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Csáki Tibor atya ün ne pi szent mi sé jé vel kez dő dött az idei au -
gusz tus 20-i me gem lé ke zés. Ho mi li á já ban töb bek kö zött arról be -
szélt, hogy te kin te tünk min dig a célra néz zen. Mi a cél? Isten ter vei
sze rint élni és ala kí ta ni, szeb bé és jobbá tenni azt a vi lá got, ami ben
élünk. Ez volt Szent Ist ván fe la da ta a maga ko rá ban és ez a mi fe la -
da tunk ma is. Meg lel ni ma gunk ban az el rej tett is te nar cot.

Ko szo rú zás sal foly ta tó dott az ün ne pi me gem lé ke zés. Rét -
vá ri Bence, a tér ség or szág gyű lé si kép vi se lő je és He inc zin ger
Ba lázs pol gár mes ter meg ko szo rúz ták a Mons ber ger téren álló
Szent Ist ván és Gi zel la szob rát. Ez után az ár nyas Fő té ren foly ta tó -
dott a me gem lé ke zés, az ün nep lő ket a fú vó sok ze né je fo gad ta.

A pol gár mes ter kö szön töt te a je len lé vő ket, pár gon do lat ban me gem -
lé ke zett a 25 évvel ez előt ti vá ros sá nyil vá ní tás ese mé nyé ről, fe le le ve -
ní tett nagy pa pá ja, He inc zin ger János, ak ko ri kép vi se lő ün ne pi be -
szé dé ből egy gon do la tot, mely ma sem ve szí tett ak tu a li tá sá ból: „a
város, ahol élünk, csak akkor lesz ott ho nunk, ha elfér a szí vünk ben.
Ne fél je tek! Ha zánk sor sát nem irá nyít hat ja az iz mu sok vál to zó kons -
tel lá ci ó ja, mert meg je löl te azt már Szent Ist ván fe le melt jobb ja, mikor
ma gas ba emel te a ke resz tet. Hi szem és val lom annak meg vál tó ere jét,
mert meg bűn hőd te már e nép a múl tat és jö ven dőt!”

Rét vá ri Bence be ve ze tő jé ben kö -
szö ne tet mon dott az egész ség ügy ben dol -
go zók nak, akik or szá go san és itt hely ben
is min dent meg tet tek azért, hogy ma sza -
ba don ün ne pel he tünk. Egész ség ü gyünk
helyt állt, kö szö net min den or vos nak,
ápo ló nak, szak dol go zó nak, ka to ná nak,
me gyei és or szá gos hi va ta lok nak. Egy
bajor ko los tor ban 1241-ben azt a mon da -
tot je gyez ték be, hogy Ma gyar or szá got a
ta tá rok 350 éves fen nál lá sa után meg -
sem mi sí tet ték. Talán nem ez volt az
egyet len olyan be jegy zés a vi lág tör té ne lem ben, ami kor va la kik azt
hit ték, hogy Ma gyar or szág nak vége. A ta tá ro kon túl, ko ráb bi ak ban
a be se nyők, utána pedig osz má nok, Habs bur gok, né me tek vagy
szov je tek egya ránt ki sze mel ték ma guk nak a Kár pát-me den cét, hogy
ők ala kít sa nak ál la mot a ma gya rok he lyett. 1100 év el telt, és az idő
min ket iga zolt, hi szen mi, ma gya rok to vább ra is a Kár pát-me den ce
ve ze tő nem ze te va gyunk. Ha Szent Ist ván lenéz ma Eu ró pá ra, akkor
rá sem ismer, hogy az ő Eu ró pá já hoz ké pest mi lyen hely zet ben va -
gyunk. De va ló szí nű leg Hu nya di se na gyon is mer ne rá arra az Eu ró -
pá ra, mely poszt-ke resz tény és poszt nem ze ti gon dol ko dá sa miatt a
ke resz tény szót már ki mon da ni sem meri. Nem csak Szent Ist ván ko -
rá ban, de ma aztán vég képp lenne mit tenni az eu ró pai ve ze tők nek.
Nem azzal kel le ne fog lal koz ni uk, hogy ki-ki a nem ze ti lo bo góját cse -
rél je le szi vár vá nyos lo bo gó ra, hanem valós gon dok kal kel le ne meg -
küz de ni ük. Me lyek ezek? Míg 2008-ban az Eu ró pai Unió adta a világ
GDP-jének a 25 szá za lé kát, ma már csak 18 szá za lé kát adja. Míg az
Unió adta a világ összes ipari hoz zá a dott ér té ké nek 25%-át ma már
csak 15%-át adja. Míg a világ 50 leg na gyobb cége közül 2001-ben ti -
zen négy volt eu ró pai, ma már csak hét. A világ tíz leg na gyobb pénz -
ü gyi köz pont já ból ma már egy sincs az Eu ró pai Unió ha tá ra in belül.
Ha meg néz zük a sza ba dal mi be je len té sek szá mát, akkor azt lát juk,

Augusztus 20. városunkban
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hogy 30 éve az Eu ró pai Uni ó ban hét szer annyi sza ba dal mi be je len -
tést tet tek, mint Kí ná ban. Ma Kí ná ban tesz nek 14-szer annyi sza ba -
dal mi be je len tést, mint amennyit mi itt Eu ró pá ban te szünk. Az el -
múlt 25 évben 20 olyan cég ala kult, amely nek az ér té ke ma a 100
mil li árd dol lárt meg ha lad ja. Ebből a 20 cég ből 9 ame ri kai, 8 kínai,
nulla eu ró pai. Az el múlt 30 esz ten dő ben az Egye sült Álla mok ha di -
ki a dá sa it 30 szá za lék kal, Kína 900 szá za lék kal nö vel te. Ehhez ké -
pest az Eu ró pai Unió ha di ki a dá sai nem nö ve ked tek. Ez is mu tat ja,
hogy Eu ró pá nak a de mog rá fi ai, ka to nai, pénz ü gyi, gaz da sá gi, po li ti -
kai ereje csök ken. Lenne valós fe la dat.

Ma is szem be me gyünk az árral, de tud nunk kell a tör té nel -
münk ből, hogy az idő min ket iga zolt. Ha egy or szág ennyi re si ke res,
hogy 1100 évig fenn ma radt, akkor az csak úgy volt le het sé ges, ha
min den év szá za dot meg nyer tünk. Ren ge teg sors csa pás ért min ket,
tán a leg na gyobb a 101 évvel ez előt ti Tri a non. Akkor is ha lál ra ítél tek
ben nün ket, tú lél tük és ma a Kár pát-me den ce leg na gyobb lé lek szá mú
nem ze te va gyunk. Ta nul nunk kell a ku dar ca ink ból és még egy szer
nem el kö vet ni! Biz to sak le he tünk abban, hogy sok kal több a si ke -
rünk, mint a ku dar cunk. Nem csak a tör té ne lem ben, de nap ja ink ban
is. Ha rá né zünk az olim pi ai érem táb lá zat ra, mi cso da gaz dag és nagy
or szá go kat ha gyunk ma gunk mö gött! Ha meg néz zük a Nobel-dí ja -
sok la kos sá ga rá nyos szá mát, a világ leg több or szá gát le hagy juk a tu -
do mány ban, mű vé szet ben és sport ban.  Ezek re büsz ké nek kell
lenni. A ma gyar állam szü le tés nap ján, Szent Ist ván ün ne pén igen is
min den ma gyar nak, éljen bár hol a vi lág ban, bár me lyik kon ti nen -

sen, egye nes ge rinc cel, fe le melt fej jel van joga járni, mert ne künk
van mire büsz ké nek len nünk. Isten él tes se Ma gyar or szá got! – zárta
gon do la ta it Rét vá ri Bence or szág gyű lé si kép vi se lőnk.

Ez után az idei év dí ja zott ja it, ki tün tett je it tap sol ta meg a város
ün nep lő kö zös sé ge. Dísz pol gá ri címet Hol lik né dr. Ren dessy
An na má ri á nak ado má nyoz ta ebben az évben a kép vi se lő-tes tü let.

A pol gár mes ter úr la u dá ci ó já ban töb bek kö zött el mond ta, hogy
az ün ne pelt az or vo si egye te met Summa cum laude mi nő sí tés sel vé -
gez te el, dr. Szi ge ti-Be ne dek Sán dor nyu gál lo mány ba vo nu lá sa,
1985 óta az egyik kör zet há zi or vo sa lett. Lel ki is me re tes or vo si mun -
ká ja mel lett lét re hoz ta a helyi ügye le ti rend szert, a helyi Ca ri tas cso -
port ve ze tő je ként fel ka rol ja az ele set te ket, me ga la pí tó ja a Céd rus
kul tu rá lis és sport egye sü let nek, fá rad ha tat lan tagja az egy ház -
kö zség nek. Négy gyer mek éde sany ja és hét unoka nagy ma má ja -
ként fel te het jük a kér dést: hon nan van mind ehhez ener gi á ja?
Lelke és mo tor ja Nagy ma ros nak, csak kö szö net tel és há lá val tar -
to zunk min dannyi an.

Pro Urbe díj ban ré sze sí tet te a város dr. Stuhl Aran kát, aki
negy ven éven ke resz tül, 1981-től gyó gyí tot ta a ma ro si és a kör nyék
gyer me ke it. Az utód ja, dr. Haj nal Ka ta lin mél ta tá sá ban ki e mel te,
hogy kez det ben gya log, majd ke rék pár ral járt a be te ge i hez, is mer te
a csa lá dok örö mét, bá na tát, szin te csa lád tag nak szá mí tott. A dok tor -
nő ked ves egyé ni sé gét, szak mai hoz zá ér té sét a mai fi a tal szü lők
gyer mek ként me gis mer het ték, de van egy ko ri pá ci en sei kö zött már
nagy ma ma is. Sú lyos be teg sé gé vel küzd ve is gyó gyí tott, s maga is
meggyó gyult min dannyi unk örö mé re.

Posz tu musz Pro Urbe díjat ado má nyo zott a város dr. Szi ge -
ti-Be ne dek Sán dor kör ze ti or vos nak, akire utód ja, dr. Ren dessy
An na má ria em lé ke zett. Rögös utat járt be a fel vi dé ki Ri ma szom bat -
ból Sán dor dok tor, ahon nan Tri a non után ki te le pí tet ték az öt gyer -
me kes ér tel mi sé gi csa lá dot, éve kig va gon la kók vol tak. Ebből a hely -
zet ből küz döt te magát vissza a csa lád, az öt gyer mek közül három
orvos, egy tanár lett, egy lány pedig tü dő baj ban fi a ta lon meg halt.
1942-ben szer zett or vo si dip lo mát, 1944-ben be so roz ták, ka to na or -
vos ként szol gált, majd „ju tal mul” három és fé l é ven ke resz tül egy
szi bé ri ai GULAG tá bor ban or vos ként dol go zott. Nagy ma ro son 1955-
től 1986-ig szol gál ta a ma ro si be te ge ket, gya log, ke rék pár ral, mo tor -
ke rék pár ral járta a falut. Éjjel-nap pal elér he tő volt. Po li hisz tor volt
a szó va ló di ér tel mé ben, hi szen bel gyó gyász szak má ja mel lett elis -
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mert bőr gyó gyász volt, ha kel lett, szü lést le ve ze tett, ha kel lett, se -
bész volt, fog or vos, ezek hez az akkor leg kor sze rűbb mű sze re ket
maga sze rez te be. Fon tos nak tar tot ta a me ge lő zést, szű ré se ket szer -
ve zett, a test moz gást, maga haj na lon ként úszott a Du ná ban, jó gá -
zott, így kezd te nem könnyű min den nap ja it. Sza ba di de jé ben ké pe -
ket fes tett, he ge dült, német nyel vű ver se ket ül te tett át ma gyar ra, sőt
maga is írt ver se ket. Fe le sé ge, Né meth Gab ri el la, Lu ci ka hű sé ges
társa, négy gyer me kük éde sany ja, asszisz ten se nagy sze re tet nek ör -
vend mind a mai napig, az idő seb bek pedig őszinte há lá val és elis -
me rés sel gon dol nak Szi ge ti dok tor ra.

Nagy ma ros If jú sá gá ért Ne ve lé si-Ok ta tá si Szak mai díj -
ban ré sze sült Oláh Nor bert. Hor váth Dávid ki e mel te, hogy szak -
mai, em be ri hoz zá ál lá sa ki vív ta mind a nö ven dé kei, mind a szü lők
sze re te tét. Egy év ti ze de a sem mi ből, szü lői és ala pít vá nyi tá mo ga -
tás ból vá sá rol ták a nem olcsó hang sze re ket és épí tet ték fel a mos ta -
ni ka ma ra ze ne kart, mely nek tag jai mai és egy ko ri nö ven dé kek az
apró al só ta go za tos tól a fel nőtt ko rú ig. Ze nél tek már a Duna Pa lo tá -
ban, a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban, a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban, a
Pesti Vi ga dó ban, fel lé pé se ik nek se szeri, se száma. Az utak meg szer -
ve zé se, a hang sze rek szál lí tá sa nem kevés lo gisz ti kai fe la da tot je -
lent, mely ben ren ge teg se gít sé get és tá mo ga tást kap a hálás szü lők től.
Számos növendéke kon zer va tó ri um ban foly tat ja ta nul má nya i t. Maga
is zenél a zug lói Szent Ist ván Fil har mo ni ku sok szim fo ni kus ze ne ka -
rá ban. Min den nagy ma ro si ren dez vény ál lan dó fel lé pői az ütő sök,
vá ro sunk büsz ke sé gei.

Nagy ma ros If jú sá gá ért ki tün te tést ve he tett át Me li sek
Máté, a Nagy ma ro si 950. számú Szent Gel lért püs pök cser kész csa -
pat pa rancs no ka. Három év alatt, míg ve zet te a csa pa tot, több mint
90 nagy ma ro si fi a ta lért volt fe le lős, le gyen szó az őrs gyű lé sek ről,
hét vé gi prog ra mok ról vagy a tá bo rok ról, me lyek nek ál ta lá ban ő
volt az egyik fő szer ve ző je. Máté nem csak a vá ro sunk ban, hanem
Buda és Pest Me gyei Ve ze tő kép zők ben is ak tí van jelen van, 5 évig
volt az Őrsve ze tő kép ző ben ki kép ző és szin tén pa rancs nok. Máté szá -
má ra a cser ké szet nem csak hobbi, hanem annál sok kal több, egy
élet for ma. Mind azt, amit ő ka pott igyek szik vissza ad ni a nagy ma ro si
gyer me kek nek, fi a ta lok nak, hogy nekik is le ga lább annyi ra él mény -
dús fi a tal ko ruk le hes sen, mint neki volt.

Az ün nep ség al kal mat adott arra is, hogy meg kö szön jük az
egész ség ü gyi dol go zók nak és azon in téz mé nyek odaadó munkáját,
akik a ko ro na ví rus jár vány alatt ta nú sí tott lel ki is me re tes
munkájukkal se gí tet ték a város mű kö dé sét, a la kos ság el lá tá sát.

Elis me rő ok le ve let ka pott: Hol lik né Dr. Ren dessy An na má -
ria, Dr. Zom bory Klára, Dr. Haj nal Ka ta lin, Ma u rer Já nos né,
Ember Jó zsef né, Járik Zol tán né, Er dő si né Tóth Mária, a Nagy -
ma ro si Kit ten ber ger Kál mán Álta lá nos Is ko la és Alap fo kú
Mű vé sze ti Is ko la, a Nagy ma ro si Nap kö zi Ott ho nos Óvoda, a
Mo soly Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat, a Gon do zá si Köz -
pont (mely idén ün nep li me ga la ku lá sá nak 50 éves év for du ló -
ját), a Má tyás Étkez de és a Nagy ma ro si Pol gár mes te ri Hi va tal.

Min den dí ja zott nak szív ből gra tu lá lunk!
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Nagymaroson alkotók tárlata 
Az augusztus 20-i eseménysorozat bevezetőjeként már a 22. alka-

lommal nyílt kiállítás a művelődési házban. Mindig érdekesek a kiállítá-
sok, mert figyelemmel kísérhetjük az egyes alkotók gyakorlatának vál-
tozásait, 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 meg-
nyilvánulás közös eleme az a motiváció, amely által fontosnak tartjuk
talentumunknak megfelelően elmondani valamit a megtapasztalt vilá-
gról. – 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.

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 ünnepel-
hetjük Nagymaros újbóli várossá nyilvánításának 25 éves évfordulóját.

A Szent István Napi Borünnep három napja alatt 18 borászat
képviseltette magát számos gasztronómiai különlegességgel és vehet-
tünk 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, Maros-
Span 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!

BORÜNNEP
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 érettsé-
gizett, a mostani és egykori növendékekből álló zenekar klassziku-
sokat, népzenei feldolgozásokat, amerikai jazzt, filmzenéket és
modern slágereket játszott a nagyszámú érdeklődőnek. Üde szín-
foltja 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.

Zenei kínálat
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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.

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

A szent imre téri kereszt
A Szent Imre téren álló

kereszt puha mészkőből ké -
szült, fém korpusszal. A mélyen
vallásos Emmer család állít-
tatta. 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
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„Amikor improvizálok az nem pusztán ebből a tér-
időből 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 álta-
la 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 nagy-
on 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 gen-
eráció 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
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 áhítat-
tal 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

Katolikus hírek
Szep tem ber 29-én, szer dán 18 órai kez det tel Dr. Pécsi Rita

elő a dá sát hall gat hat ják meg az ér dek lő dők a kö zös sé gi ház ban. A
havi rend sze res ség gel ter ve zett elő a dás so ro zat ban szü lők nek,
nagy szü lők nek, ne ve lők -
nek ad tu do má nyo san me ga -
la po zott elem zé se ket és gya -
kor la ti jó ta ná cso kat a Kár -
pát-me den ce-szer te is mert
ne ve lés ku ta tó. A mos ta ni
elő a dás té má ja: Fej leszt
vagy rom bol? – az okos
esz kö zök fej lesz tő hasz ná -
la tá ra sze ret né rá vi lá gí ta -
ni a fi gyel met. Min den ér -
dek lő dőt sze re tet tel vá -
runk, az elő a dás után a ku -
ta tó köny ve it meg vá sá rol -
hat ják.

VII. Adyton Műhely és szabad zene fesztivál
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A városi rangtól a jövő felé

Kisbíró
A Sigil Ga lé ri á ban az ünnep dél utánján Mu rá nyi Zol tán nyi tot ta
meg azt a ki ál lí tást, me lyet maga ál lí tott össze Nagy ma ros fej lesz té -
sé nek 25 éve a vá ro si rang tól a jövő felé cím mel.

Nagy ma ros új ko ri vá ro si rang ját 1996-ban nyer te el, de ez a tör té net
jóval ré geb bi, mint ne gyed év szá zad, kö zép ko ri idők be mutat vissza,
vá ro si múl tunk majd 700 éves. A har mo ni ku san és foly to no san fej -
lő dő kis vá ros létét a há bo rú utáni évek ben több be a vat ko zás bom -
lasz tot ta, de me ga kasz ta ni még a Bős - Nagy ma ros víz erő mű be ru há -
zás sem tudta. A rend szer vál tás kor ne he zen in du ló ön kor mány za ti -
ság ki sebb le he tő sé gei va la hol a vá ros sá ava tás kör nyé kén kap tak
len dü le tet, de iga zán a 2000-es évek ele jén nyílt meg az út Nagy ma -
ros szá má ra is.
A ki ál lí tás a 25 év fej lesz té se it is mer te ti, közel sem mutat be min den
épí tést, vagy tár sa dal mi ese ményt, de a ter ve zet ten zajló, cik lu so -
kon átí ve lő fej lesz tés nek lát vá nyos ke reszt met sze tét adja.
A me gem lé ke zés ki vá ló al ka lom arra, hogy me gáll junk és vissza te -
kint sünk, büsz kék le gyünk ér té ke ink re és arra, hogy Nagy ma ros vá -
ro si rang ját vissza kap ta és egy út tal a jö vő ben is meg te gyünk min -
dent, hogy erre méltó is ma rad jon – áll a ki ál lí tás le ge le jén.
Mu rá nyi Zol tán, – aki 22 éven át lelke és mo tor ja volt a fej lesz té sek -
nek az ön kor mány zat nál – ve tí tett képes elő a dás ban fog lal ta össze
a vá ros sá nyil vá ní tás óta ter ve zett és meg va ló sult épí té sze ti pro jek -
te ket. Az első rész ben Nagy ma ros 1324-től, az első vá ros sá nyil vá ní -
tá sá tól az 1996-ig el telt idő sza kot te kin tet te át. A te le pü lés le gú jabb
kori, leg na gyobb ka taszt ró fá ja ként ér té kel te a Bős-Nagy ma ros víz -
lép cső, erőmű me gé pí té sé nek ter vét, mely az öt ve nes évek től be ár -
nyé kol ta sor sun kat. A gyü mölcs ter mesz tő, tu riz mus ra épülő, pá rat -
lan ter mé sze ti szép sé gű te le pü lés „hí vó sza vai” a gát, az erőmű, la kó -
te lep vol tak, majd az épít ke zés le ál lí tá sá val csak a sebek ma rad tak.

Ebből a mély gö dör ből kel lett
Nagy ma ros nak ki mász nia, ami
egy be e sett a rend szer vál tás idő -
sza ká val. A ho gyan to vább ki hí -
vás ra a má so dik cik lus ban Zol -
tai Mi hály pol gár mes ter sé ge
ide jén szü le tett a vá lasz: sze rez -
zük vissza vá ro si ran gun kat!
Az első öt évben el ső sor ban inf -
rast ruk tu rá lis fej lesz té sek tör -
tén tek, gáz-, te le fon há ló zat,
kerék párút, 12-es út fej lesz té se,
a Sza ma ras re kul ti vá ci ó ja. 2001-
től in dul tak olyan pá lyá za ti le -
he tő ségek, amelyek nek ke re té -
ben me gú jult a Mons ber ger tér,
el tűnt az elekt ro mos há ló zat,
dísz vi lá gítást, ut ca bú to rokat telepítettek, majd a Szent Imre tér és a
Főtér fe lú jí tá sa kö vet ke zett. Fő te rünk for má ja egye dül ál ló, a két
gesz te nye sor lomb ko ro ná ja bol to zat ként borul a térre, ren dez vé -
nyek, piac tar tá sá ra ide á lis. Duna fe lő li ré szé re ke rült az Or szág zász -
ló. Ezután a Rá kóc zi út és a 12-es út és a a Ma gyar utca fe lú jí tá sa kö -
vet ke zett. A leg fon to sabb feladat ott a Fe hér hegy ről le zú du ló csa pa -
dék víz el ve ze té se volt, meg szé pült ez után a fel szín is egész en a Du -
ná ig. Idén fe je ző dött be a Rá kóc zi út fe lú jí tá sa, mely nek ter vei már
1997-ben el ké szül tek… Né hány ön kor mány za ti tu laj do nú in gat lan is
me gú jult, mint a könyv tár, a Sigil, két óvoda, de ezen a téren van
még te en dő. Víz ből is ki ju tott bőven, hol a hegy felől, hol a Du ná ból,
2002, 2006, 2013, min den ki em lék szik rá!
Azt gon do lom, hogy a vá ros sá válás ha jó já ra Nagy ma ros föl szállt, a
hajó me gállt már né hány ál lo más nál, de még nem ért a vég cél já hoz.
Kí vá nom a mos ta ni ve ze tők nek, hogy ezt a hajót kor má nyoz zák to -
vább, úgy, hogy jus son el to váb bi ál lo má sok hoz, amelyek le ga lább
ha son ló ered ményeket hoznek – zárta a na gyon han gu la tos, saját él -
mé nyek kel, anek do ták kal meg tűz delt elő a dá sát Mu rá nyi Zol tán.

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 nyit-

vatartási időben, személyesen a SIGIL-ben.
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Piac

Értesítem városunk kedves lakosait, hogy az
INGYENES ORVOSI LÁTÁSVIZSGÁLAT továbbra is

rendelkezésükre áll az újságban, az üzletben
(Király utca 6.), Manyi boltjában, az orvosi

rendelőben, Kismaroson a gyógyszertárban 
meghirdetett időpontban.

Napfényre sötétedő lencsékből 20%, keretekből 50% ked-
vezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint

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

Megérkeztek az ELDORADO 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.

Lehet a jó pél dát kö vet ni!
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 virá-
gozza 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.
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civil szféra Lámpás

Szeptemberben újra kampányt hirdetünk nagymarosi macskák
és kutyák  ivartalanítására, valamint a macskák veszettség elleni
oltására. A kampány során az alapítvány átvállalja a műtétek költ-
ségeinek 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 Nőstény macska 7 000 Ft
Kandúr   macska 3500 Ft
Szuka kutya 14500 Ft
Szuka kutya 20 kg felett 17 000 Ft
Kan kutya 9500 Ft
Kan kutya 20 kg felett 13 000 Ft

OLTÁS Macska veszettség 3 000 Ft  

A műtéteket Nagymaroson, a
Radnóti u. 1. szám alatt lévő
Kutyakanyar Állatorvosi Rende -
lő ben végzik. Tel.: 06-20-468-2846

Jelentkezési lapok talál-
hatóak:  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

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

Állatvédő sorok
2021. ŐSZI AKCIÓ

A Máté Állatvédelmi Alapítvány új telefonszáma:
+3630 125 0296
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Lámpás civil szféra

Ana lóg Kert „Együtt lét Fesz ti vál” 2021

Beer Mik lós nyu gal ma zott püs pök a kö vet ke ző gon do la tok kal
in dí tot ta az immár má so dik al ka lom mal meg ren de zett nagy -
ma ro si prog ram so ro za tun kat: „Azért gyűl tünk itt össze,

hogy is mer ked jünk, be szél ges sünk egy más sal, és a mű vé sze tek által
gaz da god jon a szí vünk és lel künk. A pár be széd re azért is szük sé -
günk van, mert sen ki nek sincs ki zá ró la gos iga zsá ga. Oda kell fi gyel -
nünk a töb bi ek re, mert az ő élet út juk me gis me ré sé vel a mi vi lág lá -
tá sunk is szé le sed het. Az írás tu dók nak pedig az a fe le lős sé ge, hogy
az Úris ten által rájuk ru há zott te het sé get fe le lő sen vi sel jék – az ál ta -
la lét re ho zott kin cse ket me gosszák.”

Há zi gaz dá ink, Raj ner Mik lós és Mária cso dá la tos kert je adta
az öt le tet, és ta valy fo gal ma zó dott meg ben nük, hogy szí ve sen ki nyit -
nák a ka pu i t a nyílt szív vel ér ke zők szá má ra egy hét vé ge ere jé ig.
Össze hív tak egy tettrekész csa pa tot, akik kel kö zö sen kezd tek gon dol -
kod ni arról, hogy mi lyen ér té ke ke ket, al ko tá so kat sze ret né nek me -
gosz ta ni. Az akkor „Szi nesz té zia” té má ban meg ren de zett össz mű vé -
sze ti fesz ti vál erős lel ki sé ge be von zot ta az ér dek lő dő ket, így idén is
úgy dön tött a már össze szo kott tár sa ság, hogy együtt halad to vább.

Idén az „Együtt lét” szel le mi sé gé ben több olyan prog ra mot is

szer vez tünk, ame lyen min den itt élő mű vész meg nyi lat koz ha tott,
füg get le nül attól, hogy mennyi ideje él itt. Em lé ke ze tes re si ke rült
pél dá ul a Nagy ma ro si Fér fi kar együtt ze né lé se a fi a ta lok ból álló
Aznap pro jekt tel. Győrffy Ákos író a helyi tör té ne lem és csa lád ja
sor sá nak össze fo nó dá sá ról me sélt, szö veg rész le te it a Du na ka nyar -
kult Egye sü let adta elő. Végh At ti la a ben nünk élő Bör zsöny be ve -
ze tett ter mé szet film jé vel. Az al ko nyat ban „A ma da rak ér ke zé se” tán -
cos elő a dás, ipar mű vé szi jel me zek kel Dobay Márti tár su la tá nak
pro duk ci ó ja ej tet te ámu lat ba a kö zön sé get. Kép ző mű vé sze ink is
újabb cso dák kal va rá zsol tak el, ki ál lí tot tak: Bá lint Zsom bor, Für -

jes Dóra, Ka u bek Péter, Ket tős Tamás, Köb litz Bir git, Né -
meth Zol tán Pál, Szé csi And rás és Szé ke lyi Kati. A gye re kek
együtt al kot hat tak mo no tí pi á kat szü le ik kel, majd sokan ma rad tak
kö zü lük még az Ara nyal ma páros kon cert jén is. A sort Baj dá zó és a
Ka nyar ma együt te sek fel lé pé se kö vet te. Szé csi And rás per for -
man sza az elen ge dés ről szólt, de a tűzbe ve tett fa szob ra it végül ki -
men tet ték…

Utol só nap Döb rössy Mi hály né Va len tin Krisz ta köny ve i -
vel is mer ked tünk, majd a ven dé gek kel vá ros né ző sé tá ra in dul tunk.
Itt a gya kor lat ban is meg va ló sult a fesz ti vál üze ne te, min den ki me gosz -
tot ta a saját is me re tét, hogy ebből egy közös tudás áll jon össze. Terv -
be vet tük, hogy össze ál lít juk Nagy ma ros kul tu rá lis tér ké pét, év köz -
ben is foly tat va a ta lál ko zá so kat és ter mé sze te sen jövő nyá ron is
meg tölt jük lel ki ség gel az Ana lóg Ker tet!
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Lámpás

Az augusztusi kiállításokon rendszeresen találkozunk egy festő-
vel, 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.

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 hétköz-
napokat” 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 unal-
massá, 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 pro-
fesszor 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

A majdnem nagymarosi festő: Gulyás László
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Sport

Nagy szá mú bi cik lis ér dek lő dő je len lé té ben avat ták fel a Fel ső -
me ző ben azt a ne he zí tett brin ga pá lyát, mely civil kez de mé -
nye zés re, ön kor mány za ti és kor mány za ti tá mo ga tás sal va ló -

sult meg. He inc zin ger Ba lázs pol gár mes ter ki hang sú lyoz ta, hogy
ez is egész ség ü gyi be ru há zás, hi szen aktív moz gás ra buz dít ja gyer -
me ke in ket, fi a tal ja in kat, fel nőtt je in ket.

Bur ger me is ter Ba lázs és fe le sé ge ál mod ta meg ezt a pá -
lyát, ka pá val, ka szá val in dí tot ta el ennek a ki a la kí tá sát, majd a Céd -
rus egye sü let en ke resz tül pá lyá za ti tá mo ga tás hoz ju tot tak és meg
tud ták épí te ni ezt az aka dá lyok kal ne he zí tett, fel nőt tek szá má ra is
ki hí vást je len tő pum pa pá lyát. Az volt a cél, hogy egy olyan ke rék pá -
ros ta nu ló pá lyát hoz za nak létre, mely zöld kör nye zet ben van, kön-
nyen be lát ha tó, a leg ki seb be ket is biz ton ság gal el lehet en ged ni, de
mégis ki hí vást je lent sen.

Rét vá ri Bence, a tér ség or szág gyű lé si kép vi se lő je ki e mel te,
hogy óri á si az igény mind a ke rék pár utak ra, mind az ilyen, vagy
ehhez ha son ló, ne he zí tett pá lyák ra. A kor mány el tö kélt szán dé ka,
hogy mind ket tőt fej lessze. Itt min den adott ság meg van: vízi tu riz -
mus, ke rék pá ros, hegyi tu riz mus, gyö nyö rű kör nye zet, hi szen egyre
na gyobb hang súlyt kell fek tet ni az egész ség me gőr zés re, s ezt gyer -
mek kor ban kell el kez de ni. Nyil ván na gyon nép sze rű lesz ez a pálya
is, hi szen a ke rék pá rút mel lett van köz vet le nül, de le gin kább a nagy -
ma ro si gyer me kek hasz nál hat ják ki ennek le he tő sé ge it.

Ré vész Má ri usz kor mány biz tos el mond ta, hogy a mai gye re -
ke ket az okos te le fo nok nál nagy sze rűbb él mé nyek hez kell jut tat ni,
ezért kezd te el a kor mány tá mo gat ni a fu tó kö rök, a brin ga par kok,
a ke rék pá ru tak épí té sét, szor gal maz za a hegyi ke rék pá ro zást, tu ris -
ta há zak fe lú jí tá sát, újak épí té sét. Nem rég tették le egy új híd alap-
kövét Ipoly da más don, mely össze köt i majdan a mi ke rék pá ru -
tunkat a  Duna balparti ke rék pá rútjával.  Az a cé lunk, hogy Ma gyar -
or szág egy él he tőbb, egész sé ge sebb, bol do gabb or szág le gyen. Ku -
ta tá sok sze rint, ha egy ember két és fél órát mozog egy héten,
akkor 4,2 évvel meg hosszab bo dik az egész ség ben el töl tött éve i nek
a száma. Merem ál lí ta ni, hogy ami tu ris ta há zak fe lú jí tá sá nak te rü -
le tén, az aktív tu riz mus, ke rék pá ro zás ügyé ben Ma gyar or szá gon
tör tént, az példa nél kü li Eu ró pá ban. Ebben va ló szí nű leg az Eu ró pai
Unió or szá gai közül mi tud juk a leggyor sabb fej lő dést fel mu tat ni
zárta gon do la ta it Ré vész Má ri usz, aki a mik ro fon hoz szó lí tot ta
Wal ter Ti bort, Wal ter At ti lá nak az éde sap ját. Meg kér dez te,

hogy mit je lent a profi ke rék pársport szem pont já ból egy ilyen pálya
áta dá sa?

Ez az alap ja min den nek – vá la szol ta a sport em ber, hogy 6-8-10
éves kor ban ilyen pá lyá kon meg sze ret tes sük a ke rék pá ro zást a gyer -
me ke ink kel, meg ta nít tas suk a hasz ná la tá ra, ke ze lé sé re, aztán el
lehet menni a he gyek be. Ezek a pá lyák, az ilyen kez de mé nye zé sek
mind elő se gí tik azt, hogy a nagy szá mok tör vé nye alap ján a ke rék pár
min den sza ká gá ban él me zőny be ke rül jünk. Van még fe la da tunk! 

Hadi Péter, a 21 éve mű kö dő Céd rus egye sü let el nö ke fon tos
fe la da tá nak érzi, hogy fel ka rol jon min den olyan civil kez de mé nye -
zést, amely ér té ket te remt. Kö szön jük a Bur ger me is ter csa lád nak,
hogy lelke és mo tor ja volt ennek a kez de mé nye zés nek és most sza -
la got vág ha tunk ennek a pél da ér té kű kez de mé nye zés nek a meg va -
ló su lá sa kor.        SzE.

Tájékoztatás
2021. szep tem ber 6-án kez de tét veszi a „Nagy ma ros, ke rék pá rút fe lú jí tá sa 13+480 – 14+690 kö zöt ti sza ka szon” című PM_KEREK-

PARUT_2018/27 szer ző dés alap ján pá lyá za ti for rás ból meg va ló su ló ke rék pá rút fe lú jí tás. A ki vi te le zés vár ha tó idő tar ta ma 40 nap, mely
az idő já rás függ vé nyé ben vál toz hat. Ezen idő tar tam alatt a ke rék pá ros for ga lom te re lő út vo na lon zaj lik, mely Észak->Dél irány ban a 12.
sz. főút – Rad nó ti Mik lós utca – Deák Fe renc utca – Mező utca – Rá kóc zi Fe renc utca – Ma gyar utca – 12. sz. főút, Dél->Észak irány ban a
12. sz. főút – Ma gyar utca – Kos suth sor – Rad nó ti Mik lós utca – 12. sz. főút. A te re lő utat a ki vi te le ző táb lák ki he lye zé sé vel egy értel mű -
sí ti. A fe lú jí tás ideje alatt kér jük min den érin tett szí ves tü rel mét!

Bringázzunk minél többen!
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Kajakos hírek
Jú li us ban foly ta tód tak a ver se nyek, elér ke zett a leg fon to sabb, az Or -
szá gos Baj nok ság. Elő ször a fel nőt tek mé ret ték meg ma gu kat és hoz -
ták az ered mé nye ket, majd a fi a ta lok kö vet kez tek a már jól is mert
su ko rói pá lyán. Saj nos az idő já rás nem volt túl ke gyes a ver seny zők -
höz, né hány fu ta mot el kel lett tö röl ni, így né há nyan nem tud tak sze -
re pel ni a baj nok sá gon saját hi bá ju kon kívül. Vol tak, akik csak ta -
pasz ta la tot sze rez tek, mert a szi go rú ver seny bí rók ki zár ták a ver -
seny ből - ezek ből lehet iga zán sokat ta nul ni.
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: 11. Kardos Olivér
MK1 Női Gyermek U12 2000 m: 5. Kardos Orsolya
MK4 Férfi Gyermek U12 1000 m: 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  

Au gusz tus 21-én Du na ka nyar Kupa néven a Du na ka nyar egye sü le -
te i nek közös ed zést tar tot tunk. A sza bad idős fu ta mok mel lett kö zö sen
ün ne pel tük meg a nyári ese mé nye ket és fel mér tük spor to ló ink ál la po -
tát a sze zon végén. Ezen tíz kö nyék be li egye sü let vett részt. A fel mé rés
végén közös ebéd del tet ték em lé ke ze tes sé sza ká csa ink a napot. A na -
gyon finom gu lyás és bab gu lyás vissza ad ta az ener gi át és vi dá man zá -
rult a nap.

Ez nem tör tén he tett volna meg tá mo ga tó ink és a szü lők, ba rá tok,
és az edzők se gít sé ge nél kül, amit ez úton is na gyon szé pen kö szö nünk!
Ki e melt tá mo ga tó ink: Juli Zöld sé ges, Batki Trans Kft., Ku tya ka nyar Álla -
tor vo si Ren de lő, if jabb Schült Fe renc, Ni eg re isz Zsu zsan na, Cse re nyecz
Antal, Sa ku ra Cuk rász da, Bes ja na Pék ség, Svaj li na Kata, Béci Szóda, Ti -
besz Hús bolt, a Kru gel Exim Kft., He i nin ger Ádám, Bur ger me is ter Ba -
lázs és Klam ba u er Ágnes, a han go sí tást biz to sí tó Hor váth Dávid és Hor -
váth-Arany Be ne dek va la mint Nagy ma ros Város Önkor mány za ta.
A legkiemelkedőbb eredmények a következők voltak:
MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m: 7. Kis Lukács
K1 Női Serdülő U15 2000 m: 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 sportegyesület vezetősége
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