen Dr. Al bert Jó zsef köz te rü let fe lü gye -
lőnél (06 30 965 9105). Közös összefogással meg-
találhatjuk a bűnelkövetőket.
Min den jó ér zé sű, ma ro si elí té li ezt, ez rongálás bűn-
tett, ami bűncselekmény. Ezúton szeretnénk biztatni
azokat, akik késztetést éreznek ahhoz, hogy csatlakoz-
zanak a polgárőrséghez, tegyék meg, mert a jelek arra
utalnak, hogy egyre nagyobb szükség van arra, hogy a
meglévő rendet fenn tudjuk tartani.                        SzE
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Kisbíró

Har ma dik al ka lom mal on li ne for má ban szer vez ték meg a
Nagy ma ro si Ta lál ko zót május 15-én, mely nek jel mon da ta
volt: „Raj tunk is múlik.”

Va ló ban, raj tunk is múlik a saját éle tünk, a csa lá dunk, a kö zös -
sé günk, a te le pü lé sünk, a nem ze tünk és tán Eu ró pa sorsa is.

A nap elő a dá sát Böjte Csaba test vér mond ta, majd ve ze tett
Szent sé gi má dás és Kér dezz-fe le lek kö vet ke zett, mely kér dé se ket
előre be le he tett kül de ni il let ve te le fo non is fel le he tett tenni,
mely re az atyák azon nal vá la szol tak. 

A szentmisét az egy ko ri ma ro si káp lán, dr. Ke ré nyi Lajos,
Nagymaros Díszpolgára ugya no lyan tűz zel, hit tel mond ta, mint
ötven évvel ez előtt. Azóta szin te egyet len Ta lál ko zót sem ha gyott ki,

94 éves ar cá ban egy ér dek lő dő, fi a tal szem pár te kint rád, fá rad ha -
tat la nul járja mind a mai napig a kór há za kat és pi a ris ta ta nár ként
ok tat ja a kö zé pis ko lás ne bu ló kat. Ébresz tő fi a ta lok! – kezd te pré di -
ká ci ó ját, és min den kit arra biz ta tott, hogy nem meg re ked ni az anya -
gi as lét nél, a kincs, hír, gyö nyör nél, hanem vágy ni a szel le mi ek, az
örök ér té kek iránt. Aki ezek sze rint él, annak belső bé ké je ki su gár -
zik, élete gyü möl csöt, ma ra dan dó gyü möl csöt terem, szeb bé válik
kö rü löt te a világ. Ez min dannyi unk fe la da ta, éb resz tő fi a ta lok!

A Nagy ma ro si Ta lál ko zó kat immár 50 esz ten de je szer ve zik,
4–5000 fi a tal szo kott rendszeresen jelen lenni, a város leg na gyobb
lá to ga tott sá gú egy há zi ren dez vé nye, on li ne for má ban a meg te kin -
tés több ez res.

Ka ja kos hírek

Aje len le gi hely zet ben a szo ká sos tól na gyon el té rő módon kel -
lett ké szül ni spor to ló ink nak a ver seny zés re. A tá vol ság tar -
tás, maszk vi se lés, rend sze res fer tőt le ní tés és ka ran tén meg -

bo nyo lí tot ta az ed zé se ket. Saj nos a vírus a fi a ta lo kat sem kí mél te,
ezért több ver seny ző nek ki kel lett hagy ni a fel ké szü lés je len tős ré -
szét. Ők vá gya ko zás sal néz ték a töb bi e ket, amint ké szül nek az első
ver seny re, ame lyik na gyon fon tos, mert az évad egyik leg je len tő -
sebb pont szer ző ver se nye, a Ma ra ton Ma gyar Baj nok ság. Van, aki -
nek ez az első baj no ki ver se nye. Kö szön jük a ki tar tást, a szor gal mas
mun kát min den spor to ló nak. Biz tos ra ve szem, hogy az igye ke ze tük
és a sok-sok le mon dás meg hoz za majd az ered mé nyét.

A téli, fi zi kai fel ké szü lés után nem sok idő ju tott a vízi mun ká ra,
az eve zés re, az idő já rás sem volt ked ve ző a ki lo mé te rek gyűj té sé re.
Mégis iz ga tot tan vár ták a ver seny nap ját. A szur ko lás, bá to rí tás is el -
ma radt, mert zárt ka pus volt a ren dez vény. Ki e mel jük a leg jobb
ered mé nye ket:

A ka ja ko zás hoz kap cso ló dó an sze ret nénk ez úton is jó kí ván sá -
ga in kat ki fe jez ni annak a volt nagy ma ro si sport em ber nek, aki nem -
rég ün ne pel te a 60. szü le tés nap ját. A spor to lói kar ri er je után is a ka -
ja ko zás hoz kö tő dik az élete, hi szen már majd nem negy ven éve a sze -
ge di egye sü let ve ze tő je. Egyi ke azon kevés nagy ma ro si spor to ló nak,

aki ki ju tott a ver seny zők által áhí tott leg na gyobb ver seny re, az
olim pi á ra. Na gyon sok bol dog sá got, erőt, egész sé get kí vá nunk
Pet ro vics Kál mán nak!
Nagy ma ro si sport egye sü let ve ze tő sé ge

Kad ler Gusz táv Ma ra ton Ma gyar Baj nok ság, 
Győr, 2021.05.07 - 2021.05.09

MK1 Férfi Gyer mek U12 5 km 1. Kar dos Oli vér (36-ból)
MK1 Női Gyer mek U12 5 km 2. Kar dos Or so lya (21-ből)
MK1 Női Kö lyök U13 10 km 6. Gasz ner Esz ter (38-ból)
MK1 Férfi Kö lyök U13 10 km 11. Dro bi lich Pál (38-ból)
MK1 Férfi Gyer mek U11 5 km 11. Bur ger me is ter Oli vér (29-ből)
K1 Női Kö lyök U14 10 km 12. Be rez vai Laura (25-ből)
PC2 Férfi Gyer mek U10-U12 5 km 12, Ba lázs Gergő, 

Zol tai-Mauks Álmos (16-ból)
16. Czoch Bo tond Péter, Solti Gergő (16-ból)

PC2 Női Kö lyök U13 5 km 3. Lé nárt Gab ri el la, Ré vész Jáz min (6-ból)
6. Mozga Do rottya, Sza bad Flóra (6-ból)

Gra tu lá lunk a ver se nyen elért ered mé nyek hez!

Nagymarosi találkozó
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Kisbíró

Minap ba rá ta ink hoz men tünk az El ső völgy be és fel tűnt, hogy
az óvoda alat ti kis sar kot kö vek kel körbevette va la ki, tu li pá -
nok vi rá goz tak éppen, évelő vi rá gok kal be ül tet ték, üde szín -

folt ja lett az ut cá nak. Szem ben, a
romos házat pár éve va la ki ta ka ro -
san rend be ho zat ta, előtte lévő ke -
reszt tö vé ben szin tén vi rá gok nyíl -
nak, el tűnt a gaz. Az ut ca be li ek től
meg tud tam, hogy egy ma gyar hölgy
és egy hol land úr, egy há zas pár vette
meg ezt a házat.

A tu laj do nost, Benő Zsu zsan nát
fel ke res tem, aki na gyon ked ve sen
fo ga dott. El me sél te, hogy 30 éve
van köze Nagy ma ros hoz, itt élt éve -
ken ke resz tül. Már akkor na gyon
meg sze ret te a te le pü lést, de aztán az
élet el so dor ta innen, vissza köl tö zött
Bu da pest re. Oda kö töt te a mun ká ja,
az A38-as hajón a prog ram szer ve zés
ve ze tő je, így nem zet kö zi kap cso la tai
révén is mer te meg a fér jét, aki hol -
land szár ma zá sú, közös nyelv az angol. Bu da pes ten van ál lan dó la -
ká suk, de egy nagy ma ro si ba rá ti lá to ga tás kap csán meg pil lan tot ta,
hogy ez a ház eladó. Ehhez a ház hoz már ré geb ben is von zot ta va la -
mi, pedig ette az enyé szet, de a fek vé se, a ki lá tás a fenti te rasz ról le -
nyű göz te. Úgy érez te, hogy ez a ház rá várt. Meg vet ték, majd öt év
múlva gyö nyö rű en rend be hoz ták, ma pedig na gyon ott hon érzik itt

ma gu kat. Za var ta, hogy a szem ben lévő sarok gazos, gaz dát lan, így
hoz zá fo gott annak rend be ho zá sá hoz is. Kü lö nös él ményt je len tett
szá má ra, ami kor meg tud ta, hogy va la mi kor ezt a dom bot Zol ler
Csaba, a bi cik lis Csaba, aki vel na gyon jó kap cso lat ban volt 30 évvel
ez előtt, éve ken ke resz tül gon doz ta. Az utca la kó i val is akkor ke rült
kap cso lat ba, ami kor itt szor gos ko dott, me gáll tak pár szóra, meg kö -
szön ték, hogy min dannyi unk szá má ra szép pé va rá zsol ta ezt a ko -
ráb ban el ha nya golt te rü le tet. Kö szö net érte! sze

Lehet a jó pél dát kö vet ni!

Tavaszi szemétszedés

Beteg feleségemhez keresek gyógytornászt, gyógymasszőrt és

fodrászt. Nagymaros, Latorvölgy utca 11259. Tel: 30/6560219 
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Min den év áp ri lis 22-én van a Föld napja. A mi is ko lánk ban a
ha gyo má nyok hoz híven, min dig egy aka dály ver seny ke re -
té ben em lé ke zünk meg róla a felső ta go zat ban. Nem tud -

tuk, mennyi időt ma ra dunk még ott hon, de úgy dön töt tünk, a Föld
nap ját min den kép pen me gün ne pel jük. Ebből ki in dul va ha tá roz tuk
el, hogy az aka dály ver senyt a ha gyo má nyok hoz híven, de az új hely -
zet hez al kal maz kod va, on li ne ren dez zük meg. Le gyen egy ki csit más
a gye re kek szá má ra, mint a min den na pok, hát be le vág tunk.

Le ve let ír tunk min den di ák nak, me lyet az osz tály fő nö kök jut -
tat tak el ta nu ló ik nak. Ebben le ír tuk, hogy áp ri lis 23-án pén te ken
lesz ez az aka dály ver seny, mely ben reg gel 8-kor meg kap ták a fe la da -
tok egy ré szét, 9-kor kap ták meg a többi fe la dat részt a class ro o mon
ke resz tül. Vissza kül de ni is ide kel lett a me gol dá so kat!

Nem volt ta ní tás ezen a napon, csak az aka dály ver seny fe la da ta -
i val kel lett fog lal koz ni uk a gye re kek nek, csa pat mun ká ban. Meet-en
volt le he tő sé gük kap cso la tot tar ta ni egy más sal. Min den osz tályt
három cso port ra bon tot tunk. Min den csa pat ból egy va la ki vál lal ta,
hogy vissza kül di a mun ká i kat. Kap tak pár lin ket, me lye ket ta nul má -
nyoz hat tak és az így meg szer zett is me re te ket fel tud ták hasz nál ni a
ver se nyen. Az idő is szá mí tott, a gyor sa ság plusz pon tot ért. Az idei
év té má ja a Ma gyar Nem ze ti Par kok és a Föld volt.

Me net le ve let ké szí tet tek, mint eddig, me lyen a csa pat ne vük és
lo gó juk sze re pelt.

Ami kor elin dul ha tott újra a je len lé ti ok ta tás, meg tar tot tuk az
ered mény hir de tést, me lyen az aján dé kok sem ma rad tak el.

Az első he lye zet tek vi rág ma got, ül tet he tő ce ru zát és lab dát kap -
tak. A má so dik he lye zet tek pa ra di csom és pap ri ka pa lán tát, va la -
mint lab dát nyer tek. A har ma dik he lye zet tek nye re mé nye vi rág mag
és labda volt.

1. he lye zett
BIOn li ne csa pat

Ba logh Luca, Cser nyánszky Re gi na, Fe ren ci Anna, Jaics Bá lint,
Mát rai Tamás, Mur ray Kiara, Pse nák Bence (8.b /28 pont)

Ka ran te am csa pat
Ba la zic Krisz ti án, Pa tak fal vi Bí bor ka, Far kas Áron, Kon csol

Gábor, Vén Áron, Nagy Csen ge, Sza lai-Be ne dek Márk (8.b /28 pont)

2. he lye zett
Föld la kók

Ba lázs Gergő, Ba logh Dávid Rómeó, Ba logh Noémi, Kiss Luca,
Pál mai Anna, Schaf fer Áron, Vas Kende (5.b /27 pont)

Szú nyog ri asz tók
Szlá vik Zsu zsan na, Nádor Csen ge, Lázár Nóra, Deme Bí bor ka,

Szi lá gyi Bo ró ka, Hor váth Adél, Ba logh Jáz min (7.a /27 pont)
3. he lye zett

Mor ning sóly mok
Flas kai Ba lázs, Gasz ner Esz ter, Kata Bence Ádám, Major Diána,

Rácz Zsom bor Tamás, Kar dos Oli vér (6.a /26 pont)

Zöld Föld
Bogár Bo tond At ti la, Fritz And rás, Grécs Gergő, Kis Ba lázs

Fülöp, Mozga Do rottya Réka, Squor Janka Sára (6.a /26 pont) 
Man csos Hatos

Csen gery An gé la, Gábri Jó zsef Márk, Kar dos Or so lya Mária,
Liszi Péter Márk, Póka Sára Ro zá lia, Szom ráky Ce cí lia, Viola 

(6.a /26 pont)
Űrha jónk a Föld

Arany-Kautz Vanda, Far kas Réka, Sza bad Flóra, Bon dár Ma til -
da, Ba la zic Ad ri enn, Gyöm bér Maja

(6.b /26 pont)

Gra tu lá lunk a győz te sek nek és min den részt ve vő nek!
Iga zán igé nyes me net le ve lek ké szül tek. Íze lí tő ül né hány kö zü lük:

Föld napja
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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, 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.

Ahosszú be zárt ság után már alig vár tuk az első al kal mat, hogy
en ge dé lyez zék a Puer Re gi us Tör té nel mi Íjász Sport kör ed zé -
se it, ter mé sze te sen a vo nat ko zó sza bá lyokat be tar tottuk. A

biz ton sá gos hely színt te kint ve két ol dal ról is tá mo gat tak ben nün ket:
egy részt a ka to li kus plé bá nia ud va rá ra kap tunk rendszeresen en ge -
délyt, más részt a Szent Imre téri pince hely sé get hasz nál hat juk a jö -
vő ben esős idő ben il let ve a télen az ed zé sek meg tar tá sá ra. Min den
jól in dult… aztán az első cso port ér ke zé se kor „le sza kadt az ég!”,
heves zápor tört ki, ami gyor san jött, de sze ren csé re hamar vége lett,

így a több ség nagy öröm mel íjász ha tott a zöl del lő kert ben. Nap fény,
friss le ve gő, a sport tár sak je len lé te, a közös nyíl röp te tés mind-mind
a gye re kek testi és men tá lis egész sé gét tá mo gat ják.
Egye nes röptű nyíl vesszőt min den nagy ma ro si íjász gye rek nek!

sutus-Ju hász tüNde

Viharos nyílzápor
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egyház Lámpás
MMáJUsáJUs 1. s1. szENTzENT JJÓ zsEFÓ zsEF csA Lá doscsA Lá dos

zA ráN doK LATzA ráN doK LAT

Május 1-je Mun kás Szent Jó zsef ün ne pe. Ebből az al ka lom ból, va la mint
Fe renc pá pá nak a Szent Jó zsef év meg hir de té se kap csán meg hív tuk a
nagy ma ro si és ze be gé nyi egy ház kö zsé gek csa lád ja it, hogy együtt, kö -
zös ség ben za rán do kol junk és köz ben Szent Jó zsef eré nye in el mél ked -
jünk, hang sú lyoz va az apák sze re pét, fon tos sá gát csa lád ja ink ban. Az
apa, aki sze re tett, gyen géd, en ge del mes, el fo ga dó, te rem tő, bátor, dol -
go zó, ár nyék ként kí sé rő. A za rán dok la ton közel 140-en vet tünk részt,
ebből 60 gyer mek, Nagy ma ros ról 23, Ze be gény ből 8 csa lád.

Tö rök me ző ről in dul tunk, és mint egy 4 km-t gya lo gol va értük el
a Kós pal lag mel let ti To ro nyal jai Pálos Ko los tor rom ja it. Itt szent mi -
sét mu ta tott be Beer Mik lós püs pök atya és Csáki Tibor plé bá nos
atya. Majd közös ebéd, öröm te li be szél ge té sek va la mint a gye re kek
közös já té ka kö vet ke zett. Hála a kö zös sé gün kért, csa lád ja in kért, há -
zas tár sun kért, gyer me ke in kért.

MMáJUsáJUs 8. h8. hiT TA NosiT TA Nos Ki ráN dU LásKi ráN dU Lás

Ebben az évben több ki rán du lást szer vez tünk már a hit ta nos gyer -
me kek ré szé re. Ezek az al kal mak le he tő sé ge ket adnak, hogy a kü -
lön bö ző korú gyer me kek ta lál koz za nak, sze mé lyes kap cso lat ala kul -
jon kö zöt tük, meg ta nul ják az oda fi gye lést, egy más se gí té sét, ily
módon is épül jön a kö zös ség, mely nek alap ja és re mé nyei a gye re -
kek és a fi a ta lok.

Leg utóbb 63-an vol tunk, a nagy cso por tos tól he te dik osz tá lyo sig,
né hány szülő, hi tok ta tók és plé bá nos atya kí sé re té vel. A ze be gé nyi
temp lom ból in dul tunk, a Tri a non em lék mű, Vi lá gos-tér, Köves-mező
érin té sé vel ér kez tünk vissza Nagy ma ros ra. Utunk során a fő sze rep a
közös já té ké és be szél ge té sé volt, amely re már na gyon vágy tak a
gyer me kek. A jö vő ben igyek szünk minél több ki rán du lást szer vez ni
hit ta no sa ink nak, hogy test vé ri kö zös ség gé for má lód juk ki csik és na -
gyok, gye re kek és fel nőt tek, mind nyá jan.

PPüNKösdVárásüNKösdVárás
Pün kösd vá rás ra gyűl tek össze a ze be gé nyi Újvölgy ben a ze be gé nyi
és ma ro si hívek pün kösd elő es té jén. A nem ré gi ben fe lú jí tott ká pol -
na 1944-ben épült köz ada kozás ból, a ter vek sze rint havi két al ka -
lom mal lesz szent mi se az Újvölgy ben nya ra lók és a szom szé dos te le -
pü lé sek lakói szá má ra.

zzAráNdoKLATAráNdoKLAT

Pün kösd ün ne pe al kal má ból hét főn za rán dok lat volt Má ri a noszt rá -
ra. Szob ról gya lo go san, Nagy ma ros ról ke rék pár ral vagy sze mély au -
tó val ér kez tek a Mária kegy hely kál vá ri á já ra a za rán do kok. A gya lo -
go san jövők Szob ról in dul tak, út köz ben sorra vet ték a Szent lé lek
aján dé ka it és gyü möl cse it, me lyek a sze re tet, öröm, béke, tü re lem,
ked ves ség, jóság, hűség, sze líd ség, sze rény ség, ön meg tar tóz ta tás,

tisz ta ság”. (Gal 5,22) Az ün ne pi szent mi sét Csáki Tibor atya mond ta.
A nem ré gi ben fe lú jí tott kál vá riastá ci ók, ká pol na és sza bad té ri oltár a
fes tői kör nye zet ben va ló di kö zös sé gi él ményt je len tett.   Közel száz öt -
ve nen vet tünk részt fel nőt tek és gye re kek egya ránt. A za rán dok lat a
kál vá ria dom bon aga pé val zá rult. 

tm

Egyházközségünkben történt - május
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civil szféra Lámpás

VVí zi MA dárí zi MA dár ELE ségELE ség AU To MA TAAU To MA TA AA hhALAsALAs

ELőT TiELőT Ti ddUNAUNA--PAr ToNPAr ToN

Az áp ri li si lap szám ban je lez tük, nem so -
ká ra egy olyan au to ma tát te le pí tünk a
Duna-part ra, amely ből száz fo rin tért a

ví zi ma da rak szá má ra gyár tott ele del kap ha -
tó.  Mi u tán meg sze rez tük az il le té kes víz ü gyi
ha tó ság en ge dé lyét, a ki he lye zés  meg tör tént,
a nagy sze rű „Élő vi ze in kért” Ala pít vány aján -
dé koz ta a vá ros nak. Kül de té sük, hogy se gít -
sék ta va in kat, fo lyó in kat, élő vi ze in ket és azok kör nye ze tét me góv ni
a kü lön fé le kör nye ze ti ár tal mak tól, ame lye ket a nem kí vá na tos em -
be ri te vé keny ség okoz. A sza ba don élő vad ma da ra kat sú lyo san fe -
nye ge ti pél dá ul az olyan ár tal mat lan nak tűnő, köz ked velt te vé keny -
ség, mint a ma da rak (ka csák, hattyúk, stb.) nem nekik való ele del lel
ete té se. Ezt sze ret nék kul tu rált, víz- és ál lat ba rát ma ga tar tás ra vál -
toz tat ni. Kö szön jük!

Kö ves sék a Máté Állat vé del mi Ala pít ványt a Fa ce bo o kon is!

TAVAszi AKciÓTAVAszi AKciÓ
Nagy sze rű hír, hogy ismét sokan éltek a ked vez mé nyes ivar ta la ní -

tá si le he tő ség gel, össze sen hu szon hat állat, ti zennyolc macs ka és nyolc
kutya ope rá ci ó já hoz já rul tunk hozzá 179.400 fo rint tal, kö szön he tő en
a múlt évi 1 szá za lé kok nak, és a négy he lyen (CBA, Hor gász bolt, Rév
Büfé, Sigil Ga lé ria és Ká vé zó) ta lál ha tó gyűj tők be tett ado má nyok nak.

A cicák jóval na gyobb száma in do kolt, az el múlt évek ben a vá ro si
ku tyák mint egy há rom ne gye de túl van a mű té ten, most a másik ked -
ven cért kam pá nyo lunk erő tel je seb ben. Kü lö nö sen a kül te rü le ten na -
gyon el sza po rod tak, sok gon dot okoz nak. Szep tem ber ben hir det jük
meg az őszi ak ci ót.

chiP LEoLVAsÓKchiP LEoLVAsÓK
Az el csa tan golt ku tyák gaz dá i nak gyor sabb meg ta lá lá sa ér de ké -

ben újabb le ol va só kat he lyez tünk el a vá ros ban, elér he tő ek: Dr. Al -
bert Jó zsef köz te rü let fe lü gye lő (06 30 965 9105), Ma raf kó Márk
(0630 180 2252), Máté Állat vé del mi Ala pít vány (06 20 9425 822),
Bor Piac, Édes ke Cuk rász da, Pik nik Ma nu fak tú ra.

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adó szá munk:18700767-1-13 - Bank szám la szá munk: 66000114-10109375 -KÖSZÖNJÜK!

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

Állatvédő sorok
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Lámpás egyház

én csak esz kö ze va gyok a szent lé lek nek
– be szél ge tés Kéri ákos re for má tus lel késszel

La punk meg ke res te a vá ro -
sunk ban szol gá ló re for má -
tus lel készt, Kéri Ákost,

hogy mu tat koz zon be és be szél jen
a re for má tus gyü le ke zet ről, hogy
job ban me gis mer jük az ő szol gá la -
tát és a gyü le ke zet éle tét.

– Már na gyon korán, ka masz
ko rom ban volt egy új já szü le tés él -
mé nyem, úgy érez tem, hogy Isten
engem lel ki pász tor nak hív. Már az
érett sé gi re úgy ké szül tem Kecs ke -
mé ten, hogy Bu da pes ten, a Ká ro li

Gás pár Re for má tus Egye tem Hit tu do má nyi Karán foly ta tom ta nul má -
nya i mat. Egyetemi éveim alatt ösz tön díj jal Amsz ter dam ban is ta nul tam.
Fel szen te lé sem után egy ház me gyei lel kész ként szol gál tam Má nyon. 

2019. ok tó ber ben vá lasz tott meg a nagy ma ro si gyü le ke zet köz -
gyű lé se egy han gú lag, köz fel ki ál tás sal lel ki pász to rá nak. Elő döm nyug -
díj ba vo nult, a gyü le ke zet hí vott meg. No vem ber ben kap tam meg a
con ces sa mat, az egy ház me gye es pe re se ré szé ről azt a szol gá la ti bi zo -
nyít ványt, hogy a lel ki pász to ra le he tek a nagy ma ro si gyü le ke zet nek.
Mind ezt úgy éltem meg, hogy az Úr szó lí tott ide, az Ő hí vá sa volt.

Mi lyen ter vek kel ér ke zett?
– Nekem az a leg fon to sabb, hogy az evan gé li u mot hir des sem min -

den ki nek, ezál tal nö ve ked jen a kö zös sé günk, egy faj ta gyü le ke ze té pí té si
szol gá lat fog lal koz tat. Né hány hónap volt a pan dé mia előtt, ami kor be in -
dult volna ez a kö zös sé gé pí tés, szép ter ve ket szőt tünk egy lé lek kel, egy
szív vel. Leg fon to sabb szá mom ra az, hogy minél több gyü le ke ze ti, misszi -
ói al ka lom le gyen kö zös sé gi prog ra mo kon ke resz tül, sze ret nénk minél
több fi a tal csa lá dot be von za ni a kö zös sé günk be. Ez a szer ve zé si ol da la,
de a leg fon to sabb, hogy so kak nak hir des sük az evan gé li u mot, hogy Jé -
zus hoz tud juk ve zet ni őket. Két al ka lom mal is evan ge li zá ci ós hetet tar tot -
tunk az ad ven ti és a nagy bőj ti idő szak ban. Az utób bit egy szom ba ti úr va -
cso rás is ten tisz te let tel zár tuk, a Pan no ni a da gyer mek kó rus szol gá la tá -
val, gyer tyák fénye és a kórus szol gá la ta ta se gí tett min ket az Ige fe let ti el -
csen de se dés ben. Elin dí tot tunk egy so ro za tot a Sigil ká vé ház ban Re for -
má tus Ká vé há zi Esték cím mel, me lyet egy olyan kul tu rá lis jel le gű ren -
dez vény nek szán tunk, amin belül az evan gé li um van a kö zép pont ban.
Akkor dr. Bé ké si Sán dor egye te mi do censt hív tam meg, aki a ke resz -
tyén etika és evan gé li um cím mel tar tott elő a dást. Nagy volt az ér dek lő -
dés, saj nos a jár vány miatt a so ro zat meg sza kadt.

Hányan vannak jelen rend sze re sen az al kal ma kon?
– Saj nos a pan dé mia na gyon meg gá tolt a kö zös sé gé pí tés ben, má -

ju sig csak on li ne for má ban tud tam az Igét hir det ni, át lag ban 100-150
meg te kin té se volt. Az egy ház kö zség nek nagy a parokiális területe, itt

Nagy ma ro son van a temp lo munk és a pa ró kia, de hoz zánk tar to zik
Szob, Ze be gény, Má ri a noszt ra, egész en Let ké sig. Va ló já ban azon ban
Nagy ma ro son kívül Szo bon és Ze be gény ben vég zek rend sze res szol gá -
la tot, hi szen ott élnek re for má tus test vé rek je len tő sebb lét szám ban.
Va sár nap reg gel a szobi há zas ság kö tő te rem ben tar tok is ten tisz te le tet,
ün nep na po kon pe dig kö zös úr va cso rás is ten tisz te let a nagy bör zsö nyi
evan gé li kus lel kész tár sam mal a szobi ka to li kus temp lom ban dél után.
Nagy ma ro son va sár na pon ként 10 óra kor tar tunk is ten tisz te le tet.
Rend sze res  bib lia ó ra, if jú sá gi bib lia ó ra, ima ó ráink vannak. Há lá val
tar to zok azért, hogy ami kor ide ke rül tem, akkor a vá lasz tói név jegy -
zék ben 104 fő volt, most ja nu ár ban 142 be jegy zett egy ház tag volt az
újon nan össze ál lí tott név jegy zék ben. A ko ro na ví rus mi at ti zár lat el le -
né re anya gi ak ban is gya ra pod tunk. Nekem azon ban sok kal fon to sab -
bak a lelki szem pon tok, az, hogy a re for má to ri ta nok hoz való ra gasz -
ko dás mel lett el mé lyült lel ki ség, sze mé lyes kö tő dés ala kul jon Jézus
Krisz tushoz. Nagy öröm mel ta pasz ta lom, hogy a gyü le ke ze ti tagok is
arról szá mol nak be, hogy ezt a sze mé lyes kap cso la tot a ré gi ek és az
újak is me gé lik, meg ta pasz tal ják. Mert a Szent lé lek va ló ban mun kál ko -
dik a kö zös ség ben.

A bib lia ó rán és is ten tisz te le ten kívül hol van, vagy hol lesz
al ka lom az ige hir de tés re?

– Ter vem egy bib lia is ko la elin dít ása, mert azt ta pasz ta lom, hogy
az em be rek ben van egy na gyon nagy éhség az Isten felé, de sok szor
nem ta lál ják azt a kap cso ló dá si pon tot, hogy az Ige sze mé lyes sé vál jon.
Fontos, hogy eze ket az em be re ket el tud jam érni, meg tud jam szó lí ta ni.

Ezért kel le nek olyan al kal mak, ame lyek nyi tot tak min den ki szá -
má ra. Szep tem ber ben terveztünk egy re for má tus pik ni ket a Duna-part -
ján, ami al ka lom le he tett volna a misszi ó ra. Meg hív tuk volna azo kat,
akik va la mi lyen szá lon kö tőd nek hoz zánk, de maga az al ka lom tel je sen
nyi tott lett volna, bárki csat la koz ha tott volna hoz zánk. A pan dé mia
miatt ezt is el kel lett ha lasz ta nunk, pó tol juk. Egyéb ként alap ve tő en sze -
re tek arra biz tat ni min den kit, hogy lép jünk ki a kom fort zó nánk ból, je -
len jünk meg a vá ros ban, hogy lé te zünk, élő kö zös ség va gyunk.

Fon tos meg szó lí ta ni olyan em be re ket, akik nem jár nak a kö zös -
ség be, vagy tel je sen ide gen szá muk ra a hit. Saj nos sok, hibás szte re o tí -
pia él az em be rek ben a ke resz tyén ség ről, ezért kell fe lé jük nyi tott sze -
re tet tel lenni és a Jézus Krisz tus ról szóló öröm hírt, az evan gé li u mot hi -
te le sen köz ve tí te ni, hogy az belső, igaz él ménnyé vál jon és me gér tet ni,
hogy mi is a ke resz tyén ség lé nye ge. Jézus Krisz tus meg vál tó mun ká ja
és a vele való belső, élő lelki kap cso lat. Én csak esz kö ze va gyok a Szent -
lé lek nek, aztán Isten el vég zi a maga mun ká ját az em be rek szí vé ben.

Mi lyen a kap cso la ta a helyi ka to li kus pa pok kal?
– Na gyon jó a kap cso la tom Tibor atyá val és Mik lós püs pök úrral is,

ha von ta együtt imád ko zunk, egy szív vel hor doz zuk a város éle tét. 
sze
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Krónika
A zene nem e vi lág ból való

- sza ba dos györgy 
(1939-2011)

Nem volt Nagy ma -
ros szü löt te, de
el kö te le zett sé ge

a „la kó hely” iránt rend -
kí vü li volt. 

Sza ba dos Györ gyöt
nem csak Nagy ma ros kapta
aján dék ba, hanem az egész

világ. Mert úgy tűnik,
hogy van nak a transz cen dens ré gi ó ból, az Örök ké va ló ság ból hoz -
zánk le kül dött em be rek, el hi va tot tak, akik föl dön tú li hi va tást tel -
je sí te nek: meg mu tat nak va la mit abból az anya gi vi lá gon túli lét -
ből, amit bár sokan ke re sünk, de meg ta lál ni va ló szí nű leg csak a
másik di men zi ó ban fog juk. 

„Ami kor imp ro vi zá lok, az nem pusz tán ebből a tér-idő ből
fakad, hanem abból a di men zi ó ból is, ahol nincs idő.” – Talán ezek
a sza vak se gí te nek le gin kább meg fo gal maz ni, hogy mit érez át, mit
ta pasz tal a ze né jét hall ga tó, főleg akkor, ami kor még sze mé lyes él -
mény ben le he tett ré szünk. Ebben vi szont az is benne van, hogy
nép sze rű sé ge nem állt arány ban ér de me i vel: ő a bol dog ke ve sek
ze ne szer ző je volt.

Ahogy a Nap utcai házán az em lék táb la tu dat ja: 

A rend kí vül egye di ze ne szer zői és ze né szi tel je sít ményt ki e gé -
szít het nénk még Sza ba dos György fi lo zó fi ai ol da lá val. Gon do la ta -
it nem össze gez te, nem sű rí tet te egyet len könyv ben, mert nem ér -
het te meg az összeg zés korát, de szám ta lan in ter jú ban, cikk ben,
esszé ben, te le ví ziós mű sor ban fej tet te ki né ze te it a vi lág ról, a tör -
té né sek ről, az örök ér té kek ről. Akit ér de kel, ke res se meg a Sza ba -
dos György vi lá ga c. hon la pot: http://xn--gyrgy-sza ba dos-
wpb.com/?lang=hu, ahol a mű vész szin te min den meg je le né se,
kon cer tek, be szél ge té sek, kis fil mek, vi de ók, be szá mo lók az ese -
mé nyek ről, fény ké pek, pla ká tok meg ta lál ha tók. A hon lap me gál -

mo dó ja, sőt, me gal ko tó ja és mű köd te tő je sem e ha zá ból való,
hanem Sza ba dos György német ra jon gó ja, ba rát ja, Ru dolf Kraus.
Évek óta gyűjt és pub li kál min den anya got, így ál lít va fe le le ve nít -
he tő, le hív ha tó em lé ket a mű vész nek.

Biz to san em lé kez nek még ma ro si ak arra a két kon cert re, leg -
utóbb 2002 jú ni u sá ban, amit a mű ve lő dé si ház zon go rá ján adott,
nem le be csül ve a vi dé ki egy sze rű hang szert, sem a ke vés bé vájt fülű
kö zön sé get, amely ezért is szí vé be zárta. Eszünk be jut hat nak azok a
fe lejt he tet len al kal mak, ami kor szel le mi mu ní ci ó val lá tott el ki sebb
kö zön sé get, be szél ge tő társ sal a pó di u mon vagy elő a dás sal. Bu da -
pes ten tar tot ták min den évben a híres Ady ton ka rá cso nyo kat az
éppen ak tu á lis Sza ba dos-együt tes sel na gyobb kö zön ség előtt. 

Em lé ké re egy kis tár sa ság éven te sza bad zenei mű helyt szer -
ve zett a Sigil Ga lé ri á ban Ady ton néven. Ze nész tár sak, kö ve tők
avat tak be fi a ta lo kat ebbe a zenei fel fo gás ba, adták át – és vet ték
– si ker rel az üze ne tet. Re mél jük, két év szü net után az ese mény so -
ro zat újra in dul hat.

Itt em lé kez zünk meg a gra fi ka al ko tó já ról, Ve ress Ta más ról, a
né hány éve el hunyt gra fi kus ról, aki szin tén Nagy ma ro son élt, és
min den Ady ton ese mé nyen jelen volt és a ze né sze ket – nem, az
esszen ci á ju kat – örök re meg ra gad ta
és ránk hagy ta.

Még egy kis epi zód Sza -
ba dos György ha za fi as és
lo kál pat ri ó ta el kö te le -
zett sé gé hez: biz to san
sokan em lé kez nek a
nagy tün te tés re Nagy -
ma ro son 1989 ta va -
szán a vízi erőmű me -
gé pí té se ellen… Nos,
ho gyan til ta ko zik egy
zon go ris ta? Zon go rá ját ki vi -
tet te a Duna part já ra, hova
más ho va, és kon cer tet imp ro vi -
zált a tün te tés tá mo ga tá sá ra. 

Sokat le het ne még mon da ni. Sza -
ba dos György jú li us ban szü le tett, 82
éves lenne. Fáj ez a lenne, mert ebben a
kor ban még ereje tel jé ben szór hat ná elénk
a gyön gyö ket. 10 évvel ez előtt jú ni us ban tá vo -
zott el örök re és ha gyott ma gunk ra kül de té sé nek
nem min den na pi üze ne te i vel.                                                     TTM
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Tízéves a termelői piacunk

Fotó: Klacsán gábor

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.
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