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Főtér

2 2021. július – 7. szám

2020. de cem ber el se jén dr. Ju hász At ti la be nyúj tot ta a fe la da tel -
lá tá si szer ző dé sé nek fel mon dá sát. A fel mon dást kö ve tő en a jog sza bá -
lyok nak ele get téve még fél évig el kel lett lát nia a fe la da tát, amely nek
le já ra ti ideje május 31-e volt.

A hat hónap alatt az volt az el sőd le ges fe la da tunk, hogy új or vost
ke res sünk. A nap ja ink ban ta pasz tal ha tó or vos hi ány miatt ez igen
nehéz fe la dat. Mivel Ju hász dok tor nak ér de ke volt, hogy ér té ke sí te ni
tudja pra xi sát, az Önkor mány zat nak vi szont kö te le zett sé ge az ala pel lá -
tás biz to sí tá sa, ezért kö zö sen, fo lya ma tos egyez te té sek útján ke res tünk
utó dot és ezt tesszük a mai napig is. Az el telt idő alatt egyet len egy je -
lölt volt, aki végül vissza lé pett. 

Je len leg a pra xist (1. kör zet) he lyet te sí tés sel old juk meg.
Dr. Rendessy An na má ri á val és dr. Zom bory Klá rá val meg bí zá si szer -
ző dést kö tött az ön kor mány zat, il let ve külön mun ka szer ző dé se ket kel -
lett kötni az asszisz ten sek kel is.

Ez egy át me ne ti me gol dás. Jo gi lag csak húsz óra ren de lé si időt kel -
le ne biz to sí ta nunk heti szin ten, ehe lyett 40 óra ren de lés van, tehát az
ön kor mány zat min dent meg tett annak ér de ké ben, hogy va ló ban ne
csor bul jon a be teg el lá tás ideje, szín vo na la. Jú ni us el se jén meg kez dő -
dött az új struk tú rá ban a ren de lés, egyet len nap sem ma radt ki és az
ügye le tet is si ke rült meg szer vez ni. Sür gős re cept, sür gős sé gi be u ta ló,
sür gős sé gi el lá tás mű kö dött az első perc től kezd ve.

A he lyet te sí tés sel me gol dott fe la da tel lá tás je len tős több let költ ség -
gel jár az ön kor mány zat nak, de a rend szer mű köd te té se min den nél
fon to sabb cél. Az el lá tás alap ve tő en nem csor bult, hi szen min den nap
van az egyes kör zet ben is ren de lés. Ema i len tör té nő egyez te tés az aláb -
bi új címen le het sé ges: ren de lo@nagy ma ros.hu, rendelési idő:
Hétfő: 8.00-12.00 Dr Rendessy Annamária
Kedd: 8.00-12.00 Dr Zombory Klára
Szerda: 14.00-17.00 Dr Zombory Klára
Csütörtök: 14.00-18.00 Dr Rendessy Annamária
Páros péntek: 8.00-12.00 Dr Rendessy Annamária
Páratlan péntek: 13.00-16.00 Dr Zombory Klára
Dr. Zombori Klára (2.sz körzet) rendelési ideje változatlan.

Kö szö net tel tar to zunk min dannyi an el ső sor ban a két he lyet te sí tő
or vos nak és az asszisz ten sek nek, akik a pan dé mia ide jén is ma xi má li -
san helyt áll tak, hi szen Nagy ma ro son 90%-os a be ol tott ság. Na gyon
nehéz idő sza kon van nak túl, ennek el le né re vál lal ják he lyet te sí tés sel a
másik kör zet el lá tá sát is.

Külön kö szö net a jegy ző nek, aki szom bat - va sár nap ját is fe lál doz -
ta azért, hogy minél ha ma rabb meg szer vez ze a za var ta lan or vo si el lá -
tást. Amennyi ben va la ki nek kel le met len sé ge, ne héz sé ge akadt, más
idő pont ban ment ren de lés re, mint amit meg szo kott, vagy csak pa pí ra -
la pú re cep tet ka pott, azok tól ez úton el né zést ké rünk.

Azt min den ki nek tud nia kell, hogy óri á si a hiány há zi or vo sok ból.

Frek ven tált, nagy vá ro sok sem tud ják a pra xi sa i kat be töl te ni. A felső já -
rás ban van olyan te le pü lés, ahol egy héten egy szer tud csak a he lyet te -
sí tő orvos ren del ni.

Nagy ma ros jó hely zet ben van, két ki tű nő or vo sunk és kész sé ges
asszisz ten sek áll nak a be te gek ren del ke zé sé re. Be csül jük meg őket.

Dr. Ju hász At ti lá nak kö szön jük a hálás be te gek ne vé ben is a
6 éves szol gá la tát.

Tisz te let tel kérek min den kit, hogy aki tud/ismer há zi or vos je löl -
tet, vagy bár mi lyen se gít sé get tud adni ne künk annak ke re sé sé ben,
abban az eset ben ke res se a jegy ző asszonyt vagy engem.

Kö sZö net tel,
He inC Zin ger Ba láZs, pol gár mes ter

Vál to zás tör tént jú ni us el se jé vel 
a há zi or vo si el lá tás ban

PARKOLÓ BÉRLETEK
Féléves nagymarosi parkolóbérletet júliustól meg lehet vásárolni
szombatonként a termelői piacon. A féléves bérlet ára 2.500 Ft.
Amennyiben a szombati napok Önnek nem felelnek meg, akkor a
városházán is megteheti munkaidőben.

A Gon do zá si Köz pont ba idő sek nap pa li el lá tá sá ba vár juk:
saját ott ho nuk ban élő, ti zennyol ca dik éle té vü ket be töl tött, egész -
sé gi ál la po tuk vagy idős koruk miatt szo ci á lis és men tá lis tá mo ga -
tás ra szo ru ló, ön ma guk el lá tá sá ra rész ben képes sze mé lye ket.

A MÁV-START Zrt. tá jé koz ta tá sa sze rint 2021. jú ni us 19-től 2021.
jú li us 17-ig Bu da pest-Nyu ga ti ban vég zett pá lya kar ban tar tá si mun -
kák alatt Bu da pest-Nyu ga ti – Rá kos pa lo ta-Újpest ál lo má sok kö zött
ki e gé szí tő vo nat pót ló au tó bu szok is köz le ked nek.

2021. jú li us 1-jétől vissza áll a ko ráb bi sza bály, azaz ide -
gen for gal mi adó ban adó kö te le zett ség ter he li azt a ma gán sze -
mélyt, aki nem ál lan dó la kos ként Nagy ma ro son le ga lább egy ven -
dé géj sza kát el tölt. 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális,
az új ra hasz no sít ha tó cso ma go lá si (sze lek tív), és a zöld -
hul la dék gyűj té sé ről. Együtt mű kö dé sü ket ez úton is kö szön jük!
A kom mu ná lis hul la dék szál lí tás HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK napo-
kon tör té nik. A zöld hul la dék szál lí tá sa ismét két heti rend sze -
res ség gel tör té nik, a ház hoz menő zöld hul la dék be gyűj té sé nek
idő pont jai: 
Jú li us: 12, 26. Au gusz tus: 9, 23. Szep tem ber: 6, 20.  
A sze lek tív hul la dé kot jú li us ban 5,6,7,19,20,21-én,
Au gusz tus ban 2,3,4,16,17,18,30,31-én,
Szep tem ber ben 1,13,14,15,27,28,29-én szál lít juk el.
DTkH Nonp ro fit Kft. 2600 Vác, Zrí nyi út 9.
Rész le tes is mer te tő a város hon lap ján ol vas ha tó!
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közérdekű hírek Főtér

Nagy si ke rű ren dez vé -
nyün ket 2021. jú li us
31-n újra meg ren dez -

zük Nagy ma ro son – im má ron
ki len ce dik al ka lom mal.
2013 óta ta lál ko zunk és va -
cso rá zunk együtt vá ro sunk
fő te rén a „Fehér Va cso ra”
ren dez vény ke re té ben. Egy
fel té te le van a rész vé tel nek -
fehér ru há ban illik meg je -
len ni. A világ szá mos or szá -
gá ban ren dez nek meg éven -
te egy al ka lom mal ehhez ha -
son ló össze jö ve telt, amely -
hez mi nagy ma ro si ak is csat -

la koz tunk. Na gyon sokan em le get ték, dícsér ték az öt le tet, re mél he -
tő leg az idén még né pe sebb lesz a va cso ra ven dé ge ink köre.
Min den kit sze re tet tel vá runk tehát jú li us 31-én, szom ba ton 19
órára a Főtéri gesz te nye fák alá. Va cso rá ról, ital ról, evő esz köz ről,
asz tal ról, szék ről, egy szál gyer tyá ról min den ki maga gon dos kod -
jék! A rész vé tel fel té te le nem vál to zik: FEHÉR RUHÁBAN JÖJJÜNK!
Mit te gyen, aki nek nincs fehér ru há ja? Itt az idő be sze rez ni, eset leg
köl csön kérni! Va cso ráz zunk együtt, is mer ked jünk, ba rát koz zunk,
be szél ges sünk, tölt sük együtt az estét.

a sZer ve ZőK ne vé Ben: 
dr. CsáKi tiBor atya

To váb bi in for má ci ók az Egy ház kö zség és az Önkor mány zat hon lap -
ján, pla ká to kon, va la mint He inc zin ger Ba lázs nál (20/919-
1005), és He i nin ger Fe renc nél (20/9570-186).
A ren dez vény szer ve ző je: a Nagy ma ro si Egy ház kö zség
A ren dez vény tá mo ga tó ja: Nagy ma ros Város Önkor mány za ta

A helyes megfejtők között 5000 Ft-os Sakura utalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket
elérhetőségeikkel, telefonszámukkal a városháza postaládájába várjuk. Leadási határidő július 25.
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Az El ső völgy és Rá kóc zi út sar kán álló ke resz tet szür ke kőből fa rag ták. Kor -
pu sza és a fe let te levő, INRI fe li ra tú lapka ön tött fém ből ké szült. Tel jes ma -
gas sá ga 3,8 m, ami ből az alsó fe li ra tos tömb 2,20 m, a szár hossza 1,60 m.

1872. május 3. A Fla mich csa lád ál lít tat ta az 1848-49-es sza bad ság harc ide jén tisz -
tá zat lan kö rül mé nyek kö zött meg halt csa lád tag já nak em lé ké re. Fla mich Jó zsef né
gon doz ta ha lá lá ig, ő vál lal ta a fe lú jí tás költ sé gét is. 
DIESES KREUTZ ist zur Ehre Got tes von hi e si gen gut thäter 1872 den 3 Mai erich tet
wor den re no vi ert 1934. – hirdeti a talapzat felirata, mely magyarul így hangzik:
Ezt a ke resz tet Isten tisz te le té re it te ni jó te vők 1872. május 3-án emel ték fe lú jít va 1934.

Minden hónapban egy másik nagymarosi keresztet mutatunk be.

Tisztelt Szülők! Értesítem Önöket, hogy hivatalos nyári sza-
badságom 2021. augusztus 02. és augusztus 19.
között lesz.

Ezen időszak alatt mindvégig dr. Horváth Dávid kollégám
fogja a betegellátást és a nem halasztható egészséges tanácsadást
(oltásokat) elvégezni.

A rendelési idő emiatt lényegesen változik, de az
asszisztensnő (Erdősiné Tóth Mária) a szabadság alatt 08.02
- 08.06, valamint 08.16 - 08.19 között a szokásos rendelési
időben végig elérhető lesz a 27/354-402 telefonszámon.
Kérem, hogy az orvosi ellátást nem igénylő esetekben őt
keressék. A megváltozott rendelési időről a www.gyereknagy-
maros.hu weboldalon tudnak tájékozódni. A betegvizsgála-
tokhoz minden esetben (kivéve a sürgős, életveszélyt jelentő
állapotokat) előzetes időpont egyeztetés szükséges a honlapon
feltüntetett elérhetőségeken.

Minden páciensemnek egészségben, örömben töltött, bale-
setmentes nyarat kívánunk: 

dr. Hajnal Katalin gyermeKorvos

és erdősiné tótH mária assZisZtens

AMagyar Vöröskereszt véradást tart  július 15-én (csü-
törtökön) 13-től 18 óráig a művelődési házban.

A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ és lakcímkártya szük-
séges.  Véradás előtt fontos az étkezés és a bőséges (minimum
másfél-két liter!) folyadékfogyasztás. 
Véradó lehet minden 18 év feletti és 65 év alatti (első véradás
esetén 60 év alatti) 50 kg testsúlyt meghaladó, egészséges
ember. A véradást egészségi állapotra vonatkozó kérdőív kitölté-
se, hemoglobinszint mérés és orvosi vizsgálat előzi meg. Két vér-
adás között 56 napnak kell eltelnie, a nők egy évben 4-szer, a fér-
fiak 5-ször adhatnak vért. 
Védettségi igazolvány nem kell a véradáshoz.

COVID oltás után 1 nappal már lehet vért adni, COVID megbete-
gedés után 3 hét teljes tünetmentesség szükséges

Elsővölgyi kereszt

Csík zenekar
Fer ge te ges mu zsi kát hall hat tak jú ni us 12-én, szom ba ton dél előtt a
ter me lői pi ac ra lá to ga tók, a Csík ze ne kar a KIKELET-Tér ze ne a pi -
a con pro jekt egyik ál lo má sa ként 60 per ces  kon cert tel csi nál tak na -
gyon vidám han gu la tot. A kon cert so ro za tot az Ag rár mi nisz té ri um
tá mo gat ja, a pá lyá za ti fel té tel az volt, hogy tér ze ne le gyen és piac.
A nagy ma ro si kö zön ség mel lett a szom széd te le pü lé sek ről is ér kez -
tek szép szám mal, no meg a hét vé gé re tá vo labb ról ide lá to ga tók
sem vol tak ke ve sen. 
Kép ri por tunk a 16. ol da lon.

Vár juk 16. éle té vét be töl tött, nap pa li ta go za tos di á kok je lent ke -
zé sét nyári di ák mun kára.
Je lent kez ni lehet elér he tő sé gek me ga dá sá val a jegy zo@nagy ma -
ros.hu-ra.

Nagymaros2021_07-2_Layout 1  2021. 07. 02.  6:58  Page 4



Nagymaros - www.nagymaros.hu 5

Kisbíró

Jú ni us 4-e ezer éves tör té nel münk leg fá jóbb, leg ne he zeb ben
me ge mészt he tő napja. 1920-ban ezen a napon vált vég le ges sé,
hogy el csa tol ják te rü le tünk és la kos sá gunk 2/3-át, va la mint ide -

gen fenn ha tó ság alá kerül leg sze ré nyebb szá mí tá sok sze rint is 3 és
fél mil lió ma gyar, ami fele a csonka országban ma radt ma gyar né pes -
ség nek. Nincs még egy or szág, ame lyet ek ko ra tra gé dia ért, hi szen
egy 283.000 km2-es közép-eu ró pai nagy ál lam ból egy élet kép te len,
la kos sá gá tól, ener gi a for rá sa i tól, bá nya kin cse i től, fá já tól, he gye i től,
épí tett kör nye ze té től, egye te me i től meg fosz tott, 93.000 km2-es,
kis ál la mot ho zott létre a nagy ha tal mi aka rat. Az egy sé ges,
Kár pá tok raj zol ta föld raj zi és tör té nel mi ha tá run kat meg szűn -
tet ték, az a har mó nia, amit a me den ce je len tett, éppen szá zegy
éve meg szűnt. Annyi en ged tes sék meg, hogy le ga lább fáj jon,
tán Illyés Gyu lá tól szár ma zik az a híres mon dat: ma gyar az,
aki nek fáj Tri a non. (A többi csak ál lam pol gár.)

És láss cso dát! Alig tíz esz ten dő alatt, a XX. szá zad leg te het sé ge -
sebb po li ti ku sa, Gróf Beth len Ist ván olyan el kö te le zett nem ze ti
po li ti kát, olyan szer ves gaz da ság po li ti kát foly ta tott, hogy a vi lág vál -
ság előt ti utol só évben, 1928-ban elér tük a há bo rú előt ti utol só bé -
ke év gaz da sá gi ered mé nye it, pedig csak 8 év telt el! Nyu god tan ne -
vez het jük ma gyar cso dá nak az akkor tör tén te ket, el len sé ges or szá -
gok kal kör be vé ve ki tud tunk törni az el szi ge telt ség ből, egye te me in -
ket Deb re cen be, Sze ged re, Sop ron ba te le pí tet tük, Kle bels berg stra té -
gi ai ága zat ként ke zel te az ok ta tást, 12 Nobel-dí ja sunk szed te össze
tu dá sá nak alap ja it az ak ko ri ele mik ben és gim ná zi u mok ban, Tel ler
Ede nem vé let le nül mond ta, hogy a ma gyar nyelv nek, gon dol ko dás -
nak és ok ta tás nak kö szön he ti nem min den na pi ered mé nye it.

A hú szas évek gon dol ko dá sát, ok ta tá sát, ne ve lé sét át ha tot ta a
nem ze ti érzés, po li ti kai pár tok tól füg get le nül nem ze ti kon szen zus
volt abban, hogy amint be kö vet ke zik Eu ró pá ban egy más po li ti kai
kons tel lá ció, – mint a fran cia he ge mó nia –, akkor ez meg vál toz tat -
ha tó. Tü rel me sen vár tak, és a re ményt nem adták fel. De ák kal
együtt val lot ták, hogy „amit erő és ha ta lom el vesz, azt idő és
ked ve ző sze ren cse vissza hoz hat ja, de ami ről a nem zet –
félve a szen ve dés től – ön ma ga le mond, annak vissza szer zé -
se min dig két sé ges.” (1861)

A tri a no ni ha tá ron belül – egy ma gá ra va la mit adó te le pü lés –
or szág zász lót emelt, egy kis  dom bon fé lár bóc ra eresz tett an gya los,
kö zép cí me res zász lót, a domb bel se jé ben a 64 vár me gyé ből, de le ga -
lább a Fel vi dék ről, Kár pá tal já ról, Er dély ből, Dél vi dék ről és az Al po kal -
já ról szár ma zó föl det he lyez tek el, mely az össze tar to zás szim bó lu -
ma azóta is. Az Or szág zász ló Moz gal mat 1925-ben hir det te meg
Urmánczy Nándor erdélyi po li ti kus, Bu da pes ten 1928-ban ál lí tot ták
fel a Sza bad ság téren, az elsők egyi ke volt.

A mi or szág zász lón kat Edö csény And rás ál mod ta meg és vet -
ték be a Főtér fe lú jí tá sá nak pro jekt jé be. Varga Csaba fő é pí tész ter -
vez te meg, az idé ze tet is ő ja va sol ta, Mu rá nyi Zol tán is sokat tett

a meg va ló su lá sért. Saj nos 2006-ban az árvíz és a vá lasz tá sok is köz -
be szól tak, így az áta dás ra csak 2006 őszén ke rül he tett sor. A zász ló -
ár bóc te te jén lévő Turul Se re gi György ipar mű vész aján dé ka. Kü -
lön le ges sé ge az or szág zász ló nknak, hogy az elő te ré ben az el sza kí -
tott or szág ré szek vá ro sa it fel tün te tő kő la po kat he lyez tek el. Kö szö -
net a lét re ho zá sá ban sze re pet vál la lók nak. Saj nos nem minden
leszakított országrészről szár ma zó föl det he lyez tek el a ta lap zat -
ban. Még ma sem késő, hogy jel ké pe sen egye sít sük a le sza kadt or -
szág tes te ket és jö vő re, jú ni us 4-én be pó tol juk ezt. Amikor ide elju-
tunk, akkor az országzászlónk ereklyés lesz. Kör nyé kün kön csak
Ze be gény ben és Vácon van tu do má sunk or szág zász ló ról.
A ta lap zat ba a kö vet ke ző Arany János idé ze tet vés ték: 
E be cses zász ló nak, a ha zá nak, 
Vé del mé ben há nyan el hul lá nak! 
Vé rök ben a rúd ját hány szor meg fe resz ték.                                

SzE           

Ma gyar az, aki nek fáj Tri a non
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APesti Vi ga dó ban 2021. jú ni us
7-én Prof. Dr. Kás ler Mik -
lós, az Em be ri Erő for rá sok

Mi nisz te re és Dr. Ma ru zsa Zol tán
köz ne ve lé sért fe le lős ál lam tit kár pe -
da gó gus nap al kal má ból elis me ré se -
ket adott át. A dí ja zot tak kö zött volt
Czé té nyi And rás né, aki Apác zai
Csere János-díjat ve he tett át ki e -
mel ke dő ne ve lő-ok ta tói mun ká já ért.
Egy éve lakik Nagy ma ro son, azon nal
be kap cso ló dott fér jé vel együtt a
katolikus egy ház kö zség mun ká já ba,

bu da pes ti mun ka he lyét el hagy va Kis ma ro son foly tat ja ősz től ki e -
mel ke dő ta ní tói mun ká ját. Gra tu lá lunk és to váb bi sok si kert kí vá -
nunk ebben a gyö nyö rű hi va tás ban.

Czé té nyi And rás né

„térkő jegy" 
meg vá sár lá sá val

segíthet

Tűz ol tó Egye sü le tünk erőn felül tel je sít, min den ön kén tes a
sza ba di de jé ben segít anya gi ja va ink, testi ép sé günk me gó vá -
sá ban, vi szik vá ro sunk jó hírét egész Pest me gyé ben. Most

össze fo gás sal megp ró bál hat nánk ki csit vissza ad ni nekik ebből.
Az eső zé sek után min dig szo mo rú an lát tam a tűz ol tó szer tá ruk előtt
lévő tó csá kat, ame lyek áz tat ják az egész épü le tet, ezért azt a jár da sza -
kaszt sze ret nénk fe lú jí ta ni mind a gya lo go sok, mind a tűz ol tó ink biz -
ton sá ga miatt. A „térkő je gyek” a kö vet ke ző he lye ken kap ha tók:
Alíz Cuk rász Mű he lyé ben, az Édes ké ben, Hesz tia La kás va rázs és
aján dék bolt ban, Ma ro si ABC-ben, Nap ke re ki Kü kül lő Ke rék pár
szer viz ben, Nagy ma ro si Könyv tár ban, Nagy ma ro si Óvo dák -
ban - (jövő hét től az éppen ügye le tet adó te lep he lyen) Gerst ma yer
Judit, Ma ro si Ka ta lin és Schind ler Mó ni ka Matuk-Zel ler Anett -
nél és Antal Már ti nál, il let ve ná lunk a Tégla u. 25. szám alatt.
Bízom benne, hogy mire ezt a cik ket ol vas sá tok, már a térkő is a
felú jí tás hely szí nén lesz, mert az is fo lya mat ban van;)

sCHind ler lásZ ló Kép vi se lő

Csermely
György
Cser mely György tánc mű vészt, tánc -
pe da gó gust, pro du cert, a Váci Je -
szenszky® Ba lett ala pí tó igaz ga tó ját
idén már ci us ban Prof. Dr. Kás ler
Mik lós, az em be ri erő for rá sok mi -
nisz te re a tánc mű vé szet terén ki e mel -
ke dő al ko tói, elő a dói te vé keny sé -
ge elis me ré se ként Ha ran go -
zó Gyula-díj ban ré sze sí -
tet te. Ran gos dí jak ból
ko ráb ban is ju tott
bőven, a Váci Je -
szenszky® Ba -
lett meg kap ta
Pest Megye
l e g  r a n  g o  -
sabb mű vé -
sze ti díját 2005-
ben. A Ma gyar Köz -
tár sa ság El nö ke
2018. már ci us 15-én, a nem ze ti ünnep al kal má ból Cser mely
György ré szé re, Vác város mo dern tán cok ta tá sá nak meg te rem té sé -
ben be töl tött sze re pe, va la mint több év ti ze des tánc pe da gó gu si és
pro du ce ri te vé keny sé ge elis me ré se ként a Ma gyar Érdem rend Lo vag -
ke reszt je ki tün te tést ado má nyoz ta. Cser mely György nagy ma ro si
szü le té sű, gra tu lá lunk az eddig elért si ke re i hez és a most el nyert Ha -
ran go zó Gyula-díj hoz
.A Ha ran go zó Gyula-díj a tánc mű vé szet bár mely ágá ban foly ta tott
al ko tói, elő a dói, tu do má nyos és pe da gó gi ai te vé keny ség elis me ré sé -
re ado má nyoz ha tó ál la mi ki tün te tés.  A díjat éven te, már ci us 15-én,
hét sze mély kap hat ja.

CSERMELY GYÖRGY
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Május 31-én, Gyer mek na pon egy cso dá la tos vi lá got va rá zsol -
tak a Táj ház ud va rá ra! Volt ott min den, ami egy gyer mek
szá má ra vonzó játék: régi, tör té nel mi, egész en a kö zép ko ri

ha gyo má nyo kig vissza nyú ló fa já té kok, ügyes sé gi, me mó ria és a fel -
nőtt fog lal ko zá so kat me gi dé ző já té kok. De a mo dern kor is meg je -
lent az ug rá ló vá rak ban, az óriás célba dobó já ték kal. A Nagy ma ro si
Német Nem ze ti sé gi Önkor mány zat ré szé ről ha tal mas ötlet volt ez a
ren ge teg esz közt fel vo nul ta tó „Já té kud var” be ren de zé se! Kö szön jük
Ivor And rás né Anikó köz re mű kö dé sét a lét re ho zás ban! A Kit ten ber -
ger Kál mán Ált. Isk. és a négy német nem ze ti sé gi osz tá lyá ban ta nu-
ló di á kok vet tek részt az ön fe ledt já ték ban. A közel 100 diák szá má -
ra az idei Gye rek nap iga zán kü lön le ges re si ke re dett, hi szen min den -
ről meg fe led kez ve ad hat ták át ma gu kat a játék örö mé nek! Nagy bol -
dog ság volt látni a sok fel sza ba dul tan, bol do gan ját szó gyer me ket! 

sutus-ju HásZ tünde

1/B osZ tály Fő nöK

Egy órá nyi bol dog ság a
Gyer mek na pon a Táj ház ban

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni az At lan tis Vi seg rád Club Kft-
nek, Jung Csa bá nak, hogy jú ni us 15-én, díj ta la nul utaz hat tak a
kom pon a nagy ma ro si Kit ten ber ger Kál mán Álta lá nos Is ko la 4.a
és 6.b osz tá lyos di ák jai. Hálás szív vel kö szön jük!

ANagy ma ro si Kit ten ber ger Kál mán Álta lá nos Is ko la 1.b osz tá -
lya öröm mel csat la ko zott a Madas Lász ló Er dé sze ti Erdei Is ko -
la kez de mé nye zé sé hez, mely ben Vi seg rá don, a Mo gyo ró-

hegyi Erdei Mű ve lő dés Háza mel lett lét re hoz tak egy kis gyü möl csös
ker tet, ahol a régi ma gyar gyü mölcs fa fa jo kat pró bál ják meg men te -
ni és újra is mert té tenni. A gye re kek kel egy ki adós túra ke re té ben ju -
tot tunk fel a fács kánk hoz… majd egy kis ün ne pi ren dez vény ke re té -
ben fo gad tuk örök be a „200 éves cse resz nye fa” egy pél dá nyát, amit
már 200 éve is mer he tünk, innen az el ne ve zés. Me gí gér tük, hogy
igyek szünk min den évben vissza tér ni hozzá, fi gyel ni fej lő dé sét és
re mény ked ni, hogy meg kós tol hat juk va la mi kor a ter mé sét! Ezzel
osz tá lyunk is be ke rült az örök be fo ga dók közé, fotó ké szült, amit a
mű ve lő dé si ház em lék fa lá ra- em lék fá já ra helyeztünk. Ter mé sze te -
sen ju tott idő já ték ra a hegyi réten, gyö nyör köd ni a cso dá la tos pa -
no rá má ban, ész re ven ni a ter mé szet apró cso dá it! Kö szön jük az
Erdei Mű ve lő dés Háza és az At lan tisz Kft. tá mo ga tá sát! Szép nap
volt!

sutus-ju HásZ tünde

osZ tály Fő nöK

„200 éves cse resz nye fa”  – 
Örök be fo ga dás Vi seg rá don 

a Mo gyo ró-he gyen
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Sport

AMa ra ton Baj nok ság után kö vet kez tek a ki sebb ver se nyek. A nö -
vek vő ver seny zői lét szám miatt a szö vet ség ré gi ós aka dé mi á kat
ho zott létre. A ré gi ók kö zött zaj lik a se lej te ző és a leg job bak el jut -

nak a Ma gyar Ku pá ra. A mi ré gi ónk a Gyu lai Zsolt aka dé mia, amely nek
fu ta ma it jú ni us 4-én, Ve len cén ren dez ték meg. Leg jobb ered mé nye ink:
Gyu lay Zsolt Re gi o ná lis Aka dé mia kajak ver seny
MK1 Női Gyer mek U12 2000 m 1.  Kar dos Or so lya 
K2 Női Kö lyök U13-U14 1000 m 3. Be rez vai Laura és Gasz ner Esz ter
MK1 Férfi Gyer mek U12 2000 m 4. Kar dos Oli vér 14. Kis Fülöp
MK1 Női Kö lyök U13 2000 m 2. Gasz ner Esz ter
K1 Férfi Kö lyök U13. 2000m 11. Dro bi lich Pál
MK2 Férfi Gyer mek U10-U11 2000 m 14. Bur ger me is ter Oli vér és Ri -
mely Ders Ádám
Más nap vol tak a ke nu sok fu ta mai:
C1 Női Ser dü lő U15 500 m 8. Bog nár Flóra
MC1 Férfi Gyer mek U10-U11 2000 m 8. Ba lázs Gergő
PC2 Ve gyes Gyer mek U10-U11 2000 m 2. Solti Gergő, Zol tai-Mauks
Álmos

Mo so ni-Duna 75 River Down hill 
ma ra ton ver seny

Ez a ver seny a má so dik ál lo má sa egy új kez de mé nye zé sű hosszú
távú ver seny nek. A ver senyt a Mo so ni-Dunán Mo son ma gya ró vár és
Győr kö zött rendezték. A 75 km-es távon Berg mann Dá ni el az elő ke -
lő 10. he lyen ért célba. A távot 6 órán belül tel je sí tet te. A 45 km-es
távon két ma ro si spor to ló is in dult. Itt Berg mann Péter a ka te gó ri á -
já ban a 8. lett. Míg Döb rössy Gábor 20. lett a 102 be fu tó ból.

Gra tu lá lunk a ver se nyen elért ered mé nyek hez!
nagy ma ro si sport egye sü let ve Ze tő sé ge

Kajakos hírek

AMa gyar Kajak- Kenu Szö vet ség ha gyo mányteremtési szándékkal
az év „Suli sár kány baj no ka” cí mé ért re gi o ná lis ver se nye ket ren -
dez or szág szer te. A Nagy ma ro si Kajak Kenu Egye sü let és a Nagy -

ma ro si Kit ten ber ger Kál mán Álta lá nos Is ko la össze fo gá sá val idén elő ször
ren dez het te meg vá ro sunk a Suli sár kány ver senyt. Az is ko lá kat Ze be gény
3, Ve rő ce 3, Kis ma ros 2, Nagy ma ros 8 csa pat tal kép vi sel te.
Tom bo ló öröm volt, ami kor Sza bolcs bácsi is mer tet te a csa pa to kat
az elért ide jük kel.     
7.-8. osztály
1. VILLÁM VILCSEK /KISMAROS/ 2,43
2. ZEBEGÉNYI TŰZHÁNYÓK /ZEBEGÉNY/  2,54
3. VERŐCEI SÁRKÁNYOK /VERŐCE/ 3,00
4. VERŐCEI DRAGON BALL /VERŐCE/ 3,01
5. RABAK 8A /NAGYMAROS/ 3,02

6. 7. A /NAGYMAROS/ 3,06
7. VERŐCEI „ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT”/VERŐCE/ 3,15
7. FEKETE SÁRKÁNYOK 7B/NAGYMAROS/ 3,15
8. FÜTYÜLŐK 8B  /NAGYMAROS/ 3,18
9. MENNYDŐRGŐ VILCSEK /KISMAROS/ 3,38
5.-6. osz tály
1. EZ ITT A TRINYÓ 6A /NAGYMAROS/ 3,04
2. SUHANÓ SUHANCOK 5B /NAGYMAROS/ 3,20
3. TŐKÉS RÉCÉK 6B /NAGYMAROS/ 3,22
4. ZEBEGÉNYIEK /ZEBEGÉNY/ 3,24
5. ZEBEGÉNYI CSANÁDOK /ZEBEGÉNY/ 3,27
6. MÓZES 5A /NAGYMAROS/ 3,33
Kö szön jük a szur ko lást, a gye re kek rész vé te lét, a sok se git sé get!      

moZga péter

Sárkányok viadala
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Kisbíró
Lehet a jó példát követni rovatunkban most a Visegrádi utca alján
lévő rózsakertet mutatjuk meg, melyet  Herth György ültetett és
gondoz, köszönet érte, hogy a játszótér környéke mindig rózsás és
rendezett.

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% ked-
vezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint

a tűtől a cérnáig, egyéb rövid áruk, kötő, és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak. 

Megérkeztek az ELDORADO horgoló fonalak.

A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni 
telefonon: 30/9160889

Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal 
dr. Kispéter Éva szemész főorvos és 

Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús optikus.

Látásvizsgálat július 10-én  9-12 óráig. 
július 24-én 9-12 óráig.

Lehet a jó pél dát kö vet ni!
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civil szféra Lámpás

HHurráurrá, , nyA rA LunKnyA rA LunK! ! 
Sok szem pon tot kell fi -

gye lem be ven nünk, ami kor
úgy dön tünk, hogy egy ked -
ves kis ál lat tal gya ra pít juk
csa lá dun kat. Lesz-e elég
idõnk gon dos kod ni róla,

meg tud juk-e adni neki mind azt, ami vel bol dog éve ket aján dé ko zunk
neki, me lyet kis ked ven cünk majd a sze re te té vel hálál meg? 

A szem pon tok fi gye lem be vé te lé nél szin te min den ki az idõ be osz -
tá sá ra, anya gi hely ze té re gon dol el sõ sor ban. Van azon ban még egy
na gyon fon tos té nye zõ: mi lesz akkor, ami kor elu ta zunk? Egy fe le lõs -
ség tel jes gazdi csak akkor nyu godt, ha kis ba rát ja biz tos he lyen van,
(akkor sem min dig).

A ket rec la kók hely ze te a le gegy sze rűbb, hi szen biz to san van egy
ked ves szom széd, vagy barát, aki szí ve sen vál lal ja az el lá tást. A cicák is
jól fel ta lál ják ma gu kat, ami kor a meg szo kott ott ho nuk ban van nak. Vi -
tat ha tat la nul a ku tyák hely ze te a leg ne he zebb. Örven de tes tény, hogy
egyre több a ku tya ba rát pan zió, ét te rem, ám nem min den négy lá bú
al kal mas uta zás ra, vagy csak abban az eset ben, ha a gazdi min dig viszi

ma gá val. Az utób bi évek ben igen jól fel sze relt pan zi ók is sze re tet tel
vár ják az ál la to kat, ha nem is olcsó , de biz tos he lyen tud hat juk õket.
Hogy ez a me gol dás jó-e nekik, az már más kér dés. Ide gen kör nye zet,
ide gen em be rek...

Mi lehet a leg jobb me gol dás? Na gyon jól kell is mer nünk kis ked -
ven cün ket: ho gyan vi sel ke dik ide gen kör nye zet ben, kihez ra gasz ko -
dik a leg job ban a csa lád ta go kon kívül? Érde mes egy rövid pró bát
tenni, né hány órára másra bízni, és meg fi gyel ni, ide ges-e, ha is me rõs -
nél van ugyan, de ide gen he lyen. Amennyi ben nyug ta lan, talán jobb
ott hon hagy ni, és meg kér ni a szá má ra ked ves is me rõst, hogy etes se,
vigye sé tál ni...

Itt van a nyár, és gon do lom, sokan va gyunk, akik nem csu pán a
saját nya ra lá su kat ter ve zik, hanem pró bál ják ál lat ká ik nak is a leg jobb
me gol dást meg ta lál ni. Le gyen nagy az öröm, ami kor a gazdi vissza tér!
Egy kutya szá má ra ez a leg na gyobb bol dog ság! És me gér dem li! 

He inCZ né Cser ni Ka ta lin

(máté állat vé del mi ala pít vány) 
Ne hagy junk ál la tot a meleg au tó ban! Még egy vá sár lás
ere jé ig sem! A ku tyák 5 perc alatt ha lá los hõ gu tát kap hat -
nak a napon fe lej tett au tó ban! 

A HŐSÉGBEN ITASSUK A MADARAKAT IS! TEGYÜNK KI EGY 10 CM-NÉL NEM MÉLYEBB EDÉNYT FRISS VÍZZEL!

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

Állatvédő sorok
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Lámpás egyház

Élő kap cso la tok ra épül az élő egy ház  

Au gusz tus el se jé vel, egy éve he lye zte ide dr. Csáki Tibort a püs -
pök, a váci Fe hé rek kö zös sé gét kellett elhagynia. De nem jöt t is -
me ret len hely re, hi szen a ki lenc ve nes évek ben Ve rő cén vol t plé -

bá nos, volt egy kö tő dé se a Du na ka nyar hoz, rá bízta a püs pök Ze be gényt
is. Nem volt könnyű ez a ki lenc hónap, a covid na gyon blok kol ta a kap -
cso lat te rem tést, mert élő kap cso la tok nél kül nincs élő egy ház – vallja.
Ho gyan élted meg ezt a közel egy évet az új he lye den?

Öröm, hogy egy fe lú jí tott temp lom ba ér kez tem, van egy kö zös sé gi
ház, a fe la dat az, hogy ezt élet tel tölt sük meg kö zö sen. Az egy ház ugyan -
is nem egy épü let, hanem élő kö vek ből épül fo lya ma to san. Nagy sze rű
elő de im vol tak itt a het ve nes évek től kezd ve, ennek le nyo ma ta lát szik,
hi szen sok ér té kes cso port van az egy ház kö zös ség ben. Min den vál to zás
ne héz sé ge ket hoz, de egy ben új le he tő sé ge ket is hor doz ma gá ban. A ne -
héz ség az, hogy egy meg szo kott stí lust el kell en ged ni, de hor doz za a
me gú ju lá si le he tő sé get is, hogy egy új hang má so kat is meg szó lít, aki ket
eddig nem szó lí tot tak meg. A szent mi sé ket a covid alatt on li ne for má -
ban rend sze re sen 800 ember, a hús vé ti misét 2000-en kö vet ték, s ez me -
gint egy új le he tő ség a nyi tás ra. 

Min den kö zös sé get na gyon meg-
p ró bált a pan dé mia, a sze mé lyes kap -
cso la tok sé rül tek leg job ban, a hit ta -
nos kö zös sé gek nem mű köd tek, a csa -
lád lá to ga tá so kat no vem ber után nem
le he tett foly tat ni. Sok kal több ember
tar to zik az egy ház hoz, mint akik a va -
sár na pi mi sé ken részt vesz nek, sok -
kal több az is ten ke re ső ember. Ta lál -
ko zunk velük, ami kor te me tünk, ami -
kor ke reszt sé get kér nek, akkor meg
lehet őket szó lí ta ni. A jár vány el múl -
tá val sok a ke resz te lő, há za sod ni sze ret né nek, az el ső ál do zás, bér má -
lás elő ké szü le tei is szer ve sen hoz zá tar toz nak az egy ház épü lé sé hez,
kö zé pis ko lá so kat, egye te mis tá kat is meg szó lí tunk fo lya ma to san, így
vá lunk élő kö vek ké.
Mi lyen közös élmények voltak az elmúlt hó na pok ban?

Le zaj lott a nap kö zis tábor, óvo dás tól a ne gye dik osz tá lyig, 90 gye -
rekkel, aki ket húsz fi a tal se gí tett. Sze ren csés va gyok, mert ta lál tam
olyan em be re ket, akik el fo gad ták a meg hí vá so mat és együtt dol goz -
tunk annak meg va ló su lá sá ban, hogy evan gé li u mi tér ben tud ja nak a
gye re kek együtt lenni, kö zö sen ját sza ni, volt he lyis me re ti ve tél ke dő, el -
ve szett bá rányt ke res tünk a bar lan gok ban, me gél tük, hogy egy csa lád
va gyunk. Cé lunk az volt, hogy élő, ele ven, vidám egy ház zal ta lál koz za -
nak a gye re kek. Sok nagy csa lá dos van Nagy ma ro son, öröm mel ta pasz -
ta lom, hogy itt az élet re sokan igent mond tak és mon da nak, itt sze re -
tik a gye re ket, bi za lom mal adják a hi tok ta tás ba és a tá bor ba is. 

A ne gye dik osz tá lyo sok tól a kö zé pis ko lá so kig be zá ró lag Dö mös re
men tünk 45 fi a tal lal és 15 kí sé rő vel több na pos  táborba. Mind két tábor

elő ké szí té sé be be kap cso lód tak fi a ta lok, egye te mis ták, fi a tal szü lők, ez
a biz to sí té ka annak, hogy ők be le nő je nek az egy ház ba. 

Élményként éltem meg ebben az idő szak ban, hogy ami kor eny hült
a jár vány, elin dí tot tunk egy lel ki gya kor la tot Jézus a jó Pász tor cím mel, a
23. zsol tárt el mél ked tük végig, ebbe is közel öt ve nen be kap cso lód tak. 

Szent Jó zsef napon közös za rán dok la ton vol tunk a pálos ro mok -
nál. Volt má ri a noszt rai za rán dok lat, ké szü lünk egy fel nőtt lel ki gya kor -
lat ra is Ze be gény ben. Au gusz tus 8-án lesz egy csa lá dos ki rán du lá sunk
Nagy bör zsöny ből Na gyir tás pusz tá ra, lesz au gusz tus 14-én egy csak há -
zas pá rok nak szóló, egész napos, dr.Pécsi Rita által ve ze tett, pár kap -
cso la tot erő sí tő lel ki gya kor lat. Ősz fo lya mán három al ka lom mal ven -
dé günk volt a híres ne ve lés ku ta tó, hogy a szü lők nek se gít sé get adjon a
gyer mek ne ve lés ben, idén ősz től havi rend sze res ség gel sze ret nénk ezt
foly tat ni. Szep tem ber 12-én együtt me gyünk az Euc ha risz ti kus Kong -
resszus zá ró mi sé jé re.

Azt kö ve tő szom ba ton bú csús za rán dok lat lesz Má ri a noszt rá ra,
mely nek már év ti ze des ha gyo má nyai van nak.

Hogy van időd ennyi prog ram és
szer ve zés mel lett töl te kez ni,
imád koz ni?

A pi he nés és töl te ke zés egy for -
má ja, ami kor korán reg gel és esti zá -
rás ként is sé tá lok, közel az erdő és
közel a Duna-part. A reg ge li el mél ke -
dé sek na gyon fon to sak, eli mád ko -
zom a zso lozs mát, min den hét főn
reg gel elol va som a kö vet ke ző va sár -
na pi evan gé li u mot, be en ge dem a szí -
vem be, ér lel ge tem, mi az, amit mint
táp lá lé kot átad ha tok a hí vek nek. Csü -

tör tö kön rend sze re sen pap ba rá ta im mal ki rán du lunk, nekem ők a csa -
lád. Kis ma ro son Fe jérdy atya ve ze té sé vel elő ké szí tő sze mi ná ri um van,
sokat va gyok a kis pa pok kal, ta ní tom is őket.

Örömmel mondom, hogy a nagy ma ro si temp lom ban ko moly
imád sá gos élet fo lyik, heti három napon szent sé gi má dás van reg gel től
estig. Ko moly dolog egy órát csend ben lenni, fel töl tőd ni. Na gyon sok a
ki é gett, lé lek ben meg fá radt ember, ezért fon tos, hogy csend ben me gáll -
junk, ebben a for má ban me gél jük, hogy ta lál ko zunk  ön ma gunk kal, fe -
le ba rá ta ink kal, a Jó is ten nel. Az ato mi zált vi lág ban óri á si sze re pe van
annak, hogy az em be re ket közös tér ben össze gyűjt sük a Jó Pász tor ve -
ze té sé vel, jó célok ér de ké ben, ba rá ti kö zös ség ben, csa lá dos, férfi, női
kö rök ben, azo nos lel kü le tű em be rek se gít sék, erő sít sék egy mást.

Jel mon da tom Máté 6.33: ti ke res sé tek el ső sor ban az Isten or szá gát
és annak iga zsá gát, a töb bit mind meg kap já tok. Ez az az Ige, ami a ve -
zér csil la gom, aki ke re si az Isten or szá gát és az Ő iga zsá gát, arról Ő gon -
dos ko dik.          

sZe
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Krónika
rasz ler Ká roly  gra fi kus mű vészre emlékezünk

Nagy ma ro son sok mél tán híres al ko tó ember élt és él, ki ér de mel -
ten kap tak dí ja kat, még Kos suth-díjat is. Olyan mű vészt vi szont,
aki nagy ma ro si szü le té sű és Kos suth-díj ban ré sze sült, eddig

csak egyet is me rünk: Rasz ler Ká rolyt. – Gyak ran el fe lej tik, hogy min -
den híres ember mö gött egy nő áll. Tud juk, hogy az al ko tó ember nem
hét köz na pi… de hét köz na pi igé nyek kel. És eze kért a mel let te álló nő fe -
le lős, aki jó eset ben még gye re ke ket is nevel, a ház tar tás napi fe la da ta i -
ról nem is be szél ve, helyt áll, és részesül az öröm te li ese mé nyek ben is.
Ki ál lí tás meg nyi tók, dí já ta dá sok, kül föl di utak.

Rasz ler Ká roly gra fi kus mű vész 16 éve tá vo zott kö zü lünk, de fe le -
sé ge, Kis mar to ni Mar git (Gitta néni) ma is a Rasz ler ősök től örö költ
szép ház ban lakik itt a régi bú to rok, képek, em lé kek kö zött.  Fe le ség -
nek is, em ber nek is na gyon sze rény, min dig a hát tér ben ma radt, de bát -
ran fel vál lal ta a ha gyo má nyos ér ték ren det: a csa lád volt az első.
Gittu, mit tudsz el mon da ni ma gad ról, gyö ke re id ről?

Én is Nagy ma ro son szü let tem, apám na gya pám, Ka pil ler Fe renc
nyom do ka i ba lé pett; a fel me nők közül sokan ta ní tot tak. Nagy szü le im
Kis mar ton ból szár maz tak, innét a ma gya ro sí tott név. Apám id. Kis mar -
to ni Fe renc kán tor ta ní tó volt 1928 és 1947 kö zött. Or go nált, he ge dült,
fu ru lyázott. (Más for rás ból tud juk, hogy nagy köz ked velt ség nek ör -
ven dett. A szerk.) A pe da gó gu si és zenei pá lyán bá tyám, Ferkó is kö vet -
te, ő is ját szott zon go rán, or go nán, har mo ni kán és éve kig di ri gál ta a
fér fi kó rust. (ő volt a szin tén nép sze rű Feri bácsi – ének-zene tanár, aki
még ének kart és is ko lai ze ne kart is ve ze tett.)  Én is kö vet tem a csa lá di
ha gyo mányt. El vé gez tem a ta ní tó kép zőt Esz ter gom ban és 1956-ig, hat
évig ta ní tot tam Vi seg rá don, Du na ke szin és Le ány fa lun.
1956 nya rán men tél férj hez, mi vál to zott meg?

Fér jem akkor még nem volt be fu tott mű vész, sze ré nyen él tünk Bu -
da pes ten a mű te rem mel egy be kö tött la kás ban. Jött a for ra da lom, az
élet fel for dult, akkor hagy tam abba a ta ní tást is, jöt tek a gye re kek és
csak a csa lád nak éltem. Biz to sí tot tam a sta bil hát te ret, az ott hon ké -
nyel mét, az al ko tás hoz szük sé ges za var ta lan sá got. Hét vé ge ken Nagy -
ma ros ra jöt tünk, mind ket tőnk nek fe lü dü lés volt vissza tér ni a gye rek -
ko ri kör nye zet be, a ter mé szet be.
Mi lyen ember volt Rasz ler Ká roly mint csa lád fő?

Fér jem egy rend kí vül sze rény, be csü le tes, okos ember volt: min dig
ki tű nő bi zo nyít vánnyal, mert kö te les sé gé nek tar tot ta, hogy jól ta nul jon,
hogy sze gény szü le i nek ne kell jen tan dí jat fi zet ni. Min den ben le he tett rá
szá mí ta ni, a vé le mé nye me ga la po zott volt. Ren ge te get ta nul tam tőle: ér -
té ke ket, ér ték íté le tet, a dol gok meg fon to lá sát. Tár sa ság ban rit kán szó lalt
meg, de akkor mindíg fontosat. Na gyon sze ret te a ter mé sze tet, a gesz te -
nyést, a fákat, a ter mést, a le ve le ket, erről az utol só évek szám ta lan gra fi -
ká ja ta nús ko dik. Maga vágta ki az el pusz tult gesz te nye fát, sír já ra is ilyen
fából csi nál tat tam sír em lé ket a nagy ma ro si te me tő ben.
Gyak ran állt mo dellt a csa lád?

Oly kor le raj zol ta két fi un kat, akik nem estek messze az „al ma fá -
tól”, mind ket tő gra fi kus lett. Rólam is raj zolt né hány képet.

Na gyon sok ki ál lí tá sa volt kül föl dön is. Utaz tál vele gyak ran?
Nem, na gyon rit kán. A kö rül mé nyek úgy ala kul tak, hogy itt hon

kel lett helyt áll nom. Nagy be teg anyó som mal él tünk együtt 25 évig…
Az első kül föl di útjai a Szov jet unió ba ve zet tek. Elő ször 1945-
ben ke rült ki „ma len kij ro bot ra”, két évet töl tött ke mény
mun ká val, szén bá nyá ban, jég hi deg ben. Cso da szám ba ment,
hogy a kezei nem men tek tönk re egy élet re. Két év után jö he -
tett haza, köz ben sú lyos be teg sé ge ken, mint a vér has is áte -
sett. – Ennek tük ré ben meg le pő, hogy két évre rá el fo gad ta a
le ning rá di Rje pin Aka dé mi á ra szóló né gyé ves ösz tön dí jat,
ahol végül is 1953-ban kan di dá tu si fo ko za tot ért el. Sokan
fel tet ték neki is a kér dést, hogy ho gyan bírt vissza tér ni arra
a hely re, ahol annyi szen ve dés ben volt része?

Igen, a kér dés jogos, szin te ért he tet len. Neki nem volt más le he -
tő sé ge a ta nu lás ra. Nehéz idők vol tak, ma nap ság fel sem lehet fogni.
Nem csak anya gi a kon mú lott a to vább ta nu lás… Ahogy ő mond ta, ha -
tal mas máz li val kapta meg ezt az ösz tön dí jat, mert na gyon ke ve sek -
nek ítél ték oda. Egyet len hely volt, és két be fo lyá sos je lölt. Hogy a
dön tő bi zott sá got ne érjék re tor zi ók egyik vagy másik je lölt kap cso -
la ta i tól, hát oda ad ták egy sem le ges har ma dik nak. Ami a „he lyet” il -
le ti, ő ezért nem adta fel el ve it, a te het sé ge to vább fej lesz té sé re kon -
cent rált. Azt mond ta, az is más volt és ez is. És igaza volt ebben is, hi -
szen az ott ka pott tu dás sal lé pett to vább, és lett a Kép ző mű vé sze ti
Fő is ko la sok szo ro sí tó gra fi ka tan szé ké nek ve ze tő je. Sok új tech ni -
kát ve ze tett be a fő is ko lá ra, ta nít vá nyai is is mert mű vé szek let tek.
Ol va sok in ter jú kat velük. És me gem lí tik a mes tert?  Az előtt gyak -
ran. Ma már inkább a nyugati ösztöndíjasokat említik. 

ttm

FELESÉGEM, 1960, KRÉTA, 56X51 CM
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Öröm mel szá mo lok be, hogy a ví rus hely zet fe lol dá sát kö ve tő -
en már sza ba dab ban tud tunk mo zog ni és prog ra mo kat szer -
vez ni.

A ta va szi ké szü lő dé sek – to jás fa, - vi rá goz ta tás sok örö met sze -
rez tek, az Ulmi ska tu lya és a Táj ház kö rü li fe la da tok fo lya ma to san és
vál to zat la nul mű köd nek. Fi gye lem mel kí sér jük a pá lyá za ti le he tő sé -
ge ket és élünk is vele, leg több ször si ke re sen.

Gyer mek na pi prog ra mun kon ka land park ká va rá zsol tuk a Táj -
ház ud va rát, ami nek igen nagy si ke re volt az alsó ta go za tos ta nu lók
kö ré ben. A ját szó par kot mű köd te tő sze mély zet nagy meg ha tott ság -
gal be szélt arról, hogy ilyen hálás, ud va ri as gyer me kek kel rit kán ta -
lál koz nak. A 160000 Ft-os gye rek ját szó me gér te a be fek te tést.

Ahogy a ter mé szet is ne ki in dult, úgy kap tunk mi is len dü le tet,
hogy él ménnyel, szé pí tés sel, épí tés sel te gyük még gaz da gab bá vá ro -
sun kat.

Szín há zi elő a dá sok, gyer mek tá bo roz ta tás, osz tály ta lál ko zó,
csa lá di nap, cso por tos lá to ga tá sok, kéz mű ves fog lal ko zá sok szí ne sí -
tik a nya rat.

Saj ná la tos tény vi szont, hogy a hét vé gi nyit va tar tást nem tud -
juk biz to sí ta ni, mert nin csen je lent ke ző. Ez úton is vár juk vál lal ko zó
szel le mű ek je lent ke zé sét egy-egy fél napra, hogy a Táj ház- kö zös sé gi
ház gyűj te mé nyé vel is büsz kél ked hes sen Nagy ma ros és a házat nyit -
va tud juk tar ta ni a hét vé ge ken.                

ivor andrásné

nem ze ti sé gi Önkor mány za tunk nál történt

A szol no ki EB vá lo ga tó ver se nyen Szántó-Szabó Tamás
(jú ni us 18-20-ig)  2 ara nyat nyert: egyi ket  K1 1000 m-en, a másik ara -
nyat K2 1000 m-en és 1 ezüs töt pedig K1 500 m-en.  Ezzel a szép ered -
ménnyel  rész vé telt nyert  a Len gyel or szág ban meg ren de zett Poz na -
ni Eu ró ba Baj nok ság ra, amely jú ni us 24-27 kö zött zaj lott.

Itt Tamás K1 1000 m-en,  és K4 500 m-en  in dul ha tott.
U-23 kor cso port ból K1 1000 m-en 27-en in dul tak  az Eu ró pa

Baj nok sá gon, Tamás na gyon szép idő e red mé nyek kel, végig harc ban
volt a do bo gós he lyért, végül be ju tott a dön tő be, ahol 4. lett.

K4 500 m-en elő fu tam ból be ju tot tak a kö zép fu tam ba, innen az
első 3 hajó ke rült be a dön tő be, de ők saj nos 4.-ek let tek, így nem ju -
tot tak be a dön tő be.

Gra tu lá lunk a nagy ma ro si fia tal em ber nek, és to váb bi si ke re ket
kí vá nunk!

EB negyedik lett Szán tói-Szabó Tamás

A CÉRUS EGYESÜLET KERÉKPÁROSSZAKOSZTÁLYA EZÚTON KÖSZÖNI

AZ ATLANTIS KFT-NEK ÉS JUNG CSABÁNAK A JÚNIUSI TÚRÁJÁHOZ NYÚJTOTT SEGÍTSÉGET.
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