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Főtér
A V4 magyar elnökség nyitányának és a
fesztiválnak is Nagymaros adott otthont
esztiválhangulat, nyüzsgés, kulturált fiatalok sokasága jellemezte a június 23-án kezdődő hetet, hiszen a Vácról Nagymarosra költözött fesztivál keretén belül négy ország színházi és
zenei palettájából válogathatott a nagyérdemű. A fesztivál lezárásaként fergeteges műsorral nyitották meg a V4-es elnökséget.
A legfontosabb, hogy a visegrádi (V4) országok minél jobban
megismerjék egymás kultúráját - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a térség
országgyűlési képviselője.
Az eseményen elhangzott, hogy a Nagymaroson június 23-án
kezdődött V4 Fesztivál és Színházi Találkozó egyben a magyar elnökség kulturális nyitóünnepsége is volt.
Mint mondta, mind a négy nemzet megtapasztalhatta a történelem során, hogy a térségbe lépő birodalmak – bármerről is érkeztek, nyugatról, keletről vagy délről – a saját kultúrájukat akarták
ezekbe az országokba exportálni. A V4-ek kulturális együttműködése viszont teljesen más alapokon áll, egymás tisztelete mellett a legfontosabb, hogy egymás kultúráját minél jobban megismerjük.
Sztáray Péter András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
biztonságpolitikáért felelős államtitkára arról beszélt, hogy fontos
Magyarország számára, hogy két év után ismét átveheti a Visegrádi
Négyek elnökségét, ezért a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről komoly és összetett programot állítottak össze, ami a politikától, a honvédelmen, a gazdaságon keresztül a kultúráig terjed.
Azért is jelentős ez, mert a kultúra fejezi ki azt a közép-európai
összetartozást, amin keresztül jobban megérthetjük egymást.

F

Joanna Urbanska, a budapesti Lengyel Intézet igazgatója sok
sikert kívánt a magyar elnökséghez. „Megtisztelő, hogy a Lengyel
Nagykövetség és a Lengyel Intézet nevében átadhatom Magyarországnak a V4-es elnökséget a kulturális gála keretein belül”.
Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára arról beszélt, hogy Európában Magyarország színházai, koncertterei, fesztiváljai nyithattak először, mert példamutató fegyelemmel tudtuk
megvívni a harcot a jár vány ellen. Kulturális programok tucatjaival
fogjuk a V4-ekkel együtt megmutatni Európának, hogy hogyan kell
az életet újra beindítani.
Kis Domonkos Márk, a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó igazgatója arról beszélt, hogy három hét alatt sikerült megszer vezniük a nemzetközi kulturális fesztivált, és ezzel elsőként nyitották meg a nemzetközi fesztiválpiacot a visegrádi régióban.

Színház az egész világ
e ezen belül
is létezik ilyen
is meg olyan
is. Van pl. a mai, modern, progresszív, alpári, liberális elalföldiesült és nézhetetlen színház és egyre
kevesebb szól az igényes, meg nem alkuvó közönséghez. A kemény maghoz, amelyik nem hajlandó kompromisszumra e téren sem,
és még vidéken sem. Ezért jött létre a Déryné Program, amely támogatást nyújt a színházi szakma eddig perifériára szorult területeinek
és színházi produkciók országos utaztatását végzi. A minőségre pedig
garancia, hogy a Déryné program kultúrstartégiai intézménye a Nemzeti Színház.

D
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A V4 Fesztivál keretei között láthatta a Dunakanyar közönsége
Olt Tamás egyszemélyes produkcióját – ő a szerzője és előadója is
egyben a Rejtő Jenő művei, levelei alapján alkotott Szájon lőtt tigris
című sanzonos, kalandos, légiós, fordulatos, tizennégy karátos estjének. Az állatvédők kedvéért: nem lőnek szájon semmiféle tigrist, a hasonlat egy egyénnek bájos mosolyára vonatkozik.
Rejtő Jenő rajongói lassan nyugdíjba mentek, és nem vagyok optimista, hogy a fiatalok olvassák-e? De talán az ilyen produkciótól kedvet
kapnak. Rejtő élete maga volt a kaland. A két háború között sok ilyen értelmiségi és művész emberrel találkozunk, akik Párizs és Itália bugyrait
végigbohémkedik, alkalmi munkából, olykor szélhámosságból, híd
alatt vagy ágyrajáróként, pénz nélkül, de annál nagyobb fantáziával tengetik életművészetüket. Közben alkotnak is, műveik olykor szépen hoznak a konyhára, de az hamar kifolyik kezükből. – Erről az életformáról,
Rejtő remek humorával és részben elképzelt kalandjait leíró fantáziájával, korabeli slágerekkel, számtalan jelmezzel, zongorakísérettel ad
igen látványos képet P. Howardról (alias Rejtő) az est művésze.
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Főtér

közérdekű hírek

Áldott emlékű szent istván király
ugusztus Szent István hónapja, évről évre megpróbáljuk
megérteni azt a történelmi tettet, melyet államalapításnak
nevezünk. Most röviden összefoglaljuk, hogy mi előzte meg
Szent István országépítő uralkodását.
A X. század folyamatos harcokkal telt. Minden tankönyvben
megjelenik, hogy Augsburgnál a magyarok súlyos vereséget
szenvedtek, de ötven győztes csatánkat hallgat el még ma is a
történetírás. A Német-római Császárság megalakulása után Ottó
császár egy erős német birodalmat akart, melynek nem tett jót, ha
szomszédságában egy szintén erős állam alakul ki, ezért került sor
ennyi küzdelemre. Mivel a német birodalom sem volt egységes, és
Géza fejedelem a bajorokkal jó viszonyt ápolt, hiszen Istvánnak

A

onnan hozott feleséget, Bajor Gizellát, elértük azt, hogy 955 után
csak 1024-ben tett kísérletet II. Konrád császár arra, hogy elfoglalja
Magyarországot. Ezt a támadást István zseniális eszközökkel visszaverte és megvédte a Kárpát-medencét a német behatolástól.
Ilyen előzmények után és ilyen összefüggésben értékelendő Szent
István politikája. Felmérte, mennyire fontos az egységes nemzet és
az egységes birodalom, az egységes közigazgatás, a római kereszténységhez tartozás, a bencések letelepítése, püspökségek létrehozása.
Szent István a népünket a szkíták, hunok, avarok, óbolgárok, besenyők, kunok rettentő sorsától, azaz a pusztulástól megmentő,
soha nem porladó kezű, áldott emlékű király...

Osztozunk testvérvárosunk, Léva gyászában
2021. július 2-án 49 éves korában elhunyt Léva város alpolgármestere, Tolnai Csaba.
Tolnai Csabának jelentős szerepe volt Nagymaros és Léva
testvérvárosi kapcsolatának létrejöttében. A 2018-ban kezdődött
kapcsolatfelvétel óta Léva polgármesterével több alkalommal is
idelátogattak. Legutóbb 2019. június 1-én jártak városunkban,
amikor a Kittenberger-napon Tolnai Csaba tartotta az ünnepi
beszédet. Ez azért is volt különleges alkalom, mert a Léván született,
világhírű vadászról szülővárosának képviselője emlékezett meg.
Tolnai Csaba Léván is igyekezett ápolni Kittenberger Kálmán
emlékét, az ottani Barsi Múzeumban látható Kittenberger Kálmán
afrikai gyűjteményének egy része is.

A 2015 májusában az újjáalakult Lévai Városszépítő Egylet
vezetőjeként sok más mellett szorgalmazta, hogy a lehető legtöbb
helyre, emléktáblára felkerüljenek a magyar nyelvű feliratok. Az ő
közreműködésével kapott a múzeum egy Kittenberger Kálmánt
ábrázoló mellszobrot is.
Tolnai Csaba nem csak Léva alpolgármestere, hanem a Nyitra
megyei önkormányzatban képviselő is volt.
Tolnai Csaba a felvidéki magyarság lelkes összetartója, lokálpatrióta helytörténésze volt, pótolhatatlan űrt hagyott maga után.
Nagymaros Város Önkormányzata búcsúzik a nagyon fiatalon
elhunyt politikustól.

Óvoda
ájusban az óvodában lezajlottak az évzárók és ballagások. Az intézmény a
nyári időszak alatt folyamatosan nyitva
tart, jelenleg az Elsővölgyi óvodába várjuk a
gyermekeket, augusztus 2-tól a Magyar utcai
óvodában. A Dózsa György utcaiban befejeződtek a villanyszerelési munkák, augusztus
23-tól nyitja kapuit. A pandémia során elmaradt
zenés interaktív előadást júliusban megtar tottuk, amit a gyermekek nagy élvezettel hallgattak. A kiscsopor tos szülői ér tekezlet 2021. augusztus 23-án 17 órakor lesz az Elsővölgy
utca 2. szám alatt. Minden kedves érintett szülőt
szeretettel várunk.

M
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Katedra

közérdekű hírek
Iskolai kitüntetések

2020-2021-es tanév rendhagyó volt, sokáig fogunk emlékezni rá. Az online oktatásokkal megtűzdelt tanévben is
sok diák teljesített kiválóan. A kitűnő tanulók listáját és
egyéb aktualitásokat, érdekességeket olvashatják az iskolánk
honlapján. http://nagymarosiiskola.hu/
Az iskola kiváló tanulói, akik 8 éven keresztül nyújtottak kiváló
tanulmányi eredményt:
Breznay Elza, Farkas Áron, Hamvas Boróka, Kis Hanna,
Nagy Csenge, Péteri Rozina
A tantestület által adományozott díjak:
1.„Az év nagymarosi diákja” címet 1983 óta adományozza a tantestület a legkiválóbban teljesítő, jó magaviseletű, a közösségért
dolgozó, az iskola jó hírnevét öregbítő tanulónak. Ebben az
évben Kis Hanna, 8. b osztályos tanulónak adományozzuk ezt a
címet kiváló tanulmányi teljesítményéért, példamutató magatar tásáért, segítőkészségéért és közösségi munkájáért.
2. A Villám Gyula-díjat Hamvas Boróka 8. b osztályos tanuló
kapta kiemelkedő képzőművészeti munkásságáért.

A

3. A nevelőtestület döntése ér telmében az iskola kiemelkedő táncosa címet Hócza Dária, 8.a, valamint Kis Hanna és Nagy
Csenge 8.b osztályos tanulók érdemelték ki, a néptáncban nyújtott kimagasló teljesítményükért.
4. „Az év zenésze” címet Hócza Dária, 8. a és Nagy Csenge, 8. b
osztályos tanulók kapják a zenei szerepléseken nyújtott kiemelkedő teljesítményükért.
5. „Az iskola kiváló spor tolója” címet Péteri Rozina, 8. a osztályos tanulónak adományozzuk a kajak és az iskolai versenyeken
nyújtott kiváló teljesítményéért.
6. Kimagasló sporttevékenységükért díjban részesülnek Vén
Áron és Vén Boldizsár, 8. b osztályos tanulók, akik a legtöbbet
képviselték a nagymarosi iskolát különböző sportversenyeken.
7. „Az év kisdiákja” címet kapja az a 4. osztályos tanuló, akit a nevelőtestület választ kimagasló tanulmányi eredményéért. A díjat
Jórász Gellért 4.a és Pataki Ádám 4.b osztályos tanulók kapták.

Az NNNÖ hírei
emzetiségi Önkormányzatunk a tradicionális programok
mellett színházi előadásoknak is otthont ad, célja a közösség
erősítése, kulturális élet színesítése.
Első színházi bemutatkozásra június 19-én, a Tájház udvarán,
100 fős közönség jelenlétében Xantus Barbara színművésznő szervezésében került sor. Nagyszerű előadást láthattunk, melynek folytatása lesz augusztus 1-jén.

N

A Tájház gyűjteményének és a város jellegzetességeinek, értékeinek bemutatása is működik csoportos látogatók számára.
A sűrű programokat az idei évben sikerült kibővíteni nemzetiségi iskolai táboroztatással június 24 - július 3-ig. A két hetes program
tartalmas, vidám, értékes napokat nyújtott 60 nagymarosi kisiskolásnak. A programban benne volt a környékbeli sváb nemzetiségű települések megtekintése, sváb hagyományok, szokások megismertetése. Néptánc, kenyérsütés, német nyelv gyakorlása, vetélkedők, erdei
tanösvény látogatása, hogy a Börzsöny élővilágát megismerjék, kirándulások, élménypark, vadaspark tarzanpark, hajókirándulás volt
a sűrű programban, melyet felkészült tanárok vezettek. A gyermekek
4

részére a hosszú bezártság és élmény nélküli hónapok után a legnagyobb „befektetés” ez volt, felszabadult, vidám gyerekek újra a régiek voltak.
A kéthetes foglalkoztató tábor minden költségét, – beleértve a
lelkiismeretes tanárok bérezését is – Német Önkormányzatunk finanszírozta, amelyhez a kormányhivatalnál benyújtott nyertes pályázat is hozzájárult. A nemzetiségi tábor teljes költsége megközelítette a 2 millió Ft-t, melyet örömmel vállaltunk fel.
Az idei évben második alkalommal rendezték meg a Dunakanyar fesztivált, melynek most is együttműködő partnerei voltunk július 10-én. Egész napos program volt a Tájházban, jóga, gyermekfoglalkoztató, kézműveskedés, vetélkedő, csillagtúra, tombola, zenei
program.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy értéket képviselve bővítsük városunk imidzsét, nemzetiségi identitásunk fenntartását, ápolását.
I vor A nd rás né nnnÖ

elnÖk
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Kisbíró
Kajakos hírek, június
Javul a jár ványhelyzet, ezért a versenyeken egyre könnyebb részt venni. Akik jól szerepeltek a régiós versenyeken, kivívták az indulás jogát
a Magyar Kupa Országos versenyére. Ezt követte a Budapest, Pest megye Bajnokság, majd a váci kupa. Sajnos sokat kell még a kezdőknek
tanulni, mert több jó eredményt elért versenyzőnket kizárták. Meg kell tanulni a versenyzés szabályait is.
Kiemeljük a legjobb eredményeket:
Magyar Kupa, Sukoró, 2021.06.26 2021.06.27
MK1 Női Kölyök U13 2000 m
3. Gaszner Eszter (39-ből)
MK1 Női Gyermek U12 2000 m
3. Kardos Orsolya (35-ből)
MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m
4. Kardos Olivér
Budapest, Pest megye Bajnokság, 2021.07.02 2021.07.04 Sukoró
K2 Női Kölyök U13-U14 1000 m
7. Gaszner Eszter, Berezvai Laura (9-ből)
C2 Női Kölyök U13-U14 1000 m
5. Mozga Dorottya, Szabad Flóra (5-ből)
C1 Női Serdülő U15-U16 2000 m
12. Szabad Flóra (12-ből)
PC2 Női Kölyök U13 2000 m
3. Lénárt Gabriella, Révész Jázmin (4-ből),
4. Mozga Dorottya, Szabad Flóra (4-ből)
K1 Férfi Kölyök U13. 2000m
6. Drobilich Pál (13-ból)
K1 Női Kölyök U14 2000 m
9. Berezvai Laura (19-ből)
MK1 Női Kölyök U13 2000 m
4. Gaszner Eszter (18-ból)
MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m
5. Kardos Olivér (42-ből)
PC2 Férfi Gyermek U10-U12 2000 m 5. Solti Gergő, Zoltai-Mauks Álmos (7-ből)
MK1 Női Gyermek U12 2000 m
3. Kardos Orsolya (25-ből)
MC1 Férfi Gyermek U10-U11 2000 m
5. Balázs Gergő (6-ból)
MC1 Férfi Gyermek U12 2000 m
6. Solti Bendegúz (6-ból)
MK2 Férfi Gyermek U10 2000 m
4. Rimely Ders Ádám, Kis Lukács Pál (9-ből)
K1 Férfi Kölyök U14. 3X200m váltó
7. Drobilich Pál,
Petrovics Ákos, Péntek Márton
MK1 Férfi Gyermek U12 4x200 m váltó
2. Burgermeister Olivér, Kis Fülöp,
Berezvai Soma, Kardos Olivér
MK1 Férfi Gyermek U10-U11 4x200 m
5. Hadi Mátyás, Kis Lukács Pál,
Rimely Ders Ádám, Nagy Boldizsár Samu.
2. Váci Dunakanyar Régiós Kajak Kenu Kupa 2021.07.17 2021.07.17 Vác
K1 Női Kölyök U13-U14 2000 m,
5. Berezvai Laura
MK1 Női Gyermek U12 2000 m,
1. Kardos Orsolya
MK1 Férfi Gyermek U11 2000 m
13. Hadi Mátyás,
MK1 Férfi Gyermek U11 2000 m
15. Nagy Boldizsár Samu
MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m
5. Kis Lukács Pál
K1 Női Serdülő U15 2000 m
2. Péteri Rozina
MK1 Férfi Gyermek U09 1000 m
3. Döbrössy Tamás
C1 Női Serdülő U15-U16 2000 m
1. Bognár Flóra
nAgy mA ro sI s port egye sü let

ve ze tő sé ge

„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.

T

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;)
s chInd ler l ász ló
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Lámpás
Főtéri kereszt
legrégebbi kőkereszt a Fő téren található. Anyaga vörös már vány,
néhol repedezett, fémmel erősített,
kor pusza faragott kő, kissé kopott. Gót
betűs felirata szerint Rixer Mihály, Maros
bírája emeltette 1800-ban, Schütz József
lelkész korában.
Minden valószínűség szerint a 18. század végén bekövetkezett gazdasági fellendülés nyomán a teret díszíteni szándékoztak,
ugyanakkor a hívők mély vallásos érzése lehetett a felállítás oka.
Itt a téren, előre meghatározott napokon - országos vásárokon - szerezte be a lakosság az éves háztartási szükségleteit, cipőfűzőtől a naptárig, edényektől a kelengyéig.

A

Az 1900-as évek elején még szabadtéri
miséket is tartottak a kereszt előtt.
Napjainkban a Dunakanyar Fúvósegyüttes térzenéit élvezheti a nyaranta itt pihenő
vasárnapi közönség.
DIESES KREUTZ HAT ZUR EHRE GOTTES IM TAUSEND UND ACHT HUNDERTE JAHR DA JOSEPH
SCHUTZ SEELSORGER WAR AUFGERICHTET
MICHAEL RIXER DES MARKTS MAROSCH
DAMALS RICHTER RENOVIRT 1931. Özv. MELTS
FERENCNÉ Szül. RIXER BORBÁLA 1931.
Ezt a keresztet Isten dicsőségére az 1800as évben, amikor Schütz József volt a lelkész,
emeltette Rixer Mihály, aki akkor Maros mezőváros bírája volt. Renováltatta özv. Melts Ferencné szül. Rixer Borbála 1931-ben.

Az augusztusi rejtvény helyes megfejtői közül kisorsoljuk a Rév büfé által felajánlott 5000 Ft-os vásárlási utalványt. A megfejtéseket augusztus 25-ig várjuk a hivatal postaládájába a megfejtő elérhetőségeivel
(név, cím, telefonszám). A júliusi számban megjelent rejtvény nyertese: DANKAINÉ BERGMANN MÁRIA.
6
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egyház

Hittantábor Dömösön
úlius 21-től 25-ig egyházközégünk hittanosai részére hittantábort szer veztünk Dömösön. A tábor résztvevői a 3-7. osztályosok, a tábor segítői, csoportvezetői a 8. osztálytól idősebbek, középiskolások és egyetemista fiatalok voltak, illetve a felnőtt szer vezők. Összesen hatvanan voltunk.

J

Ideális volt számunkra a dömösi plébánia mint táborhelyszín. Nem
utaztunk messzire, mégis kiléptünk megszokott környezetünkből, a
Duna közelsége lehetőséget adott, hogy a kánikulában felfrissüljünk.
Kincset kerestünk, meglátogattuk a dömösi prépostságot, és megismerkedtünk történelmével, pólót batikoltunk, Esztergomban
felfedeztük a bazilikát és környékét, felmásztunk a Rám-szakadékba, felér ve szentmisén vettünk részt az erdőben, majd számháborúztunk, sor versenyeztünk a plébániaudvaron. Közben pedig megismerkedtünk Jákob 12 fiával, köztük Józseffel, akinek történetén
keresztül saját családunk, szüleink és testvéreink történetét gondoltuk végig és egy esti imaóra keretében adtunk hálát értük a Jóistennek, megköszönve őket.
Napról napra érezni lehetett, hogy Isten családjába tartozunk mindnyájan, és egymás segítése, a figyelmesség és a szeretet által válunk
egy közösséggé.

Napközis hittantábor

gyházközségünkben a nagymarosi és zebegényi hittanos
gyermekek részére napközis hittantábort szer veztünk június
16-19-ig. A jelentkezők száma folyamatosan gyarapodott, így
75 nagymarosi, 30 zebegényi gyermek, 20 fiatal segítő és 10 felnőtt
segítő, összesen 135-en vettünk részt a táborban. A gyermekek nagycsoporttól 5.oszályosig voltak, a segítők pedig 6.-9. osztályosig.
Nagy örömet jelentett számunkra, hogy ilyen sokan hallották meg
hívásunkat.
A gyermekek csoportokra osztva, ügyes, gondos és lelkes vezetőik irányításával vettek részt a programokon. A tábor kerettörténete: Jézus a pásztorunk, mi mindnyájan bárányai vagyunk, akik néha
elkóborolunk, elveszünk, de a jó Pásztor figyel ránk, hív és keres
bennünket. Mi is kerestük az elveszett bárányt, barlangban is. Végül
az utolsó nap találtuk meg… Egymásban…
A tábor négy napja során volt városfelfedezés, kendőkészítés,

E

bárányos süti sütés, „karám”, azaz a
templom előtti kert tisztítása, hálaadás a
napi örömökért, királyréti kirándulás,
számháború, méta, vidám sor verseny,
kézműveskedés, patakozás, törökmezői
kirándulás, éneklés, hálaadó szentmise.
Fontos volt, hogy a gyermekek az
együtt töltött napok során megtapasztalják a közösségi együttlét örömét és értékét, és azt, hogy ahol ketten hárman,
pláne 135-an összejönnek Jézus nevében, ott van közöttük.
Nagy köszönet a segítő csoportvezetőknek és felnőtteknek, akik
fantasztikus odafigyeléssel, kitartással, örömmel és nagy szeretettel
vezették a rájuk bízott gyermekeket.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Kisbíró
Puskás Ferenc – Musical – Szeged
– AirWalking – Nagymaros
lső ránézésre ezek a szavak semmilyen módon nem kapcsolhatók össze. De mégis! Július 17-én és 18-án tartották a Puskás, a
musical bemutatóját a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A bemutatóra érkezett a városba Puskás Ferenc unokája és dédunokája – írja
a Szegedma.hu. A hozzátartozók találkoztak a szereplőkkel, így Veréb
Tamással is, aki Puskás Ferencet alakítja, Szente Vajk rendező pedig
megmutatta nekik a díszletet és mesélt az előadás kulisszatitkairól is.

E

A leghíresebb magyar hozzátartozói külön kiemelték: rendkívül
jó érzés, hogy nemcsak Madridban, de Magyarországon is ápolják Puskás Ferenc emlékét. – Igazi hősként tekintenek rá, ami nagyon megtisztelő – jegyezték meg.
Egy nagymarosi cég is hozzájárult a fergeteges sikerhez, hiszen
Mihály Gábor, (Gabó) vezetésével az AirWalking Kft. oldja meg a

levegőben játszódó, akrobatikus elemekkel tarkított jeleneteket,
ami nem könnyű és nem kis feladat. A kedves olvasó talán meglepődik, hogy egy nagymarosi cég adja ehhez a hátteret egy ilyen kiemelt produkcióban.
Valószínűsítem, hogy sokan nem is tudják, hogy ez a speciális tevékenység - közel 30 éve - Nagymaroson fejlődött ki. Az AirWalking Kft.
Magyarországon szinte egyedüliként nyújt hátteret a színházi az előadások jelentős részében Budapesten és vidéken. A nagy színházak kivétel nélkül az ő technikájukkal és embereikkel valósítják meg a levegőben játszódó jeleneteket. Évente több mint 400 előadásban vesznek
részt. Kijelenthetjük, hogy egy önálló szakmát hoztak létre hazánkban.

Ereklyés a zászlónk
A júliusi számunkban, Magyar az, akinek fáj Trianon című írásunkban JórászNagy Eszter, az akkori események szervezője két pontosítást, kiegészítést kért.
Az országzászló avatására és szentelésére 2007. augusztus 20-án került sor.
A református lelkész asszony a megjelenteket áldotta meg, míg az Országzászlót Zimonyi János atya. A 4 égtáj felől 4 kosár földet helyeztek el a 4 urnába, tehát az Országzászló ereklyés!
Kárpátaljáról Bárdos István érkezett, aki maga hozta a földet és helyezte el,
Erdélyből Szalai Zoltán és felesége, míg Délvidékről és Őrvidékről Varga
Zoltán és Marafkó Márk hoztak földet.

***
Kedves volt figyelmeztetni az ezt megelőző lapszámban az embereket, hogy
gyakorolják tulajdonosi jogaikat, különben elbirtoklás lehet a vége. De
akkor jelezném, hogy a PTK. XII. Fejezet 5:44. § 1 bekezdése szerint 15 év az
elbirtoklás, nem pedig 10.
kÖszÖnjük Az értékes pontosítást!

8
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Piac
Lehet a jó példát követni!
Lehet a jó példát követni rovatunkban a Duna-parti rózsakert ültetője, gondozója
HERTH IMRE, bocsánat, hogy a nevét rosszul írtuka múltkori számban.
Mostani jó példánk a Rákóczi útról való. Egyben köszönjük Ormándy Vendelnek, hogy
évek óta metszi a Duna-parti rózsasort.

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 horogoló 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 augusztus 07-én 9-12 óráig.
augusztus 28-án 9-12 óráig.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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civil szféra

Állatvédő sorok
Jelentés Dante poklának 53. bugyrából
fal mellett áll egy öreg autó. Benne emberek, hajukat tépik és
ordítanak. Miért? Mert mentőautó szirénája üvölt a fülükbe –
most már mindörökké. Mivel érdemelték ki? Azzal, hogy kutyáikat a „rövid” vásárlás idejére bezárták az autóba, de a riasztót is

beindították. Holott ilyenfajta autókat a kutya sem lop el… Viszont a
kutya érzékeny fülének iszonyú szenvedést okozott a két idős „kutyabarát”.
Természetesen ez a jelenet nincs az Isteni színjátékban, de ha
Dante július 10.-én Nagymaroson jár a hajóálloA N AgyMArOS HIrDEtéSI ÁrAI JÚLIUStÓL
más közeli parkolóban, akkor tanúja lett volna
Fekete-fehér hirdetések
Hirdetési ár/megjelenés az esetnek és méltó büntetést talált volna a tet1/16 (44x65 mm) felület
1.500 Ft+ ÁFA teseknek. Meg az arra járó közönyösöknek 1/8 (91,5x65 mm) felület
3.000 Ft+ ÁFA sokan kutyával -, akik mosolyogva nézték az őr1/4 (91,5x133 mm) felület
5.000 Ft+ ÁFA
jöngve szenvedő ebeket, és a visszaérkező tulaj1/2 (186x135 mm) felület
8.000 Ft+ ÁFA
donosnak nyilván szintén egy bájos mosolyt
1/1 (186x270 mm) felület
13.000 Ft+ ÁFA
küldtek.
Színes, 4 color hirdetések
Hirdetési ár/megjelenés

A

1/16 (44x65 mm) felület
1/8 (91,5x65 mm) felület
1/4 (91,5x133 mm) felület
1/2 (186x135 mm) felület
1/1 (186x270 mm) felület

2.500 Ft+ ÁFA
4.000 Ft+ ÁFA
7.000 Ft+ ÁFA
13.000 Ft+ ÁFA
24.000 Ft+ ÁFA

Mi ebből a tanulság? NE KAPCSOLGASSUK
BE FELESLEGESEN A RIASZTÓT, AMIKOR SENKI
NEM FENYEGETI AZ AUTÓNKAT, FŐLEG AKKOR
NEM, HA MÉG KUTYÁK IS VANNAK BENNE!

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

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Szeretnénk otthont teremteni
a gondozottaknak

zabóné Revák Mária, a Gondozási Központ vezetője vendége
voltam a minap. Szívesen mentem, mert az ötvenéves születésnapját idén ünneplő ÖNÓ-ról csupa jót hallottam mindig. Szeretettel, nagy odafigyeléssel gondozzák mind a bejáró, mind a bennlakó időseket. A kapualjban számos fecskepár költi a fiókáit, virágos az udvar, az ablakpárkány, a nyári hőségben az árnyas „szaletliben” beszélgetnek a gondozottak.
Mióta vezeti az intézményt?
2018. december 10-étől kaptam megbízást erre a
feladatra, gondos elődeim megalapozták az itteni munkát. A fenntartóval, Nagymaros Város Önkormányzatával igen jó munkakapcsolat alakult ki. A város kötelezettsége az alapellátás, azaz a házi segítségnyújtás, a
szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása, ezenkívül idősek tartós bentlakásos ellátását is vállalja. Ez egy pici intézmény, de ez adja meg a családias légkört és a személyes kapcsolatokat is. Tizenkét fő bentlakó ellátottunk van, akiket csak Nagymaros
közigazgatási területéről fogadunk. A 12 főre engedélyezett ellátásunk mindig teljes létszámmal működik, mert borzasztó nagy erre
az igény, várólista van, most is tizennégyen vannak rajta. Ők mindannyian 24 órás felügyeletre szorulnak.
Nagyon nagy segítség a családoknak az idősek tartós, nappali ellátása, mert napközben, míg a fiatalabb generáció dolgozik, addig itt ellátjuk az időseket, gyakorlatilag csak aludni mennek haza. Sajnos
eljön az a pont az egészségi állapotukban, amikor már ez is kevés, és
24 órás felügyeletre van szükségük. Ott, ahol már az idős embernek
a gyerekei is nyugdíjas korúak, az egy nagyon szerencsés helyzet. De
ott, ahol még dolgoznak, még felsőoktatásban taníttatnak gyerekeket, és még az idős szülőkről kell gondoskodni, szinte megoldhatatlan. A házi segítségnyújtás ideig-óráig jelenthet megoldást, valamennyi terhet levesz a családról, segítenek a fürdetésben, a mozgatásban, de az akkor sem huszonnégy órás felügyelet.

S

12

Országosan a legveszélyeztetettebb intézmények a járvány
idején az idősotthonok voltak. Hogyan vészelték át ezt a
nehéz korszakot?
Hála Istennek, eddig mindhárom hullámon úgy vagyunk túl,
hogy sem az ellátottak közül, sem a dolgozóink közül senki nem kapta
el a fertőzést. Büszke vagyok a kollégáimra, de nem csak rajtunk múlt,
ez a Gondviselőnek is köszönhető. Szigorúan betartottuk az EMMI eljárásrendek utasításait. A Kormányhivataltól időben megkaptunk
minden eszközt, magunk is varrattunk védőruhákat, amikor az hiánycikk volt, de szerencsére a fenntartó is mindent maradéktalanul megtett, hogy védje az intézmény gondozottjait és ápoltjait. Legnehezebb
a járványnak a lelki oldala volt, a család nem látogathatta a szeretteit,
a napközbeni ellátás nem működhetett, csak az ellátott otthonában,
az sem volt könnyű. Az önkormányzat által vásárolt tableten keresztül
tudtak a bennlakók kapcsolatot tartani a hozzátartozóikkal. Mi magunk is megteszünk mindent, hogy a dolgok előre menjenek, magam
varrok függönyt, saját karbantartónk festi ki az intézményt munkaidőben, így csak anyagárba került a festés.
Jelenleg a nappali ellátást szüneteltetjük, mert hermetikusan nem tudjuk elkülöníteni a bennlakókat a bejáróktól, házon kívül biztosítjuk a nappali ellátást, viszont
mindenkiről gondoskodunk, aki segítséget kér, bevásárolunk, fürdetünk, gyógyszerrel ellátjuk azokat, akik önálló
életvitelre otthon képesek. Azért az nem olyan, mint amikor benn lehetnek 8-16 óráig, mert az egy nagy biztonságérzet az idős embernek is, meg a hozzátartozónak is.
Úgyhogy a nappali ellátásban nagyon szeretnénk a létszámot bővíteni, amennyiben a járványügyi korlátozások véget érnek.
Milyen további terveik vannak?
A fenntartóval közösen azon az állásponton vagyunk, hogy a
bentlakásos részt szeretnénk bővíteni, mert erre óriási az igény. Figyeljük a pályázati kiírásokat, mihelyst adódik olyan lehetőség, hogy
állami vagy uniós támogatást igénybe tudunk venni a tetőtér beépí-
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téséhez, azonnal élünk a lehetőséggel, hogy jelentősen tudjuk növelni a bekerülőknek a létszámát. Ez a város lakosságának is nagy segítség lenne, mert gyakorlatilag alig lennének várólistán. Akkor a működés költségei jelentősen csökkennének, mert azért azt tudni kell a
városnak, hogy ez az intézmény nagyon drága, kb. 60 millió forinttal
kell még az önkormányzatnak hozzájárulnia, hogy működjünk.

Amennyiben meg tudnánk duplázni a tartósan bennlakók létszámát,
rentábilisan működhetne az intézmény és a városnak lenne egy nagyobb biztonságérzete, hogy amennyiben olyan körülmények közé
kerül egy idős ember, megoldódik a felügyelete.
Terveink között szerepel energiatakarékos nyílászárók cseréje, napelemek telepítése. A tárgyi feltételeket sikerült az elmúlt két évben
nagymértékben javítani, felújítottuk a tálalókonyhát, a bútorzatot cseréltük, új mosogatógépünk van. Kicseréltük az egész házban a takarítóeszközöket, az ebédlő festése, mázolása megtörtént, új terítőket, új függönyöket vásároltunk, varrtunk. Megújult az iroda is.
A Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány és a hozzátartozók
segítenek, támogatnak bútorvásárlásban. dr. Rendessy Annamáriával is szoros a kapcsolat, Varga Erika vezető ápolóval mindent megtesznek azért, hogy lehetőleg helyben el tudják látni a lakókat és csak
a legszükségesebb esetben kelljen kórházba szállítani őket. Azon fáradozunk, hogy otthon érezzék magukat a gondozottak, sokat beszélgetünk velük, mert erre óriási az igény ” – zárta a beszélgetést Szabó
né Revák Mária intézményvezető. Béke, nyugalom és szeretet légkörét tapasztaltam, kívánok sok erőt, mert nagyon nehéz feladatot látnak el. Köszönet érte.

„Nagymaros pezsgő han gulatban”
Augusztus 19. csütörtök

Augusztus 20. péntek

10:00 Misztrál: Álomkófic gyerekkoncert
10:00 -12:00 Kézműves foglalkozás
gyermekeknek
10.00-12.00 Gesztenye tanösvény túra –
találkozó a hajóállomásnál
15:00 Ismerd meg Nagymarost! interaktív
zenés műsor gyermekeknek – közreműködik:
Deme Hajni és Deme Tamás
17:00 Megnyílik a Borutca
18:00 Nagymaroson élő és alkotó művészek
tárlata megnyitása – Nagymaroson élő és a városhoz kötődő művészek, alkotók közös tárlata.
Megtekinthető: 2021. augusztus 30-ig a
művelődési házban
18.30 Az ünnep megnyitója, közreműködik a
Nagymarosi Férfikórus
20:00 Biga koncert
21:15 Tűzijáték a Dunán
21:45 Korda György és Balázs Klári fellépése
22:45- 23:45 DJ Bene

9:30 Szentmise a katolikus templomban
10:45 Városi ünnepség
Ünnepi köszöntőt mond:
Rétvári Bence országgyűlési képviselő
Beszédet mond:
Heinczinger Balázs polgármester
14:00 Nagymaros fejlesztésének 25 éve a
városi rangtól a jövő felé című kiállítás
megnyitója, a tárlatot összeállította
Döbrössyné Valentin Kriszta és Murányi
Zoltán a Sigil Galéria és Kávézóban
14:00 Megnyílik a Borutca – Jász Andris
Szaxofon Lounge
16:00 Térzene a Dunakanyar – úvósegyüttessel, karmester Ujvári Gábor
16:00- 17:00, 19:00 – 20:00 Berec Péter
játszik francia sanzonokat és világslágereket
tangóharmonikán
17:00 Oszvald Marika operett műsora
18:00 Kitti Live koncert
18.00 Toldi Tomi & Beró Akusztik a Sigil
Galéria és Kávézóban
20:00 Ferenczi György és a Rackajam
21:30 Dj Csiki

Nagymaros - www.nagymaros.hu

Augusztus 21. szombat
10:00 Wildenrosen Táncegyüttes bemutató
11:00 Suhaj együttes koncert és táncház
10:00- 12:00 Kézműves foglalkozás
gyermekeknek
14:00 Nagymarosi Ütősök – A Nagymarosi
Kittenberger Kálmán AMI növendékeinek
műsora – Művészeti vezető: Oláh Norbert
15:00 – 17:00 és 18:00 – 19:00 Pesti
Zoltán blues gitáros
15:30 Szőke András előadása
17:00 Latte Maffiato koncert
19:00 KFT zenekar koncert
20:45 Arató disco

Kísérő programok
Német Nemzetiségi Tájház minden nap
11 és 17 óra között várja látogatókat, Nagymaros,
Nyár utca 2.
Dunakanyar Kupa A Nagymarosi Sportegyesület szervezésében 202. augusztus 21én 9:30 kajak versenyek a strandon.
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Anyakönyvi hírek –július hó
Születtek:
Heininger Szabolcs és Hum Orsolya fia: András
Gyarmati Gergő és Schönberger Júlia fia: Mátyás
Karsai Gergely és Melts Adrienn fia: Dávid
Házasságot kötöttek:
Petrovics Dániel László és Nagy Annamária
Szalai László és Seydewitz Nikoletta
Elhaláloztak:
Juhász Gyula (1972)
Nagymaros, 2021. július 23.,
Valentin Annabella anyakönyvvezető

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

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.

2021. augusztus – 8. szám
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