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Főtér
Augusztus 20. városunkban
Csáki Tibor atya ünnepi szentmiséjével kezdődött az idei augusztus 20-i megemlékezés. Homiliájában többek között arról beszélt, hogy tekintetünk mindig a célra nézzen. Mi a cél? Isten ter vei
szerint élni és alakítani, szebbé és jobbá tenni azt a világot, amiben
élünk. Ez volt Szent István feladata a maga korában és ez a mi feladatunk ma is. Meglelni magunkban az elrejtett istenarcot.

Koszorúzással folytatódott az ünnepi megemlékezés. Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője és Heinczinger
Balázs polgármester megkoszorúzták a Monsberger téren álló
Szent István és Gizella szobrát. Ezután az árnyas Főtéren folytatódott a megemlékezés, az ünneplőket a fúvósok zenéje fogadta.

Rétvári Bence bevezetőjében köszönetet mondott az egészségügyben dolgozóknak, akik országosan és itt helyben
is mindent megtettek azért, hogy ma szabadon ünnepelhetünk. Egészségügyünk
helytállt, köszönet minden or vosnak,
ápolónak, szakdolgozónak, katonának,
megyei és országos hivataloknak. Egy
bajor kolostorban 1241-ben azt a mondatot jegyezték be, hogy Magyarországot a
tatárok 350 éves fennállása után megsemmisítették. Talán nem ez volt az
egyetlen olyan bejegyzés a világtörténelemben, amikor valakik azt
hitték, hogy Magyarországnak vége. A tatárokon túl, korábbiakban
a besenyők, utána pedig oszmánok, Habsburgok, németek vagy
szovjetek egyaránt kiszemelték maguknak a Kárpát-medencét, hogy
ők alakítsanak államot a magyarok helyett. 1100 év eltelt, és az idő
minket igazolt, hiszen mi, magyarok továbbra is a Kárpát-medence
vezető nemzete vagyunk. Ha Szent István lenéz ma Európára, akkor
rá sem ismer, hogy az ő Európájához képest milyen helyzetben vagyunk. De valószínűleg Hunyadi se nagyon ismerne rá arra az Európára, mely poszt-keresztény és posztnemzeti gondolkodása miatt a
keresztény szót már kimondani sem meri. Nem csak Szent István korában, de ma aztán végképp lenne mit tenni az európai vezetőknek.
Nem azzal kellene foglalkozniuk, hogy ki-ki a nemzeti lobogóját cserélje le szivár ványos lobogóra, hanem valós gondokkal kellene megküzdeniük. Melyek ezek? Míg 2008-ban az Európai Unió adta a világ
GDP-jének a 25 százalékát, ma már csak 18 százalékát adja. Míg az
Unió adta a világ összes ipari hozzáadott értékének 25%-át ma már
csak 15%-át adja. Míg a világ 50 legnagyobb cége közül 2001-ben tizennégy volt európai, ma már csak hét. A világ tíz legnagyobb pénzügyi központjából ma már egy sincs az Európai Unió határain belül.
Ha megnézzük a szabadalmi bejelentések számát, akkor azt látjuk,

A polgármester köszöntötte a jelenlévőket, pár gondolatban megemlékezett a 25 évvel ezelőtti várossá nyilvánítás eseményéről, felelevenített nagypapája, Heinczinger János, akkori képviselő ünnepi beszédéből egy gondolatot, mely ma sem veszített aktualitásából: „a
város, ahol élünk, csak akkor lesz otthonunk, ha elfér a szívünkben.
Ne féljetek! Hazánk sorsát nem irányíthatja az izmusok változó konstellációja, mert megjelölte azt már Szent István felemelt jobbja, mikor
magasba emelte a keresztet. Hiszem és vallom annak megváltó erejét,
mert megbűnhődte már e nép a múltat és jövendőt!”
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hogy 30 éve az Európai Unióban hétszer annyi szabadalmi bejelentést tettek, mint Kínában. Ma Kínában tesznek 14-szer annyi szabadalmi bejelentést, mint amennyit mi itt Európában teszünk. Az elmúlt 25 évben 20 olyan cég alakult, amelynek az értéke ma a 100
milliárd dollárt meghaladja. Ebből a 20 cégből 9 amerikai, 8 kínai,
nulla európai. Az elmúlt 30 esztendőben az Egyesült Államok hadikiadásait 30 százalékkal, Kína 900 százalékkal növelte. Ehhez képest az Európai Unió hadikiadásai nem növekedtek. Ez is mutatja,
hogy Európának a demográfiai, katonai, pénzügyi, gazdasági, politikai ereje csökken. Lenne valós feladat.

Ma is szembe megyünk az árral, de tudnunk kell a történelmünkből, hogy az idő minket igazolt. Ha egy ország ennyire sikeres,
hogy 1100 évig fennmaradt, akkor az csak úgy volt lehetséges, ha
minden évszázadot megnyertünk. Rengeteg sorscsapás ért minket,
tán a legnagyobb a 101 évvel ezelőtti Trianon. Akkor is halálra ítéltek
bennünket, túléltük és ma a Kárpát-medence legnagyobb lélekszámú
nemzete vagyunk. Tanulnunk kell a kudarcainkból és még egyszer
nem elkövetni! Biztosak lehetünk abban, hogy sokkal több a sikerünk, mint a kudarcunk. Nem csak a történelemben, de napjainkban
is. Ha ránézünk az olimpiai éremtáblázatra, micsoda gazdag és nagy
országokat hagyunk magunk mögött! Ha megnézzük a Nobel-díjasok lakosságarányos számát, a világ legtöbb országát lehagyjuk a tudományban, művészetben és sportban. Ezekre büszkének kell
lenni. A magyar állam születésnapján, Szent István ünnepén igenis
minden magyarnak, éljen bárhol a világban, bármelyik kontinen-

sen, egyenes gerinccel, felemelt fejjel van joga járni, mert nekünk
van mire büszkének lennünk. Isten éltesse Magyarországot! – zárta
gondolatait Rétvári Bence országgyűlési képviselőnk.
Ezután az idei év díjazottjait, kitüntettjeit tapsolta meg a város
ünneplő közössége. Díszpolgári címet Hollikné dr. Rendessy
Annamáriának adományozta ebben az évben a képviselő-testület.
A polgármester úr laudációjában többek között elmondta, hogy
az ünnepelt az or vosi egyetemet Summa cum laude minősítéssel végezte el, dr. Szigeti-Benedek Sándor nyugállományba vonulása,
1985 óta az egyik körzet házior vosa lett. Lelkiismeretes or vosi munkája mellett létrehozta a helyi ügyeleti rendszert, a helyi Caritas csoport vezetőjeként felkarolja az elesetteket, megalapítója a Cédrus
kulturális és sportegyesületnek, fáradhatatlan tagja az egyházközségnek. Négy gyer mek édesany ja és hét unoka nagymamájaként feltehetjük a kérdést: honnan van mindehhez energiája?
Lelke és motorja Nagymarosnak, csak köszönettel és hálával tar tozunk mindannyian.

Pro Urbe díjban részesítette a város dr. Stuhl Arankát, aki
negyven éven keresztül, 1981-től gyógyította a marosi és a környék
gyermekeit. Az utódja, dr. Hajnal Katalin méltatásában kiemelte,
hogy kezdetben gyalog, majd kerékpárral járt a betegeihez, ismerte
a családok örömét, bánatát, szinte családtagnak számított. A doktornő kedves egyéniségét, szakmai hozzáértését a mai fiatal szülők
gyermekként megismerhették, de van egykori páciensei között már
nagymama is. Súlyos betegségével küzdve is gyógyított, s maga is
meggyógyult mindannyiunk örömére.
Posztumusz Pro Urbe díjat adományozott a város dr. Szigeti-Benedek Sándor körzeti or vosnak, akire utódja, dr. Rendessy
Annamária emlékezett. Rögös utat járt be a felvidéki Rimaszombatból Sándor doktor, ahonnan Trianon után kitelepítették az ötgyermekes értelmiségi családot, évekig vagonlakók voltak. Ebből a helyzetből küzdötte magát vissza a család, az öt gyermek közül három
orvos, egy tanár lett, egy lány pedig tüdőbajban fiatalon meghalt.
1942-ben szerzett or vosi diplomát, 1944-ben besorozták, katonaor vosként szolgált, majd „jutalmul” három és fél éven keresztül egy
szibériai GULAG táborban or vosként dolgozott. Nagymaroson 1955től 1986-ig szolgálta a marosi betegeket, gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral járta a falut. Éjjel-nappal elérhető volt. Polihisztor volt
a szó valódi értelmében, hiszen belgyógyász szakmája mellett elis-

Nagymaros - www.nagymaros.hu

3

Nagymaros2021_09_Layout 1 2021. 09. 06. 8:40 Page 4

Főtér

közérdekű hírek

mert bőrgyógyász volt, ha kellett, szülést levezetett, ha kellett, sebész volt, fogor vos, ezekhez az akkor legkorszerűbb műszereket
maga szerezte be. Fontosnak tartotta a megelőzést, szűréseket szer vezett, a testmozgást, maga hajnalonként úszott a Dunában, jógázott, így kezdte nem könnyű mindennapjait. Szabadidejében képeket festett, hegedült, német nyelvű verseket ültetett át magyarra, sőt
maga is írt verseket. Felesége, Németh Gabriella, Lucika hűséges
társa, négy gyermekük édesanyja, asszisztense nagy szeretetnek ör vend mind a mai napig, az idősebbek pedig őszinte hálával és elismeréssel gondolnak Szigeti doktorra.

Nagymaros Ifjúságáért Nevelési-Oktatási Szakmai díjban részesült Oláh Norbert. Horváth Dávid kiemelte, hogy szakmai, emberi hozzáállása kivívta mind a növendékei, mind a szülők
szeretetét. Egy évtizede a semmiből, szülői és alapítványi támogatásból vásárolták a nem olcsó hangszereket és építették fel a mostani kamarazenekart, melynek tagjai mai és egykori növendékek az
apró alsótagozatostól a felnőttkorúig. Zenéltek már a Duna Palotában, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Művészetek Palotájában, a
Pesti Vigadóban, fellépéseiknek se szeri, se száma. Az utak megszer vezése, a hangszerek szállítása nem kevés logisztikai feladatot jelent, melyben rengeteg segítséget és támogatást kap a hálás szülőktől.
Számos növendéke konzervatóriumban folytatja tanulmányait. Maga
is zenél a zuglói Szent István Filharmonikusok szimfonikus zenekarában. Minden nagymarosi rendezvény állandó fellépői az ütősök,
városunk büszkeségei.

4

Nagymaros Ifjúságáért kitüntetést vehetett át Melisek
Máté, a Nagymarosi 950. számú Szent Gellért püspök cserkészcsapat parancsnoka. Három év alatt, míg vezette a csapatot, több mint
90 nagymarosi fiatalért volt felelős, legyen szó az őrsgyűlésekről,
hétvégi programokról vagy a táborokról, melyeknek általában ő
volt az egyik fő szer vezője. Máté nemcsak a városunkban, hanem
Buda és Pest Megyei Vezetőképzőkben is aktívan jelen van, 5 évig
volt az Őrsvezetőképzőben kiképző és szintén parancsnok. Máté számára a cserkészet nem csak hobbi, hanem annál sokkal több, egy
életforma. Mindazt, amit ő kapott igyekszik visszaadni a nagymarosi
gyermekeknek, fiataloknak, hogy nekik is legalább annyira élménydús fiatalkoruk lehessen, mint neki volt.
Az ünnepség alkalmat adott arra is, hogy megköszönjük az
egészségügyi dolgozóknak és azon intézmények odaadó munkáját,
akik a koronavírus jár vány alatt tanúsított lelkiismeretes
munkájukkal segítették a város működését, a lakosság ellátását.
Elismerő oklevelet kapott: Hollikné Dr. Rendessy Annamária, Dr. Zombory Klára, Dr. Hajnal Katalin, Maurer Jánosné,
Ember Józsefné, Járik Zoltánné, Erdősiné Tóth Mária, a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda, a
Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Gondozási Központ (mely idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját), a Mátyás Étkezde és a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal.
Minden díjazottnak szívből gratulálunk!
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Kisbíró
BORÜNNEP

Zenei kínálat

Az idei borünnep több szempontból is különleges volt.
A másfél éves pandémia után végre szabadon, járványügyi
szabályok nélkül tudtunk ünnepelni, örülni egymásnak, élvezni a
programokat, kóstolni a finomabbnál finomabb borokat.
2021 különleges év a város szempontjából, hiszen idén ünnepelhetjük Nagymaros újbóli várossá nyilvánításának 25 éves évfordulóját.
A Szent István Napi Borünnep három napja alatt 18 borászat
képviseltette magát számos gasztronómiai különlegességgel és vehettünk részt olyan kulturális programokon, melyek között minden
korosztály megtalálhatta a számára kedves időtöltést.
A rendezvény támogatói voltak:
Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Nemzeti Művelődési Intézet,
Vince Magazin, Sakura Cukrászda, La Fleur by Nora, MarosSpan Kft., Zebegény Város Önkormányzata
Partnereink:
Nagymarosi Borbarátok Köre, Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Nagymarosi Könyvtár és
Művelődési Ház, Sigil Galéria és Kávézó, Nagymarosi
Sportegyesület, Nagymarosi Plébánia és a Mátyás Étkezde.
Köszönjük hogy velünk ünnepeltek!

Annyi kínálat volt, hogy felsorolni nehéz, és bizonyára minden
ízlés és igény talált valami kedvére valót. Felléptek Nagymaros „saját”
zenészei. A Férfikar az ünnep megnyitóján szerepelt és a Fúvósok
20-a délután térzenével lepték meg a közönséget. Nem a szokványos
számokat játszották, hanem bővülő repertoárjukban a könnyed, a
modern műfajok is megszólaltak, a válogatás pedig nemzetközi
szerzők műveiből merített.
Fergeteges bemutatót tartott a művészeti iskola Ütős Zenekara
a most kitüntetett Oláh Norbert vezényletével. Az aprótól az érettségizett, a mostani és egykori növendékekből álló zenekar klasszikusokat, népzenei feldolgozásokat, amerikai jazzt, filmzenéket és
modern slágereket játszott a nagyszámú érdeklődőnek. Üde színfoltja évek óta a marosi ünnepségeknek.
A zenei bemutatkozások – szólók, duók, együttesek egymást
váltották a Fő téri két színpadon és a Sigil Galériában valamint a
Tájházban. Jó időben, kellemes környezetben igazán tartalmas
programot kaptunk az ünnepek három napján.

Nagymaroson alkotók tárlata
Az augusztus 20-i eseménysorozat bevezetőjeként már a 22. alkalommal nyílt kiállítás a művelődési házban. Mindig érdekesek a kiállítások, mert figyelemmel kísérhetjük az egyes alkotók gyakorlatának változásait, újításait, és új művészekkel is megismerkedhetünk.
A kiállítást Kosztra Gábor képviselő úr nyitotta meg. Rövid, de
velős felvezetőjében beismerte, hogy a képzőművészet nem a területe,
annál inkább a versmondás, és rámutatott, hogy minden művészi megnyilvánulás közös eleme az a motiváció, amely által fontosnak tartjuk
talentumunknak megfelelően elmondani valamit a megtapasztalt világról. – Az alkotások változatosak, jelen voltak Antal Márta mindenki
által kedvelt női csipkeszobrai, Garami Mária, Legényné Andrész
Gréti nagymarosi tájai, de voltak elvontabb művek is, mint Hugyecz
Marcella Fekete ló című festménye, az apokalipszis – talán nagyon

aktuális – megidézése. A többi alkotásra most nem tudunk kitérni
helyszűke miatt, de azokat is értékeltük, és köszönjük a művészek
fáradságát, és hogy részünk lehetett a fotók, festmények, rajzok
látványában, és tartalmuk által épülhettünk.
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A szent imre téri kereszt
A Szent Imre téren álló
kereszt puha mészkőből készült, fém korpusszal. A mélyen
vallásos Emmer család állíttatta. Az írott betűs feliratot díszes
keret veszi körül.
FELIRAT
Gelobt sei Jesus Christus
in Ewigkeit: Wir beten dich an,
Herr Jesu Christi und danken
dir für dein bitteres Leiden
und sterben welches du für
uns arme Sünder am Stamme
des h. Kreuzes erbitten hast
errichtet durch Josef Emmerische
Familie

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a szépkorú Éberli Ferencnét
és kívánunk jó egészséget és minden jót a város nevében!

A helyes megfejtők közül kisorsoltuk a szerencsés nyertest: HONTI MIHÁLYNÉ. A Rév Büfé 5000 Ft-os ajándék
utalványát átveheti a büfében. Az utalvány szerencsejáték termékekre nem beváltható. A szeptemberi nyertes a Le
Fleur by Nora 5000 Ft-os ajándékutalványát veheti át. Leadás: szeptember 20., önkormányzat postaládája.
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VII. Adyton Műhely és szabad zene fesztivál
„Amikor improvizálok az nem pusztán ebből a téridőből fakad, hanem abból a dimenzióból is, ahol nincs idő”
- Szabados György
Kevesen tudják, mit takar a szabad zene fogalma. Az évtizedekig
Nagymaroson élő Szabados Györgyöt tartják a műfaj apostolának. A
szabad zenélés nem önkényes kakofónia, hanem a zenélés során a
zenész médiumként közvetít ebből a nem fizikai dimenzióból. Ebbe
belelátni és beleérezni isteni adomány. A zenészek arcán látni, hogy
komoly küzdelem árán tudják szerepüket betölteni, az üzenetet
méltóképpen közvetíteni. Még érdekesebb, amikor több zenész
muzsikál együtt, egy megadott irányt, vázat követve - mindegyik az általa megszólalandó üzenetet adja át, így áll össze a kompozíció. Nem
részekből áll össze az egész, hanem az Egész részeit megszólaltatva.
Szinte transzban játszanak, a hallgatót pedig révületben ültetik fel a
zenére és viszik az említett dimenzió közelébe, ahová belépés csak nagyon keveseknek van, a szerencsés hallgató talán egy kis résen át beleshet.
Az egyre lelkesebb és gyorsabb zene nem a hangszerek „veszekedése”,
hanem ugyanazon mondanivaló kifejtése különböző hangszerekkel.
Szabados György szellemének hódolva szervezik évente az Adyton
műhelyt Nagymaroson olyan fiatal és érdeklődő zenészeknek, akik
ebben a műfajban szeretnének magasabb szintre lépni. Augusztus
végén szép idővel számoltak, de a hideg lehetetlenné tette az esti
szabadtéri koncerteket. A Sigil Galéria volt olyan szíves, hogy helyet
adott mind a napi műhelymunkának, mind az esti koncerteknek. Mind
a három este kivételes élményt nyújtott, kiemelkedő volt a második
alkalom, amikor olyan művészek léptek fel, akik még a Mesterrel ját-

szottak együtt különböző időszakokban: Benkő Róbert,
Dresch Mihály, Grencsó István, Mezei Szilárd, de a fiatal generáció képviselője is köztük volt: Miklós Szilveszter. Az öt művész
először lépett fel ilyen formában együtt.
Az előző műhelyek résztvevői közül sokan több kurzuson tanultak,
most azonban új tagokkal bővült az esemény. Az egyetlen, most is
visszatérő zenész messziről jött: John Oslansky szoprán szaxofonos
Itáliából érkezett. 56-ban kivándorolt szülők gyermekeként Kanadában
született, ott tanult meg magyarul is. Az angol nyelv professzora a perugiai
egyetemen, a zenélés a hobbija. Amióta az Adyton műhellyel kapcsolatba
került, foglalkozik komolyan ezzel a műfajjal és állítása szerint sokat
tanult és fejlődött. Belső kényszer hozza Nagymarosra: oda kell menni,
ahova a zene hív.
Fotó: Etienne Van Autreve

Református hírek

Katolikus hírek

Augusztus 28-án, szombaton egy közös családi pikniken
vehettünk részt gyülekezetünk közösségében a Duna-parton.
Fontos célunk, hogy ne csak egy vasárnapi istentiszteleti
közösség legyünk, hanem egy valódi élő közösség, egy tágabb
értelemben vett család, ahogyan az ősegyházban az apostolok
korára volt jellemző.
Ezt a célt is szolgálta közös együttlétünk, melyet egy áhítattal és közös imádsággal kezdtünk, melynek fő üzenete 1. Péter
2, 3- 4. volt: „Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez
járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél
választott becses kőhöz.” Közösségünknek önmagában nincs
értelme, csak akkor, ha megtapasztaljuk Jézus Krisztus
megváltó szeretetét. Amikor összegyűlünk, azért tesszük, mert
Őhozzá járulunk, aki alapja és értelme gyülekezetünknek. Így
lehetünk mi testvérek és így lehetünk szoros közösségben
egymással.
Kéri Ákos református lelkész

Szeptember 29-én, szerdán 18 órai kezdettel Dr. Pécsi Rita
előadását hallgathatják meg az érdeklődők a közösségi házban. A
havi rendszerességgel ter vezett előadás sorozatban szülőknek,
nagyszülőknek, nevelőknek ad tudományosan megalapozott elemzéseket és gyakorlati jó tanácsokat a Kárpát-medence-szerte ismert
neveléskutató. A mostani
előadás témája: Fejleszt
vagy rombol? – az okos
eszközök fejlesztő használatára szeretné rávilágítani a figyelmet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, az előadás után a kutató könyveit megvásárolhatják.
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Kisbíró
A városi rangtól a jövő felé
A Sigil Galériában az ünnep délutánján Murányi Zoltán nyitotta
meg azt a kiállítást, melyet maga állított össze Nagymaros fejlesztésének 25 éve a városi rangtól a jövő felé címmel.

Nagymaros újkori városi rangját 1996-ban nyerte el, de ez a történet
jóval régebbi, mint negyed évszázad, középkori időkbe mutat vissza,
városi múltunk majd 700 éves. A harmonikusan és folytonosan fejlődő kisváros létét a háború utáni években több beavatkozás bomlasztotta, de megakasztani még a Bős - Nagymaros vízerőmű beruházás sem tudta. A rendszer váltáskor nehezen induló önkormányzatiság kisebb lehetőségei valahol a várossá avatás környékén kaptak
lendületet, de igazán a 2000-es évek elején nyílt meg az út Nagymaros számára is.
A kiállítás a 25 év fejlesztéseit ismerteti, közel sem mutat be minden
építést, vagy társadalmi eseményt, de a ter vezetten zajló, ciklusokon átívelő fejlesztésnek látványos keresztmetszetét adja.
A megemlékezés kiváló alkalom arra, hogy megálljunk és visszatekintsünk, büszkék legyünk értékeinkre és arra, hogy Nagymaros városi rangját visszakapta és egyúttal a jövőben is megtegyünk mindent, hogy erre méltó is maradjon – áll a kiállítás legelején.
Murányi Zoltán, – aki 22 éven át lelke és motorja volt a fejlesztéseknek az önkormányzatnál – vetített képes előadásban foglalta össze
a várossá nyilvánítás óta ter vezett és megvalósult építészeti projekteket. Az első részben Nagymaros 1324-től, az első várossá nyilvánításától az 1996-ig eltelt időszakot tekintette át. A település legújabb
kori, legnagyobb katasztrófájaként értékelte a Bős-Nagymaros vízlépcső, erőmű megépítésének ter vét, mely az ötvenes évektől beárnyékolta sorsunkat. A gyümölcstermesztő, turizmusra épülő, páratlan természeti szépségű település „hívószavai” a gát, az erőmű, lakótelep voltak, majd az építkezés leállításával csak a sebek maradtak.

Ebből a mély gödörből kellett
Nagymarosnak kimásznia, ami
egybeesett a rendszer váltás időszakával. A hogyan tovább kihívásra a második ciklusban Zoltai Mihály polgár mestersége
idején született a válasz: szerezzük vissza városi rangunkat!
Az első öt évben elsősorban infrastrukturális fejlesztések történtek, gáz-, telefonhálózat,
kerékpárút, 12-es út fejlesztése,
a Szamaras rekultivációja. 2001től indultak olyan pályázati lehetőségek, amelyeknek keretében megújult a Monsberger tér,
eltűnt az elektromos hálózat,
díszvilágítást, utcabútorokat telepítettek, majd a Szent Imre tér és a
Főtér felújítása következett. Főterünk formája egyedülálló, a két
gesztenyesor lombkoronája boltozatként borul a térre, rendezvények, piac tartására ideális. Duna felőli részére került az Országzászló. Ezután a Rákóczi út és a 12-es út és a a Magyar utca felújítása következett. A legfontosabb feladat ott a Fehérhegyről lezúduló csapadékvíz elvezetése volt, megszépült ezután a felszín is egészen a Dunáig. Idén fejeződött be a Rákóczi út felújítása, melynek ter vei már
1997-ben elkészültek… Néhány önkormányzati tulajdonú ingatlan is
megújult, mint a könyvtár, a Sigil, két óvoda, de ezen a téren van
még teendő. Vízből is kijutott bőven, hol a hegy felől, hol a Dunából,
2002, 2006, 2013, mindenki emlékszik rá!
Azt gondolom, hogy a várossá válás hajójára Nagymaros fölszállt, a
hajó megállt már néhány állomásnál, de még nem ért a végcéljához.
Kívánom a mostani vezetőknek, hogy ezt a hajót kormányozzák tovább, úgy, hogy jusson el további állomásokhoz, amelyek legalább
hasonló eredményeket hoznek – zárta a nagyon hangulatos, saját élményekkel, anekdotákkal megtűzdelt előadását Murányi Zoltán.

A következő előadás időpontja: szeptember 24. 17 óra SIGIL Galéria (Váci út 21.)
A terem korlátozott befogadóképessége miatt kérem, hogy előzetesen jelentkezzen a sigil.galeria@gmail.com email címen, vagy nyitvatartási időben, személyesen a SIGIL-ben.
8
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Piac
Lehet a jó példát követni!
Ilyenkor a legszebb a tavasszal ládába ültetett futómuskátli. Egész nyáron ontotta a virágokat,
üde látvány minden ablakban. Csak biztatni szeretnénk mindenkit, hogy vegye a fáradtságot és virágozza fel az ablakát jövő tavasszal. A tavaszi apró palántákból ez a csoda születik a nyár folyamán.
Sokan át is teleltetik az ősszel csonkig metszett töveket.

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 szeptember 11-én 9-12 óráig
és szeptember 25-én 9-12 óráig.
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civil szféra

Állatvédő sorok
2021. ŐSZI AKCIÓ
Szeptemberben újra kampányt hirdetünk nagymarosi macskák
és kutyák ivartalanítására, valamint a macskák veszettség elleni
oltására. A kampány során az alapítvány átvállalja a műtétek költségeinek bizonyos részét, így a rászoruló gazdik az alábbi
összegekért végeztethetik el a műtéteket/oltásokat. Az akcióban
való részvétel feltétele a nagymarosi lakcím, kutyáknál a kötelező
veszettség elleni védőoltás igazolása.
MŰTÉT

OLTÁS

Nőstény macska
Kandúr macska
Szuka kutya
Szuka kutya 20 kg felett
Kan kutya
Kan kutya 20 kg felett
Macska veszettség

7 000 Ft
3500 Ft
14500 Ft
17 000 Ft
9500 Ft
13 000 Ft
3 000 Ft

A műtéteket Nagymaroson, a
Radnóti u. 1. szám alatt lévő
Kutyakanyar Állatorvosi Rendelőben végzik. Tel.: 06-20-468-2846
Jelentkezési lapok találhatóak: Horgászbolt, Manyika
boltja (Fő tér 22.), Könyvtár,
Polgármesteri Hivatal.
A jelentkezések leadhatóak
ugyanott, szeptember 30-ig.
A műtéteket meghatározott keretösszegből tudjuk támogatni,
az alapítvány kuratóriuma bírálja el a jelentkezéseket, annak
eredményéről értesítést küld az érintetteknek.
A MÁTÉ Állatvédelmi Alapítvány kuratóriuma

A Máté Állatvédelmi Alapítvány új telefonszáma:
+3630 125 0296

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!
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Analóg Kert „Együttlét Fesztivál” 2021
eer Miklós nyugalmazott püspök a következő gondolatokkal
indította az immár második alkalommal megrendezett nagymarosi programsorozatunkat: „Azért gyűltünk itt össze,

B

hogy ismerkedjünk, beszélgessünk egymással, és a művészetek által
gazdagodjon a szívünk és lelkünk. A párbeszédre azért is szükségünk van, mert senkinek sincs kizárólagos igazsága. Oda kell figyelnünk a többiekre, mert az ő életútjuk megismerésével a mi világlátásunk is szélesedhet. Az írástudóknak pedig az a felelőssége, hogy
az Úristen által rájuk ruházott tehetséget felelősen viseljék – az általa létrehozott kincseket megosszák.”

szer veztünk, amelyen minden itt élő művész megnyilatkozhatott,
függetlenül attól, hogy mennyi ideje él itt. Emlékezetesre sikerült
például a Nagymarosi Férfikar együttzenélése a fiatalokból álló
Aznap projekttel. Győrffy Ákos író a helyi történelem és családja
sorsának összefonódásáról mesélt, szövegrészleteit a Dunakanyarkult Egyesület adta elő. Végh Attila a bennünk élő Börzsönybe vezetett természetfilmjével. Az alkonyatban „A madarak érkezése” táncos előadás, iparművészi jelmezekkel Dobay Márti társulatának
produkciója ejtette ámulatba a közönséget. Képzőművészeink is
újabb csodákkal varázsoltak el, kiállítottak: Bálint Zsombor, Für-

jes Dóra, Kaubek Péter, Kettős Tamás, Köblitz Birgit, Németh Zoltán Pál, Szécsi András és Székelyi Kati. A gyerekek
együtt alkothattak monotípiákat szüleikkel, majd sokan maradtak
közülük még az Aranyalma páros koncertjén is. A sort Bajdázó és a
Kanyarma együttesek fellépése követte. Szécsi András performansza az elengedésről szólt, de a tűzbe vetett faszobrait végül kimentették…
Utolsó nap Döbrössy Mihályné Valentin Kriszta könyveivel ismerkedtünk, majd a vendégekkel városnéző sétára indultunk.
Itt a gyakorlatban is megvalósult a fesztivál üzenete, mindenki megosztotta a saját ismeretét, hogy ebből egy közös tudás álljon össze. Tervbe vettük, hogy összeállítjuk Nagymaros kulturális térképét, évközben is folytatva a találkozásokat és természetesen jövő nyáron is
megtöltjük lelkiséggel az Analóg Kertet!

Házigazdáink, Rajner Miklós és Mária csodálatos kertje adta
az ötletet, és tavaly fogalmazódott meg bennük, hogy szívesen kinyitnák a kapuit a nyílt szívvel érkezők számára egy hétvége erejéig.
Összehívtak egy tettrekész csapatot, akikkel közösen kezdtek gondolkodni arról, hogy milyen értékekeket, alkotásokat szeretnének megosztani. Az akkor „Szinesztézia” témában megrendezett összművészeti fesztivál erős lelkisége bevonzotta az érdeklődőket, így idén is
úgy döntött a már összeszokott társaság, hogy együtt halad tovább.
Idén az „Együttlét” szellemiségében több olyan programot is
12
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A majdnem nagymarosi festő: Gulyás László
z augusztusi kiállításokon rendszeresen találkozunk egy festővel, aki nem a nagymarosi festőkörben alkot, nem is él itt, csak
akkor, amikor szép az idő (szóval „vikkendes”), és hozzá még
nem is amatőr, hanem profi és a festészetből él. Ritka együttállás.

A

Az utolsó augusztusi tárlaton is jelen volt, nemcsak a festő,
hanem leánya, Kinga is kiállított. Másik lánya is volt már kiállítónk
egyedi ötvöstárgyaival. Itt beszélgettünk.
– Hogyan került Nagymarosra? Hiszen gyakran
találkozunk a kiállításokon kívül is, például a piacon.
- 25 évvel ezelőtt szerettünk bele Nagymarosba. A hegyen van
telkünk, gyakorlatilag az év felét itt töltjük. Pesterzsébeten van a
család lakhelye, és ott van műtermem is, ahol a „munkás hétköznapokat” töltöm.
– Szerencsés az a festő, akinek van elég munkája…
– Ritkán festek megrendelésre, galériákon keresztül tudok
eladni, nem függök műkereskedőktől, és ez sok szabadságot ad.
Amikor egy téma megtetszik, akkor azt megfestem és általában van
rá vevő. Természetesen figyelembe kell venni a közönség
igényeinek alakulását is, de nem arról van szó, hogy bármilyen
rossz ízlés után menjek. Szeretem a portrékat, a lovakat, a tájképet,
tánc és balett jeleneteket, aktokat. Inkább az ihlet irányít, mint a
vevők kívánságai, de a kettő valahogy mégis találkozik. 30 év alatt
négy képet nem tudtam eladni.
– Az ihlet talán a legfontosabb a művészetben. Milyen
módszerrel dolgozik?
– Amikor valamilyen látvány megihlet, akkor foglalkozom a
gondolattal. A családi képek is így keletkeztek, mert legtöbbet a
családot láttam. A „témáról” nagyon sok fényképet készítek, van
amikor százat is. A fotó vázlatként szolgál, a sokféle látásmódból
alakul ki, koncentráltan, a téma megformálása. Ha ismert emberről

van szó, akkor elolvasom könyveit, írásait, hogy megismerkedjek
vele. Egy portré nem fénykép, annak az emberből is mutatni kell
valamit, a jelleméből, a tulajdonságaiból, ahogy egy tájkép sem
fényképfelvétel, hanem annál több. Amit az ember önmagából
hozzá tud tenni. De hát ezt mindenki tudja!
– Ha végignézzük az Interneten eddigi alkotásait, akkor
feltűnik, hogy módszerei, ábrázolásmódjai is változnak.
– Természetesen, már csak azért is, nehogy számomra unalmassá, sőt modorossá váljon a festészet. Ha az ember évtizedekig
ugyanazon módszerrel alkot, akkor idővel kiürül mind az ember,
mind az alkotások. A kreatív alkotó ezt tudatosan ki tudja kerülni,
megelőzni. De fontos, hogy számomra is megmaradjon az
alkotókedv, a lelkesedés, az újdonság varázsa.
– Nagymarosi vonatkozású festménye Gánti Tibor professzor portréja. Hol találhatók még képei?
– Több hivatalban, közgyűjteményben, pl. Pesterzsébeten a
városházán, a zeneiskolában. A Ráday utcai Református
Kollégium dísztermében volt az első komoly portrém: Ravasz
László egészalakos képe. Az érdi katolikus templom oltárképét is
én festettem. És hát sok képem van közgyűjteményekben és
magánszemélyeknél, akik a festményeket megvásárolták. Hosszú
lenne felsorolni, hány egyéni és csoportos kiállításon vettem
részt, köztük Nagymaroson is, amely szinte második otthonom.
TTM
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Anyakönyvi hírek –augusztus hó
Születtek:
Zeller Dávid és Szikora Szandra lánya: Hanna
Éberli György István és Balogh Alexandra fia: Noel Zoltán
Balázs István és Gulyás Dalma Mira fia: Lázár
Bak Imre Zoltán és Burgermeister Bea lánya: Antónia Bejke
Házasságot kötöttek:
Duchony Levente és Englóner Dorina
Mezei Péter és Jancsovics Csenge
Elhaláloztak:
Vogel Jánosné sz. Valentin Stefánia (1933)
Kovács Attila István (1948)
Hollik István Ferencné sz. Dobránszky Margit (1925)
Ferenci András (1969)
Pribély Károly (1958)
Wiedermann László Lajos (1951)

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.
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Sport
Bringázzunk minél többen!
agyszámú biciklis érdeklődő jelenlétében avatták fel a Felsőmezőben azt a nehezített bringapályát, mely civil kezdeményezésre, önkormányzati és kormányzati támogatással valósult meg. Heinczinger Balázs polgármester kihangsúlyozta, hogy
ez is egészségügyi beruházás, hiszen aktív mozgásra buzdítja gyermekeinket, fiataljainkat, felnőttjeinket.
Burgermeister Balázs és felesége álmodta meg ezt a pályát, kapával, kaszával indította el ennek a kialakítását, majd a Cédrus egyesületen keresztül pályázati támogatáshoz jutottak és meg
tudták építeni ezt az akadályokkal nehezített, felnőttek számára is
kihívást jelentő pumpapályát. Az volt a cél, hogy egy olyan kerékpáros tanulópályát hozzanak létre, mely zöld környezetben van, könnyen belátható, a legkisebbeket is biztonsággal el lehet engedni, de
mégis kihívást jelentsen.
Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője kiemelte,
hogy óriási az igény mind a kerékpár utakra, mind az ilyen, vagy
ehhez hasonló, nehezített pályákra. A kormány eltökélt szándéka,
hogy mindkettőt fejlessze. Itt minden adottság megvan: vízi turizmus, kerékpáros, hegyi turizmus, gyönyörű környezet, hiszen egyre
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészségmegőrzésre, s ezt gyermekkorban kell elkezdeni. Nyilván nagyon népszerű lesz ez a pálya
is, hiszen a kerékpárút mellett van közvetlenül, de leginkább a nagymarosi gyermekek használhatják ki ennek lehetőségeit.
Révész Máriusz kormánybiztos elmondta, hogy a mai gyerekeket az okostelefonoknál nagyszerűbb élményekhez kell juttatni,
ezért kezdte el a kormány támogatni a futókörök, a bringaparkok,
a kerékpárutak építését, szorgalmazza a hegyi kerékpározást, turistaházak felújítását, újak építését. Nemrég tették le egy új híd alapkövét Ipolydamásdon, mely összeköti majdan a mi kerékpárutunkat a Duna balparti kerékpárútjával. Az a célunk, hogy Magyarország egy élhetőbb, egészségesebb, boldogabb ország legyen. Kutatások szerint, ha egy ember két és fél órát mozog egy héten,
akkor 4,2 évvel meghosszabbodik az egészségben eltöltött éveinek
a száma. Merem állítani, hogy ami turistaházak felújításának területén, az aktív turizmus, kerékpározás ügyében Magyarországon
történt, az példa nélküli Európában. Ebben valószínűleg az Európai
Unió országai közül mi tudjuk a leggyorsabb fejlődést felmutatni
zárta gondolatait Révész Máriusz, aki a mikrofonhoz szólította
Walter Tibort, Walter Attilának az édesapját. Megkérdezte,
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hogy mit jelent a profi kerékpársport szempontjából egy ilyen pálya
átadása?
Ez az alapja mindennek – válaszolta a sportember, hogy 6-8-10
éves korban ilyen pályákon megszerettessük a kerékpározást a gyermekeinkkel, megtaníttassuk a használatára, kezelésére, aztán el
lehet menni a hegyekbe. Ezek a pályák, az ilyen kezdeményezések
mind elősegítik azt, hogy a nagy számok törvénye alapján a kerékpár
minden szakágában élmezőnybe kerüljünk. Van még feladatunk!
Hadi Péter, a 21 éve működő Cédrus egyesület elnöke fontos
feladatának érzi, hogy felkaroljon minden olyan civil kezdeményezést, amely értéket teremt. Köszönjük a Burgermeister családnak,
hogy lelke és motorja volt ennek a kezdeményezésnek és most szalagot vághatunk ennek a példaértékű kezdeményezésnek a megvalósulásakor.
SzE.

Tájékoztatás
2021. szeptember 6-án kezdetét veszi a „Nagymaros, kerékpárút felújítása 13+480 – 14+690 közötti szakaszon” című PM_KEREKPARUT_2018/27 szerződés alapján pályázati forrásból megvalósuló kerékpárút felújítás. A kivitelezés várható időtartama 40 nap, mely
az időjárás függvényében változhat. Ezen időtartam alatt a kerékpáros forgalom terelő útvonalon zajlik, mely Észak->Dél irányban a 12.
sz. főút – Radnóti Miklós utca – Deák Ferenc utca – Mező utca – Rákóczi Ferenc utca – Magyar utca – 12. sz. főút, Dél->Észak irányban a
12. sz. főút – Magyar utca – Kossuth sor – Radnóti Miklós utca – 12. sz. főút. A terelő utat a kivitelező táblák kihelyezésével egyértelműsíti. A felújítás ideje alatt kérjük minden érintett szíves türelmét!
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Sport
Kajakos hírek
Júliusban folytatódtak a versenyek, elérkezett a legfontosabb, az Országos Bajnokság. Először a felnőttek mérették meg magukat és hozták az eredményeket, majd a fiatalok következtek a már jól ismert
sukorói pályán. Sajnos az időjárás nem volt túl kegyes a versenyzőkhöz, néhány futamot el kellett törölni, így néhányan nem tudtak szerepelni a bajnokságon saját hibájukon kívül. Voltak, akik csak tapasztalatot szereztek, mert a szigorú versenybírók kizárták a versenyből - ezekből lehet igazán sokat tanulni.
A legjobb eredményeink:

Masters Országos Bajnokság,
Balogh Anikó emlékverseny
2021.07.24-2021.07.25, Szolnok
K1 Férfi Masters 500 m 45-49:
5. Burgermeister József
K1 Férfi Masters 500 m 50-54:
5. Heincz Sándor
K2 Férfi Masters 500 m 50-54:
3. Heincz Sándor, Bárány László
K2 Férfi Szabadidős és Egyetemista 500m: 7. Bergmann Dániel, Döbrössy Gábor,
K1 Férfi Szabadidős és Egyetemi 200 m:
9. Bergmann Dániel
K2 Férfi Szabadidős és Egyetemista 200m: 6. Bergmann Dániel, Döbrössy Gábor,
K2 Férfi Masters 200 m 50-54:
6. Heincz Sándor, Cseke Gergely

Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság,
Kolonics György emlékverseny
2021.07.31-2021.08.01, Sukoró
MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m:
MK1 Női Gyermek U12 2000 m:
MK4 Férfi Gyermek U12 1000 m:

11. Kardos Olivér
5. Kardos Orsolya
4. Berezvai Soma, Kardos Olivér,
Kis Fülöp. Burgermeister Olivér
MK4 Férfi Gyermek U10-U11 1000 m: 8. Rimely Ders Ádám, Kis Lukács,
Nagy Boldizsár, Hadi Mátyás,
C2 Női Kölyök U13-U14 2000 m:
4. Révész Jázmin, Kruj Fruzsina,
K1 Férfi Kölyök U13. 2000m:
12. Drobilich Pál
PC2 Női Kölyök U13 2000 m:
3. Mozga Dorottya, Szabad Flóra,
6. Horváth-Arany Eszter, Lénárt Gabriella,
MK1 Női Kölyök U13 2000 m:
5. Gaszner Eszter
PC4 Vegyes Gyermek U12 500 m:
2. Solti Bendegúz,
Daróczy Lóránt, Prehoda Tamás, László Zsolt
MK2 Férfi Gyermek U11. 2000 m:
11. Burgermeister Olivér,
Ádám Krisztián
PC2 Férfi Gyermek U10-U12 2000 m: 13. Zoltai-Mauks Álmos, Solti Gergő
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Augusztus 21-én Dunakanyar Kupa néven a Dunakanyar egyesületeinek közös edzést tartottunk. A szabadidős futamok mellett közösen
ünnepeltük meg a nyári eseményeket és felmértük sportolóink állapotát a szezon végén. Ezen tíz könyékbeli egyesület vett részt. A felmérés
végén közös ebéddel tették emlékezetessé szakácsaink a napot. A nagyon finom gulyás és babgulyás visszaadta az energiát és vidáman zárult a nap.
Ez nem történhetett volna meg támogatóink és a szülők, barátok,
és az edzők segítsége nélkül, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Kiemelt támogatóink: Juli Zöldséges, Batki Trans Kft., Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő, ifjabb Schült Ferenc, Niegreisz Zsuzsanna, Cserenyecz
Antal, Sakura Cukrászda, Besjana Pékség, Svajlina Kata, Béci Szóda, Tibesz Húsbolt, a Krugel Exim Kft., Heininger Ádám, Burgermeister Balázs és Klambauer Ágnes, a hangosítást biztosító Horváth Dávid és Horváth-Arany Benedek valamint Nagymaros Város Önkormányzata.
A legkiemelkedőbb eredmények a következők voltak:
MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m:
K1 Női Serdülő U15 2000 m:

7. Kis Lukács
3. Berezvai Laura, 4. Péteri Rozina,
5. Kis Hanna
K1 Női Kölyök U13 2000 m:
1. Gaszner Eszter
MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m:
5. Kis Balázs Fülöp
MK1 Férfi Gyermek U11 2000 m:
9. Burgermeister Olivér
MK1 Női Kölyök U13 2000 m:
1. Kardos Orsolya
MK1 Törpe fiú 1000 m:
3. Burgermeister Bence 4. Döbrössy Tamás
K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 2000 m:
1. Burgermeister József,
3. Heincz Sándor
MK1 Női Gyermek U12 2000 m:
1. Kardos Orsolya
K1 Férfi Kölyök U13. 2000m:
4. Drobilich Pál
K1 Női Kölyök U14 2000 m:
1. Berezvai Laura,
2. Gaszner Eszter
K1 Férfi Kölyök U14 2000 m:
8. Siklósi Boldizsár
K1 Női Serdülő U16 2000 m:
2. Péteri Rozina
MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m:
9. Kis Fülöp
MC1 lány:
2. Bognár Flóra
MC1 férfi:
2. Solti Bendegúz, 3. Balázs Gergő
MC1 törpe:
1. Grécs Arnold 2. Czoch Botond, 3. Várnagy Viktor
MC2 törpe:
1. Zoltai-Mauks Zsombor-Balázs Bertalan
PC2:
1. Mozga Dorottya-Szabad Flóra
2. Horváth-Arany Eszter-Lénárt Gabriella

Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!
Nagymarosi s portegyesület

vezetősége

2021. szeptember – 9. szám

