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POLGÁRVÁROS KIRÁLYI PANORÁMÁVAL

Nagymaros Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja
TARTALOM
• Kittenberger
Napok

Nagymaros várossá nyilvánításának 25 éves évfordulója alkalmából 17 órakor az Országzászlónál időkapszulát helyezünk el, azt
követően a művelődési házban ünnepi beszéd és a Nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános Iskola nyolcadikos tanulóinak
előadása következik. Ezután az ’56-os emlékműnél koszorúzással
és mécsesgyújtással emlékezünk a forradalom mártírjaira.
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Főtér
Kittenberger nap
Az idén szeptember 18-án emlékeztünk meg városunk világhírű polgárára, Kittenberger Kálmánra trófea kiállítással, vadfőző versennyel, lakóháza meglátogatásával.
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Főtér

közérdekű hírek
Az ünnepi megemlékezésen Heinczinger Balázs, Nagymaros polgár mestere köszöntötte a
megjelent vendégeket:
Pesti Imrét, a Fidesz országgyűlési képviselőjét,
Kiss Lászlót, az Ipoly
Erdő Zrt. vezérigazgatóját,
Nagy Lászlót, az Ifjúsági
Szállásszövetség társelnökét, Kovács Istvánt, Dr.
Kemény Dénest és a
Léva városából érkezett
vendégeket, hiszen Kittenberger lévai születésű és
az ő személye köti össze a
két várost. Kittenberger
Kálmán munkája, élete nagyon sokunknak példa.
Nagymaroson köztér, utca és az iskolánk is az ő nevét viseli.
Szokták mondani, hogy akire emlékeznek, az sosem hal meg.
Mivel minden évben emlékezünk az ő munkásságára, tanulni is szeretnénk tőle: kitartást és alázatot, a természet szenvedélyes szeretetét.
Az idei nyarat ezzel az emléknappal zárjuk, a koszorúzás után a művelődési házban a trófea kiállítás megnyitója volt, egész nap látogatható
volt a Kittenberger ház, ahol élt. A vadfőző versenyen született ételekért köszönettel tartozunk az Ipolyerdőnek és a szakácsoknak.
A vadászat mint kultúra az elsők között jelent meg az emberiség
történelmében - kezdte ünnepi beszédét Pesti Imre. Örömmel és
szívesen beszélek Kittenberger Kálmánról, hiszen nagyapám is szenvedélyes vadász volt és a családi legenda őrzi, hogy a nagy vadász,
Afrika szerelmese többször megfordult nagyapáméknál.
Éppen 140 éve született a Felvidéken, Léván. Nagyon nehéz körülmények között élte fiatalkorát. Azt
követően aztán a szerencse úgy hozta,
hogy egy bácskai földbirtokos segítségével Afrikába került, beleszeretett
ebbe a földrészbe és több alkalommal
mintegy 16 évet töltött ott, közben kitanulta a preparátori szakmát is.
Azt szokták mondani, hogy akit a
szavanna szellője, illata megcsapott,
az sose tud szabadulni Afrikától. Vele
is ez történhetett, hiszen nemcsak élvezte a vadászatot, hanem nagyon komoly gyűjtőmunkát végzett. Mintegy
60 ezer trófea és egyéb értékes gyűjtemény került Magyarországra általa, Af-

rikában számos tudományos eredmény köthető a nevéhez. Végigjárta Teleki útját, megfordult Belga Kongótól kezdve Tanzánián keresztül Kenyában és számos közép-afrikai országban. A Nimród újság
szerkesztője 1920-tól '48-ig. Életreszóló barátság fűzte Fekete Istvánhoz, természet- és vadászat szeretetük kötötte össze őket. Mindket-

tőjük életművére ez a barátság inspirálólag hatott. A sors úgy hozta,
hogy 1956-ban az a gyűjtemény, amelyet ő Magyarországra hozott
Afrikából sajnos a Nemzeti Múzeumban nagyrészben megsemmisült, de végül is maradandót tudott alkotni a könyvei révén, a tudomány terén és azzal az életpályával, amit maga mögött hagyott.
Kittenberger Kálmán hozzájárult ahhoz, hogy a vadászati kultúra, a magyar tudomány ezen ága is a világ élvonalában legyen. Legyünk büszkék erre, legyünk büszkék tudósainkra és legyünk büszkék azokra a magyar vadászokra, akik letették a kézjegyüket és a
nyomukat a világban, természetszeretetre tanítottak bennünket, és
olyan élményt nyújtanak ma is írásaikban, amelyen boldogan nőhet
föl a mai fiatalság - zárta beszédét Pesti Imre.

Nagymaros - www.nagymaros.hu

A vadászati világkiállítás megrendelésére, a Takarékbank támogatásával tévéfilm készült Kittenberger Kálmán életéről. A címszerepben Bodrogi Gyula. A filmet
október 10-én a Duna Televízió mutatja be, október 11-én
pedig az Uránia Nemzeti Filmszínáz is műsorára tűzi.
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Főtér

közérdekű hírek

Október 6. – megint egy nemzeti gyásznap
„A legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben.
Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek,
ha az ember fölöttük ellovagol.” (I. Ferenc József üzenete
Haynaunak)
Az aradi 13 vértanú nevét régen meg kellett tanulni az iskolában. Manapság fontos dolgok felejtődnek a történelemből, ugyanakkor lényeges és szomorú eseményeket nem árt körbe járni. A méltán
sokat emlegetett 13 vértanú szimbólummá vált, ugyanakkor nem
köztudott, hogy a Habsburg hóhér kb. 150 hazafit végeztetett ki.
Nem is beszélve az 1500-2000 emberről, akiket a vendégszerető
osztrákok különféle börtönökben tartottak évekig.
Az ifjú, nem túl tapasztalt és nem túl okos Ferenc Józsefet
könnyű volt táncba vinni. Elfogadta Haynaut, sőt rábízta a megtorlást. Ki volt ez a Haynau?
Jacob Julius von Haynaut katonái Habsburg tigrisnek, a magyarok aradi hóhérnak másutt csak bresciai hiénának, vagy véreskezű
hóhérnak nevezték. 1848-ban Itáliában is szabadságharc tört ki az osztrákok ellen, amely az olasz forradalmárok vereségével végződött 1849.
március 23-án. Ezen a napon azonban lázadás tört ki Bresciában,
amelynek leverésével Haynaut bízták meg. A hősies ellenállókat 10
nap alatt sikerült legyőzni – a bosszú látványos volt. Minden katonát, még a sebesülteket is legyilkoltatta, az együttműködő nőket
megkorbácsoltatta, a várost felgyújttatta és közel 1000 embert lemészároltatott. A megkorbácsoltak sebeibe ecetet önttetett, majd a
polgárokkal fizettette meg az ecet árát.
Ezután vetették be a tábornokot a magyar szabadságharc ellen.
Nem nyerte volna meg a háborút, ha nem jön orosz segítség… A töb-

bit tudjuk, augusztus 13-án Görgei letette a fegyvert az oroszok előtt.
Augusztus nem sok jót hozott nekünk… És jött a megtorlás: 120 halálos
ítélet született, de ennél több áldozat lehetett, mert voltak, akik bíróság
elé sem kerültek. Több tízezer honvédet soroztak be a császári seregbe,
akik hosszú évekig nem jöhettek haza, ha egyáltalán megélték.
A rémuralom 1850. július 8-ig tartott, utána jött a nem sokkal
jobb Bach-korszak, de ez már egy másik történet.
Ajánlott irodalom a Monarchia kedvelőinek: Győry Dezső: Sorsvirág – izgalmas regény a szabadságharcosok mindennapjairól a
Habsburg „rendteremtésről” …

Gyógyszertár
A Dákay család megkeresett az elmúlt hetekben és közölték
velem, hogy a család úgy döntött, hogy a nagymarosi gyógyszertárát értékesíti. Elkezdték az utódot keresni, de csak olyan szakember veheti meg, akinek megfelelő szakképesítése van. Több jelentkező is van, a tárgyalások folynak, az utolsó simítások zajlanak, tehát
hamarosan új tulajdonosa lesz a nagymarosi patikának. A tulajdonosváltást jogászok készítik elő, amint a folyamat végére érnek,
az új tulajdonos bemutatkozik a lap hasábjain is. Azt szeretném
tisztázni, hogy az adás-vételi folyamatba az önkormányzatnak semmilyen beleszólása nincs, hiszen mind az épület, mind a gyógyszertár magántulajdonban van.
Bízom benne, hogy a megszépült egészségház közvetlen szomszédságában az új tulajdonos mindent meg fog tenni azért, hogy a
gyógyszertár a város megelégedésére szolgálja a betegeket.
H einczinger B alázs

polgármester

Szeptember 15-én, a művelődési házban Koncz Ernő ügyvezető
bemutatta a Börzsöny Kapuja Innovációs Klasztert. Arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Dunakanyar páratlan turisztikai adottságainak fejlesztésére szánt egyre több pályázati forrást hogyan tudják az önkormányzatok és a térség gazdasági szereplői a leghatékonyabban felhasználni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hatékonyság
kulcsa a régiós szintű együttműködés, ezért fontos, hogy az öt település, Nagymaros, Kismaros, Verőce, Szokolya és Kóspallag
együtt lobbizzon és pályázzon turisztikai fejlesztésekre. A klaszter
igényei alapján a jól megfogalmazott gondolattól el kell jutni a
Nonprofit Kft.-nek a pályázat benyújtásához, majd annak megvalósulásához. Nagymaros otthont ad a Nonprofit Kft.-nek, annak finanszírozása pályázatból történik, tehát ez a települések költségvetését
nem terheli. Minden dokumentum nyilvános. A lakossági fórumról
készült felvétel az önkormányzat honlapján megtekinthető.
Hosszas egyeztetés után Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja Nagymaros Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata keretében „A véleményezési szakaszban beérkezett partnerségi
vélemények és ter vezői válaszjavaslatok” című dokumentumot.
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Sport
Szántói-Szabó Tamás
újabb sikerei

Kedves Nagymarosiak!
Nem tudom eléggé megköszönni azt az összefogást és adakozást,
amit az elmúlt három hónapban összehoztatok.
Örömmel jelentem be, hogy mind az 1500 térkőjegy elkelt, ezért
októberben a ter vek szerint elkészül a járda. Pár ezer forinttal
több is érkezett, mert volt, aki többet adott.
Sajnos elég magas a tűzoltók működési költsége, ezért a Nagymarosi ÖTE egész évben várja az adományokat és az 1%-os felajánlásokat.
Ezzel kapcsolatban Flamich Andrásné Gabit lehet keresni. Ha valaki utalni szeretne, akkor erre a számlaszámra megteheti: 11600006-00000000 44810269 Nagymaros ÖTE.
Külön köszönöm Matuk-Zeller Anettnek, Lénárt Kittinek és Flamich Andrásné Gabinak, akik az eladások oroszlánrészét intézték.
Természetesen sokat segítettek a csatlakozó óvodák, az
Édeske Cukrászda, a Hesztia Lakásvarázs, a Könyvtár, a
Marosi ABC és a Napkereki Küküllő kerékpárszervíz. A
hajrában segített még Antal Márti és Farkas Matild is. Igazi
nagymarosi összefogás volt!
Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult, legyen az 1 db
térkőjegy vagy akár egy teljes havi képviselői tiszteletdíj, azaz
176 db jegy megvásárlása is.

Szegeden rendezték az Ifjúsági és U23 -as Országos Bajnokságot augusztus 5-8 ig.
Szántói-Szabó Tamás K2 1000 m-en aranyérmet szerzett kajakos társával, Szendy Márkkal. Tamás még indult K1-500 m-en is,
ahol bronzérmet nyert. Így beválogatták őt a portugáliai Világbajnokságra, ahol K2 1000 m -en és K4 500 m -en is indulhatott. A szeptember
3-6 ig , a portugáliai Montemor-O-Velho-ban rendezett VB-n Szántói Szabó Tamás és társa Szendy Márk K2 1000 m-en nagy fölénnyel megnyerték az előfutamot, így nem kellett középfutamot menniük. Már csak
a döntőre koncentrálhattak. A döntőben meg sem álltak a bronzéremig,
ráadásul az eggyel fényesebb medál is kevesebb mint két tized másodpercre volt. K4 500 m-en Tamáséknak sikerült bejutni a középfutamba,
aztán a döntőbe , ahol 6. helyezést érték el. Nagyon örültek ennek az
eredménynek is, mert keveset tudtak ezzel a négyessel gyakorolni és a
6. helyezés még pontot hoz .
Tamás most egy kis pihenő után újult erővel vág majd neki a következő versenyszezonnak.
gratulálunk,

szeretlek nagymaros!

továBBi sikereket kívánunk!

scHindler l ászló

képviselő

Duplakanyar futóverseny volt
a Dunakanyarban
Két országot érintett, három folyót szelt át és a Duna alatt is áthaladt a Duplakanyar Futóverseny, amelyet szeptember 11-én
rendeztek meg első alkalommal.
Sajtótájékoztatón Rétvári Bence államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: még soha nem volt közel dupla maraton
hosszúságú futóverseny a régióban, és abban is egyedi az esemény,
hogy az útvonala egy közműalagúton keresztül a Duna alatt is átvezet.
A fővédnök hozzátette: a Dunakanyar vállalkozásainak összefogásából létrejött sportrendezvénnyel hagyományt szeretnének teremteni. Katus Attila aerobik-világbajnok, aki a futók rajt előtti bemelegítését vezényelte le, arra hívta fel a figyelmet, hogy a versenynek nemcsak sportértéke van, hanem turisztikai is, hiszen a résztvevők csodálatos természeti környezetben, a Dunakanyarban futottak, valamint az útvonalba beiktatták a Duna alatti közműalagutat.
A verseny rajtja Verőcén volt. A 10 órakor elindult 76 km-es táv me-

zőnye – amelyen egyéniben és csapatban is lehetett indulni – többek
között Nagymaros és Zebegény érintésével a szobi vasúti hídon futott
át az Ipoly felett Szlovákiába. Innen északi irányba fordultak a futók és
Garamkövesdnél keresztezték a Garamot, majd a Párkány és Esztergom közötti Mária Valéria-hídon érkeztek vissza Magyarországra. A
Duna jobb partján futva érték el Visegrádot, ahol a Duna-menti Regionális Vízmű közműalagútján haladtak át a Duna alatt, majd Nagymarostól a másik parton futottak vissza a verőcei célba – foglalta össze a
program lényegét Szabó Lajos szervező. A rövid távú 12 km-es egyéni verseny mezőnye két részletben, 8.30-kor és 9.30-kor indult Verőcéről, szintén áthaladt a Duna alatt, csak ellentétes irányban, a cél pedig
Visegrád volt. A résztvevők érmet, a legjobbak serleget kaptak. A nevezési díj a 14 év alattiaknak és a kerékpáros kísérőknek ingyenes, a
többieknek 9900 forint volt. Több mint ötszáz résztvevővel zajlott a hagyományteremtő sportesemény.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Lámpás

A szeptemberi rejtvény nyertese Rudolf Ferencné. A la fleur by Nora virágüzletben átveheti a nyereményét. A
következő havi sorsolást október 25-én tartjuk, megfejtéseiket a hivatal postaládájába kérjük bedobni elérhetőségeikkel együtt. Az e havi nyereményt a GaBko Chili ajánlotta fel, egy 5000 Ft-os vásárlási utalványt.

Az 1. osztályba lépő gyerekeket több kedves
meg le petés várta szeptem ber 1-jén. Német
nyel vű me se köny ve ket és ha gyo má nyos
„Schultüte”-t kaptak ajándékba.
Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkor mányzatnak, Ivor Andrásné Anikó néninek, Hetényi
Andreának, az óvó néniknek és a Nagymarosi
Iskoláért Alapítványnak ezt a kedves gesztust,
nagyon örültek a kis diákok.
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Katedra
Rendhagyó testnevelésórák szeptemberben
Az időjárás remek volt az idei szeptemberben, sok napsütéses nappal ajándékozott meg bennünket. A 2.b osztály is kihasználta a szép időt, az első héten dunai kenuzással, a
másodikon zebegényi kerékpártúrával búcsúztattuk a nyári szünetet. Kenuzás közben a sok napbarnított arcú kisdiák még a fürdést is követelte.
Olyan nagy sikere volt a 12 személyes kenuban a
közös evezésnek, hogy többen fontolóra veszik,
hogy a nagymarosi kenus csapatba jelentkezze-

nek. A zebegényi kerékpártúra sem telhetett el
egy kis nyáridéző jégkrémezés nélkül. Visszafelé a
nagymarosi kerékpárosok terep pályáját is kipróbálták a gyerekek, élvezve a sok érdekes kihívást,
amit a kanyargós útvonal nyújtott. Az iskolapadba
történő visszaszokást, az évkezdést igyekeztünk
élménytelivé, vidámabbá tenni, a gyerekek természetes mozgásigényét kielégíteni.
s utus -J u Hász t ünde 2. B
osz tály fő nök

A legkisebbek és legnagyobbak együtt
Volt egyszer egy Mesemúzeum… már nem is nagyon kell senkinek bemutatni a helyet, hiszen évről évre megfordulnak iskolánk tanulói a budapesti Mesemúzeumban. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt szolgál kikapcsolódásra, közösségépítésre.

Szeptember 17-én az 1.b osztály a „MESEHŐSÖK HÉTPRÓBÁJA” című drámapedagógiai foglalkozáson vett rész. A foglalkozás
célja, hogy a próbák során a gyer mekek önismeretét, kitar tását
fejlessze. A gyerekek nagyon hősiesen állták a kihívásokat és jókedvűen, élményekkel gazdagabban értek a foglalkozás végére.
Mindeközben a 8.a osztály a Háromcsőrű Kacsa Tör ténetalkotó
Műhelyben egy szerkesztői játékban vett részt, amit szintén a
Mesemúzeum üzemeltet. Itt a felsőbb évfolyamos diákok számára lehetőség van a tör ténetekkel, if júsági irodalommal megismerkedni, az önkifejezésre, tör ténetalkotásra.
Az időjárás szerencsére kegyes volt hozzánk és a múzeum
után el lá to gat tunk a Ha jó gyá ri-szi geti csúsz da park ba. Nagy
meglepetésünkre nem volt senki a játszótéren rajtunk kívül. Itt
másfél óra önfeledt szaladgálás, csúszás és kikapcsolódás vette
kezdetét. Pedagógusként öröm volt látni, hogy a nyolcadikosok
milyen szeretettel vették körbe az elsősöket. Ha kellett cipőt kötöttek, ha kellett bátorították a kicsiket a csúszdákon. Nyolcadikos és elsős között csak a magasságkülönbség volt szembetűnő,
a park adta örömöket kicsi és nagy ugyanúgy élvezte.
H or vátH né a rany n i ko lett

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Egyház
Marosiak a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszuson
Megtiszteltetés érte hazánkat, hogy 1938 után ismét Magyarország kapta meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
megrendezési jogát, amelyet 2021. szeptember 5. és 12. között, Budapest több helyszínén tartottak meg. Már évek óta
készülődtünk erre a nagy eseményre itt Nagymaroson is:
szentségimádással, mise előtti imádsággal.
Több mint 120 nagymarosi jelezte, hogy szeretne részt venni a
Kongresszus legalább egy eseményén, a pápai záró misén mindenképp.
10 nagymarosi önkéntes már nyár közepén elkezdte a felkészülést a rendezvény szer vezésére. Közöttük volt felnőtt, egyetemista,
középiskolás és több cserkész is. Az egy hét alatt naponta reggel 6
órakor kezdődött a szolgálatuk és sokszor este 10 után tudták csak
elhagyni a kijelölt helyszínt. A kongresszus miséin a templomi énekkar képviselte városunkat a több ezer fős kórusban. Ők is heteken át
próbáltak Nagymaroson, majd Budapesten is.
A nyitó szentmisén – bárcsak tucatnyi nagymarosi vett részt, de
annál nagyobb lelkesedéssel. Döbbenetes volt, ahogy a főváros lezárt utcáin a tömeg csendben, áhítattal és figyelemmel kapcsolódott
be a liturgiába. A hét során a Hungexpon tartott előadásokat csak
páran hallgatták közülünk élőben; az önkéntesek itt is szolgálatukkal kísérték az eseményeket, ezt is tv-n, rádión és interneten keresztül sokan követték.
A családi napot Hadi Péter, a Családok Jézusban Közösséggel
szer vezte. Színes programok, szerzetesrendek képviselői, híres emberek tanúságtétele, keresztény együttesek előadása és számos érdekes, interaktív feladat várta a Margitszigetre látogató családokat.
Többen az élő Oltáriszentség kép kirakásában vettünk részt. Kb. 500 emberrel együtt fehér pólót és sapkát kaptunk, majd beálltunk egy kerek,
ostya formába, ahol az önkéntesek piros sapkáikkal a Krisztus logót - IHS
- formálták. Mindezt egy drón felülnézetből le is fényképezte.

A családi nap programjai végeztével a Margitszigetről több ezer
ember fegyelmezetten vonult át a Kossuth térre, ahol Erdő Péter bíboros mondott szentmisét. Az utána lévő gyertyás körmenetet
sokan említik a hét csúcspontjának. Leírhatatlan élmény több százezer éneklő, gyertyás kereszténnyel sétálni Budapest esti utcáin,
ahol a hangszórók Istent dicsőítő énekektől hangosak!
A záró szentmisére 120-an regisztráltunk Nagymarosról. A reggeli vonat utasainak számottevő részét mi tettük ki – gyerekek, idősek,
fiatalok egyaránt - egy nagy csapatot alkotva. Tibor atya „Nagymaros” táblát cipelve vezetett bennünket a mise helyszínére. A pápamobilt és benne az áldást osztó Ferenc pápát egész közel láthattuk,
amikor végig haladt az Andrássy úton. A mise csodálatos volt! A kórus
szép énekei és a mélyen átélt liturgia egészen felemelte a lelkeket.
Lélekben feltöltődve tértünk haza. Meríthettünk a tiszta forrásból, amely minden ember számára a megújulás, újrakezdés lehetőségét hordozza magában. Rajtunk múlik, hogyan élünk Vele a hétköznapokban is! Tudjuk és hisszük, hogy nem csak azoknak lehetőség, akik fizikailag jelen voltak ezen az eseményen, hanem mindenki számára adott itt Nagymaroson is, hiszen a mi templomunkban az
Oltáriszentségben ugyanaz a Jézus van jelen.
g á vel né H adi B er na dett

lázár fanni, lázár nóra, Hadi luca, Hadi teodóra, zoltai-szabó ildikó, molnár anna, trieb mariann,
drobilich veronika, Bergmann mária, molnár zsófi énekeltek a 2000 fős kórusban az nek-on
8
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OKTÓBER ELSEJÉTŐL A HÁZI SZAKÁPOLÁSI FELADATOKAT NAGYMAROSON A
HOME CARE VÁC SZOLGÁLAT LÁTJA EL.
ÁPOLÓNŐT KERESÜNK ÁLTALÁNOS ÁPOLÓI VAGY FELNŐTT SZAKÁPOLÓI VÉGZETTSÉGGEL
(BEISKOLÁZÁS IS LEHETSÉGES). A RÉSZLETEK FELŐL AZ ORVOSI RENDELŐBEN LEHET ÉRDEKLŐDNI.
BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

DMRV TÁJÉKOZTATÓ- VÍZELZÁRÁS

Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2022. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz papíron
történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.
A pályázat részletes kiírása a www.nagymaros.hu honlapról
letölthető.

Értesítjük a lakosságot, hogy
az ivóvíz közműhálózat karbantartási munkák miatt
ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható 2021. október 5én és október 6-án 8:00 órától 16:00 óráig Nagymaroson
az alábbi utcákban:
Nyár utca, Rózsa utca, Zöldfa utca, Széchenyi sétány,
Millennium sor, Duna utca, Hell F. utca, Visegrádi utca,
Zoltán utca, Komáromi utca, Halász utca, Jókai utca,
Ipolysági utca, Selmecbányai utca, Felsőmező utca
2021. október 12-én 8:00 órától 16:00 óráig – Latorvölgy
2021. október 13-án 8:00 órától 16:00 óráig – Kapuhegy
2021. október 14-én 8:00 órától 16:00 óráig – Köbölvölgy

A pályázat benyújtásával kapcsolatban a 27/595-107-es telefonszámon, Török Erika ügyintézőnél kérhetnek felvilágosítást.

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 október 09-én 9-12 óráig és
október 30-án 9-12 óráig.

Nagymaros - www.nagymaros.hu

9

Nagymaros2021_10_Layout 1 2021. 10. 03. 15:30 Page 10

Piac

hirdetések

A 25 éves várossá nyílvánítás
alkalmából minden termékünkre
25% kedvezményt adunk!
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civil szféra

Lámpás

Állatvédő sorok
A Máté Állatvédelmi Alapítvány 243 944 Ft –ot kapott adományként az adók 1%-ából a tavalyi
évben és a nagymarosi állatok és gazdáik segítségére összesen 327 170 Ft-ot költött. Ebből 298
900 Ft-ot az őszi és tavaszi ivartalanítási akciókra,
15 780 Ft –tal a rászoruló gazdikat támogattuk
egy-egy alkalommal megfelelő állateledellel és 12
490 Ft értékben helyeztünk ki madáretető automatát a vízimadarak egészségének megóvása érdekében. Munkánkat mindenkor önkéntes alapon, nagy elkötelezettséggel és szeretettel végezzük. Köszönjük az egyéni támogatásokat és felajánlásokat! Kérjük gondoljanak ránk továbbra is
adójuk 1%-ának felajánlásakor!
Köszönettel: A Máté Állatvédelmi Alapítvány
kuratóriuma és önkéntesei. Kövessék tevékenységünket a facebookon is!

A Máté Állatvédelmi Alapítvány új telefonszáma:
+3630 125 0296

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Lámpás
Az élet mulandó...
Közeleg Mindenszentek ünnepe és Halottak napja. Gyakrabban járok ki a temetőbe, hogy halottaink sírjai ünnepi díszt
kapjanak.
A nagymarosi temető bejáratánál emléktábla tünteti fel az itt eltemetett jeles emberek nyughelyét Csengery János szobrász-kőrestaurátornak köszönhetően.
Sétáim során – rajtuk kívül - több, idegen hangzású nevet fedeztem fel. Kik lehettek ők, vajon miért temették őket nagymarosi földbe? Nem itt születtek, de életük egy szakaszát itt töltötték, így nyughelyüknek is Nagymarost választották.
BENETTO BATTISTA sírjára Labancz Lászlóné hívta fel a figyelmemet. A 2017-ben felkeresett sírkőről
Murányi Zoltánnal készítettünk másolatot selyempapíros satírozással. A
felirat alapján feltételezzük, hogy valamikor a vasútépítésnél dolgozó
olasz férfi tölthetett itt több évtizedet halála napjáig: Benotto Battista 1918. július 20. Sajnos, azóta a kő
kettétört.
HORVÁTH A. JÁNOS Boldogfán
(ma Szlovákia) született, és 1945.
szeptember 22.-én halt meg Nagymaroson 75 éves korában a katolikus anyakönyv bejegyzése szerint. Felesége Ruffing Margit volt; a
nagymarosi Polgári Fiúiskolában tanított. A Visegrádi u. 18. alatti
házát lánya Vittich Ignácné örökölte, de az Ausztriában élő örökös
házát az állam elkobozta, majd egymás után több lakó költözött az
épületbe. A házat később útépítés miatt lebontották. Hor váth tanár
úr a tanításon kívül húsz éven át jelentős régészeti kutatásokat folytatott Szobon és környékén, így Nagymaroson is. Számos lelete került a Magyar Nemzeti Múzeumba jegyzetekkel és dokumentumokkal együtt. A házában maradt jelentős mennyiségű régészeti anyagot a beköltöző idegenek szó szerint a szemétdombra hányták. A régész tanár életútjáról a Honismeret újság 2019/6. számában
lehet bővebben olvasni.
VADAS REZSŐ (1890 Nagymaros, 1964. június 27.).
Szobi főszolgabíró, nagymarosi jegyző volt. Sírját egy
Szűz Máriát ábrázoló álló
kőkép díszíti. Édesanyjával és
nővérével a Váci út egyik házában lakott. A legenda szerint a karácsonyfát kolbászdarabkákkal díszítették a kutyáik kedvéért…
12

OCHABA ILONA (Esztergom, 1895 - Nagymaros. 1966. február
10.). Az 1920-as évektől Nagymaroson tanított a Polgári Fiúiskolában. Testvérét, Ochaba Károlyt
(sz .1897. október 23.) eredetileg
Budaőrsön temették el, mert a kétnapos budaőrsi csata (1921. október 23.) egyik halottja volt. Pont a
születésnapján vesztette életét. (A
csata a királypárti és a Horthy Miklóshoz hű kor mányerők közötti
összecsapás volt IV. Károly király
magyar trónra való második visszatérési kísérlete, az úgynevezett második királypuccs idején.) Nővére
később exhumáltatta és ide temettette. 1966 óta közös sírban
alusszák örök álmukat.
IKLÓDY-SZABÓ ANDOR (Veszprém, 1880 – Nagymaros, 1970. április 19.). Pénzügyi szakember. Jogi tanulmányainak befejezése után
1902-ben a pénzügyigazgatóságon, 1905-től a pénzügyminisztériumban
dolgozott, 1927-ben helyettes államtitkár, majd a Pénzintézeti Központ,
az Országos Központi Hitelszövetkezet, a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége igazgatóságának tagja, valamint a Magyar Nemzeti
Bank kormánybiztosa. 1947-ig az Angol-Magyar Bank alelnöke volt.
DR. PEISNER JÁNOS (1936-2011). Gyerekkorában a kálvária
alatti sarokházban éltek. Néhány adatot gyermekkori barátjától,
Niegreisz Józseftől kaptam. Nagyapja Peisner Ignác (Sebeskellemes, 1855 – Budapest, 1924), or vosi diplomát szerzett, de inkább
az újságírást választotta. 1879-től haláláig a Neues Pesterjournal
munkatársa, 1885-től segédszerkesztője. Apja Peisner Károly öt
nyelven beszélő statisztikus, matematikus. 1943-ban megmérgezte
magát, hogy zsidó származású családját mentse. A nagymarosi temetőbe temették, majd feleségét Siklósi Terézt is itt temették 1960-ban.
János fiuk 1936-ban katolikusnak született, amit Bánfalvi jegyző
igazolt a hatóságoknál a zsidók elhurcolása idején. Az egyedüli zsidó
család voltak Nagymaroson, akiket nem hurcoltak el. Az egyetem elvégzése után Jánosi professzornál dolgozott az MTA Szilárdtestfizikai
és Optikai Kutatóintézetében. Indium és germánium vékonyrétegek
fényelektromos emissziójának vizsgálatából írta kandidátusi disszertációját 1974-ben. Már kandidátusként Franciaországba került, onnan
Algériába. Az oráni egyetemen kísérleti labort rendezett be. Utána visszatért Franciaországba, a Grenoble Műszaki Főiskolán tanított. Utoljára Montpellierben dolgozott. Agyvérzésben halt meg. Kívánságára
fogadott fia hozta haza a hamvakat. 2011-ben szülei mellé temették.
Rokonok, leszármazottak híján, tegyünk egy szál virágot vagy
gyújtsunk egy gyertyát az ő sírjukon is.
d öB rössy m i Hály né va len tin k risz ta
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A Szabados Györgyről
készült film díjat kapott
Szeptember 13. és 19. között rendezték meg
a 6. Ars Sacra Filmfesztivált.
A fesztivált 2016-ban hívták életre, szervezői
így írtak a filmekről: „Megismerkedhetnek a
nézők a karmelita szerzetesek életével, roma származású lelkészekkel, topolyai apácákkal, downszindrómással lánnyal, parkinson kóros világhírű
erdélyi brácsással, édesanyákkal, akik a gyerekeikért küzdenek. Ezek a szerteágazó történetek is
mind azt bizonyítják, hogy a szakralitás ott van a
mindennapjainkban.” Végül is 49 filmből a zsűri
hét filmet díjazott. A zsűri különdíját Medgyesi
Gabriella „...Csak az ének” – In memoriam
Szabados György című filmje kapta. A film 2019ben készült, belőle részletek a YouTube csatornán láthatók.
„Szabados György egyszerre volt előadó, zeneszerző, közösségek megteremtője és működtetője, gondolkodó, művészet-, zene- és

sorsfilozófus, költő és esszéista. A róla készült alkotást nevezhetnénk költői filmnek is, de nem a fogalom lírai tartalma, hanem
annak szabadsága, gondolatépítkezési folyamata értelmében.”

Fohász a rászoruló Földért

A Teremtés hete nevű ökumenikus egyházi program 13 éve indult,
amelyhez idén harmadszor csatlakoztunk Nagymaroson a Karitasz égisze alatt. Az idei mottó: „Isten oikoszának [otthonának] megújítása”
volt, arra biztatva mindenkit, hogy a körülöttünk lévő világ iránti felelősségét felfedezze, megélje. Ferenc pápa 2015-ben megjelent, Áldott
légy (Laudato si) kezdetű enciklikája nem csak a katolikus egyház figyelmét irányította a Föld és a nélkülözők felé, hanem azokét is, akik
más felekezetek tagjai, esetleg nem Isten-követők. Az élénk visszhang
nem volt véletlen: ajándékba kapott Földünk megőrzése, a természeti
erőforrások mértékletes használata, a javak igazságos elosztása közös
feladat és felelősség. Ferenc pápa ezt írja: „Igen nemes dolog, ha valaki vállalja a teremtéssel való törődés kötelességét mindennapi apró tettek által”.

Ennek jegyében töltekeztünk a héten, hiszen személyes feladatunk saját mikrokörnyezetünkben kezdődik: a pici lépések összeadódnak egy nagyobb változássá, amelyet a rászoruló emberek éppúgy észrevehetnek már, mint rászoruló Földünk.
A mögöttünk lévő héten az ovisokkal odút építettünk, a felsősökkel környezeti nevelési foglalkozást tartottunk, a felnőttek pedig lelkiségi alkalmakon, ökomozin és előadáson vehettek részt. Köszönet
ezért az együttműködő szervezeteknek, és a résztvevőknek. Talákozzunk jövőre is, addig pedig éljünk lassabban, vásároljunk helyi terméket és törekedjünk kevesebb hulladékot termelni!

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Anyakönyvi hírek –szeptember hó
Születtek:
Kiss Norbert István és Márföldi Bea Emese lánya: Emma Lujza
Palotai René és Szigeti Orsolya lánya: Sára
Menyhei Zoltán és Heffenträger Zsuzsanna lánya: Zsófia
Porczió György és Balogh Cintia fia: György Gábor
Pribély Zsolt és Gyatyel Mónika fia: Marcell Károly
Bada Kornél és Piroska Henriett Brigitta fia: Kornél
Batki Martin és Zoller Teréz lánya: Sára
Vég László és Rudolf Melitta Krisztina lánya: Titanilla

Házasságot kötöttek:
Kalmár Bence és Rózsa Naomi Ráhel
Bosánszki Péter és Friedrich Irén Anna
Csonka Róbert és Flaskai Anett

Elhaláloztak:
Csaszkóczy Csaba Gyula (1943)
Fogel Erzsébet (1955)
Oly Imréné sz. Flamich Katalin (1934)
Makrai Ferenc László (1954)
Gresz János (1929)
Heier Józsefné sz. Tóth Mária (1942)
Krichenbaum Mátyásné sz. Valentin Anna Julianna (1938)
Arnold Sándor (1957)
Helm Józsefné sz. Oroszi Erzsébet (1934)
Kovács Béláné sz. Kalmár Erzsébet Ibolya (1938)
Várnagy Béla Pál (1949)
Lászlóné Halápi Mária (1988)
Flösser Tibor György (1959)

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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A VI. SZENT ISTVÁN NAPI
BORÜNNEP MARGÓJÁRA
Valószínűleg kevesen emlékeznek rá, hogy az első „Borünnepet” 2014. augusztus 19-20-án rendezte meg a Nagymarosi
Borbarátok Egyesülete és az Abasári Olaszrizling Borbarátok
Egyesülete közös sikeres Leader pályázat eredményeként.
Ekkor még csak 8 faházban lehetett bort kóstolni a Magyar utcában. Idén 18 faházban, 13 borvidék, több mint 20 borászatának nedűit kóstolhatták meg a Béla király sétányon.
2016-ban a rendezvény sikerén felbuzdulva Nagymaros Város
Önkormányzata összefogva a Borbarátok Körével megrendezte
ezen a néven először a Szent István Napi Borünnepet, ekkor 10 borászat részvételével, a Fő téren.

Az első pillanattól fogva nagy hangsúlyt helyeztünk a kulturált
borfogyasztásra, ezért minden évben a Borbarátok Köre biztosítja a
logózott kóstoló poharakat, melyet sok hasonló rendezvénnyel ellentétben vissza lehet váltani, a Borbarátok Köre által működtetett
információs pultban.
Miközben 13 borvidék képviselője vett részt a rendezvényen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy őrizve a Dunakanyar szőlészeti hagyományait, három pincészet is képviseli ezt a régiót. Mivel nem vagyunk önálló borvidék, sőt egyetlen borvidékhez sem tartozunk jelenleg, így „Dunakanyari Borműhelyek” néven fut az együttműködés.
2021 több szempontból is különleges volt, hiszen a pandémiás
helyzet miatt három hónap állt a szervezők (Nagymaros Város
Önkormányzata és Borbarátok Köre) rendelkezésére, hogy a három
napos rendezvényt megszervezzék úgy, hogy az eseménnyel azt is
ünnepeltük, hogy 25 éve avatták várossá Nagymarost. Még inkább
odafigyeltünk arra, hogy bemutassuk a város hagyományait, kulturális értékeit. Hénigli színpadnak neveztük el a Borutca kis színpadát,
hiszen ez volt Nagymaros legkedveltebb szőlőjének neve. Zeller Zoltánt felkértük, hogy vezessen egy kirándulást a Gesztenyés Tanösvényen, Ivor Anikó által vezetett Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat a Tájházat mutatta be az érdeklődőknek és a fellépők között ott volt a Misztrál, a Wildenrosen Táncegyüttes, a Suhaj
együttes, a Nagymarosi Férfikórus, a Kitti Live, Deme Hajni és
Tamás gyermekműsora és természetesen a Nagymarosi Kittenberger Kálmán AMI növendékei a „Nagymarosi Ütősök” és a Dunaka-

nyar Fúvósegyüttes sem maradhattak ki. Emlékezve arra, hogy volt
egyszer egy művésztelep a városban, Nagymaroson élő és alkotó
művészek tárlatát is megtekinthették az érdeklődők csakúgy, mint a
város 25 éves fejlődését bemutató kiállítást. A szombat délelőtti programokat egyik büszkeségünk, a Termelői Piac köré szer veztük.
A Borutcát is ünnepibbé tettük, nem csak szlogen volt a „Nagymaros pezsgő hangulatban”, de pezsgő-, és koktélbár várta a látogatókat, ahol először kóstolhatták meg a rendezvény saját koktélját, a
„Marosi Kéket” mely két kiállítónk a Sápi Gyümölcsborok és a BorPiac, valamint a Borbarátok Körének együttműködésének eredménye. Sok kiállítónk is csatlakozott pezsgővel, gyöngyöző borral a
kezdeményezéshez.
A visszajelzések alapján sikerült olyan programot összeállítani,
melyben mindenki talált számára kedveset, szórakoztatót.
Köszönjük a borászatoknak, akik kiváló boraikkal hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez: Áts Károly Tokaj, Balla Géza Erdély (Monavin),
Borgarázs Manufaktúra Dunabogdány, Heininger pincészet Nagymaros, Laposa Birtok Badacsony, Lingvay pincészet Vác, Lisicza Borház
Pécs, Lunczer Pálinkaház, Mészáros Borház Szekszárd, Palkó Borok
Abaújszántó Tokaj, Pannonhalmi borvidék - Pannonhalmi Főapátság
pincészete, Cseri pincészet, Babarczi pincészet, Hangyál pincészet (Borpromo), Rábai Katalin borászat Neszmély, René’s Wine Heaven
Mátra, Sápi Gyümölcsborok, Szíjjártó Előd borászat Etyek, TaverNa
pincészet Balatonfelvidék, Teleki Villány, Világi Winery Garammente, Vylyan pincészet Villány, Pezsgő- és koktélbár Bor-Piac.

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ahhoz,
hogy a hatodik Szent István Napi Borünnep az eddigi legsikeresebb
rendezvény legyen.
Reméljük hogy jövőre ismét találkozunk augusztusban a VII.
Szent István Napi Borünnepen.
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A két nap alatt az utolsó komp 21 órakor indul Visegrádról.

