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Főtér
Változás történt június elsejével
a háziorvosi ellátásban
2020. december elsején dr. Juhász Attila benyújtotta a feladatellátási szerződésének felmondását. A felmondást követően a jogszabályoknak eleget téve még fél évig el kellett látnia a feladatát, amelynek
lejárati ideje május 31-e volt.
A hat hónap alatt az volt az elsődleges feladatunk, hogy új orvost
keressünk. A napjainkban tapasztalható orvoshiány miatt ez igen
nehéz feladat. Mivel Juhász doktornak érdeke volt, hogy értékesíteni
tudja praxisát, az Önkormányzatnak viszont kötelezettsége az alapellátás biztosítása, ezért közösen, folyamatos egyeztetések útján kerestünk
utódot és ezt tesszük a mai napig is. Az eltelt idő alatt egyetlen egy jelölt volt, aki végül visszalépett.
Jelenleg a praxist (1. körzet) helyettesítéssel oldjuk meg.
Dr. Rendessy Annamáriával és dr. Zombory Klárával megbízási szerződést kötött az önkormányzat, illetve külön munkaszerződéseket kellett kötni az asszisztensekkel is.
Ez egy átmeneti megoldás. Jogilag csak húsz óra rendelési időt kellene biztosítanunk heti szinten, ehelyett 40 óra rendelés van, tehát az
önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy valóban ne
csorbuljon a betegellátás ideje, színvonala. Június elsején megkezdődött az új struktúrában a rendelés, egyetlen nap sem maradt ki és az
ügyeletet is sikerült megszervezni. Sürgős recept, sürgősségi beutaló,
sürgősségi ellátás működött az első perctől kezdve.
A helyettesítéssel megoldott feladatellátás jelentős többletköltséggel jár az önkormányzatnak, de a rendszer működtetése mindennél
fontosabb cél. Az ellátás alapvetően nem csorbult, hiszen minden nap
van az egyes körzetben is rendelés. Emailen történő egyeztetés az alábbi új címen lehetséges: rendelo@nagymaros.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.
Köszönettel tartozunk mindannyian elsősorban a két helyettesítő
orvosnak és az asszisztenseknek, akik a pandémia idején is maximálisan helyt álltak, hiszen Nagymaroson 90%-os a beoltottság. Nagyon
nehéz időszakon vannak túl, ennek ellenére vállalják helyettesítéssel a
másik körzet ellátását is.
Külön köszönet a jegyzőnek, aki szombat - vasárnapját is feláldozta azért, hogy minél hamarabb megszervezze a zavartalan orvosi ellátást. Amennyiben valakinek kellemetlensége, nehézsége akadt, más
időpontban ment rendelésre, mint amit megszokott, vagy csak papíralapú receptet kapott, azoktól ezúton elnézést kérünk.
Azt mindenkinek tudnia kell, hogy óriási a hiány háziorvosokból.
2

Frekventált, nagyvárosok sem tudják a praxisaikat betölteni. A felső járásban van olyan település, ahol egy héten egyszer tud csak a helyettesítő orvos rendelni.
Nagymaros jó helyzetben van, két kitűnő orvosunk és készséges
asszisztensek állnak a betegek rendelkezésére. Becsüljük meg őket.
Dr. Juhász Attilának köszönjük a hálás betegek nevében is a
6 éves szolgálatát.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy aki tud/ismer háziorvos jelöltet, vagy bármilyen segítséget tud adni nekünk annak keresésében,
abban az esetben keresse a jegyző asszonyt vagy engem.
KösZönettel,
HeinCZinger BaláZs,

polgármester

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 Gondozási Központba idősek nappali ellátásába várjuk:
saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeket.
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2021. június 19-től 2021.
július 17-ig Budapest-Nyugatiban végzett pályakarbantartási munkák alatt Budapest-Nyugati – Rákospalota-Újpest állomások között
kiegészítő vonatpótló autóbuszok is közlekednek.
2021. július 1-jétől visszaáll a korábbi szabály, azaz idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Nagymaroson legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális,
az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), és a zöldhulladék gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
A kommunális hulladékszállítás HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK napokon történik. A zöldhulladék szállítása ismét két heti rendszerességgel történik, a házhoz menő zöldhulladék begyűjtésének
időpontjai:
Július: 12, 26. Augusztus: 9, 23. Szeptember: 6, 20.
A szelektív hulladékot júliusban 5,6,7,19,20,21-én,
Augusztusban 2,3,4,16,17,18,30,31-én,
Szeptemberben 1,13,14,15,27,28,29-én szállítjuk el.
DTkH Nonprofit Kft. 2600 Vác, Zrínyi út 9.
Részletes ismertető a város honlapján olvasható!
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Főtér

közérdekű hírek

ismét Vacsora fehérben
agy sikerű rendezvényünket 2021. július
31-n újra megrendezzük Nagymaroson – immáron
kilencedik alkalommal.
2013 óta találkozunk és vacsorázunk együtt városunk
főterén a „Fehér Vacsora”
rendezvény keretében. Egy
feltétele van a részvételnek fehér ruhában illik megjelenni. A világ számos országában rendeznek meg évente egy alkalommal ehhez hasonló összejövetelt, amelyhez mi nagymarosiak is csat-

N

lakoztunk. Nagyon sokan emlegették, dícsérték az ötletet, remélhetőleg az idén még népesebb lesz a vacsora vendégeink köre.
Mindenkit szeretettel várunk tehát július 31-én, szombaton 19
órára a Főtéri gesztenyefák alá. Vacsoráról, italról, evőeszközről,
asztalról, székről, egy szál gyertyáról mindenki maga gondoskodjék! A részvétel feltétele nem változik: FEHÉR RUHÁBAN JÖJJÜNK!
Mit tegyen, akinek nincs fehér ruhája? Itt az idő beszerezni, esetleg
kölcsön kérni! Vacsorázzunk együtt, ismerkedjünk, barátkozzunk,
beszélgessünk, töltsük együtt az estét.
a

sZer ve ZőK ne vé Ben :

dr .

C sáKi t iBor

atya

További információk az Egyházközség és az Önkormányzat honlapján, plakátokon, valamint Heinczinger Balázsnál (20/9191005), és Heininger Ferencnél (20/9570-186).
A rendezvény szer vezője: a Nagymarosi Egyházközség
A rendezvény támogatója: Nagymaros Város Önkormányzata

A helyes megfejtők között 5000 Ft-os Sakura utalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket
elérhetőségeikkel, telefonszámukkal a városháza postaládájába várjuk. Leadási határidő július 25.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Főtér

közérdekű hírek

isztelt Szülők! Értesítem Önöket, hogy hivatalos nyári szabadságom 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.gyereknagymaros.hu weboldalon tudnak tájékozódni. A betegvizsgálatokhoz minden esetben (kivéve a sürgős, életveszélyt jelentő
állapotokat) előzetes időpont egyeztetés szükséges a honlapon
feltüntetett elérhetőségeken.
Minden páciensemnek egészségben, örömben töltött, balesetmentes nyarat kívánunk:

T

dr .
és

H ajnal K atalin gyermeKorvos
e rdősiné tótH m ária assZisZtens

Magyar Vöröskereszt véradást tart július 15-én (csütörtökön) 13-től 18 óráig a művelődési házban.

A

A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ és lakcímkártya szükséges. 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 kitöltése, hemoglobinszint mérés és orvosi vizsgálat előzi meg. Két véradás között 56 napnak kell eltelnie, a nők egy évben 4-szer, a férfiak 5-ször adhatnak vért.
Védettségi igazolvány nem kell a véradáshoz.
COVID oltás után 1 nappal már lehet vért adni, COVID megbetegedés után 3 hét teljes tünetmentesség szükséges

Várjuk 16. életévét betöltött, nappali tagozatos diákok jelentkezését nyári diákmunkára.
Jelentkezni lehet elérhetőségek megadásával a jegyzo@nagymaros.hu-ra.

Csík zenekar
Fergeteges muzsikát hallhattak június 12-én, szombaton délelőtt a
termelői piacra látogatók, a Csík zenekar a KIKELET-Térzene a piacon projekt egyik állomásaként 60 perces koncerttel csináltak nagyon vidám hangulatot. A koncertsorozatot az Agrárminisztérium
támogatja, a pályázati feltétel az volt, hogy térzene legyen és piac.
A nagymarosi közönség mellett a szomszéd településekről is érkeztek szép számmal, no meg a hétvégére távolabbról ide látogatók
sem voltak kevesen.
Képriportunk a 16. oldalon.

Elsővölgyi kereszt
z Elsővölgy és Rákóczi út sarkán álló keresztet szürke kőből faragták. Korpusza és a felette levő, INRI feliratú lapka öntött fémből készült. Teljes magassága 3,8 m, amiből az alsó feliratos tömb 2,20 m, a szár hossza 1,60 m.
1872. május 3. A Flamich család állíttatta az 1848-49-es szabadságharc idején tisztázatlan körülmények között meghalt családtagjának emlékére. Flamich Józsefné
gondozta haláláig, ő vállalta a felújítás költségét is.
DIESES KREUTZ ist zur Ehre Gottes von hiesigen gut thäter 1872 den 3 Mai erichtet
worden renoviert 1934. – hirdeti a talapzat felirata, mely magyarul így hangzik:
Ezt a keresztet Isten tiszteletére itteni jótevők 1872. május 3-án emelték felújítva 1934.

A

Minden hónapban egy másik nagymarosi keresztet mutatunk be.
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Kisbíró
Magyar az, akinek fáj Trianon
únius 4-e ezeréves történelmünk legfájóbb, legnehezebben
megemészthető napja. 1920-ban ezen a napon vált véglegessé,
hogy elcsatolják területünk és lakosságunk 2/3-át, valamint idegen fennhatóság alá kerül legszerényebb számítások szerint is 3 és
félmillió magyar, ami fele a csonka országban maradt magyar népességnek. Nincs még egy ország, amelyet ekkora tragédia ért, hiszen
egy 283.000 km2-es közép-európai nagy államból egy életképtelen,
lakosságától, energiaforrásaitól, bányakincseitől, fájától, hegyeitől,
épített környezetétől, egyetemeitől megfosztott, 93.000 km2-es,
kis ál la mot ho zott létre a nagy ha tal mi aka rat. Az egységes,
Kár pátok rajzolta földrajzi és tör ténelmi határunkat megszűntették, az a har mónia, amit a medence jelentett, éppen százegy
éve megszűnt. Annyi engedtessék meg, hogy legalább fájjon,
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 lampol gár.)
És láss csodát! Alig tíz esztendő alatt, a XX. század legtehetségesebb politikusa, Gróf Bethlen István olyan elkötelezett nemzeti
politikát, olyan szer ves gazdaságpolitikát folytatott, hogy a világválság előtti utolsó évben, 1928-ban elértük a háború előtti utolsó békeév gazdasági eredményeit, pedig csak 8 év telt el! Nyugodtan nevezhetjük magyar csodának az akkor történteket, ellenséges országokkal körbevéve ki tudtunk törni az elszigeteltségből, egyetemeinket Debrecenbe, Szegedre, Sopronba telepítettük, Klebelsberg stratégiai ágazatként kezelte az oktatást, 12 Nobel-díjasunk szedte össze
tudásának alapjait az akkori elemikben és gimnáziumokban, Teller
Ede nem véletlenül mondta, hogy a magyar nyelvnek, gondolkodásnak és oktatásnak köszönheti nem mindennapi eredményeit.
A húszas évek gondolkodását, oktatását, nevelését áthatotta a
nemzeti érzés, politikai pártoktól függetlenül nemzeti konszenzus
volt abban, hogy amint bekövetkezik Európában egy más politikai
konstelláció, – mint a francia hegemónia –, akkor ez megváltoztatható. Türelmesen vártak, és a reményt nem adták fel. Deákkal
együtt vallották, hogy „amit erő és hatalom elvesz, azt idő és
kedvező szerencse visszahozhatja, de amiről a nemzet –
félve a szenvedéstől – önmaga lemond, annak visszaszerzése mindig kétséges.” (1861)
A trianoni határon belül – egy magára valamit adó település –
országzászlót emelt, egy kis dombon félárbócra eresztett angyalos,
középcímeres zászlót, a domb belsejében a 64 vármegyéből, de legalább a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről és az Alpokaljáról származó földet helyeztek el, mely az összetartozás szimbóluma azóta is. Az Országzászló Mozgalmat 1925-ben hirdette meg
Urmánczy Nándor erdélyi politikus, Budapesten 1928-ban állították
fel a Szabadság téren, az elsők egyike volt.
A mi országzászlónkat Edöcsény András álmodta meg és vették be a Főtér felújításának projektjébe. Varga Csaba főépítész ter vezte meg, az idézetet is ő javasolta, Murányi Zoltán is sokat tett

J

a megvalósulásért. Sajnos 2006-ban az árvíz és a választások is közbeszóltak, így az átadásra csak 2006 őszén kerülhetett sor. A zászlóárbóc tetején lévő Turul Seregi György iparművész ajándéka. Különlegessége az országzászlónknak, hogy az előterében az elszakított országrészek városait feltüntető kőlapokat helyeztek el. Köszönet a létrehozásában szerepet vállalóknak. Sajnos nem minden
leszakított országrészről származó földet helyeztek el a talapzatban. Még ma sem késő, hogy jelképesen egyesítsük a leszakadt országtesteket és jövőre, június 4-én bepótoljuk ezt. Amikor ide eljutunk, akkor az országzászlónk ereklyés lesz. Környékünkön csak
Zebegényben és Vácon van tudomásunk országzászlóról.
A talapzatba a következő Arany János idézetet vésték:
E becses zászlónak, a hazának,
Védelmében hányan elhullának!
Vérökben a rúdját hányszor megfereszték.
SzE

Nagymaros - www.nagymaros.hu

5

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

Kisbíró
Czétényi Andrásné
Pesti Vigadóban 2021. június
7-én Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztere és Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár pedagógus nap alkalmából elismeréseket adott át. A díjazottak között volt
Czétényi Andrásné, aki Apáczai
Csere János-díjat vehetett át kiemelkedő nevelő-oktatói munkájáért.
Egy éve lakik Nagymaroson, azonnal
bekapcsolódott férjével együtt a
katolikus egyházközség munkájába,

A

„térkő jegy"
megvásárlásával
segíthet
űzoltó Egyesületünk erőn felül teljesít, minden önkéntes a
szabadidejében segít anyagi javaink, testi épségünk megóvásában, viszik városunk jó hírét egész Pest megyében. Most
összefogással megpróbálhatnánk kicsit visszaadni nekik ebből.
Az esőzések után mindig szomorúan láttam a tűzoltó szertáruk előtt
lévő tócsákat, amelyek áztatják az egész épületet, ezért azt a járdaszakaszt szeretnénk felújítani mind a gyalogosok, mind a tűzoltóink biztonsága miatt. A „térkő jegyek” a következő helyeken kaphatók:
Alíz Cukrász Műhelyében, az Édeskében, Hesztia Lakásvarázs és
ajándékboltban, Marosi ABC-ben, Napkereki Küküllő Kerékpár
szervizben, Nagymarosi Könyvtárban, Nagymarosi Óvodákban - (jövő héttől az éppen ügyeletet adó telephelyen) Gerstmayer
Judit, Marosi Katalin és Schindler Mónika Matuk-Zeller Anettnél és Antal Mártinál, illetve nálunk a Tégla u. 25. szám alatt.
Bízom benne, hogy mire ezt a cikket olvassátok, már a térkő is a
felújítás helyszínén lesz, mert az is folyamatban van;)

T

s CHind ler l ásZ ló
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budapesti munkahelyét elhagyva Kismaroson folytatja ősztől kiemelkedő tanítói munkáját. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk ebben a gyönyörű hivatásban.

Csermely
György
Csermely György táncművészt, táncpedagógust, producert, a Váci Jeszenszky® Balett alapító igazgatóját
idén márciusban Prof. Dr. Kásler
Miklós, az emberi erőforrások minisztere a táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói tevékenysége elismeréseként Harangozó Gyula-díjban részesítette. Rangos díjakból
korábban is jutott
bőven, a Váci Jeszenszky® Balett megkapta
Pest Megye
legrangosabb művészeti díját 2005ben. A Magyar KözCSERMELY GYÖRGY
társaság Elnöke
2018. március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmából Cser mely
György részére, Vác város modern táncoktatásának megteremtésében betöltött szerepe, valamint több évtizedes táncpedagógusi és
produceri tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. Csermely György nagymarosi
születésű, gratulálunk az eddig elért sikereihez és a most elnyert Harangozó Gyula-díjhoz
.A Harangozó Gyula-díj a táncművészet bármely ágában folytatott
alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismerésére adományozható állami kitüntetés. A díjat évente, március 15-én,
hét személy kaphatja.
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Katedra

intézmények

Egy órányi boldogság a
Gyermeknapon a Tájházban
hagyományokig visszanyúló fajátékok, ügyességi, memória és a felnőtt foglalkozásokat megidéző játékok. De a modern kor is megjelent az ugráló várakban, az óriás célba dobó játékkal. A Nagymarosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről hatalmas ötlet volt ez a
rengeteg eszközt felvonultató „Játékudvar” berendezése! Köszönjük
Ivor Andrásné Anikó közreműködését a létrehozásban! A Kittenberger Kálmán Ált. Isk. és a négy német nemzetiségi osztályában tanuló diákok vettek részt az önfeledt játékban. A közel 100 diák számára az idei Gyereknap igazán különlegesre sikeredett, hiszen mindenről megfeledkezve adhatták át magukat a játék örömének! Nagy boldogság volt látni a sok felszabadultan, boldogan játszó gyermeket!
ájus 31-én, Gyermeknapon egy csodálatos világot varázsoltak a Tájház udvarára! Volt ott minden, ami egy gyermek
számára vonzó játék: régi, történelmi, egészen a középkori

M

s utus -j u HásZ t ünde
1/ B osZ tály Fő nöK

„200 éves cseresznyefa” –
Örökbefogadás Visegrádon
a Mogyoró-hegyen
Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola 1.b osztálya örömmel csatlakozott a Madas László Erdészeti Erdei Iskola kezdeményezéséhez, melyben Visegrádon, a Mogyoróhegyi Erdei Művelődés Háza mellett létrehoztak egy kis gyümölcsös
kertet, ahol a régi magyar gyümölcsfa fajokat próbálják megmenteni és újra ismertté tenni. A gyerekekkel egy kiadós túra keretében jutottunk fel a fácskánkhoz… majd egy kis ünnepi rendezvény keretében fogadtuk örökbe a „200 éves cseresznyefa” egy példányát, amit
már 200 éve ismerhetünk, innen az elnevezés. Megígértük, hogy
igyekszünk minden évben visszatérni hozzá, figyelni fejlődését és
reménykedni, hogy megkóstolhatjuk valamikor a termését! Ezzel
osztályunk is bekerült az örökbefogadók közé, fotó készült, amit a
művelődési ház emlékfalára- emlékfájára helyeztünk. Természetesen jutott idő játékra a hegyi réten, gyönyörködni a csodálatos panorámában, észrevenni a természet apró csodáit! Köszönjük az
Erdei Művelődés Háza és az Atlantisz Kft. támogatását! Szép nap
volt!

A

s utus -j u HásZ t ünde
osZ tály Fő nöK

Szeretnénk köszönetet mondani az Atlantis Visegrád Club Kftnek, Jung Csabának, hogy június 15-én, díjtalanul utazhattak a
kompon a nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola 4.a
és 6.b osztályos diákjai. Hálás szívvel köszönjük!
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Sport
Kajakos hírek
Maraton Bajnokság után következtek a kisebb versenyek. A növekvő versenyzői létszám miatt a szövetség régiós akadémiákat
hozott létre. A régiók között zajlik a selejtező és a legjobbak eljutnak a Magyar Kupára. A mi régiónk a Gyulai Zsolt akadémia, amelynek
futamait június 4-én, Velencén rendezték meg. Legjobb eredményeink:
Gyulay Zsolt Regionális Akadémia kajak verseny
MK1 Női Gyermek U12 2000 m 1. Kardos Orsolya
K2 Női Kölyök U13-U14 1000 m 3. Berezvai Laura és Gaszner Eszter
MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m 4. Kardos Olivér 14. Kis Fülöp
MK1 Női Kölyök U13 2000 m 2. Gaszner Eszter
K1 Férfi Kölyök U13. 2000m 11. Drobilich Pál
MK2 Férfi Gyermek U10-U11 2000 m 14. Burgermeister Olivér és Rimely Ders Ádám
Másnap voltak a kenusok futamai:
C1 Női Serdülő U15 500 m 8. Bognár Flóra
MC1 Férfi Gyermek U10-U11 2000 m 8. Balázs Gergő
PC2 Vegyes Gyermek U10-U11 2000 m 2. Solti Gergő, Zoltai-Mauks
Álmos

A

Mosoni-Duna 75 River Downhill
maraton verseny

Ez a verseny a második állomása egy új kezdeményezésű hosszú
távú versenynek. A versenyt a Mosoni-Dunán Mosonmagyaróvár és
Győr között rendezték. A 75 km-es távon Bergmann Dániel az előkelő 10. helyen ért célba. A távot 6 órán belül teljesítette. A 45 km-es
távon két marosi sportoló is indult. Itt Bergmann Péter a kategóriájában a 8. lett. Míg Döbrössy Gábor 20. lett a 102 befutóból.
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!
nagy ma ro si s port egye sü let

ve Ze tő sé ge

Sárkányok viadala
Magyar Kajak- Kenu Szövetség hagyományteremtési szándékkal
az év „Suli sárkány bajnoka” címéért regionális versenyeket rendez országszerte. A Nagymarosi Kajak Kenu Egyesület és a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola összefogásával idén először
rendezhette meg városunk a Suli sárkány versenyt. Az iskolákat Zebegény
3, Verőce 3, Kismaros 2, Nagymaros 8 csapattal képviselte.
Tomboló öröm volt, amikor Szabolcs bácsi ismertette a csapatokat
az elért idejükkel.
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

A
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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. osztály
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
Köszönjük a szurkolást, a gyerekek részvételét, a sok segitséget!
m oZga péter

2021. július - 7. szám

Nagymaros2021_07-2_Layout 1 2021. 07. 02. 6:58 Page 9

Kisbíró
Lehet a jó példát követni!
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% kedvezményt 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.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Piac
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hirdetések
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Lámpás

civil szféra

Állatvédő sorok
H urrá , nyA rA LunK !
Sok szempontot kell figyelembe vennünk, amikor
úgy döntünk, hogy egy kedves kis állattal gyarapítjuk
családunkat. Lesz-e elég
idõnk gondoskodni róla,
meg tudjuk-e adni neki mindazt, amivel boldog éveket ajándékozunk
neki, melyet kis kedvencünk majd a szeretetével hálál meg?
A szempontok figyelembevételénél szinte mindenki az idõbeosztására, anyagi helyzetére gondol elsõsorban. Van azonban még egy
nagyon fontos tényezõ: mi lesz akkor, amikor elutazunk? Egy felelõsségteljes gazdi csak akkor nyugodt, ha kis barátja biztos helyen van,
(akkor sem mindig).
A ketreclakók helyzete a legegyszerűbb, hiszen biztosan van egy
kedves szomszéd, vagy barát, aki szívesen vállalja az ellátást. A cicák is
jól feltalálják magukat, amikor a megszokott otthonukban vannak. Vitathatatlanul a kutyák helyzete a legnehezebb. Örvendetes tény, hogy
egyre több a kutyabarát panzió, étterem, ám nem minden négylábú
alkalmas utazásra, vagy csak abban az esetben, ha a gazdi mindig viszi

magával. Az utóbbi években igen jól felszerelt panziók is szeretettel
várják az állatokat, ha nem is olcsó , de biztos helyen tudhatjuk õket.
Hogy ez a megoldás jó-e nekik, az már más kérdés. Idegen környezet,
idegen emberek...
Mi lehet a legjobb megoldás? Nagyon jól kell ismernünk kis kedvencünket: hogyan viselkedik idegen környezetben, kihez ragaszkodik a legjobban a családtagokon kívül? Érdemes egy rövid próbát
tenni, néhány órára másra bízni, és megfigyelni, ideges-e, ha ismerõsnél van ugyan, de idegen helyen. Amennyiben nyugtalan, talán jobb
otthon hagyni, és megkérni a számára kedves ismerõst, hogy etesse,
vigye sétálni...
Itt van a nyár, és gondolom, sokan vagyunk, akik nem csupán a
saját nyaralásukat tervezik, hanem próbálják állatkáiknak is a legjobb
megoldást megtalálni. Legyen nagy az öröm, amikor a gazdi visszatér!
Egy kutya számára ez a legnagyobb boldogság! És megérdemli!
H e inCZ né C ser ni K a ta lin
(m áté á llat vé del mi a la pít vány )

Ne hagyjunk állatot a meleg autóban! Még egy vásárlás
erejéig sem! A kutyák 5 perc alatt halálos hõgutát kaphatnak a napon felejtett autóban!

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

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!
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Lámpás

egyház

Élő kapcsolatokra épül az élő egyház
ugusztus elsejével, egy éve helyezte ide dr. Csáki Tibort a püspök, a váci Fehérek közösségét kellett elhagynia. De nem jött ismeretlen helyre, hiszen a kilencvenes években Verőcén volt plébános, volt egy kötődése a Dunakanyarhoz, rá bízta a püspök Zebegényt
is. Nem volt könnyű ez a kilenc hónap, a covid nagyon blokkolta a kapcsolatteremtést, mert élő kapcsolatok nélkül nincs élő egyház – vallja.
Hogyan élted meg ezt a közel egy évet az új helyeden?
Öröm, hogy egy felújított templomba érkeztem, van egy közösségi
ház, a feladat az, hogy ezt élettel töltsük meg közösen. Az egyház ugyanis nem egy épület, hanem élő kövekből épül folyamatosan. Nagyszerű
elődeim voltak itt a hetvenes évektől kezdve, ennek lenyomata látszik,
hiszen sok értékes csoport van az egyházközösségben. Minden változás
nehézségeket hoz, de egyben új lehetőségeket is hordoz magában. A nehézség az, hogy egy megszokott stílust el kell engedni, de hordozza a
megújulási lehetőséget is, hogy egy új hang másokat is megszólít, akiket
eddig nem szólítottak meg. A szentmiséket a covid alatt online formában rendszeresen 800 ember, a húsvéti misét 2000-en követték, s ez megint egy új lehetőség a nyitásra.
Minden közösséget nagyon megpróbált a pandémia, a személyes kapcsolatok sérültek legjobban, a hittanos közösségek nem működtek, a családlátogatásokat november után nem
lehetett folytatni. Sokkal több ember
tartozik az egyházhoz, mint akik a vasárnapi miséken részt vesznek, sokkal több az istenkereső ember. Találkozunk velük, amikor temetünk, amikor keresztséget kérnek, akkor meg
lehet őket szólítani. A járvány elmúltával sok a keresztelő, házasodni szeretnének, az elsőáldozás, bérmálás előkészületei is szervesen hozzátartoznak az egyház épüléséhez,
középiskolásokat, egyetemistákat is megszólítunk folyamatosan, így
válunk élő kövekké.
Milyen közös élmények voltak az elmúlt hónapokban?
Lezajlott a napközis tábor, óvodástól a negyedik osztályig, 90 gyerekkel, akiket húsz fiatal segített. Szerencsés vagyok, mert találtam
olyan embereket, akik elfogadták a meghívásomat és együtt dolgoztunk annak megvalósulásában, hogy evangéliumi térben tudjanak a
gyerekek együtt lenni, közösen játszani, volt helyismereti vetélkedő, elveszett bárányt kerestünk a barlangokban, megéltük, hogy egy család
vagyunk. Célunk az volt, hogy élő, eleven, vidám egyházzal találkozzanak a gyerekek. Sok nagycsaládos van Nagymaroson, örömmel tapasztalom, hogy itt az életre sokan igent mondtak és mondanak, itt szeretik a gyereket, bizalommal adják a hitoktatásba és a táborba is.
A negyedik osztályosoktól a középiskolásokig bezárólag Dömösre
mentünk 45 fiatallal és 15 kísérővel több napos táborba. Mindkét tábor
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előkészítésébe bekapcsolódtak fiatalok, egyetemisták, fiatal szülők, ez
a biztosítéka annak, hogy ők belenőjenek az egyházba.
Élményként éltem meg ebben az időszakban, hogy amikor enyhült
a járvány, elindítottunk egy lelkigyakorlatot Jézus a jó Pásztor címmel, a
23. zsoltárt elmélkedtük végig, ebbe is közel ötvenen bekapcsolódtak.
Szent József napon közös zarándoklaton voltunk a pálos romoknál. Volt márianosztrai zarándoklat, készülünk egy felnőtt lelkigyakorlatra is Zebegényben. Augusztus 8-án lesz egy családos kirándulásunk
Nagybörzsönyből Nagyirtáspusztára, lesz augusztus 14-én egy csak házaspároknak szóló, egész napos, dr.Pécsi Rita által vezetett, párkapcsolatot erősítő lelkigyakorlat. Ősz folyamán három alkalommal vendégünk volt a híres neveléskutató, hogy a szülőknek segítséget adjon a
gyermeknevelésben, idén ősztől havi rendszerességgel szeretnénk ezt
folytatni. Szeptember 12-én együtt megyünk az Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére.
Azt követő szombaton búcsús zarándoklat lesz Márianosztrára,
melynek már évtizedes hagyományai vannak.
Hogy van időd ennyi program és
szervezés mellett töltekezni,
imádkozni?
A pihenés és töltekezés egy formája, amikor korán reggel és esti zárásként is sétálok, közel az erdő és
közel a Duna-part. A reggeli elmélkedések nagyon fontosak, elimádkozom a zsolozsmát, minden hétfőn
reggel elolvasom a következő vasárnapi evangéliumot, beengedem a szívembe, érlelgetem, mi az, amit mint
táplálékot átadhatok a híveknek. Csütörtökön rendszeresen pap barátaimmal kirándulunk, nekem ők a család. Kismaroson Fejérdy atya vezetésével előkészítő szeminárium van,
sokat vagyok a kispapokkal, tanítom is őket.
Örömmel mondom, hogy a nagymarosi templomban komoly
imádságos élet folyik, heti három napon szentségimádás van reggeltől
estig. Komoly dolog egy órát csendben lenni, feltöltődni. Nagyon sok a
kiégett, lélekben megfáradt ember, ezért fontos, hogy csendben megálljunk, ebben a formában megéljük, hogy találkozunk önmagunkkal, felebarátainkkal, a Jóistennel. Az atomizált világban óriási szerepe van
annak, hogy az embereket közös térben összegyűjtsük a Jó Pásztor vezetésével, jó célok érdekében, baráti közösségben, családos, férfi, női
körökben, azonos lelkületű emberek segítsék, erősítsék egymást.
Jelmondatom Máté 6.33: ti keressétek elsősorban az Isten országát
és annak igazságát, a többit mind megkapjátok. Ez az az Ige, ami a vezércsillagom, aki keresi az Isten országát és az Ő igazságát, arról Ő gondoskodik.
sZe
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Krónika
raszler Károly grafikusművészre emlékezünk
agymaroson sok méltán híres alkotó ember élt és él, kiérdemelten kaptak díjakat, még Kossuth-díjat is. Olyan művészt viszont,
aki nagymarosi születésű és Kossuth-díjban részesült, eddig
csak egyet ismerünk: Raszler Károlyt. – Gyakran elfelejtik, hogy minden híres ember mögött egy nő áll. Tudjuk, hogy az alkotó ember nem
hétköznapi… de hétköznapi igényekkel. És ezekért a mellette álló nő felelős, aki jó esetben még gyerekeket is nevel, a háztartás napi feladatairól nem is beszélve, helyt áll, és részesül az örömteli eseményekben is.
Kiállítás megnyitók, díjátadások, külföldi utak.
Raszler Károly grafikusművész 16 éve távozott közülünk, de felesége, Kismartoni Margit (Gitta néni) ma is a Raszler ősöktől örökölt
szép házban lakik itt a régi bútorok, képek, emlékek között. Feleségnek is, embernek is nagyon szerény, mindig a háttérben maradt, de bátran felvállalta a hagyományos értékrendet: a család volt az első.
Gittu, mit tudsz elmondani magadról, gyökereidről?
Én is Nagymaroson születtem, apám nagyapám, Kapiller Ferenc
nyomdokaiba lépett; a felmenők közül sokan tanítottak. Nagyszüleim
Kismartonból származtak, innét a magyarosított név. Apám id. Kismartoni Ferenc kántortanító volt 1928 és 1947 között. Orgonált, hegedült,
furulyázott. (Más forrásból tudjuk, hogy nagy közkedveltségnek örvendett. A szerk.) A pedagógusi és zenei pályán bátyám, Ferkó is követte, ő is játszott zongorán, orgonán, harmonikán és évekig dirigálta a
férfikórust. (ő volt a szintén népszerű Feri bácsi – ének-zene tanár, aki
még énekkart és iskolai zenekart is vezetett.) Én is követtem a családi
hagyományt. Elvégeztem a tanítóképzőt Esztergomban és 1956-ig, hat
évig tanítottam Visegrádon, Dunakeszin és Leányfalun.
1956 nyarán mentél férjhez, mi változott meg?
Férjem akkor még nem volt befutott művész, szerényen éltünk Budapesten a műteremmel egybekötött lakásban. Jött a forradalom, az
élet felfordult, akkor hagytam abba a tanítást is, jöttek a gyerekek és
csak a családnak éltem. Biztosítottam a stabil hátteret, az otthon kényelmét, az alkotáshoz szükséges zavartalanságot. Hétvégeken Nagymarosra jöttünk, mindkettőnknek felüdülés volt visszatérni a gyerekkori környezetbe, a természetbe.
Milyen ember volt Raszler Károly mint családfő?
Férjem egy rendkívül szerény, becsületes, okos ember volt: mindig
kitűnő bizonyítvánnyal, mert kötelességének tartotta, hogy jól tanuljon,
hogy szegény szüleinek ne kelljen tandíjat fizetni. Mindenben lehetett rá
számítani, a véleménye megalapozott volt. Rengeteget tanultam tőle: értékeket, értékítéletet, a dolgok megfontolását. Társaságban ritkán szólalt
meg, de akkor mindíg fontosat. Nagyon szerette a természetet, a gesztenyést, a fákat, a termést, a leveleket, erről az utolsó évek számtalan grafikája tanúskodik. Maga vágta ki az elpusztult gesztenyefát, sírjára is ilyen
fából csináltattam síremléket a nagymarosi temetőben.
Gyakran állt modellt a család?
Olykor lerajzolta két fiunkat, akik nem estek messze az „almafától”, mindkettő grafikus lett. Rólam is rajzolt néhány képet.

N

FELESÉGEM, 1960, KRÉTA, 56X51 CM
Nagyon sok kiállítása volt külföldön is. Utaztál vele gyakran?
Nem, nagyon ritkán. A körülmények úgy alakultak, hogy itthon
kellett helyt állnom. Nagybeteg anyósommal éltünk együtt 25 évig…
Az első külföldi útjai a Szovjetunióba vezettek. Először 1945ben került ki „malenkij robotra”, két évet töltött kemény
munkával, szénbányában, jéghidegben. Csodaszámba ment,
hogy a kezei nem mentek tönkre egy életre. Két év után jöhetett haza, közben súlyos betegségeken, mint a vérhas is átesett. – Ennek tükrében meglepő, hogy két évre rá elfogadta a
leningrádi Rjepin Akadémiára szóló négyéves ösztöndíjat,
ahol végül is 1953-ban kandidátusi fokozatot ért el. Sokan
feltették neki is a kérdést, hogy hogyan bírt visszatérni arra
a helyre, ahol annyi szenvedésben volt része?
Igen, a kérdés jogos, szinte érthetetlen. Neki nem volt más lehetősége a tanulásra. Nehéz idők voltak, manapság fel sem lehet fogni.
Nem csak anyagiakon múlott a továbbtanulás… Ahogy ő mondta, hatalmas mázlival kapta meg ezt az ösztöndíjat, mert nagyon keveseknek ítélték oda. Egyetlen hely volt, és két befolyásos jelölt. Hogy a
döntőbizottságot ne érjék retorziók egyik vagy másik jelölt kapcsolataitól, hát odaadták egy semleges harmadiknak. Ami a „helyet” illeti, ő ezért nem adta fel elveit, a tehetsége továbbfejlesztésére koncentrált. Azt mondta, az is más volt és ez is. És igaza volt ebben is, hiszen az ott kapott tudással lépett tovább, és lett a Képzőművészeti
Főiskola sokszorosító grafika tanszékének vezetője. Sok új technikát vezetett be a főiskolára, tanítványai is ismert művészek lettek.
Olvasok interjúkat velük. És megemlítik a mestert? Azelőtt gyakran. Ma már inkább a nyugati ösztöndíjasokat említik.
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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 –június hó
Születtek:
Bergmann Csaba Zoltán és Rizmajer Borbála lánya: Rozina
Czelba Ferenc Márton és Joó Viktória lánya: Zoé Liána
Borkó Bálint és Beta Melinda lánya: Róza
Szegedi Miklós és Králik Adél ikergyermekei: Léda és Benedek
Házasságot kötöttek:
Mezei Gábor és Török Csilla, Paulik László és Ármós Anita Ildikó
Németh Péter és Törzsök Borbála
Elhaláloztak:
Rothbauer Antalné sz. Tóth Emma Józsa (1938), Román Sándor
Hubert (1974), Huszár Mihály (1943), Kulcsár Jánosné sz. Lénárt
Ella (1934), Salamon Sándor (1942), Jung Antal (1920)
Nagymaros, 2021. június 24.,
Valentin Annabella anyakönyvvezető

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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Lámpás
nemzetiségi Önkormányzatunknál történt
römmel számolok be, hogy a vírushelyzet feloldását követően már szabadabban tudtunk mozogni és programokat szer vezni.
A tavaszi készülődések – tojásfa, - virágoztatás sok örömet szereztek, az Ulmi skatulya és a Tájház körüli feladatok folyamatosan és
változatlanul működnek. Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és élünk is vele, legtöbbször sikeresen.
Gyermeknapi programunkon kalandparkká varázsoltuk a Tájház udvarát, aminek igen nagy sikere volt az alsó tagozatos tanulók
körében. A játszóparkot működtető személyzet nagy meghatottsággal beszélt arról, hogy ilyen hálás, udvarias gyermekekkel ritkán találkoznak. A 160000 Ft-os gyerekjátszó megérte a befektetést.
Ahogy a természet is nekiindult, úgy kaptunk mi is lendületet,
hogy élménnyel, szépítéssel, építéssel tegyük még gazdagabbá városunkat.
Színházi előadások, gyermektáboroztatás, osztálytalálkozó,
családi nap, csoportos látogatások, kézműves foglalkozások színesítik a nyarat.
Sajnálatos tény viszont, hogy a hétvégi nyitva tartást nem tudjuk biztosítani, mert nincsen jelentkező. Ezúton is várjuk vállalkozó
szelleműek jelentkezését egy-egy fél napra, hogy a Tájház- közösségi
ház gyűjteményével is büszkélkedhessen Nagymaros és a házat nyitva tudjuk tartani a hétvégeken.

Ö

i vor a ndrásné

A CÉRUS EGYESÜLET KERÉKPÁROSSZAKOSZTÁLYA EZÚTON KÖSZÖNI
AZ ATLANTIS KFT-NEK ÉS JUNG CSABÁNAK A JÚNIUSI TÚRÁJÁHOZ NYÚJTOTT SEGÍTSÉGET.

EB negyedik lett Szántói-Szabó Tamás
A szolnoki EB válogató versenyen Szántó-Szabó Tamás
(június 18-20-ig) 2 aranyat nyert: egyiket K1 1000 m-en, a másik aranyat K2 1000 m-en és 1 ezüstöt pedig K1 500 m-en. Ezzel a szép eredménnyel részvételt nyert a Lengyelországban megrendezett Poznani Euróba Bajnokságra, amely június 24-27 között zajlott.
Itt Tamás K1 1000 m-en, és K4 500 m-en indulhatott.
U-23 korcsoportból K1 1000 m-en 27-en indultak az Európa
Bajnokságon, Tamás nagyon szép időeredményekkel, végig harcban
volt a dobogós helyért, végül bejutott a döntőbe, ahol 4. lett.
K4 500 m-en előfutamból bejutottak a középfutamba, innen az
első 3 hajó került be a döntőbe, de ők sajnos 4.-ek lettek, így nem jutottak be a döntőbe.
Gratulálunk a nagymarosi fiatalembernek, és további sikereket
kívánunk!
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Csík zenekar koncertje

Gyermeknap

