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Nagymaros várossá nyilvánításának 25 éves évfordulója alkal-
mából 17 órakor az Országzászlónál időkapszulát helyezünk el, azt
követően a művelődési házban ünnepi beszéd és a Nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános Iskola nyolcadikos tanu lóinak
előadása következik. Ezután az ’56-os emlékműnél koszorúzással
és mécsesgyújtással emlékezünk a forradalom mártírjaira.
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Az idén szep tem ber 18-án em lé kez tünk meg vá ro sunk vi lág hí rű pol gá rá ra, Kit ten ber ger Kál mán ra tró fea ki ál lí tás sal, vad -
fő ző ver sennyel, la kó há za meg lá to ga tá sá val.

Kittenberger nap
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közérdekű hírek Főtér
Az ün ne pi me gem lé -

ke zé sen He inc zin ger Ba -
lázs, Nagy ma ros pol gár -
mes te re kö szön töt te a
meg je lent ven dé ge ket:
Pesti Imrét, a Fi desz or -
szág gyű lé si kép vi se lő jét,
Kiss Lász lót, az Ipoly
Erdő Zrt. ve zér igaz ga tó ját,
Nagy Lász lót, az If jú sá gi
Szál lásszö vet ség társ el nö -
két, Ko vács Ist vánt, Dr.
Ke mény Dé nest és a
Léva vá ro sá ból ér ke zett
ven dé ge ket, hi szen Kit ten -
ber ger lévai szü le té sű és
az ő sze mé lye köti össze a
két vá rost. Kit ten ber ger
Kál mán mun ká ja, élete na -
gyon so kunk nak példa.

Nagy ma ro son köz tér, utca és az is ko lánk is  az ő  nevét vi se li.
Szok ták mon da ni, hogy akire em lé kez nek, az sosem hal meg.

Mivel min den évben em lé ke zünk az ő mun kás sá gá ra, ta nul ni is sze ret -
nénk tőle: ki tar tást és alá za tot, a ter mé szet szen ve dé lyes sze re te tét.
Az idei nya rat ezzel az em lék nap pal zár juk, a ko szo rú zás után a mű ve -
lő dé si ház ban a tró fea ki ál lí tás meg nyi tó ja volt, egész nap lá to gat ha tó
volt a Kit ten ber ger ház, ahol élt. A vad fő ző ver se nyen szü le tett éte le -
kért kö szö net tel tar to zunk az Ipo lyer dő nek és a szakácsoknak.

A va dá szat mint kul tú ra az elsők kö zött je lent meg az em be ri ség
tör té nel mé ben - kezd te ün ne pi be szé dét Pesti Imre. Öröm mel és
szí ve sen be szé lek Kit ten ber ger Kál mán ról, hi szen na gya pám is szen -
ve dé lyes va dász volt és a csa lá di le gen da őrzi, hogy a nagy va dász,
Af ri ka sze rel me se több ször meg for dult na gya pá mék nál. 

Éppen 140 éve szü le tett a Fel vi dé ken, Léván. Na gyon nehéz kö -
rül mé nyek kö zött élte fi a tal ko rát. Azt
kö ve tő en aztán a sze ren cse úgy hozta,
hogy egy bács kai föld bir to kos se gít sé -
gé vel Af ri ká ba ke rült, be le sze re tett
ebbe a föld rész be és több al ka lom mal
mint egy 16 évet töl tött ott, köz ben ki -
ta nul ta a pre pa rá to ri szak mát is.

Azt szok ták mon da ni, hogy akit a
sza van na szel lő je, il la ta meg csa pott,
az sose tud sza ba dul ni Af ri ká tól. Vele
is ez tör tén he tett, hi szen nem csak él -
vez te a va dá sza tot, hanem na gyon ko -
moly gyűj tő mun kát vég zett. Mint egy
60 ezer tró fea és egyéb ér té kes gyűj te -
mény ke rült Ma gyar or szág ra ál ta la, Af -

ri ká ban szá mos tu do má nyos ered mény köt he tő a ne vé hez. Vé gig jár -
ta Te le ki útját, meg for dult Belga Kon gó tól kezd ve Tan zá ni án ke resz -
tül Ke nyá ban és szá mos közép-af ri kai or szág ban. A Nim ród újság
szer kesz tő je 1920-tól '48-ig. Élet re szó ló ba rát ság fűzte Fe ke te Ist ván -
hoz, ter mé szet- és va dá szat sze re te tük kö töt te össze őket. Mind ket -

tő jük élet mű vé re ez a ba rát ság ins pi rá ló lag ha tott. A sors úgy hozta,
hogy 1956-ban az a gyűj te mény, ame lyet ő Ma gyar or szág ra ho zott
Af ri ká ból saj nos a Nem ze ti Mú ze um ban nagy rész ben meg sem mi -
sült, de végül is ma ra dan dót tu dott al kot ni a köny vei révén, a tu do -
mány terén és azzal az élet pá lyá val, amit maga mö gött ha gyott. 

Kit ten ber ger Kál mán hoz zá já rult ahhoz, hogy a va dá sza ti kul tú -
ra, a ma gyar tu do mány ezen ága is a világ él vo na lá ban le gyen. Le -
gyünk büsz kék erre, le gyünk büsz kék tu dó sa ink ra és le gyünk büsz -
kék azok ra a ma gyar va dá szok ra, akik le tet ték a kéz je gyü ket és a
nyo mu kat a vi lág ban, ter mé szet sze re tet re ta ní tot tak ben nün ket, és
olyan él ményt nyúj ta nak ma is írá sa ik ban, ame lyen bol do gan nőhet
föl a mai fi a tal ság - zárta be szé dét Pesti Imre.

A va dá sza ti vi lág ki ál lí tás meg ren de lé sé re, a Ta ka rék -
bank tá mo ga tá sá val té vé film ké szült Kit ten ber ger Kál -
mán éle té ről.  A cím sze rep ben Bod ro gi Gyula. A fil met
ok tó ber 10-én a Duna Te le ví zió mu tat ja be, ok tó ber 11-én
pedig az Urá nia Nem ze ti Film szí náz is mű so rá ra tűzi.
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„A leg na gyobb szi go rú ság a komp ro mit tál tak kal szem ben.
Sok fej nek kell le hul la nia, mint a ki e mel ke dő mák fe jek nek,
ha az ember fö löt tük el lo va gol.” (I. Fe renc Jó zsef üze ne te
Hay na u nak)

Az aradi 13 vér ta nú nevét régen meg kel lett ta nul ni az is ko lá -
ban. Ma nap ság fon tos dol gok fe lej tőd nek a tör té ne lem ből, ugyan ak -
kor lé nye ges és szo mo rú ese mé nye ket nem árt körbe járni. A mél tán
sokat em le ge tett 13 vér ta nú szim bó lum má vált, ugyan ak kor nem
köz tu dott, hogy a Habs burg hóhér kb. 150 ha za fit vé gez te tett ki.
Nem is be szél ve az 1500-2000 em ber ről, aki ket a ven dég sze re tő
oszt rá kok kü lön fé le bör tö nök ben tar tot tak éve kig.

Az ifjú, nem túl ta pasz talt és nem túl okos Fe renc Jó zse fet
könnyű volt tánc ba vinni. El fo gad ta Hay na ut, sőt rá bíz ta a meg tor -
lást. Ki volt ez a Hay nau?

Jacob Ju li us von Hay na ut ka to nái Habs burg tig ris nek, a ma gya -
rok aradi hó hér nak má sutt csak bres ci ai hi é ná nak, vagy vé res ke zű
hó hér nak ne vez ték. 1848-ban Itá li á ban is sza bad ság harc tört ki az oszt -
rá kok ellen, amely az olasz for ra dal má rok ve re sé gé vel vég ző dött 1849.
már ci us 23-án. Ezen a napon azon ban lá za dás tört ki Bres ci á ban,
amely nek le ve ré sé vel Hay na ut bíz ták meg. A hő si es el le nál ló kat 10
nap alatt si ke rült le győz ni – a bosszú lát vá nyos volt. Min den ka to -
nát, még a se be sül te ket is le gyil kol tat ta, az együtt mű kö dő nőket
meg kor bá csol tat ta, a vá rost fel gyújt tat ta és közel 1000 em bert le -
mé szá rol ta tott. A meg kor bá csol tak se be i be ece tet önt te tett, majd a
pol gá rok kal fi zet tet te meg az ecet árát.

Ez után ve tet ték be a tá bor no kot a ma gyar sza bad ság harc ellen.
Nem nyer te volna meg a há bo rút, ha nem jön orosz se gít ség… A töb -

bit tud juk, au gusz tus 13-án Gör gei le tet te a fegy vert az oro szok előtt.
Au gusz tus nem sok jót ho zott ne künk… És jött a meg tor lás: 120 ha lá los
íté let szü le tett, de ennél több ál do zat le he tett, mert vol tak, akik bí ró ság
elé sem ke rül tek. Több tíz ezer hon vé det so roz tak be a csá szá ri se reg be,
akik hosszú éve kig nem jö het tek haza, ha egyáltalán me gél ték.

A rém uralom 1850. jú li us 8-ig tar tott, utána jött a nem sok kal
jobb Bach-kor szak, de ez már egy másik tör té net.

Aján lott iro da lom a Mo narc hia ked ve lő i nek: Győry Dezső: Sors -
vi rág – iz gal mas re gény a sza bad ság har co sok min den nap ja i ról a
Habs burg „rend te rem tésről” …

Szep tem ber 15-én, a mű ve lő dé si ház ban Koncz Ernő ügy ve ze tő
be mu tat ta a Bör zsöny Ka pu ja In no vá ci ós Klasz tert. Arról tá jé koz tat -
ta a meg je len te ket, hogy a Du na ka nyar pá rat lan tu risz ti kai adott sá -
ga i nak fej lesz té sé re szánt egyre több pályázati for rást ho gyan tud -
ják az ön kor mány za tok és a tér ség gaz da sá gi sze rep lői a leg ha té ko -
nyab ban fel hasz nál ni. Fel hív ta a fi gyel met arra, hogy a ha té kony ság
kul csa a ré gi ós szin tű együtt mű kö dés, ezért fon tos, hogy az öt te le -
pü lés, Nagy ma ros, Kis ma ros, Ve rő ce, Szo ko lya és Kós pal lag
együtt lob biz zon és pá lyáz zon tu risz ti kai fej lesz té sek re. A klasz ter
igé nyei alap ján a jól meg fo gal ma zott gon do lat tól el kell jutni a
Nonp ro fit Kft.-nek a pá lyá zat be nyúj tá sá hoz, majd annak meg va ló -
su lá sá hoz. Nagy ma ros ott hont ad a Nonp ro fit Kft.-nek, annak fi nan -
szí ro zá sa pá lyá zat ból tör té nik, tehát ez a te le pü lé sek költ ség ve té sét
nem ter he li. Min den do ku men tum nyil vá nos. A la kos sá gi fó rum ról
ké szült fel vé tel az ön kor mány zat hon lap ján meg te kint he tő.

Ok tó ber 6. – me gint egy nem ze ti gyász nap

Hosszas egyez te tés után Nagy ma ros Város Önkor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te úgy dön tött, hogy el fo gad ja Nagy ma ros Te le pü lés fej -
lesz té si Kon cep ció és Te le pü lés ren de zé si esz kö ze i nek fe lül vizs gá la -
ta ke re té ben „A vé le mé nye zé si sza kasz ban be ér ke zett part ner sé gi
vé le mé nyek és ter ve zői vá lasz ja vas la tok” című do ku men tu mot.

Gyógyszertár
A Dákay család megkeresett az elmúlt hetekben és közölték

velem, hogy a család úgy döntött, hogy a nagymarosi gyógyszer -
tárát értékesíti. Elkezdték az utódot keresni, de csak olyan szakem-
ber veheti meg, akinek megfelelő szakképesítése van. Több jelent -
kező is van, a tárgyalások folynak, az utolsó simítások zajlanak, tehát
hamarosan új tulajdonosa lesz a nagymarosi patikának. A tulaj-
donosváltást 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 sem-
milyen beleszólása nincs, hiszen mind az épület, mind a gyógyszer -
tár magántulajdonban van. 

Bízom benne, hogy a megszépült egészségház közvetlen szom-
szédságában az új tulajdonos mindent meg fog tenni azért, hogy a
gyógyszertár a város megelégedésére szolgálja a betegeket. 

Heinczinger Balázs polgármester
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Sport
Szán tói-Szabó Tamás

újabb si ke rei

Sze ge den ren dez ték az If jú sá gi és U23 -as Or szá gos Baj nok -
sá got  au gusz tus 5-8 ig.

Szán tói-Szabó Tamás K2 1000 m-en ara nyér met szer zett ka ja -
kos tár sá val, Szendy Márk kal. Tamás még in dult K1-500 m-en is,
ahol bron zér met nyert. Így be vá lo gat ták őt a por tu gá li ai Vi lág baj nok -
ság ra, ahol K2 1000 m -en és K4 500 m -en is in dul ha tott. A szep tem ber
3-6 ig , a por tu gá li ai Mon te mor-O-Velho-ban ren de zett VB-n Szán tói -
Szabó  Tamás és társa Szendy Márk K2 1000 m-en nagy fö lénnyel meg -
nyer ték az elő fu ta mot, így nem kel lett kö zép fu ta mot men ni ük. Már csak
a dön tő re kon cent rál hat tak. A dön tő ben meg sem áll tak a bronzére mig,
rá a dá sul az eggyel fé nye sebb medál is ke ve sebb mint két tized má sod -
perc re volt. K4 500 m-en Ta má sék nak si ke rült  be jut ni a kö zép fu tam ba,
aztán a dön tő be , ahol 6. he lye zést érték el. Na gyon örül tek ennek az
ered mény nek is, mert ke ve set tud tak ezzel a né gyes sel gya ko rol ni  és  a
6. he lye zés még  pon tot hoz .

Tamás most egy kis pi he nő után újult erő vel vág majd neki a kö vet -
ke ző ver senysze zon nak.
gra tu lá lunk, to váB Bi si ke re ket kí vá nunk!

Ked ves Nagy ma ro si ak!
Nem tudom elég gé meg kö szön ni azt az össze fo gást és ada ko zást,
amit az el múlt három hó nap ban össze hoz ta tok.
Öröm mel je len tem be, hogy mind az 1500 tér kő jegy el kelt, ezért
ok tó ber ben a ter vek sze rint el ké szül a járda. Pár ezer fo rint tal
több is ér ke zett, mert volt, aki töb bet adott.
Saj nos elég magas a tűz ol tók mű kö dé si költ sé ge, ezért a Nagy -
ma ro si ÖTE egész évben várja az ado má nyo kat és az 1%-os fe la -
ján lá so kat.

Ezzel kap cso lat ban Fla mich And rás né Gabit lehet ke res -
ni. Ha va la ki utal ni sze ret ne, akkor erre a szám la szám ra meg te -
he ti: 11600006-00000000 44810269 Nagy ma ros ÖTE.

Külön kö szö nöm Matuk-Zel ler Anett nek, Lé nárt Kit ti -
nek és Fla mich And rás né Ga bi nak, akik az el adá sok orosz -
lánré szét in téz ték.
Ter mé sze te sen sokat se gí tet tek a csat la ko zó óvo dák, az
Édes ke Cuk rász da, a Hesz tia La kás va rázs, a Könyv tár, a
Ma ro si ABC és a Nap ke re ki Kü kül lő ke rék pár szer víz. A
haj rá ban se gí tett még Antal Márti és Far kas Ma tild is. Igazi
nagy ma ro si össze fo gás volt!

Kö szö nöm min den ki nek, aki hoz zá já rult, le gyen az 1 db
térkőjegy vagy akár egy tel jes havi kép vi se lői tisz te let díj, azaz
176 db jegy meg vá sár lá sa is.

sze ret lek nagy ma ros! 
scHind ler lász ló kép vi se lő

Két or szá got érin tett, három fo lyót szelt át és a Duna alatt is át -
ha ladt a Dup la ka nyar Fu tó ver seny, ame lyet szep tem ber 11-én
ren dez tek meg első al ka lom mal.

Saj tó tá jé koz ta tón Rét vá ri Bence ál lam tit kár, a tér ség or szág -
gyű lé si kép vi se lő je ki e mel te: még soha nem volt közel dupla ma ra ton
hosszú sá gú fu tó ver seny a ré gi ó ban, és abban is egye di az ese mény,
hogy az út vo na la egy köz mű a la gú ton ke resz tül a Duna alatt is át ve zet.

A fő véd nök hoz zá tet te: a Du na ka nyar vál lal ko zá sa i nak össze fo -
gá sá ból lét re jött sport ren dez vénnyel ha gyo mányt sze ret né nek te -
rem te ni. Katus At ti la ae ro bik-vi lág baj nok, aki a futók rajt előt ti be -
me le gí té sét ve zé nyel te le, arra hívta fel a fi gyel met, hogy a ver seny -
nek nem csak spor tér té ke van, hanem tu risz ti kai is, hi szen a részt ve -
vők cso dá la tos ter mé sze ti kör nye zet ben, a Du na ka nyar ban fu tot -
tak, va la mint az út vo nal ba be ik tat ták a Duna alat ti köz mű a la gu tat.

A ver seny rajt ja Ve rő cén volt. A 10 óra kor elin dult 76 km-es táv me -

ző nye – ame lyen egyé ni ben és csa pat ban is le he tett in dul ni – töb bek
kö zött Nagy ma ros és Ze be gény érin té sé vel a szobi vas ú ti hídon fu tott
át az Ipoly fe lett Szlo vá ki á ba. Innen észa ki irány ba for dul tak a futók és
Ga ram kö vesd nél ke resz tez ték a Ga ra mot, majd a Pár kány és Esz ter -
gom kö zöt ti Mária Va lé ria-hídon ér kez tek vissza Ma gyar or szág ra. A
Duna jobb part ján futva érték el Vi seg rá dot, ahol a Duna-menti Re gi o -
ná lis Vízmű köz mű a la gút ján ha lad tak át a Duna alatt, majd Nagy ma ros -
tól a másik par ton fu tot tak vissza a ve rő cei célba – fog lal ta össze a
prog ram lé nye gét Szabó Lajos szer ve ző. A rövid távú 12 km-es egyé -
ni ver seny me ző nye két rész let ben, 8.30-kor és 9.30-kor in dult Ve rő cé -
ről, szin tén át ha ladt a Duna alatt, csak el len té tes irány ban, a cél pedig
Vi seg rád volt. A részt ve vők érmet, a leg job bak ser le get kap tak. A ne ve -
zé si díj a 14 év alat ti ak nak és a ke rék pá ros kí sé rők nek in gye nes, a
töb bi ek nek 9900 fo rint volt.  Több mint öt száz részt ve vő vel zaj -
lott a ha gyo mány te rem tő sport ese mény.

Dup la ka nyar fu tó ver seny volt 
a Du na ka nyar ban
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Lámpás

A szep tem be ri rejt vény nyer te se Ru dolf Fe renc né. A la fleur by Nora vi rá güz let ben át ve he ti a nye re mé nyét. A
kö vet ke ző havi sor so lást ok tó ber 25-én tart juk, meg fej té se i ket a hi va tal pos ta lá dá já ba kér jük be dob ni elér -
he tő sé ge ik kel együtt. Az e havi nye re ményt a GaBko Chili aján lot ta fel, egy 5000 Ft-os vá sár lá si utal ványt.

Az 1. osz tály ba lépő gye re ke ket több ked ves
meg le pe tés várta szep tem ber 1-jén. Német
nyel vű me se köny ve ket és ha gyo má nyos
„Schul tü te”-t kap tak aján dék ba.
Kö szön jük a Német Nem ze ti sé gi Önkor mány -
zat nak, Ivor And rás né Anikó né ni nek, He té nyi
And re á nak, az óvó né nik nek és a Nagy ma ro si
Is ko lá ért Ala pít vány nak ezt a ked ves gesz tust,
na gyon örül tek a kis di á kok. 
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Az idő já rás remek volt az idei szep tem -
ber ben, sok nap sü té ses nap pal aján dé ko -
zott meg ben nün ket. A 2.b osz tály is ki hasz nál -
ta a szép időt, az első héten dunai ke nu zás sal, a
má so di kon ze be gé nyi ke rék pár tú rá val bú csúz tat -
tuk a nyári szü ne tet. Ke nu zás köz ben a sok nap -
bar ní tott arcú kis di ák még a für dést is kö ve tel te.
Olyan nagy si ke re volt a 12 sze mé lyes ke nu ban a
közös eve zés nek, hogy töb ben fon to ló ra ve szik,
hogy a nagy ma ro si kenus csa pat ba je lent kez ze -

nek. A ze be gé nyi ke rék pár tú ra sem tel he tett el
egy kis nyá ri dé ző jégk ré me zés nél kül. Vissza fe lé a
nagy ma ro si ke rék pá ro sok terep pá lyá ját is ki pró -
bál ták a gye re kek, él vez ve a sok ér de kes ki hí vást,
amit a ka nyar gós út vo nal nyúj tott. Az is ko la pad ba
tör té nő vissza szo kást, az év kez dést igye kez tünk
él mény te li vé, vi dá mab bá tenni, a gye re kek ter mé -
sze tes moz gá si gé nyét ki e lé gí te ni.

sutus-Ju Hász tünde 2.B

osz tály fő nök

Rend ha gyó test ne ve lésórák szep tem ber ben

A leg ki seb bek és leg na gyob bak együtt
Volt egy szer egy Me se mú ze um… már nem is na gyon kell sen ki -
nek be mu tat ni a he lyet, hi szen évről évre meg for dul nak is ko -
lánk ta nu lói a bu da pes ti Me se mú ze um ban. Ki csik nek és na -
gyok nak egya ránt szol gál ki kap cso ló dás ra, kö zös sé gé pí tés re.

Szep tem ber 17-én az 1.b osz tály a „MESEHŐSÖK HÉTPRÓBÁ-
JA” című drá ma pe da gó gi ai fog lal ko zá son vett rész. A fog lal ko zás
célja, hogy a pró bák során a gyer me kek ön is me re tét, ki tar tá sát
fej lessze. A gye re kek na gyon hő si e sen áll ták a kihívásokat  és jó -
ked vű en, él mé nyek kel gaz da gab ban értek a fog lal ko zás vé gé re.
Min de köz ben a 8.a osz tály a Há rom cső rű Kacsa Tör té ne tal ko tó
Mű hely ben egy szer kesz tői já ték ban vett részt, amit szin tén a
Me se mú ze um üze mel tet. Itt a fel sőbb év fo lya mos di á kok szá má -
ra le he tő sé g van a tör té ne tek kel, if jú sá gi iro da lom mal megis-
merkedni, az ön ki fe je zés re, tör té ne tal ko tás ra.

Az idő já rás sze ren csé re ke gyes volt hoz zánk és a mú ze um
után el lá to gat tunk a Ha jó gyá ri-szi ge ti csúsz da park ba. Nagy
meg le pe té sünk re nem volt senki a ját szó té ren raj tunk kívül. Itt
másfél óra ön fe ledt sza lad gá lás, csú szás és ki kap cso ló dás vette
kez de tét. Pe da gó gus ként öröm volt látni, hogy a nyol ca di ko sok
mi lyen sze re tet tel vet ték körbe az el ső sö ket. Ha kel lett cipőt kö -
töt tek, ha kel lett bá to rí tot ták a ki csi ket a csúsz dá kon. Nyol ca di -
kos és elsős kö zött csak a ma gas ság kü lönb ség volt szem be tű nő,
a park adta örö mö ket kicsi és nagy ugyan úgy él vez te.

Hor vátH né arany ni ko lett
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Ma ro si ak a Nem zet kö zi 
Euc ha risz ti kus Kong resszu son

Egyház

Meg tisz tel te tés érte ha zán kat, hogy 1938 után ismét Ma gyar -
or szág kapta meg a Nem zet kö zi Euc ha risz ti kus Kong resszus
meg ren de zé si jogát, ame lyet 2021. szep tem ber 5. és 12. kö -
zött, Bu da pest több hely szí nén tar tot tak meg. Már évek óta
ké szü lőd tünk erre a nagy ese mény re itt Nagy ma ro son is:
szent sé gi má dás sal, mise előt ti imád ság gal.

Több mint 120 nagy ma ro si je lez te, hogy sze ret ne részt venni a
Kong resszus le ga lább egy ese mé nyén, a pápai záró misén mindenképp.

10 nagy ma ro si ön kén tes már nyár kö ze pén el kezd te a fel ké szü -
lést a ren dez vény szer ve zé sé re. Kö zöt tük volt fel nőtt, egye te mis ta,
kö zé pis ko lás és több cser kész is. Az egy hét alatt na pon ta reg gel 6
óra kor kez dő dött a szol gá la tuk és sok szor este 10 után tud ták csak
el hagy ni a ki je lölt hely színt. A kong resszus mi sé in a temp lo mi ének -
kar kép vi sel te vá ro sun kat a több ezer fős kó rus ban. Ők is he te ken át
pró bál tak Nagy ma ro son, majd Bu da pes ten is.

A nyitó szent mi sén – bár csak tu cat nyi nagy ma ro si vett részt, de
annál na gyobb lel ke se dés sel. Döb be ne tes volt, ahogy a fő vá ros le -
zárt ut cá in a tömeg csend ben, áhí tat tal és fi gye lem mel kap cso ló dott
be a li tur gi á ba. A hét során a Hun gex pon tartott elő a dá sokat csak
páran hall gat ták kö zü lünk élő ben; az ön kén te sek itt is szol gá la tuk -
kal kí sér ték az ese mé nye ket, ezt is tv-n, rá dión és in ter ne ten ke resz -
tül sokan kö vet ték.

A csa lá di napot Hadi Péter, a Csa lá dok Jé zus ban Kö zös ség gel
szer vez te. Szí nes prog ra mok, szer ze tes ren dek kép vi se lői, híres em -
be rek ta nú ság té te le, ke resz tény együt te sek elő a dá sa és szá mos ér -
de kes, in te rak tív fe la dat várta a Mar git szi get re lá to ga tó csa lá do kat.
Többen az élő Ol tá ri szent ség kép ki ra ká sá ban vet tünk részt. Kb. 500 em -
ber rel együtt fehér pólót és sap kát kap tunk, majd be áll tunk egy kerek,
ostya for má ba, ahol az ön kén te sek piros sap ká ik kal a Krisz tus logót - IHS
- for mál ták. Mind ezt egy drón felülné zet ből le is fény ké pez te.

A csa lá di nap prog ram jai vé gez té vel a Mar git szi get ről több ezer
ember fe gyel me zet ten vo nult át a Kos suth térre, ahol Erdő Péter bí -
bo ros mon dott szent mi sét. Az utána lévő gyer tyás kör me ne tet
sokan em lí tik a hét csúcs pont já nak. Le ír ha tat lan él mény több száz -
ezer ének lő, gyer tyás ke resz ténnyel sé tál ni Bu da pest esti ut cá in,
ahol a hang szó rók Is tent di cső í tő éne kek től han go sak!

A záró szent mi sé re 120-an re giszt rál tunk Nagy ma ros ról. A reg ge -
li vonat uta sa i nak szá mot te vő ré szét mi tet tük ki – gye re kek, idő sek,
fi a ta lok egya ránt - egy nagy csa pa tot al kot va. Tibor atya „Nagy ma -
ros” táb lát ci pel ve ve ze tett ben nün ket a mise hely szí né re. A pá pa mo -
bilt és benne az ál dást osztó Fe renc pápát egész közel lát hat tuk,
amikor végig ha ladt az And rássy úton. A mise cso dá la tos volt! A kórus
szép éne kei és a mé lyen átélt li tur gia egész en fe le mel te a lel ke ket.

Lé lek ben fel töl tőd ve tér tünk haza. Me rít het tünk a tisz ta for rás -
ból, amely min den ember szá má ra a me gú ju lás, új ra kez dés le he tő -
sé gét hor doz za ma gá ban. Raj tunk múlik, ho gyan élünk Vele a hét -
köz na pok ban is! Tud juk és hisszük, hogy nem csak azok nak le he tő -
ség, akik fi zi ka i lag jelen vol tak ezen az ese mé nyen, hanem min den -
ki szá má ra adott itt Nagy ma ro son is, hi szen a mi temp lo munk ban az
Ol tá ri szent ség ben ugya naz a Jézus van jelen.

gá vel né Hadi Ber na dett

lázár fanni, lázár nóra, Hadi luca, Hadi te o dó ra, zol tai-szabó il di kó, mol nár anna, trieb ma ri ann, 
dro bi lich ve ro ni ka, Berg mann mária, mol nár zsófi éne kel tek a 2000 fős kó rus ban az nek-on
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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 október 09-én 9-12 óráig és 
október 30-án 9-12 óráig.

DMRV TÁJÉKOZTATÓ- VÍZELZÁRÁS

Értesítjük a lakosságot, hogy 
az ivóvíz közműhálózat karbantartási munkák miatt

ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható 2021. október 5-
én 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

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

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.

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

OK TÓ BER EL SE JÉ TŐL A HÁZI SZA KÁ PO LÁ SI FE LA DA TO KAT NAGY MA RO SON A

HOME CARE VÁC SZOL GÁ LAT LÁTJA EL. 
ÁPO LÓ NŐT KE RE SÜNK ÁL TA LÁ NOS ÁPO LÓI VAGY FEL NŐTT SZA KÁ PO LÓI VÉG ZETT SÉG GEL

(BE IS KO LÁ ZÁS IS LE HET SÉ GES). A RÉSZ LE TEK FELŐL AZ ORVOSI REN DE LŐ BEN LEHET ÉR DEK LŐDNI.
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Piac hirdetések

2021. október – 10. szám

A 25 éves várossá nyílvánítás 
alkal mából minden termékünkre 

25% kedvezményt adunk!
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A Máté Állat vé del mi Ala pít vány 243 944 Ft –ot ka -
pott ado mány ként az adók 1%-ából a ta va lyi
évben és a nagy ma ro si ál la tok és gaz dá ik se gít sé -
gé re össze sen 327 170 Ft-ot köl tött. Ebből 298
900 Ft-ot az őszi és ta va szi ivar ta la ní tá si ak ci ók ra,
15 780 Ft –tal a rá szo ru ló gaz di kat tá mo gat tuk
egy-egy al ka lom mal meg fe le lő ál la te le del lel és 12
490 Ft ér ték ben he lyez tünk ki ma dár ete tő au to -
ma tát a ví zi ma da rak egész sé gé nek me gó vá sa ér -
de ké ben. Mun kán kat min den kor ön kén tes ala -
pon, nagy el kö te le zett ség gel és sze re tet tel vé gez -
zük. Kö szön jük az egyé ni tá mo ga tá so kat és fe la -
ján lá so kat! Kér jük gon dol ja nak ránk to vább ra is
adó juk 1%-ának fe la ján lá sa kor!

Kö szö net tel: A Máté Állat vé del mi Ala pít vány
ku ra tó ri u ma és ön kén te sei. Kö ves sék te vé keny -
sé gün ket a fa ce bo o kon is!

Állatvédő sorok

A Máté Állatvédelmi Alapítvány új telefonszáma: 
+3630 125 0296
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Lámpás
Az élet mulandó...

Kö ze leg Min den szen tek ün ne pe és Ha lot tak napja. Gyak rab -
ban járok ki a te me tő be, hogy ha lot ta ink sír jai ün ne pi díszt
kap ja nak.

A nagy ma ro si te me tő be já ra tá nál em lék táb la tün te ti fel az itt el -
te me tett jeles em be rek nyug he lyét Csen gery János szob rász-kő -
res ta u rá tor nak kö szön he tő en.

Sé tá im során – raj tuk kívül - több, ide gen hang zá sú nevet fe dez -
tem fel. Kik le het tek ők, vajon miért te met ték őket nagy ma ro si föld -
be? Nem itt szü let tek, de éle tük egy sza ka szát itt töl töt ték, így nyug -
he lyük nek is Nagy ma rost vá lasz tot ták.

BENETTO BATTISTA sír já ra La -
bancz Lász ló né hívta fel a fi gyel me -
met. A 2017-ben fel ke re sett sír kő ről
Mu rá nyi Zol tán nal ké szí tet tünk má -
so la tot se lyem pa pí ros sa tí ro zás sal. A
fe li rat alap ján fel té te lez zük, hogy va -
la mi kor a vas ú té pí tés nél dol go zó
olasz férfi tölt he tett itt több év ti ze -
det ha lá la nap já ig: Be not to Bat tis ta  -
1918. jú li us 20. Saj nos, azóta a kő
ket té tört.

HORVÁTH A. JÁNOS Bol dog fán
(ma Szlo vá kia) szü le tett, és 1945.

szep tem ber 22.-én halt meg Nagy ma ro son 75 éves ko rá ban a ka to li -
kus anya könyv be jegy zé se sze rint. Fe le sé ge Ruf fing Mar git volt; a
nagy ma ro si Pol gá ri Fi ú is ko lá ban ta ní tott. A Vi seg rá di u. 18. alat ti
házát lánya Vit tich Ig nác né örö köl te, de az Auszt ri á ban élő örö kös
házát az állam el ko boz ta, majd egy más után több lakó köl tö zött az
épü let be. A házat ké sőbb úté pí tés miatt le bon tot ták. Hor váth tanár
úr a ta ní tá son kívül húsz éven át je len tős ré gé sze ti ku ta tá so kat foly -
ta tott Szo bon és kör nyé kén, így Nagy ma ro son is. Szá mos le le te ke -
rült a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ba jegy ze tek kel és do ku men tu mok -
kal együtt. A há zá ban ma radt je len tős mennyi sé gű ré gé sze ti anya -
got a be köl tö ző ide ge nek szó sze rint a sze mét domb ra hány ták. A ré -
gész tanár élet út já ról a Hon is me ret újság 2019/6. szá má ban
lehet bő veb ben ol vas ni.

VADAS REZSŐ (1890 -
Nagy ma ros, 1964. jú ni us 27.).
Szobi fő szol ga bí ró, nagy ma -
ro si jegy ző volt. Sír ját egy
Szűz Má ri át áb rá zo ló álló
kőkép dí szí ti. Éde sany já val és
nő vé ré vel a Váci út egyik há -
zá ban la kott. A le gen da sze -
rint a ka rá csony fát kol bász da -
rab kák kal dí szí tet ték a ku tyá -
ik ked vé ért…

OCHABA  ILONA (Esz ter gom, 1895 - Nagy ma ros. 1966. feb ru ár
10.). Az 1920-as évek től Nagy ma ro son ta ní tott a Pol gá ri Fi ú is ko lá -
ban. Test vé rét, Oc ha ba Ká rolyt
(sz .1897. ok tó ber 23.) ere de ti leg
Bu da őr sön te met ték el, mert a két -
na pos bu da őr si csata (1921. ok tó -
ber 23.) egyik ha lott ja volt. Pont a
szü le tés nap ján vesz tet te éle tét. (A
csata a ki rály pár ti és a Horthy Mik -
lós hoz hű kor má nye rők kö zöt ti
össze csa pás volt IV. Ká roly ki rály
ma gyar trón ra való má so dik vissza -
té ré si kí sér le te, az úgy ne ve zett má -
so dik ki rály puccs ide jén.) Nő vé re
ké sőbb ex hu mál tat ta és ide te met -
tet te. 1966 óta közös sír ban
alusszák örök ál mu kat.

IKLÓDY-SZABÓ ANDOR (Veszp rém, 1880 – Nagy ma ros, 1970. áp -
ri lis 19.). Pénz ü gyi szak em ber. Jogi ta nul má nya i nak be fe je zé se után
1902-ben a pénz ü gyi gaz ga tó sá gon, 1905-től a pénz ügy mi nisz té rium ban
dol go zott, 1927-ben he lyet tes ál lam tit kár, majd a Pénz in té ze ti Köz pont,
az Or szá gos Köz pon ti Hi tel szö vet ke zet, a Ma gyar Föld hi te lin té ze tek Or -
szá gos Szö vet sé ge igaz ga tó sá gá nak tagja, va la mint a Ma gyar Nem ze ti
Bank kor mány biz to sa. 1947-ig az Angol-Ma gyar Bank alel nö ke volt.

DR. PEISNER JÁNOS (1936-2011). Gye rek ko rá ban a kál vá ria
alat ti sa rok ház ban éltek. Né hány ada tot gyer mek ko ri ba rát já tól,
Ni eg re isz Jó zsef től kap tam. Na gyap ja Pe is ner Ignác (Se bes kel le -
mes, 1855 – Bu da pest, 1924), or vo si dip lo mát szer zett, de in kább
az új sá gí rást vá lasz tot ta. 1879-től ha lá lá ig a Neues Pes ter jo ur nal
mun ka tár sa, 1885-től se géd szer kesz tő je. Apja Pe is ner Ká roly öt
nyel ven be szé lő sta tisz ti kus, ma te ma ti kus. 1943-ban meg mér gez te
magát, hogy zsidó szár ma zá sú csa lád ját ment se. A nagy ma ro si te me -
tő be te met ték, majd fe le sé gét Sik ló si Te rézt is itt te met ték 1960-ban.

János fiuk 1936-ban ka to li kus nak szü le tett, amit Bán fal vi jegy ző
iga zolt a ha tó sá gok nál a zsi dók el hur co lá sa ide jén. Az egye dü li zsidó
csa lád vol tak Nagy ma ro son, aki ket nem hur col tak el. Az egye tem el -
vég zé se után Já no si pro fesszor nál dol go zott az MTA  Szi lárd test fi zi kai
és Op ti kai Ku ta tó in té ze té ben. In di um és ger má ni um vé kony ré te gek
fé nye lekt ro mos emisszi ó já nak vizs gá la tá ból írta kan di dá tu si disszer -
tá ci ó ját 1974-ben. Már kan di dá tus ként Fran cia or szág ba ke rült, onnan
Al gé ri á ba. Az oráni egye te men kí sér le ti la bort ren de zett be. Utána vis-
sza tért Fran cia or szág ba, a Gre nob le Mű sza ki Fő is ko lán ta ní tott. Utol -
já ra Mont pel li er ben dol go zott. Agy vér zés ben halt meg. Kí ván sá gá ra
fo ga dott fia hozta haza a ham va kat. 2011-ben szü lei mellé te met ték.

Ro ko nok, le szár ma zot tak híján, te gyünk egy szál vi rá got vagy
gyújt sunk egy gyer tyát az ő sír ju kon is.

döB rössy mi Hály né va len tin krisz ta
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A Te rem tés hete nevű öku me ni kus egy há zi prog ram 13 éve in dult,
amely hez idén har mad szor csat la koz tunk Nagy ma ro son a Ka ri tasz égi -
sze alatt. Az idei mottó: „Isten oi ko szá nak [ott ho ná nak] me gú jí tá sa”
volt, arra biz tat va min den kit, hogy a kö rü löt tünk lévő világ irán ti fe le -
lős sé gét fel fe dez ze, me gél je. Fe renc pápa 2015-ben meg je lent, Áldott
légy (La u da to si) kez de tű en cik li ká ja nem csak a ka to li kus egy ház fi -
gyel mét irá nyí tot ta a Föld és a nél kü lö zők felé, hanem azo két is, akik
más fele ke ze tek tag jai, eset leg nem Isten-kö ve tők. Az élénk vissz hang
nem volt vé let len: aján dék ba ka pott Föl dünk me gőr zé se, a ter mé sze ti
erő for rá sok mér ték le tes hasz ná la ta, a javak igaz sá gos elosz tá sa közös
fe la dat és fe le lős ség. Fe renc pápa ezt írja: „Igen nemes dolog, ha va la ki vál -
lal ja a te rem tés sel való tö rő dés kö te les sé gét min den na pi apró tet tek által”.

Ennek je gyé ben töl te kez tünk a héten, hi szen sze mé lyes fe la da -
tunk saját mik ro kör nye ze tünk ben kez dő dik: a pici lé pé sek össze a dód -
nak egy na gyobb vál to zás sá, ame lyet a rá szo ru ló em be rek épp úgy ész -
re ve het nek már, mint rá szo ru ló Föl dünk.

A mö göt tünk lévő héten az ovi sok kal odút épí tet tünk, a fel ső sök -
kel kör nye ze ti ne ve lé si fog lal ko zást tar tot tunk, a fel nőt tek pedig lel ki -
sé gi al kal ma kon, öko mo zin és elő a dá son ve het tek részt. Kö szö net
ezért az együtt mű kö dő szer ve ze tek nek, és a részt ve vők nek. Ta lá koz -
zunk jö vő re is, addig pedig él jünk las sab ban, vá sá rol junk helyi ter mé -
ket és tö re ked jünk ke ve sebb hul la dé kot ter mel ni! 

Ha lup ka gáBor

Szep tem ber 13. és 19. között ren dez ték meg
a 6. Ars Sacra Film fesz ti vált. 

A fesz ti vált 2016-ban hív ták élet re, szer ve zői
így írtak a fil mek ről: „Me gis mer ked het nek a
nézők a kar me li ta szer ze te sek éle té vel, roma szár -
ma zá sú lel ké szek kel, to po lyai apá cák kal, down-
szind ró más sal lánnyal, par kin son kóros vi lág hí rű
er dé lyi  brá csás sal, éde sa nyák kal, akik a gye re ke i -
kért küz de nek. Ezek a szer te á ga zó tör té ne tek is
mind azt bi zo nyít ják, hogy a szak ra li tás ott van a
min den nap ja ink ban.” Végül is 49 film ből a zsűri
hét fil met dí ja zott. A zsűri kü lön dí ját Med gye si
Gab ri el la „...Csak az ének” – In me mo ri am
Sza ba dos György című film je kapta. A film 2019-
ben ké szült, belőle rész le tek a Yo u Tu be csa tor nán lát ha tók. 

„Sza ba dos György egy szer re volt elő a dó, ze ne szer ző, kö zös sé -
gek meg te rem tő je és mű köd te tő je, gon dol ko dó, mű vé szet-, zene- és

sors fi lo zó fus, költő és esszé is ta. A róla ké szült al ko tást ne vez het -
nénk köl tői film nek is, de nem a fo ga lom lírai tar tal ma, hanem
annak sza bad sá ga, gon do la té pít ke zé si fo lya ma ta ér tel mé ben.”

A Sza ba dos György ről 
ké szült film díjat ka pott

Fo hász a rá szo ru ló Föl dért
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Va ló szí nű leg ke ve sen em lé kez nek rá, hogy az első „Bo rün ne -
pet” 2014. au gusz tus 19-20-án ren dez te meg a Nagy ma ro si
Bor ba rá tok Egye sü le te és az Aba sá ri Olasz riz ling Bor ba rá tok
Egye sü le te közös si ke res Le a der pá lyá zat ered mé nye ként.
Ekkor még csak 8 fa ház ban le he tett bort kós tol ni a Ma gyar ut -
cá ban. Idén 18 fa ház ban, 13 bor vi dék, több mint 20 bo rá sza -
tá nak ne dű it kós tol hat ták meg a Béla ki rály sé tá nyon.

2016-ban a ren dez vény si ke rén fel buz dul va Nagy ma ros Város
Önkor mány za ta össze fog va a Bor ba rá tok Kö ré vel meg ren dez te
ezen a néven elő ször a Szent Ist ván Napi Bo rün ne pet, ekkor 10 bo -
rá szat rész vé te lé vel, a Fő téren.

Az első pil la nat tól fogva nagy hang súlyt he lyez tünk a kul tu rált
bor fo gyasz tás ra, ezért min den évben a Bor ba rá tok Köre biz to sít ja a
lo gó zott kós to ló po ha ra kat, me lyet sok ha son ló ren dez vénnyel el -
len tét ben vissza lehet vál ta ni, a Bor ba rá tok Köre által mű köd te tett
in for má ci ós pult ban.

Mi köz ben 13 bor vi dék kép vi se lő je vett részt a ren dez vé nyen, na -
gyon büsz kék va gyunk arra, hogy őriz ve a Du na ka nyar sző lé sze ti ha -
gyo má nya it, három pin cé szet is kép vi se li ezt a ré gi ót. Mivel nem va -
gyunk önál ló bor vi dék, sőt egyet len bor vi dék hez sem tar to zunk je -
len leg, így „Du na ka nya ri Bor mű he lyek” néven fut az együtt mű kö dés.

2021 több szem pont ból is kü lön le ges volt, hi szen a pan dé mi ás
hely zet miatt három hónap állt a szer ve zők (Nagy ma ros Város
Önkor mány za ta és Bor ba rá tok Köre) ren del ke zé sé re, hogy a három
napos ren dez vényt meg szer vez zék úgy, hogy az ese ménnyel azt is
ün ne pel tük, hogy 25 éve avat ták vá ros sá Nagy ma rost. Még in kább
oda fi gyel tünk arra, hogy be mu tas suk a város ha gyo má nya it, kul tu rá -
lis ér té ke it. Hé nig li szín pad nak ne vez tük el a Bo rut ca kis szín pa dát,
hi szen ez volt Nagy ma ros leg ked vel tebb sző lő jé nek neve. Zel ler Zol -
tánt fel kér tük, hogy ve zes sen egy ki rán du lást a Gesz te nyés Ta nös vé -
nyen, Ivor Anikó által ve ze tett Nagy ma ro si Német Nem ze ti sé gi
Önkor mány zat a Táj há zat mu tat ta be az ér dek lő dők nek és a fel lé -
pők kö zött ott volt a Miszt rál, a Wil den ro sen Tánc együt tes, a Suhaj
együt tes, a Nagy ma ro si Fér fi kó rus, a Kitti Live, Deme Hajni és
Tamás  gyer mek mű so ra és ter mé sze te sen a Nagy ma ro si Kit ten ber -
ger Kál mán AMI  nö ven dé kei a „Nagy ma ro si Ütő sök” és a Du na ka -

nyar Fú vó se gyüt tes sem ma rad hat tak ki. Em lé kez ve arra, hogy volt
egy szer egy mű vész te lep a vá ros ban, Nagy ma ro son élő és al ko tó
mű vé szek tár la tát is meg te kint het ték az ér dek lő dők csak úgy, mint a
város 25 éves fej lő dé sét be mu ta tó ki ál lí tást. A szom bat dél előt ti pro-
g ra mo kat egyik büsz ke sé günk, a Ter me lői Piac köré szer vez tük.

A Bo rut cát is ün ne pib bé tet tük, nem csak szlo gen volt a „Nagy -
ma ros pezs gő han gu lat ban”, de pezs gő-, és kok tél bár várta a lá to ga -
tó kat, ahol elő ször kós tol hat ták meg a ren dez vény saját kok tél ját, a
„Ma ro si Kéket” mely két ki ál lí tónk a Sápi Gyü mölcs bo rok és a Bor-
Piac, va la mint a Bor ba rá tok Kö ré nek együtt mű kö dé sé nek ered mé -
nye. Sok ki ál lí tónk is csat la ko zott pezs gő vel, gyön gyö ző bor ral a
kez de mé nye zés hez.

A vissza jel zé sek alap ján si ke rült olyan prog ra mot össze ál lí ta ni,
mely ben min den ki ta lált szá má ra ked ve set, szó ra koz ta tót.

Kö szön jük a bo rá sza tok nak, akik ki vá ló bo ra ik kal hoz zá já rul tak a
ren dez vény si ke ré hez: Áts Ká roly Tokaj, Balla Géza Er dély (Mo na vin),
Bor ga rázs Ma nu fak tú ra Du na bog dány, He i nin ger pin cé szet Nagy ma -
ros, La po sa Bir tok Ba da csony, Ling vay pin cé szet Vác, Li sic za Bor ház
Pécs, Lunc zer Pá lin ka ház, Mé szá ros Bor ház Szek szárd, Palkó Borok
Aba új szán tó Tokaj, Pan non hal mi bor vi dék - Pan non hal mi Fő a pát ság
pin cé sze te, Cseri pin cé szet, Ba barc zi pin cé szet, Han gyál pin cé szet -
(Borp ro mo), Rábai Ka ta lin bo rá szat Nesz mély, René’s Wine He a ven
Mátra, Sápi Gyü mölcs bo rok, Szíj jár tó Előd bo rá szat Etyek, Ta ver Na
pin cé szet Ba la ton fel vi dék, Te le ki Vil lány, Vi lá gi Wi nery Garam-
mente, Vylyan pin cé szet Vil lány, Pezs gő- és kok tél bár Bor-Piac.

Kö szön jük min den ki nek, aki mun ká já val hoz zá já rult ahhoz,
hogy a ha to dik Szent Ist ván Napi Bo rün nep az ed di gi leg si ke re sebb
ren dez vény le gyen.

Re mél jük hogy jö vő re ismét ta lál ko zunk au gusz tus ban a VII.
Szent Ist ván Napi Bo rün ne pen.

dr. szé násy and rea
stra té gi ai re fe rens, Nagy ma ros Város Önkor mány za ta

koncz né Bu lyovsz ki Helga
Nagy ma ro si Bor ba rá tok Köre
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A VI. SZENT ISTVÁN NAPI
BORÜNNEP MARGÓJÁRA
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A két nap alatt az utolsó komp 21 órakor indul Visegrádról.
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