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A jö vő nek üze nünk

25 éve ismét város Nagy -
ma ros, a közel ezer éves
város! 25 év egy ne gyed
szá zad. 25 év múlva nem
tud juk mi lesz, csak ta lál -
gat ha tunk és üzen he tünk
a jö vő nek, el mond va, hogy
mi lyen volt az a jelen, ami -
ben most élünk, vagy
akár az el múlt 25 év. 

Nagy ma ros jö vő je el -
ső sor ban raj tunk múlik.

A város la kó i nak el hi va tott sá gán, közös ér té ke ink be ve tett hitén.
Azt mond ják, hogy aki a múl tat fe le di, az a jö vő jét ve szí ti el. Mi most
in kább üze nünk. Re mé nye ink ről, hi tünk ről, éle tünk ki hí vá sa i ról és
har ca i ról, olyas mik ről, ami érint és fog lal koz tat min dannyi un kat.

Re mél jük, Ma gyar or szág lesz a Kár pát-me den ce leg élhetőbb ál la -
ma ne gyed szá zad múlva is, nem va la mi új, ször nyű vörös vagy más
színű bi ro da lom. Re mé lem, hogy a csa lád, a hit és a tisz tes ség lesz nek
a leg fon to sabb ér té kek a jö vő ben is, ame lyek ha zán kat évez re des lé te -
zé se alatt meg tar tot ták. Re mé lem nem lesz nem zet kö zi vé a világ, és
sok szí nű sé gét nem fojt ják szür ke egy han gú ság ba, ér té ke it nem ra bol -
ják és cse ré lik le ér tel met len esz mék re.

Re mé lem, hogy nem nyílt, hanem em ber sé ges lesz a jövő tár sa -
dal ma. Re mé lem nem be fo gad ta tó és el fo gad ta tó, hanem el fo ga dó
lesz a jövő Ma gyar or szá ga, és a mos ta ni hoz ha son ló an az em be rek
biz ton sá gát és bol do gu lá sát, jó lé tét he lye zi majd min de nek elé! Re mé -

lem ma gyar or szág lesz Ma gyar or szág, és nem egy új Ber lin nek vagy
új Moszk vá nak alá ve tett tar to mány.

Én a szo li da ri tás ban és a mo dern, se gí tő tár sa da lom ban hi szek,
mely nek alap ját az or szág és min dannyi unk közös ér de ke, a ki sebb sé -
gek jo ga i nak vé del me, a több ség aka ra tá nak be tar tá sa, a rend és a tör -
vény je len tik! Ahol nem a gen der, hanem a gyer mek ér de ke szá mít.

A mi ren dünk és éle tünk tör vé nyei a múl tunk ban gyö ke rez nek,
alap ja it ál la ma la pí tónk egy ko ri gon do la tai ha tá roz ták meg. Ezek az ér -
té kek se gí te nek a leg ne he zebb idők ben is. Szent Ist ván ki rá lyunk cse le -
ke de tei, in tel mei és dön té sei a mai napig irányt mu tat nak, és pon to san
meg fo gal maz zák le ga lap ve tőbb ér té ke in ket. Meg ma rad hi tünk Is ten -
ben, ha zá ban és csa lád ban, hi tünk egy más ban!

Jö het nek nehéz napok, és nyo maszt hat nak nehéz évek. Ha a hi tünk
és az em lé ke ze tünk meg ma rad, és át tud juk adni ér té ke in ket a gyer me -
ke ink nek, akkor nincs mitől fél te nünk őket! Gyer mek ként sokat ültem
na gya pám tér dén, hall gat va mon da ta tit az élet ről, a sze re tet ről, a be csü -
let ről, a tü re lem ről és a ki tar tás ról. Az ő 25 évvel ez előt ti, ön kor mány -
za ti kép vi se lő ként el mon dott be szé dé ből idéz nék egy gon do la tot:

„Nagy ma ros Pol gá rai! Város lett a fa lunk! De a város, ahol élünk,
csak akkor lesz az 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 s jö ven dőt!” 
Kérem, fo gad ják sze re tet tel e ju bi le u mi ki adá su nkat és a
benne össze gyűj tött 25 évün ket!

He inc zin ger Ba lázs pol gár mes ter

Nagy ma ros nak Ká roly Ró bert adott vá ro si ran got elő ször
1323. szep tem ber 24-én egy Vi seg rá don kelt ok le vél sze rint.
Az ok le vél saj nos el tűnt az idők vi ha ra i ban… A ki vált sá go k
at azon ban még nyolc ki rály me ge rő sí tet te:

1345-ben Nagy Lajos
1388-ban Zsig mond
1464-ben Má tyás
1492-ben II. Ulász ló
1528-ban I. Fer di nánd
1571-ben Miksa
1609-ben II. Má tyás
1686-ban I. Lipót

A szö veg ere de ti latin vál to za ta tehát nincs meg, má so la ta meg ta -
lál ha tó egy 16. szá za di ok le vél gyűj te mény ben. Vi szont fenn ma radt
egyéb ok mány 1323-ból, és a min ket érin tő ok le vél va ló szí nű leg szin -
tén így néz he tett ki.

Ká roly Ró bert igen te het sé ges ősök kel ren del ke zett, sőt fran cia és
Árpád házi szen tek is vol tak a fel me női és ro ko nai kö zött. Ne vé hez fű -

ző dik a Vi seg rá di ki rály ta lál ko zó 1335-ben – a három (ma gyar, len gyel,
cseh) ki rá lyé. Ká roly Ró bert nem volt hosszú életű, csu pán 54 évet élt,
Vi seg rá don halt meg, de egy kor szak meg ha tá ro zó ural ko dó ja volt.

A leg utób bi, a tizedik vá ros sá nyil vá ní tás 1996-ban, Zol tai Mi hály
pol gár mes ter sé ge alatt, 25 éve tör tént. Vá ro sun kat azután Edö csény
And rás, Pet ro vics Lász ló és He inc zin ger Ba lázs pol gár mes te rek
ve zet ték és vezeti. 

Vá ros sá nyil vá ní tás
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A városi rangtól a jövő felé
Augusztusban a Sigil Ga lé ri á ban 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, egész en 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 tte, közel sem mutatott 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 adta.

A me gem lé ke zés ki vá ló al ka lom volt 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 – állt 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, mely nek ke re té ben Edöcsény András polgármester-
sége idején me gú jult a Mons ber ger tér, föld alá került az elekt ro mos
há ló zat, dísz vi lá gítás került helyére, ut ca bú to rok készültek, 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
kö zös sé gi 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. Foly ta tá sa a köz pont nak a Rá kóc zi út és
a 12-es út fe lú jí tá sa volt, majd kö vet ke zett a Ma gyar utca Petrovics
László idejében. A leg fon to sabb 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 bőven
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!

Én 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 me gál lók hoz, to váb bi
ál lo má sok hoz, amelyek le ga lább ha son ló ered ményeket hoznak –
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.
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Egyik leg ré geb bi in téz mé nyünk, 1909-ben ala pí tot ták. Alap te -
vé keny sé ge az óvo dai ne ve lés mára ki bő vült a sa já tos ne ve lé si
igé nyű gyer me kek el lá tá sá val va la mint a nem ze ti sé gi óvo dai
ne ve lés sel. Három épü let ben mű kö dünk, a Ma gyar utca 15.,
El ső völgy utca 2. és a Dózsa György utca 25. szám alatt. 

Az el múlt 25 évben a kö vet ke zők vol tak az in téz mény ve ze tők:
1991-2008  Csiz ma dia Fe renc né
2008-2013  Ha ran go zó Ká roly né
2013- 2014 Zel ler né Gerst ma yer Judit
2014-2016  Ru dolf Jó zsef né
2016-2020  Gerst ma yer Judit
2020-          He té nyi And rea

2009. május 30-án egész na pos ren dez vény ke re tén belül ün -
ne pel tük az óvoda fenn állá sá nak 100 éves év for du ló ját. Erre em -
lé kez tet nek az óvoda épü le te in el he lye zett em lék táb lák.

A Ma gyar utcai épü le tet a 90-es évek má so dik fe lé ben fe lú jí tot -
ták (tető át ra kás, külső ta ta ro zás, alj zat, par ket ta- és bú tor cse re),
me gú jult a tá la ló kony ha, be ve zet ték a gázt és a te le font. Akkor

kez dő dött az étel szál lí tás au tó val, mind a mai napig vál to zat lan
módon. 1994-től 1997-ig, be zá rá sá ig a böl cső de is az óvoda irá nyí tá sa
alá ke rült.

2010 év nya rán az ön kor mány zat pá lyá za tot nyert cso port bő ví -
tés re. A fel ve he tő gye re kek lét szá ma 75 főre emel ke dett a három
cso port szo bá ban. Ekkor fe lú jí tot ták a tel jes fű tés rend szert is.

Az El ső völgy utcai óvo dát is fe lú jí tot ták a 90-es évek végén: me g -
ú jult a ke rí tés, a tető és a bú to rok, va la mint be ve zet ték a gázt. 2009
nya rán a te tő szer ke ze tet ismét re no vál ták pá lyá za ti pénz ből.

To váb bi fe lú jí tás kö vet kez he tett 2012-ben. Az épü let hez új épü -
let szár nyat épí tet tek, ebben el he lyez tek egy cso port szo bát, egy kor -
sze rű tor na szo bát, egy me le gí tő kony hát és egy iro dát. A meg lé vő
cso port szo bá kat a régi épü let rész ben tel jes kö rű en fe lú jí tot ták, va -
la mint je len tő sen bő vül tek az esz kö zök is. 2015-ben adták át.

Dózsa György utcai óvo dát is re no vál ták a 90-es évek má so dik
fe lé ben: az udvar tám fa lat, ke rí tést, fe dett fog lal koz ta tó kat, tá ro ló -
kat és ját szó té ri esz kö zö ket ka pott. To váb bi ered mé nyek a tető át ra -
ká sa, a gáz be ve ze té se, a cso port szo bák bú tor za tá nak cse ré je és a
gyer mek mos dó fe lú jí tá sa.

2015-ös pá lyá zat nak kö szön he tő en a Dózsa György utcai épü let
is a hoz zá é pí tett szárny ban egy cso port szo bá val bő vült, ki a la kí tot -
tak egy öl tö ző részt és ta ka rí tó esz köz tá ro lót, va la mint fe lú jí tot ták a
mos dót. A 2017-es áta dás után a fel ve he tő gyer mek lét szám 100 főre
emel ke dett.

A Ma gyar Falu Prog ram ke re tén belül 2017-ben az „Önkor mány -
za ti tu laj don ban lévő in gat la nok fej lesz té se” c. pá lyá zat le he tő vé
tette a régi épü let szárny szi ge te lé sét, az elekt ro mos há ló zat, a fű tés -
rend szer kor sze rű sí té sét és a nyí lá szá rók cse ré jét, to váb bá a lenti
ud var rész kor sze rű sí té sét is. A 2019-es pá lyá zat Óvo dai ját szó ud var-
fej lesz tés ered mé nye egy új ját szó té ri esz köz, ame lyet 2020 nya rán
adtak át.

He té nyi and rea óvo da ve ze tő

Az óvoda a második otthon
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1996. szep tem ber el se jén nagy iz ga lom mal lép tük át Dani
fi am mal a nagy ma ro si is ko la kü szö bét. Dani első osz tá lyos
lett, én pedig a német nyel vi osz tály ta ná ra. 

Akkor még nem tud tam, hogy Nagy ma ros vá ros sá ava tá sá val
fogok együtt ju bi lál ni, mint aho gyan azt sem, hogy ere de ti szak -
mám nak hátat for dít va vég leg el kö te le ző döm a ta ní tás mel lett.
Nehéz rö vi den össze fog lal ni, mennyi min den tör tént az el múlt 25
évben. Első gon do la tom a régi tan tes tü let volt. Vidám hét köz nap ja -
ink, sok ki rán du lás… Mi lyen szí ve sen néz zük a régi al bu mo kat! Saj -
nos sokan már nin cse nek köz tünk, ám az em lé ke ket örök re szí vünk -
be zár tuk.

A 90-es évek ben az ál ta lá nos is ko lai ok ta tás mel lett mű kö dött egy
nyel vi osz tály és egy szak is ko la. Közös össze fo gás sal épült a tor na szo -
ba, az is ko la fel vet te a Kit ten ber ger Kál mán nevet. Mű vé sze ti is ko-
la let tünk, zene, nép tánc és kép ző mű vé szet ta go zat tal. A rá szo ru -
ló di á ko kat és az is ko lai prog ra mo kat a Nagy ma ro si Is ko lá ért Ala pít -
vány tá mo gat ta. Kap cso la tunk volt a stutt gar ti szék he lyű DJO szer ve -
zet tel, di ák ja ink min den évben 6 hetet tölt het tek Né met or szág ban. A
leg ne he zebb talán a szám ta lan ha gyo mányt, is ko lai ren dez vényt fel -
so rol ni, me lyek a ta nu lás mel lett egy részt a di ák éle tet szí ne sí tik, más -
részt gyer me ke ink nek le he tő sé gük nyí lik te het sé gük be mu ta tá sá ra.

Min den évben is ko lánk adja ok tó ber 23-án és már ci us 15-én a
mű sort a vá ro si ün nep sé gen, vers mon dó ver se nye ket ren de zünk,
me gem lé ke zünk a ma gyar kul tú ra nap já ról. Nagy je len tő sé get tu laj -
do ní tunk a nem ze ti sé gi ha gyo má nyőr ző prog ra mok nak. Az utób bi
évek ben – bár egyre na gyobb sze re pet kap az angol nyelv, ám fon -
tos nak tart juk, hogy elő de ink szo ká sa it őriz zük. Min den évben szer -
ve zünk Már ton napi fel vo nu lást, me gem lé ke zünk a ma len kij ro bot -
ról, sváb szo kás sze rint te met jük a telet, szen tel jük hús vét kor a
kutat és részt ve szünk a Német Nem ze ti sé gi Önkor mány zat ren dez -
vé nye in. Is ko lánk ban nagy sze re pet kap a sport, talán nincs is olyan
hónap, amely sport ver seny nél kül múlna el. Meg kell em lí te nünk a
kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos prog ram ja in kat. Lel ke sen gyűjt -
jük a pa pírt, a gesz te nyét, az elekt ro mos hul la dé kot. A Föld nap ján
aka dály ver senyt ren de zünk, me gem lé ke zünk a víz vi lág nap já ról.
Na gyon büsz kék va gyunk a mű vé sze ti is ko la ta nu ló i nak kon cert je i -

re, ki ál lí tá sa i ra, nép tánc be mu ta tó i ra.
No vem be ré ben kon cert tel em lé ke zünk meg az Ifjú ze ne ba rá tok

nap já ról, és ta vasszal min dig nagy si ke re van a Fi a tal mu zsi ku sok
nagy ma ro si ta lál ko zó já nak, mely re a kör nye ző is ko lá kat is meg hív -
juk. Nép tánc cso port ja i nk a Kit ten ber ger na po kon mu tat ják be te -
het sé gü ket a vá ros nak. Nem fe led ke zünk meg az ál lat vé de lem ről
sem, me gün ne pel jük az ál la tok vi lág nap ját, a Ma da rak és fák nap ját,
részt ve szünk a Máté Állat vé del mi Ala pít vány mun ká já ban. Nagy iz -
ga lom mal ké szü lünk min den de cem ber ben a Csil lag vá ró ün nep ség -
re, ta vasszal a nyol ca di ko sok ala pít vá nyi bál já ra. És még egy szót
sem ej tet tem az osz tály ki rán du lá sok ról, szín ház lá to ga tá sok ról,
erdei is ko lák ról, suli-bu lik ról...

2015-ben ün ne pel tük is ko lánk 100 éves szü le tés nap ját. Em lék -
szem, mi lyen jó volt egész évben az erek lyé ket, em lé ke ket gyűj tö get -
ni! És mi lyen jó volt a régi kol lé gák kal, di á kok kal ta lál koz ni!

Saj nos az el múlt más fél év is ko lán kat is új hely zet elé ál lí tot ta.
A vi lág jár vány miatt több hó nap ra be kel lett zár nunk, prog ram ja ink
el ma rad tak. A ta ní tás egy része maszk ban, zárt ajtók mö gött, majd
ott hon, on li ne zaj lott. A tan tes tü let nagy össze fo gás ban, egy mást se -
gít ve igye ke zett, hogy a gye re kek nek a leg töb bet tud juk nyúj ta ni.
Több di á kunk vett részt kü lön bö ző pá lyá za to kon, a Föld napja aka -
dály ver senyt on li ne ren dez tük. 

Egy szer azt ol vas tam, hogy az is ko la a város szíve. Va ló ban így
van. Egy kis kö zös ség, ám egy nagy csa lád. Mennyi min dent tudna
még a gyö nyö rű is ko la é pü let me sél ni! A tab lók a fo lyo sók fa la in...
Hi szen itt kop tat ták az is ko la pa dot gyer me ke ink szü lei, nagy szü lei,
déd nagy szü lei....

Első ta nít vá nya im mára már éde sa nyák, gyer me ke ik is a nagy ma -
ro si is ko la hír ne vét öreg bí tik. S bí zunk benne, még na gyon sok évig!

He incz né cser ni Ka ta lin tanár

az is ko la, a város szíve

Nagymaros2021_Kulon_Layout 1  2021. 10. 17.  23:05  Page 5



2021. október – ünnepi szám6

Az in téz mény 2002-ben kezd te mű kö dé sét, ami -
kor Szik riszt Éva pszic ho ló gus nak és He inc zin -
ger An tal nénak, (a Pol gár mes te ri Hi va tal volt
mun ka tár sa) kö szön he tő en si ke rült  a kép vi se lő-
tes tü le tet meggyőz ni, hogy ennek a vá ros nak is
szük sé ge van ne ve lé si ta nács adó ra. 

A se gí tő szak mák nak – pszic ho ló gi ai, gyógy -
pe da gó gi ai el lá tás - in téz mé nyes ke re te ket ez a dön tés
biz to sí tott. A gyer me kek pszic ho ló gi ai el lá tá sá nak me gis mer te té se
és el fo gad ta tá sa Nagy ma ro son innen szá mít ha tó. A kez de ti bi zal -
mat lan ság, majd az el fo ga dás és a bi za lom ki ala ku lá sá nak fo lya ma -
tát min den itt dol go zó szak em ber átél te. Az in téz mény ben a pszic ho -
ló gi ai el lá tást Réti Ágnes kli ni kai gyer mek-szakp szic ho ló gus biz to sí -
tot ta, a ta nu lá si prob lé mák és be szédp rob lé mák te rá pi á ját Finta Ber -
na det te, és dr.Bor kó né He té nyi Esz ter gyógy pe da gó gu sok, va la -
mint Kar nis Gá bor né és Staud Ka ta lin lo go pé du sok vé gez ték. Az
in téz mény 2006-ban egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá lat tá vált. 

2013 óta ál la mi fenn tar tá sú az in téz mény, je len leg 14 szak em ber
dol go zik itt, gyógy pe da gó gu sok és pszic ho ló gu sok, és a Szobi járás
min den te le pü lé sén jelen van nak az is ko lák ban és az óvo dák ban. Az in -
téz mény célja: ta nu lá si prob lé mák, ol va sás-, írás-, szá mo lá sza var ral,
be széd hi bá val, gyen ge fi zi kum mal és ideg rend szer rel küzdő gyer me -
kek szak sze rű pe da gó gi ai és pszic ho ló gi ai el lá tá sa, a szü lők, a csa lá -

dok, a pe da gó gu sok tá mo ga tá sa . A nagy ma ro si szék he lyű
szak szol gá lat a Szobi járás te le pü lé se i nek in téz mé nye i be
járó gyer me ke ket és szü le i ket tudja fo gad ni. A szol gál ta tá -

sok in gye ne sek. A szü lők és ta nu lók fel ke res he tik ön kén te -
sen, va la mint az óvoda, is ko la, vé dő nő, orvos vagy egyéb in -

téz mény ja vas la tá ra. A fe la dat kör bő vült, a te rá pi ás
munka mel lett a pre ven ci ó ra is egyre na gyobb hang -

súlyt fek tet nek. A já rás ban dol go zó se gí tő szak em be rek (vé -
dő nők, gyám hi va tal, gyer mek jó lé ti és csa lád se gí tő szol gá lat) mun ká já -
hoz szer ve sen kap cso ló dik te vé keny sé gük szo ros együtt mű kö désben. 

Több szak mai ren dez vény szer ve zé se és si ke res le bo nyo lí tá sa
fű ző dik az in téz mény ne vé hez. Kon fe ren ci á ink or szá gos ér dek lő -
dést vál tot tak ki. Kez de mé nye zé se in ket az önkor mány zat min den
eset ben anya gi lag tá mo gat ta, a civil la kos ság is részt vett a le bo nyo -
lí tá suk ban. Né hány ren dez vény a tel jes ség igé nye nél kül:
2006-ban Ma gyar Men tál hi gi é nés Szö vet ség gel közös ren de zés ben Pe -
da gó gi ai Men tál hi gi é nés Kon fe ren cia, 2010, 2012-ben Gyer mek rajz
kon fe ren cia, 2017-ben Ka ma szo dunk - Ju bi le u mi kon fe ren cia, 2020-
ban Fáj dal mas örök sé günk – Kon fe ren cia a má len kij robot em lék nap -
ja al kal má ból. A kez de tek től 2005-ig Szik riszt Éva pszic ho ló gus, majd
Staud Ka ta lin gyógy pe da gó gus, lo go pé dus vezették az intézményt. 

staud Katalin volt intézményvezető

Ne ve lé si Ta nács adó -- Pe da gó gi ai Szak szol gá lat

1997-ben a gyer mek vé del mi tör vény alap ján csa lád se gí tői
el lá tást ve ze tett be Nagy ma ros. A szol gál ta tást egy sze mély
vé gez te a vé dő női szol gá lat he lyi sé gé ben. Két évvel ké sőbb
me ga la kult a Tér sé gi Gyer mek jó lé ti Szol gá lat is a gyer mek -
jó lé ti fe la da tok el lá tá sá ra a Váci út 32. szám alatt. Az in téz -
mény szak mai hát te ret biz to sí tott 12 te le pü lés nek.

2013-ban egy si ke res pá lyá zat nak kö szön he tő en, a szol gá lat
méltó he lyé re köl tö zött, a Rá kóc zi u.14. szám alá. A szu te rén szin ten
a csa lád- és gyer mek jó lé ti szol gá lat min den na pos mun ká ja fo lyik, az
eme le ten a kö zös sé gi fog la ko zá sok (klu bok, pre ven ci ós fog lal ko zá -
sok, tá bo rok) zaj la nak. A két szint közt az újon nan ala kult csa lá di
nap kö zi ka pott he lyet, mely pó tol ta a ko ráb ban már fel me rü lő böl -
cső dei el lá tás hi á nyát.

Je len leg 4 böl cső dei dol go zó, 4 csa lád- és gyer mek jó lé ti szol gá la -
tos dol go zó, 1 né gyó rás asszisz tens, 1 meg bí zá sos pszic ho ló gus és 1 in -
téz mény ve ze tő dol go zik a re gi o ná lis fe la da to kat is el lá tó in téz mény -
ben, hi szen Nagy ma ros, Kis ma ros, Szo ko lya, Ve rő ce és Kós pal lag te rü -
le tén is dol goz nak. A csa lá di böl cső de nagy ma ro si gyer me ke ket lát el.

Fe la da tok a csa lád- és gyer mek jó lé ti szol gál ta tás te rü le tén:
– ta ná csa dás csa lád ter ve zé si, pszic ho ló gi ai, élet ve ze té si, men -

tál hi gi é nés és ne ve lé si kér dé sek ben,

– az anya gi ne héz sé gek kel küz dők szá má ra a pénz be li, ter mé -
szet be ni el lá tá sok hoz, a szo ci á lis szol gál ta tá sok hoz való hoz zá ju tás
meg szer ve zé se,

– csa lá di konf lik tu sok ban köz ve tí tés és se gít ség nyúj tás, me di á ció,
– csa lá dok át me ne ti ott ho ná ban igény be ve he tő el lá tás hoz való

hoz zá ju tás segítése,
– pre ven ci ós sza bad idős fog lal ko zá sok, tá bo rok szer ve zé se,
– ruha és bú to ra do má nyok köz ve tí té se,
– egész ség ká ro so dás sal kap cso la tos ügyek in té zé se,
– a mun ka nél kü li ek, az adós ság ter hek kel és lak ha tá si prob lé -

mák kal küz dők, a fo gya té kos ság gal élők, a kró ni kus be te gek, a szen -
ve dély be te gek, a pszic hi át ri ai be te gek, a ká bí tó szer-prob lé má val
küz dők, il let ve egyéb szo ci á li san rá szo rult sze mé lyek és csa lád tag ja -
ik ré szé re ta ná csa dás nyúj tá sa,

– cso port mun ka ha son ló prob lé má val küzdő sze mé lyek se gí té sé re.
A szol gál ta tások té rí tés men te sen ve he tők igény be egyé ni prob -

lé mák kal, se gít ség nyúj tá si öt let tel, se gí tő szán dé kú be je len tés sel.
Bölcsődei ellátásunkkal a szü lők mun ka e rő piaci vissza té ré sé -

ben nyújtunk segítséget. 

HorvátH aniKó intézményvezető

Mo soly csa lád- és gyer mek jó lé ti szol gá lat
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VÁROSI KÖNYVTÁR
Vá ro sunk könyv tá ra ál ta lá nos gyűj tő kö rű, köz mű ve lő dé si
könyv tár. A könyv tár az el múlt 25 évben heti öt al ka lom mal,
31 órá ban fo gad ja az ol va só kat, mely fel nőtt köl csön zőből,
gyer mek könyv tá ri részből és rak tárból áll. A könyv tá ri ol va -
só szol gá lat va ló ban az ol va sók szol gá la tá ból állt és áll.

A könyv tár ál lo má nya (a költ ség ve tés ből) éven te 950 – 1000
kö tet tel gya ra po dott, de ter mé sze te sen szük ség van fo lya ma to san
ter ve zett se lej te zés re is.

2019-től meg kez dő dött a könyv tár köny vál lo má nyá nak szá mí -
tó gé pes fel dol go zá sa. A könyv tá ri ál lo mány nagy sá ga je len leg mint -
egy 36.000 kötet. Ren del ke zés re áll még szá mí tó gép, szí nes má so ló,
nyom ta tó, pro jek tor.

Pá lyá za ti for rá sok ból és ön kor mány za ti öne rő ből tel je sen
me gú jult a könyv tár épü le te az el múlt 25 év alatt, je len tős tá mo -
ga tá so kat kap tunk vál la la tok tól és ol va sók tól is.

A könyv tár ban vi szony lag kevés lá to ga tót lehet egy szer re el he -

lyez ni, le ül tet ni, ezért pl. a na gyobb lép té kű könyv be mu ta tó kat a
mű ve lő dé si ház ban tar tot tunk. A könyvtár nagyon otthonos, az
olvasótáborunk igen széles.

A Gon do zá si Köz pont a kez de tek től a Vasút utca 6. szám alatt
mű kö dik. A „Mo li ná ri-ház” az ’56-os for ra da lom után a váci
GE-Tungs ram gyár gye re kü dü lő je volt. Ezek után a Ta nács hoz
ke rült, majd 1971-ben meg nyi tot ta ka pu it a nagy ma ro si idő -
sek előtt. A kez de tek ben csak be já rós idő sek ről gon dos kod -
tak nap köz ben, akik ét ke zés ben ré sze sül tek, prog ra mo kat
szer vez tek szá muk ra, ők dél után ha za men tek. Első ve ze tő je
Su ke rek Já nos né volt, majd Ivor And rás né, akit Mo nos to ri
Lász ló né, majd 1981-től Pa lás ti An tal né kö ve tett.

Ké sőbb már a szo ci á lis ét ke zés és a házi se gít ség nyúj tás is az el lá -
tan dó fe la da tok közé ke rült. A szo ci á lis ebé de ket ak ko ri ban még bi cik -
li vel hord ták szét a vá ros ban. Ké sőbb si ke rült az ala pít vány tá mo ga tá -
sá val autót vásárolni, ami je len tő sen meg könnyí tet te az ebé dek ki -
szál lí tá sát. Az ad mi niszt rá ció tel jes mér ték ben papír alapú volt.

Az épü let ak kor tájt még nem a je len le gi képét mu tat ta. 1999-
ben kez dő dött egy na gyobb épít ke zés, ami 2001 ta va szá ra ké szült
el. Ekkor épült hozzá a mos ta ni ét ke ző-kony ha és az e fö lött lévő te -
tő tér. Ez az idő pont össze vá gott az in téz mény 30. szü le tés nap já val.
Ekkor az autót is si ke rült egy fi a ta labb ra cse rél ni. Az évek elő re ha la -
dá sát min dig, min den ve ze tő ideje alatt a fej lő dés, gya ra po dás, bő -
vü lés jel le mez te mind szak ma i lag, mind a tár gyi fel té te le ket te kint -
ve. Egyre na gyobb igény mu tat ko zott arra, hogy a város gon dos kod -
jon az idő se i ről a nap pa li el lá tá son túl is.

Az ala pel lá tás kö ré be tar to zó fe la da to kon kívül, sza ko sí tott el lá tás -
ként elő ször 1985-ben fo ga dott az in téz mény bent la ká sos el lá tot ta kat.
Érde kes ség ként: ak ko ri ban 20 fo rint ba ke rült egy éj sza ka. Fenn tar tónk az
Önkor mány zat azóta is fo lya ma to san el lát ja ezt a fe la da tot. Pa lás ti An -
tal nét 2002-es nyug díj ba vo nu lá sa után Rasz ler né Sza lai Ka ta lin

kö vet te. Ekkor már elekt ro ni kus sá vált az ad mi niszt rá ció és egyre
több és sok ré tűbb kö ve tel mény állt fel a jog sza bá lyok szé les kö rű
sza bá lyo zá sá nak az in for ma ti ka kor sze rű sö dé sé nek kö szön he tő en.
Az ő ve ze té se alatt ala kí tot tak ki belső fel já rót a te tő té ri szo bák hoz,
il let ve lif tet is épí tet tek az épü let be, így le he tő ség van a te tő tér tel-
jes be é pí té sé re az ut caf ron tig. Rasz ler né Sza lai Ka ta lint nyug díj ba
vo nu lá sa után Sza bó né Revák Mária vette át a vezetést. Bár ő az
első in téz mény ve ze tő, aki nem nagy ma ro si lakos, nincs kö tő dé se a
vá ros hoz, fe la da tát mégis lel ke sen, az idő sek irán ti sze re tet tel, oda -
a dás sal végzi. Az itt el töl tött ed di gi 2,5 éve alatt a házat fe lú jí tot ták,
ki csi no sí tot ták a tá la ló kony ha tel jes bú tor za tá nak cse ré jé vel, fes tés -
sel, új bú to rok be szer zé sé vel, de ko rá ci ók, tex tí li ák cse ré jé vel. Min dig
van nak újabb és újabb célok, amik meg va ló sí tás ra vár nak. Bí zunk
benne, hogy újabb si ke res év ti ze dek áll nak még a nagy ma ro si Gon -
do zá si Köz pont előtt, szol gál va a város la kó it. Mert: „A lel ke se dés
dik tál ja az ira mot, de a ki tar tás éri el a célt!” (Dan Mill man) A
félévszázados intézmény óriási terheket vesz át sok család válláról.

Gon do zá si köz pont (ÖNO)
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Művelődési ház, a közösségek háza
Mivel a te le pü lé sen csak a mű ve lő dé si ház ban ta lál ha tó olyan
nagy te rem, mely nek be fo ga dó ké pes sé ge 200 fő kö rü li, így min -
den ren dez vény, ami ek ko ra he lyet igé nyel, itt zaj lik. Hasz nál ja
az is ko la, az ön kor mány zat, egye sü le tek, civil szer ve ze tek, az
egy ház és ama tőr mű vé sze ti cso por tok. Itt ren de zik az ün ne pi
me gem lé ke zé se ket, a vá ro si nagy ren dez vé nye ket és a hang ver -
se nye ket, ki ál lí tá so kat. Még a vé ra dást is itt bo nyo lít ják le.

Állan dó prog ra mok a mű vé sze ti is ko la nép tánc ta go za tá nak fog lal -
ko zá sai, a Nagy ma ro si Vá ro si Nyug dí jask lub össze jö ve te li, a Nagy ma ro -
si Fér fi kar és Női Kar, a Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes, a Wil den ro sen és a
Die Blu men tánc cso port pró bái. Van Hím ző kör, ese ten ként itt tar ta nak
tánc tan fo lya mo kat és angol tan fo lya mot is.

Az el múlt 25 év ren dez vé nyei közül em lí tést ér de mel nek a ko -
moly ze nei hang ver se nyek, il let ve a ki ál lí tá sok. Min den évben több al -
ka lom mal volt hang ver seny és kép ző mű vé sze ti ki ál lí tás is.

A kó rus hang ver se nyek közül ki e mel ke dő és min dig telt há zas a
Nagy ma ro si Fér fi kar, a Fér fi ka ri Ta lál ko zók, a Nagy ma ro si Női Kar, a
Se re nus Kórus és egyéb kó ru sok hang ver se nyei.

A  Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes kon cert jei és a fú vós ta lál ko zók ün -
ne pi han gu la tot va rá zsol nak mind a ház ban, mind a Fő té ren, több ször
adott kon cer tet a  Do na u esc hin ge ni ze ne kar is.

Ko moly ze nei hang ver seny szá mos volt az el múlt 25 évben, leg fe led -
he tet le neb bek a Bo gá nyi test vé re ké és a  Lacz he gyi csa lá dé vol tak. Em lé -
ke ze te sek a Fi a tal Mu zsi ku sok Ta lál ko zó ja, az Ifjú Ze ne ba rá tok Napja és a
min den évben vissza té rő zenei tá bort le zá ró hang ver se nyek. A Mű vé sze -
ti Is ko la zenei ta go za tá nak vizs ga hang ver se nyei min den szülő és pe da -
gó gus szí vét meg do bog tat ja, büsz ke ség gel tölti el. Önál ló zon go ra kon -
cer te ket adtak az el múlt év ti ze dek ben: Lé nárd Haj nal ka, Há mo ri
Esz ter, Pol gár Éva, Báll Dávid, Sza lay Dávid és  Szabó Tímea.

Az idő sebb ge ne rá ció nó tak lu bot szer ve zett ma gá nak, a fi a ta lab -
bak nagy tö meg ben vet tek részt a Miszt rál Együt tes és az  Is me rős
Arcok kon cert je in.

A ki ál lí tá sok igen lá to ga tot tak, ta va szi és őszi tár la tok nyíl nak min -
den évben a nagy ma ro si és a du na ka nya ri al ko tók mun ká i ból, de volt
már pár ká nyi és ipoly sá gi fes tők tár la ta is, gyer mek rajz-ki ál lí tás és a
Volt egy szer egy Mű vész te lep tár lat tal em lé kez tünk a több év ti ze den
ke resz tül Nagy ma ro son mű kö dő Mű vész te lep al ko tó i ra. 

Szá mos egyé ni ki ál lí tás is volt, ahol a ki ál lí tók mind egyi ke vagy
ma ro si szü le té sű vagy ma ro si kö tő dé sű volt. Az egyet len, ma ro si szü le -
té sű Kos suth-dí ja sunk Rasz ler Ká ro lyé volt a leg ne ve sebb, de az itt
élő al ko tók önál ló ki ál lí tá sai is sok lá to ga tót von zot tak: Béki Már ton,
Gu lyás Lász ló, Svan tek And rea, Tan kó né Bor sos Dóra, Gaál

Nagymaros2021_Kulon_Layout 1  2021. 10. 17.  23:06  Page 8



9Nagymaros - www.nagymaros.hu

Gabi, Ham vas né Bohák Mária, Le gény né And resz Gréti, Bács -
ka i né Szösz Jolán, Jung Er zsé bet, Vo lent Kati, Ré vész Antal és
Judit, Sajó Bog lár ka és Vá ral jai Er zsé bet, Ko vács And rea, M.
Ga ra mi Mária, Deák Veres Mari, Vé csey An na má ria, Si mo nyi
Lajos, Mi csei Fe renc,  Sol tész Gábor, Pén zes Géza, Muray Ró -
bert, Mak sai At ti la, Bu kovszky Ju li an na.

Önál ló fo tó ki ál lí tá sa volt Fe ke te Ist ván nak, Dely Kor nél nak, Kiss Pé -
ter nek, Pén zes Gé zá nak, Sza kál Pál nak és Szőcs Lász ló Zsom bor nak. 

Em lé ke ze te sek a Kit ten ber ger Kál mán Napok ki ál lí tá sai (va dá szat,
ter mé szet vé de lem, fes té szet, élet mű), A pes tis től nap ja in kig című, a
Nagy szü le ink el mond ták, mi le ír tuk, le raj zol tuk – ált. is ko lás ta nu lók
mun ká i ból szü le tett tár la tok. Több hely tör té ne ti és ké zi mun ka,  patch -
work ki ál lí tás is volt he lyi ek mun ká i ból. Több al ka lom mal ter mény- és
ter mék be mu ta tó- val büsz kél ked tek a helyi ős ter me lők, nyug dí ja sok.

Szá mos szín ház elő a dás nak adott ott hont a ház, mint a TÉR Szín -
ház, a Fónay Márta Drá mai Mű hely, önál ló elő a dó es tek vol tak: Ru bold
Ödön és Götz Anna, Fá bi án Éva,  Gryl lus Vil mos és Dá ni el,  Erkel Ope ras -
tú dió, He inc zin ger Mik lós, Be recz And rás.  Önál ló mű so rok ban idéz tük
fel  Wass Al bert, Máray Sán dor, Arany János szel le mi sé gét, de volt
Brusz nyai Árpád és  Zsom bo ri Mik lós em lé kest is.

Könyv be mu ta tó kon de di kál tak a szer zők: Döb rössy né Va len tin
Krisz ta, Id. Se re gi György,  Papp Mara, de vol tak él mény be szá mo -
lók is, mint a vi lág já ró Mi hály Gá bo rék.

Aktív ci vil szer ve ze tek mű köd nek a vá ros ban, ame lyek fon tos nak
érzik, hogy se gít sék bő ví te ni a kul tu rá lis prog ra mo kat. Je len tős sze re pet vál -
lal tak/vál lal nak a szer ve zés ben. Az el múlt 25 évben: Anna Klub, Nyug dí -
jask lub, Céd rus, Ká roly Ró bert Tár sa ság, Borbarátok Köre.

Tá bo rok nak is nyújt a ház kö zös sé gi teret, mint tánc ház-, nap kö zis-
, dráma-, zenei-, kéz mű ves-tá bo rok. 

Bálok, bulik ren de zé sé ben is sze re pet vál lal a ház. Ren dez tek már
ala pít vá nyi, Er zsé bet, Ka ta lin, lo cso ló, sváb, va dász bá lo kat, de tar ta nak
rend sze re sen a bo ro sok, a ka ja ko sok, az is ko la, a Po larys bu li kat, szil -
vesz te ri együtt lé te ket. Tánc há za kat, tánc cso por tok be mu tat ko zá sát is
le he tő vé te szik a má ve lő dé si ház ban.

Külső szer ve ze tek nek, in téz mé nyek nek is adott és ad ott hont a
ház, mint ün ne pi me gem lé ke zé sek, vers mon dó ver se nyek, Hon is -
me re ti Egye sü let ta lál ko zói, Ke resz tény If jú sá gi Ta lál ko zó, MÁTÉ
ren dez vé nyek, Idő sek Vi lág nap ja, Pe da gó gi ai Szak szol gá lat kon fe -
ren ci ái, Pax Cor po ris ren dez vé nyei, NAFIA kon fe ren cia, me gem lé ke -
zé sek a Ma len kij robot-ról.

Szá mos csa lá di ren dez vényt is tar ta nak rend sze re sen.
Az ön kor mány zat a 25 év alatt - ami kor le he tő ség volt rá -, rend kí -

vül sok pá lyá za tot nyúj tott be, il let ve pol gá ri kez de mé nye zé sek, gyűj té -
sek is se gí tet ték a rész be ni me gú ju lást. Meg tör tént a nyí lá szá rók cse ré-
je, ebben az évben újult meg a vi zesb lokk.

mánd li né szaBó Ka ta lin
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A nagy ma ro si 1. számú kör ze tet az
el múlt 25 évben dr. Ren dessy An -
na má ria dok tor nő látta el, asszisz -
tens ként mel let te dol go zott kez -
det ben dr. Szi ge ti-Be ne dek Sán -
dor né, ké sőbb Ba ra nyi Sán dor né
nővér, jelenleg  Járik Zol tán né, Éva
és Ember Jó zsef né, Ildi. 

Ren dessy dok tor nő nyug dí ja zá sá ig
ren delt, ügyelt, he lyet te sí tett, fel vál lal ta a
Ca ri tas ve ze té sét, sze gé nyebb sor sú a kat
fel ka rolt, be ír ta magát Nagy ma ros tör té -
ne té be. Nyug dí ja zá sa után még fé lál lás -
ban ren delt dr. Ju hász At ti la mel lett, az
ő tá vo zá sa után je len leg három nap ren -
del és még ügye le tet is vál lal, fá rad ha tat -
lan. A város ebben az évben dísz pol gá rá -
vá vá lasz tot ta.

A 2.kör zet ben a min den ki által sze re tett és tisz telt dr. Pát zay Pál ha lá -
la után fél évig dr. Fodor Mik lósvolt a kör zet há zi or vo sa, 2004-től dr. Zom -
bory Klára viszi vál lán Ma u rer Já nos né val, Ma nyi val a kör ze tet. A dok -
tor nő 17 éve ren del, ügyel, he lyet te sít hi he tet len te her bí rás sal a be te gek leg -
na gyobb me ge lé ge dé sé re. Ma u rer Já nos né Manyi 40 éve szol gál ja a nagy ma -
ro si be te ge ket, in fú zi ót ad, ház hoz megy a fris sen mű töt tet gon doz ni, el kí sér -
ni a hal dok lót utol só órá i ban. 2020-ban a város Pro Urbe díj jal ju tal maz ta. 

A gyer me ke ket kez det ben dr. Kam pós Kata dok tor nő (Vác ról), ké -
sőbb Dr. Tóth né Stuhl Aran ka gyó gyí tot ta négy év ti ze den ke resz tül,
ebben az évben a város Pro Urbe díj jal ju tal maz ta. 2010-től dr. Haj nal Ka -

ta lin gyer mek or vos és Er dős né Tóth Mária asszisz tens lát ják el gyer me -
ke in ket. Fog or vo sunk dr. Bra nyiczky Lász ló volt év ti ze de ken ke resz tül,
nyug dí ja zá sá ig.

Az el múlt 25 évben a va la mi kor tár sa dal mi mun ká val épült egész ség -
ház ban zaj lott a ren de lés, mely nek ko mo lyabb fe lú jí tá sa pá lyá za ti pénz ből
és ön kor mány za ti for rás ból 2020 őszén kez dő dött, áta dá sa 2021 késő
őszé re vár ha tó. 

Or vo sa ink je len leg nem csak azért dol goz nak ne he zí tett kö rül mé nyek
kö zött, mert ki kel lett köl töz ni ük a fe lú jí tás miatt az egész ség ház ból, hanem
mert a ta valy be rob bant pan dé mia miatt a ren de lé si időn kívül ol tó pont -
ként mű köd nek.

Ahol gyógyulhatunk
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Nagy ma ros sváb la kos sá gát érin tő meg hur col ta tá sok, a ma -
len kíj robot és a ki te le pí té sek nagy mér ték ben hát rál tat ták a
nem ze ti sé gi iden ti tás új ra é lesz té sét, továbbá gá tol ta a fé le -
lem és a fél tés min den sváb te le pü lé sen.

Több szö ri pró bál ko zás sal,  kez de mé nye zé sem re végül is 2006-
ban me ga la kul tunk, mint ön szer ve ző dő cso port „Nagy ma ro si Dunai
Svá bok Kö zös sé ge” néven. Cé lunk a nem ze ti sé gi (sváb) ér té kek és
kul tú ránk to vább vi te le a ha gyo má nyok fe le le ve ní té sé vel, örök sé -
günk meg tar tá sával.

2010. ok tó ber 18-án tör té nel mi lé pés ként lét re jött a Német
Nem ze ti sé gi Önkor mány zat Do u na uschwäbisc he Selbst ver wal tung
Gross ma rosch,- el ne ve zés sel. Az akkor meg vá lasz tott négy ta gú ön -
kor mány zat kép vi se lői Fu rucz Anita, Fu rucz An gé la, He incz né
Cser ni Ka ta lin és Ivor And rás né elnök vol tak. Meg ter vez tük fe la -
da ta in kat, meg fo gal maz tuk cél ja in kat: a ha gyo má nyok me gis mer te -
té se és ápo lá sa.

Hí re in ket Schwäben kun de cím mel a Nagy ma ros ha vi lap ban kö -
zöl tük, Már ton napi ha gyo mány te rem tő fel vo nu lást ren de zünk, ad -
ven ti ko szo rú és Beth le hem ál lí tás szí ne sí ti az ün ne pet a vá ros ban,
német nyel vű szent mi se van rend sze re sen. A Min den ki ka rá cso nya
prog ram ban részt ve szünk, sváb bált ren de zünk, tél bú csúz ta tó au -
ten ti kus prog ram ra in vi tál juk a ma ro si a kat. Sáj bá zunk, to jás fát ál lí -
tunk, He i li ge Berg mes sé re hív juk a ha gyo má nya i kat meg tar ta ni kí -
vá nó kat, má jus fát ál lí tunk, sváb fő ző ver senyt ren de zünk a Schwa -
ben fest ke re té ben. Német nyelv tan fo lya mot in dí tot tunk fel nőt tek -
nek, Mi ku lás és gyer mek na pot ren de zünk, a Ma len kíj ro bot ra em lé -
ke zünk éven te, nem ze ti sé gi gyer mek tá bort szer ve zünk, nem ze ti sé -
gi óvoda és is ko lai osz tá lyo kat tá mo ga tunk tech ni kai esz kö zök kel.

Szo ros az együtt mű kö dés a Duna menti ön kor mány za tok kal.
Német nyel vű kö szön tő táb lánk van a város ka pu já ban, az örö -

kös má jus fa „Ma i ba um” lát ha tó a Pa no rá ma par ko ló ban, va la mint a
be te le pí tés szim bó lu ma, az Ulmi ska tu lyát a ha jó ál lo más nál ál lí tot -
tuk fel, rajta az ifjú há za sok em lék szí vé vel. 2017-ben nyílt meg a Táj -
ház, örök sé günk háza, amely be mu tat ja a helyi sváb élet vi telt.

A soron kö vet ke ző új ra vá lasz tás nál kép vi se lő volt még Lé nárt
Kitti. Je len leg He té nyi And rea, Kurcz bac her Dávid kép vi se lők -
kel vall juk: ”ha nin cse nek gyö ke rek, nem ala poz ha tó a jövő sem.” Ez
az irány vo nal erő sí ti mun kán kat. 

Me sé lő ház a múlt ról – Táj há zunk
Nagy ma ro si Német Nem ze ti sé gi Önkor mány zat  mű köd te té sé -

vel 2017-től várja Nagy ma ros Nyár utca. 2 szám alatt,egy pa ti nás
sváb ház ban a lá to ga tó kat  a Táj ház, kö zös sé gi ház.

Célja:hogy me gis mer tes se a jövő ge ne rá ci ó já nak a múlt ér té ke -
it, kul tú rá ját, hasz ná la ti esz kö ze it, tör té nel mi ér té ke it.

A te le pü lés  70 %-a sváb gyö ke rek kel ren del ke zik, így nem volt
kér dés, hogy a ha gyo má nyo kat és rég múlt idők szo ká sa it fe le le ve -
nít ve a Táj ház-kö zös sé gi ház meg va ló sul jon.

Be ren de zé sé vel  arra tö re ked tünk,hogy ér zé kel tes sük az oda lá -
to ga tó nak a múlt élet vi te lét, szü le ink, nagy szü le ink ott ho nos sá gát.

A  kony há ban meg ta lál ha tó a csi kó kály ha, mely a spar hert előd -
je,rajta a so ká ig me le get tartó va se dé nyek, lá bo sok. A ste lá zsin
kony hai esz kö zök, cse rép edé nyek, mely ben a több fé le há zi lag el ké -
szí tett lek vá rok, a kert ben meg ter melt gyü möl csök. Az Ó-német
kony hai szek rény ben a pol cok csip ké zett, hor golt sze gé lye zés sel dí -
szít ve őrzik a még 1800. évek ből is átö rö kí tett, csa lá di fe li rat tal jel -
zett por ce lán cu kor tar tót és te ás kész le tet, edé nye ket, kony hai hasz -
ná la ti esz kö zö ket. Ter mé sze te sen a sez lon, a gazda nap köz be ni pi he -
nő he lye is a he lyén van, de ugyan úgy a víz pad a vizes vöd rök kel, to -
váb bá a por ce lán mosdó és kan csó a mo sa ko dás hoz. 

A  jel lem ző en fűtés nél kü li „tisz ta szo bá ban” gyö nyö rű, azsú ro -
zott ágy ne mű hu za tok van nak, amit a szek rény ben külön gyűjt ve
sta fi rung ként is össze ké szí tet tek. Nem ma rad hat el az ágy fö lött a
szent kép, az éj je li szek ré nyen az ima könyv és ró zsa fü zér. A mai
napig a svá bok igen val lá so sak és gya ko rol ják a hi tü ket. Éppen ezért
a fe szü let, a sok-sok szent kép ural ja az össz ké pet. Szo ros együtt lét -
ben élt több ge ne rá ció, így meg ta lál ha tó a három funk ci ós ete tő -
szék, mely ját szás hoz hinta-pa lin ta ként mű kö dik, de a nagy ma ma is
he lyet ka pott egy var ró gép előtt, mel let te a kis unoka ta nu ló pad ja.
A gan gon és a fé szer alatt sok-sok  föld mű ve lés hez  és ál lat tar tás hoz,
ön fenn tar tás hoz hasz ná la tos esz kö zök idé zik a múl tat. 

ivor and rás né, a nnnÖ el nÖ Ke
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Római Ka to li kus Egy ház kö zség
Helyi kö zös sé günk ál dás ként élte meg, hogy az el múlt év szá -
za dot szin te három plé bá no sunk szol gá la ta ível te át, Mons -
ber ger 1917-1946, Hor váth Ist ván 1947-1981-ig és dr. Zi mo -
nyi János 1981-2011-ig. Eza latt szá mos káp lán is gaz da gí tot -
ta a kö zös ség éle tét. Gás pár Ist ván 2011-2020-ig, 2020 au -
gusz tu sa óta dr. Csáki Tibor áll egy ház kö zsé günk élén.

Dr. Zi mo nyi János atya ide jé ben imád ko zó kis kö zös sé gek so -
ka sá ga szü le tett, foly ta tód tak a Ka to li kus If jú sá gi Ta lál ko zók éven te
két szer, új ra in dult a cser kész moz ga lom, öku me ni kus ima hé ten fűz -
zük szo ro sabb ra – azóta is – re for má tus test vé re ink kel a kap cso la -
tot. Rend sze res sé vál tak a Miszt rál ad ven ti kon cer tek és a nyári fesz -
ti vá lok is. Vissza ke rült egy há zi fenn ha tó ság alá a kö zös sé gi ház,
mely azóta kívül-belül me gú jult, a temp lom ba gáz fű tés ke rült, a
Rókus és a Kál vá ria ká pol ná kat re no vál ták.

Gás pár Ist ván plé bá nos idő sza ká ban vál tak rend sze res sé a
noszt rai za rán dok la tok, a va cso ra fe hér ben a Fő té ren jú li us utol só
szom bat ján, Szent Ignác-i lel ki gya kor la tok, Szent Lélek Sze mi ná ri -
um, rend sze res női és férfi lel ki gya kor la tok, ven dé ge lő a dók kal a
Há zas ság Hete, az Idő sek Hete, Csa lád tá bo rok zaj lot tak nya ran ta
100-150 fő je len lé té vel, Apa-Fia-Na gya pa ke nu zás, egy ház kö zsé gi
disz nó vá gás, Nyi tott Temp lo mok éj sza ká já ba való be kap cso ló dás.

El mé lyül tek az ad ven ti, a nagy he ti és a pün kös di szer tar tá sok,
éven te egy he tes tá bo ro zá son ko vá cso lód nak össze az Észak-Duna
Menti If jú sá gi Ta lál ko zón a tér ség fi a tal jai, mely nek a plé bá nia kert és a

kö zös sé gi ház ad ott hont, ál lan dó szent sé gi má dás van a temp lom ban.
Meg tör tént az Árpád-kor ban épült temp lo munk külső és belső

res ta u rá lá sa, a plé bá ni a é pü let me gú ju lá sa, a kö zös sé gi ház külső-
belső fe lú jí tá sa foly ta tó dott, meg kez dő dött és máig tart a város te rü -
le tén ta lál ha tó tíz kő ke reszt res ta u rá lá sa.

Dr. Csáki Tibor atya nagy hang súlyt fek tet a lelki me gú ju lás ra,
ezért az eddig el telt egy év alatt jár tunk csa lá dos za rán dok la ton Má -
ri a noszt rán, a nem rég res ta u rált pálos ro mok nál, ahol ju bi lá ló há -
zas pá rok, kerek év for du lót ün nep lők szá má ra közös há la a dást is
tar tot tunk. Hit ta no sok, mi nist rán sok rend sze re sen vesz nek részt ki -
rán du lá so kon, bi cik li tú rán, nyári tá bo rok ban 60-140 fő rész vé te lé -
vel. Több héten ke resz tül tartó lel ki gya kor la ton mé lyít het tünk tu dá -

sun kat és a Jó Pász tor ba ve tett hi tün ket, rend sze res elő a dá so kon ta -
nul hat juk a ne ve lés for té lya it dr. Pécsi Rita jó vol tá ból, rend sze res
ima es tek van nak a temp lom ban és on li ne is. Ebben az évben volt az
egye te mes egy ház nagy ün ne pe, a Nem zet kö zi Euc ha risz ti kus Kong -
resszus, amely nek prog ram já ba ak tí van be kap cso lód tunk, temp lo -
mi kó ru sunk része volt a 2000 fős közös kó rus nak, a Ferenc pápa
által celebrált zá ró mi sén részt ve vő 250.000-es tö meg ben ma ro si
hívők so ka sá ga is ott volt.

dr. Hadi Fe renc volt vi lá gi elnÖK
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A Nagy ma ro si Re for má tus
Egy ház kö zség ben Füs tös
Gábor volt a gyü le ke zet lel -
ki pász to ra, ami kor te le pü -
lé sün ket vá ros sá nyil vá ní -
tot ták. Ebben az idő ben
kapta meg az egy ház kö zség
ha gya ték útján a bör zsöny -
li ge ti nya ra lót, ahol több
gyer mek tá bor és if jú sá gi
al ka lom ese mény volt.
Ezek re ma is öröm mel em -
lé kez nek az azóta fel nőtt
fi a ta lok.

2002 má ju sá ban lett Már -
kus né Láng Ilona a gyü le ke zet vá lasz tott lel ki pász to ra. A ké tez res
évek végén tör tént, hogy a temp lom, a gyü le ke ze ti ház és a pa ró kia tel -
je sen új fű tés rend szert ka pott Dr. Mik hay lik Na ta li ja írónő ado má nyá -
ból. 2013-ban test vér gyü le ke ze ti kap cso lat jött létre az er dé lyi Va das -
di Re for má tus Egy ház kö zség gel, ame lyet azóta is ápo lunk. A di a kó ni -
ai szol gá lat to vább foly ta tó dott gyü le ke ze tünk ben, tá mo gat va az
Őrbottyá ni Ju hász Zsó fia Re for má tus Sze re te tott hon Fo gya té ko so kat
Ápoló és Gon do zó In téz mény gon do zott ja it. A 2010-es évek vé gé re
gyü le ke ze tünk a né pegy há zi jel le gét egyre in kább el hagy va hit val ló
gyü le ke zet té kez dett válni.

2019. no vem ber 10-től egy ház kö zsé günk meg vá lasz tott lel ki -
pász to ra Kéri Ákos Ba lázs. Mivel a ko ráb bi lel ki pász tor nem la kott
a te le pü lé sen, ezért a közel 20 éve nem la kott pa ró ki át lak ha tó ál la -
pot ba si ke rült fe lú jí ta ni az egy ház me gye tá mo ga tá sá nak jó vol tá ból.
2020 ta va szán pedig el kez dő dött a temp lom külső fe lú jí tá si mun ká -
la ta i nak szer ve zé se. Gyü le ke ze tünk élete új len dü le tet vett, erő sö -
dött a gyü le ke zet hit val ló evan gé li u mi lel ki sé ge is. Szá mos, gyü le ke -
ze tünk épü lé sét, nö ve ke dé sét, lelki me gú ju lá sát szol gá ló misszi ói és
gyü le ke zet építő al ka lom in dult el, bár a ko ro na ví rus kö vet kez té ben

be je len tett kor lá to zá sok gyü le ke ze ti éle tün ket is meg ne he zí tet te. A
jár vány el le né re az el múlt alig két év alatt több mint negy ven fővel
nö ve ke dett a gyü le ke ze ti tagok hi va ta los lé lek szá ma és bí zunk
benne, hogy Isten Szent lel ke által to vább nö vek szik.

Cé lunk, hogy mind a régi, mind a be köl tö ző nagy ma ro si la ko sok -
nak hir des sük az Úr Jézus Krisz tus evan gé li u mát a leg tisz tább bib li -
kus módon. Ebből a cé lunk ból nem en ged he tünk sem a je len ben,
sem a jö vő ben. Min den idő ben a Szent írás vál toz ha tat lan üze ne té hez
kell ra gasz kod nunk és sze re tet tel hir det nünk em ber tár sa inknak.
Nyi tott szív vel és be fo ga dó sze re tet tel vá runk min den kit, aki meg
akar ja is mer ni ezt az üze ne tet.

Kéri áKos Ba lázs lel ki pász tor
Nagy ma ro si Re for má tus Egy ház kö zség

Nagy ma ro si Re for má tus Egy ház kö zség

Nagymaros2021_Kulon_Layout 1  2021. 10. 17.  23:06  Page 13



14 2021. október – ünnepi szám

ITT NEM TÖRTÉNT SOHA SEMMI
Mond ják főleg azok, akik rit kán tisz tel nek meg je len lé tük -

kel egy-egy ren dez vényt. Néz zünk bele 25 év „vá ros tör té net -
be”, hogy volt-e ese mény, ren dez vény a kul tú ra ber ke i ben? A
szám ve tés nehéz a bőség za va ra miatt, min dent fel so rol ni
kép te len ség, aki nek a ren dez vé nye ki ma radt, attól előre is
el né zést ké rünk.  1996 után be in dult a civil élet, né hány kul -
tú rá ra szom jas és lel kes ember le tett va la mit a köz asz ta lá -
ra, ami ből a hálás kö zön ség vá lo gat ha tott.

Kezd jük a ki ál lí tá sok kal… Előbb kez dőd tek és máig tar ta nak a nagy -
ma ro si fes tő kör – vál to zó nevek alatt – ta va szi és őszi tár la tai. Körük idő -
vel bő vült a Nagy ma ro son élő/al ko tó mű vé szek mun ká i val. Volt né hány
fi gye lem re méltó egyé ni ki ál lí tás is, mint 2003-ban a Három Rasz ler –
Rasz ler Ká roly és fiai, Gu lyás Lász ló 2005-ben, majd Béki Már ton,
Le gény né And resz Gréti vá lo ga tá sa a mű ve lő dé si ház ban. A 2014-ben

meg nyi tott Sigil Ga lé ri á ban ki sebb, de nem ke vés bé ér té kes ki ál lí tá so -
kat lát hat tunk, mint Se re gi György ko vá csolt al ko tá sa it, Szi gethy Ist -
ván fest mé nye it és raj za it, Ve ress Tamás gra fi ká it. Mu rá nyi Zol tán be -
mu tat ta le ve le ző lap gyűj te mé nyét, to váb bá sok fotó ki ál lí tás volt és még
szá mos kép ző mű vé sze ti al ko tás is he lyet ka pott idő sza kos ki ál lí tá so kon.
A Prim-Kert Ga lé ria is ki ál lí tot ta helyi mű vé szek: Köb litz Bir git üveg -
mű vész, Nagy At ti la, Se re gi György és Ka u bek Péter szob rá szok, va -
la mint Hor to vá nyi Ket tős Tamás al ko tá sa it.

2008 és 2012 kö zött mű kö dött a Ká roly Ró bert Tár sa ság,
ame lyet négy nő ala pí tott azzal a cél lal, hogy a temp lom mal szem be -

ni nagy pin cé nek va la mi lyen funk ci ót ta lál ja nak. Elő ször rend be kel -
lett hozni az 1700-as évek ben már meg lé vő pin cét, ehhez lel kes em be -
rek te vé keny se gít sé get nyúj tot tak. A falak, ajtó, szel lőz te tés fe lú jí tá sa
nem kevés anya gi és fi zi kai erőt igé nyelt. A he lyi ség csak kő, üveg és ke -
rá mia tár gyak ki ál lí tá sá ra al kal mas, mivel elég nyir kos. Az első ki ál lí tás
helyi kép ző mű vé szek al ko tá sa it mu tat ta be, ké sőbb még egy ilyen be -
mu ta tó volt. Ka ma rás Kata ke ra mi kus két szer, Ti ha nyi Zsu zsan na,
Nagy At ti la, Ka u bek Péter, Bá lint Zsom bor sze re pelt önál ló ki ál lí -
tás sal. A ven dég könyv ben több, mint 500 be jegy zés ta lál ha tó, a lá to ga -
tók 24 or szág ból ér kez tek. Le gér de ke sebb volt a tég la ki ál lí tás, a száz
éve meg szűnt nagy ma ro si tég la gyár ter mé ke i ből. A tég lá kat lel kes
gyűj tők tar to gat ták kert jük ben és bo csá tot ták ren del ke zés re. 

A pince pár évre be zárt, majd Bá lint Zsom bor ka rol ta fel a ki ál lí tá -
sok ügyét né hány évre, így járt kö zöt tünk Pet rás Mária is, aki nem csak
szép ke rá mi á it mu tat ta meg, de a meg nyi tón csán gó da lo kat is
éne kelt. 2020-ban elő ször nyi tot ta meg ka pu it Raj ner Mik lós
és Mária, hogy kert jük le he tő sé get biz to sít son helyi mű vé -
szek szá má ra, hogy kép ző mű vé sze ti al ko tá sa i kat, mű vész fo tó i -
kat be mu tat has sák, me gis mer ked jünk helyi tör té nel münk kel
és zenei pro duk ci ók kal káp ráz tas sák el az ér dek lő dő ket.

A KÁROLY RÓBERT TÁRSASÁG TAGJAI

TIHANYI ZSUZSANNA KIÁLLÍTÁSÁN

TÉGLA-KIÁLLÍTÁS, PECSÉTES TÉGLÁK

A MAGYAR BOR FAZEKAS SZEMMEL, 
GY. KAMARÁS KATA KIÁLLÍTÁSA
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Nagy ma ros köz té ri szob rok kal is gaz da go dott, és ami kü lö nö -
sen szép, hogy itt élő szob rá szok al ko tá sai. A Duna part ján álló Mil -
len ni u mi em lék ku tat, Se re gi György al ko tá sát Jan ko vics Mar cell
avat ta fel.

A temp lom előtt
álló Szent Ist ván és
Bol dog Gi zel la szob -
rát Lu kács Ist ván
ké szí tet te 2001. au -
gusz tus 20-ra. Lu kács
Ist ván al ko tá sát, az
ár ví zi össze fo gás
szim bó lu mát 2003.
ok tó ber 23-án lep lez -
ték le. Az ese ményt
Sza ba dos György
be szé de tette emel ke -
det té.  2006-ban fe lál -
lí tot ták a Zol ler
Csaba által élet re hí -
vott dísz ku tat a Szent
Imre téren, amely nek
ko vá csolt vas ré szét
Se re gi György ké szí -
tet te. Ugya nez év szep tem be ré ben lep lez ték le a Fő téren Nagy At ti la
al ko tá sát, a Szent Már ton szob rot. Lu kács Ist ván 2010-ben fa rag ta a

Szent Er zsé bet szob -
rot, ame lyet a ha son -
ló nevű téren ál lí tot -
tak fel a szent ün ne -
pé re. Szin tén neki kö -
szön het jük a könyv -
tár előt ti Pállya Ce -
lesz tin mell szob rot.

A zenei élet is fe lé -
lén kült. A Nagy ma -
ro si Fér fi kar mint
rang idős (ma már
117 éves) em lít tes sék
meg elő ször. A leg -
több ren dez vény fé -

nyét eme lik, de adtak kon cer te ket, és na gyon nép sze rű ek vol tak az ál -
ta luk szer ve zett kó rus ta lál ko zók. Ugyan így kell szól nunk a Du na ka -
nyar Fúvósegyüt tes ről is, sok szép dél utánt kö szön he tünk nekik. A
Nagy ma ro son élő zon go ra mű vész, Sza ba dos György két kon cert tel
is meg tisz tel te a hely be li e ket 2000-ben és 2002-ben. 2010-ben lé pett
fel elő ször a Nagy ma ro si Női Kar, azóta hely ben is és más hol is szép
si ke re ket arat tak, szép fel lé pő ru há juk ban min den ren dez vény fé nyét
eme lik. Még 1998-ban járt ná lunk Sas Szil via ope ra é ne kes nő és Érdi

Tamás zon go ra mű vész. 2000-ben Pitti Ka ta lin ope ra é ne kes volt a
ven dég, va la mint Cs. Nagy Il di kó és Kle nyán Csaba, a kö vet ke ző
évben pedig a Bo gá nyi test vé rek kon cer tez tek. Fel lé pett még Lé -
nárd Hajni, Lac he gyi Imre, a váci ütős ze ne kar. 2016-tól a Sigil Ga -
lé ria adott he lyet éven te az Ady ton ese mé nye i nek. Au gusz tus ban egy
hetes kor társ zenei mű helyt szer vez tek Sza ba dos György ta nít vá nyai,
ahol me gi déz ték a mes ter szel le mi sé gét. Es tén ként kon cer tet imp -
ro vi zál tak, majd te len te több „Ady ton-kon cer tet” is tar tot tak az
imp ro vi za tív zene kor társ kép vi se lői. Rend sze re sen, nyá ron és ka -
rá csony előtt, éven te két szer ad kon cer tet immár 20 éve a Miszt rál
együt tes Nagy ma ro son. Az éne kelt ver sek mű fa já ban je len leg a leg -
na gyob bak kö zött van nak, de saját szö ve ge ik re is írnak zenét. He -
inc zin ger Mik lós ze nész-éne ke sen ke resz tül szü le tett meg ma ro -
si, erős kö tő dé sük, hi szen ő Nagy ma ros szü löt te.

A kul tú ra szer ve zé sé re 2003-ban me ga la kult A Nagy ma ro si Nők
Asz tal tár sa sá ga, rö vi den ANNA-klub. Tíz nő fo gott neki szer vez ni,
elő a dó kat meg hív ni, han gu la tos tea dél utá no kon ven dé gül látni az
ér dek lő dő ket. Te á val és sü te ménnyel bá to rí tot tak min den kit a kul tú -
ra fo gyasz tá sá ra… Itt kell me gem lí te ni a Fe ke te Sas Fo ga dó ked ves
gesz tu sát, hogy a ren dez vé nye ket be fo gad ta. A tea dél utá nok ra ér de -
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KAUBEK PÉTER SZOBRA

A DUNA-PARTON

SEREGI GYÖRGY ÉLETFA C. ALKOTÁSÁT

JANKOVICS MARCELL AVATTA FEL

KELEMEN BARNABÁS, BOGÁNYI GERGELY ÉS

BOGÁNYI TIBOR A NAGYMAROSI TEMPLOMBAN

HE INC ZIN GER MIK LÓS ZE NÉSZ-ÉNE KE S
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kes és ér té kes em be re ket hív tak meg. Az első kö zött volt Gyur ko -
vics Zsu zsan na és Bo gá nyi Ger gely, be szél ge tő tár suk Bő zsöny
Fe renc volt. Aztán el jött Dévai Nagy Ka mil la, Jókai Anna, Bagdy
Emőke, Szö ré nyi Le ven te, Fá bi án Éva me se mon dó, Be recz
And rás, Sza ba dos György, Schäffer Er zsé bet, Kam pós Ka ta -
lin gyer mek or vos és még sokan mások. Va sár na po kon filmk lub
volt, jó ér ték ren det köz ve tí tő mű vész fil mek vár ták a kö zön sé get,
mint a Bánk bán, a Hí dem ber, az Ama de us, stb. Szín há zi pro duk -
ci ó kat is hív tak a mű ve lő dé si ház szín pa dá ra. Járt itt a Tér szín ház,
volt Wass Al bert est, Márai est, Sütő And rás est. Nya ran ta több
al ka lom mal szer vez tek tér ze nét a Fő tér va sár nap dél utá ni egy han -
gú sá gát fel vi dí tan dó.

Döb rössy né Va len tin Krisz ta – mint jeles hely tör té ne ti fe le -
lő sünk – is szer ve zett ki ál lí tá so kat és me gem lé ke zé se ket. Mi u tán
elő ke rült és fe lál lít ta tott Nepo mu ki Szent János szob ra a Dámon,
2009. május 16-án a szent em lék nap ján kis kö zön ség nek ele ve ní tet -
ték fel a már tír éle tét fák lyás ün ne pi mű sor ral. Ha ma ro san ki ál lí tást
ren de zett „A pes tis től nap ja in kig” cím mel, és ha már jár vány, akkor
a te me té si szo ká sok volt a kö vet ke ző ki ál lí tás té má ja 2012-ben: „A
mu lan dó ság ha gya té ka”. Ezek a témák egy 2015-ben meg je lent
könyv ben is le csa pód tak: „Egész ség és kór ság Nagy ma ro son”. Ki lenc

köny vé nek meg je le né sét min dig telt házas könyv be mu ta tó kon ün -
ne pel te a lel kes kö zön ség. Min den könyv nagy ma ros múlt já nak egy-
egy da rab ját dol goz ta fel. „Böl cső től a ko por só ig”… 2014-ben mű -
sort szer ve zett az 1914-ben ki tört I. vi lág há bo rú ra em lé ke zen dő a
Szent Már ton Kö zös sé gi Ház ban. 2015 Szent Már ton ju bi le u mi éve
volt, szin tén lát hat tunk itt egy kis ki ál lí tást a szent ről hely tör té né -
szünk szer ve zé sé ben és elő a dást hall hat tunk róla.

2011-ben me ga la kult a Ke re kegy let nevű tár sa ság kul túr tör té -
ne ti ér té ke ink me gó vá sá ra. Leg si ke re sebb és leg nép sze rűbb ered -
mé nyük a Fő téri piac meg szer ve zé se. Elő a dó kat hív tak meg kü lön -
fé le hely szí nek re. Akad tak egyéb szer ve zé sek is, járt ná lunk Kon dor

SEREGI GYÖRGY ÉS SZABADOS GYÖRGY

NEPOMUKI SZENT JÁNOS TÖRTÉNETÉT

ELŐADÓK A NAGYMAROSI GYEREKEK

EGÉSZSÉG ÉS KÓRSÁG C. KÖNYV BEMUTATÓJA, 
DR. RENDESSY ANNAMÁRIA BÚCSÚZTATÓJA

SZŐLÉSZETI KIÁLLÍTÁS A NYUGDÍJAS KLUB RENDEZÉSÉBEN

A MÚLANDÓSÁG HAGYATÉKA C. KIÁLLÍTÁSON
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Ka ta lin egy be szél ge tés re, elő a dást tar tott Mol nár V. Jó zsef, Czakó
Gábor, Erőss Zsolt, be mu tat koz tak a Ha za já rók c. film so ro zat al ko tói,
Brusz nyai Árpád em lé kest, id. Se re gi György köny vé nek be mu ta tó ja,
„A mi Du na ka nya runk”. Vol tak film ve tí té sek, él mény be szá mo lók, bor be -
mu ta tók, bor ver se nyek, ma já li sok a fut ball pá lyán. Mind olyan ese mé nyek,
ame lyek a te le pü lés népét össze hoz ták, kö zös ség gé ko vá csol ták. A nyug dí -
jas klub iz gal mas ké zi mun ka és ter mény ki ál lí tást ren de zett két szer is.

Sok em bert meg moz ga tó ese mény volt 2001. au gusz tus 15-én a Szent
Ko ro na „lá to ga tá sa”, ami kor ün ne pé lyes ke re tek kö zött szál lí tot ták Esz ter -
gom ból Bu da pest re. A Duna-part tele volt iz ga tott és meg ha tó dott em be -
rek kel, ami kor 6 óra kor meg szó lal tak a ha ran gok és el su hant a hajó.

Min den évben me gem lé kez nek a Szov jet unió ba el hur colt nagy -

ma ro si ak ra. 2015 óta em lé kük re za rán dok lat indul Kál ká pol ná ra –
ők is gya log tet ték meg az utat fagy ban, hóban, a za rán do kok is. Elő -

ször csak három ember, de azóta több tucat fia tal em ber érzi át az
ese mé nyek tra gi ku mát és rója le ke gye le tét ebben a for má ban.

Min den nyár ele jén meg ren de zik a Kit ten ber ger na po kat.  A
prog ra mok tisz te let tel adóz nak a ku ta tó nak és író nak. Hatodik
éve rendezi meg a Borbarátok Köre augusztus 20-hoz kapcsolódva
a Borünnepet, ahol idén már 13 borvidék képviselője volt  jelen. A
borutcában pezsgő hangulatban volt  a város és a látogatók.

A nem tel jes körű fel so ro lás vé gé re érve el szo mo rod tam. Annak
ugyan örül ni kell, hogy ennyi min den tör tént, de tu da to sult ben nem,
hogy a 25 év alatt hány al ko tó, szer ve ző, köz re mű kö dő és néző nincs már
kö zöt tünk. Le gyen ez az át te kin tés tisz te le ta dás az ő em lé kük előtt is.

tHa ran-trieB ma ri an ne
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A SZENT KORONA UTAZÁSA HAJÓVAL

ESZTERGOMBA ÉS VISSZA

SZENTMISE A MALENKIJ ROBOT ELHURCOLTJAIÉRT

KITTENBERGER-NAPOK AFRIKAI TÁNCBEMUTATÓ

MINDENKI KARÁCSONYA A MONSBERGER TÉREN-
ANNA KLUB
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Nagy ma ros Város 

Köz szol gá la tá ért ki tün te tet tek

2011. Mu rá nyi Zol tán

2012. Mé szá ros né Hut ter Er zsé bet, 

Mül ler Ágnes

2013. Mé szá ros De zső né, 

De me ter Pé ter né

2014. Rácz Jó zsef né, He incz Ta más né

2015. Szi ge ti-Be ne dek Gab ri el la

2015. Dr. Hor váth Béla

2016. Hor váth Anikó

2016. Szik riszt né Ho lecz Erika

2017. Lu kács Lívia, Gen zel mann Jó zsef

2018. Rasz ler né Ka ta lin, Papp Jó zsef 

2020. Ma u rer Mi hály né, Varga Jó zsef né

Pro Urbe dí ja zot tak
1995. Pet ro vics Kál mán, 
Pet ro vics Béla, Pitz And rea, 
Gyi me si Le ven te 
1995. Hart mut Li ebsc her,  
Né met or szá gi DJO ve ze tő je
1996. Béki Már ton, 
Bor ne mi sza Zol tán né, 
Ko peczky Lajos 
1997. Mons ber ger Fe renc 
(posz tu musz) 

✝1998. Prof Dr. Gya ra ki F. 
Fri gyes 

✝1999. He inc zin ger János, 
Nagy ma ro si Mi hály 
2000. Mi hály Gábor, 
He i nin ger Fe renc
2002. Von Benko Fe renc, 
Von Benko Ma ri an Berta

✝2003. dr. Pát zay Pál
✝2004. Kis mar to ni Fe renc, 

Bur ger me is ter Fe renc né
✝2006. Zsom bo ri Mik lós 

2006. Agócs Zol tán, 
Bac hor Lász ló

✝2007. Zi mo nyi János 
2008. Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes, 

✝Ni e der mül ler Fe renc 
2009. Döb rössy Mi hály né, 

✝ Jung Antal
✝2010. Se re gi György 

2011. Hol lik né Dr. Ren dessy 
An na má ria, Lu kács Ist ván
2012. Nagy ma ro si Fér fi kar, 
Szal ma Lász ló

✝2013. Ni e berl Nán dor 
2013. Roth ba u er Antal
2014. Ivor And rás né, 

✝Zol ler Csaba 
2015. Ba bics Fe renc né,

✝Fad gyas Fe renc 
2016. Ru dolf Jó zsef né, 
Vok nát Lász ló né
2017 Vá ro si Nyug dí jas Klub, 
Le gény Pé ter né
2018. Mül ler né Hont vá ri 
Mária, Trieb Antal, 
Román Sán dor 
2019. Koncz há zas pár
2020. Far kas János 
(posz tu musz), Ma u rer Já nos né
2021. dr. Stuhl Aran ka, 

✝dr. Szi ge ti-Be ne dek Sán dor
(posz tu musz)

Nagy ma ros 
If jú sá gá ért 

Em lék érem ben 
ré sze sül tek

✝ 1997. Osz té nyi Endre 
✝ 1998. He incz Gé zá né 

1999. Pet ro vics 
György né 

✝2000. Jakus Mi hály né 
2003. Va len tin Lász ló 

2004. Ni e berl Ká roly 
és Gyi me si Lász ló 
✝ 2005. Mundi Já nos né 
✝ 2007. Rasz ler Jó zsef 

né, Bal la gó Jó zsef 
2008. Csiz ma dia 
Fe renc né, 
Ga ra mi Mária
2009. Be zeczky 
Árpád né, 

✝Zol tai Zsolt 
2010. Gya ra ki né 
Már ton Mag dol na, 
Sípos Fe renc né
2011. Bes sen bac her 
Gé zá né, He incz né 
Cser ni Ka ta lin

2012. Dr. Bor kó né 

He té nyi Esz ter, 

Ba ra nyay Péter

2013. Ni eg re isz Anna

2013. Varga Zol tán né

2014. Vég vá ri Györ gyi

2014. Sze ke res Fe renc

2015. Gasz ner 

Jó zsef né

2015. Kiss Judit

2016. dr. Jancs kár 

Sán dor né, Hor váth 

Dávid

2017. Pa ta ki Pálné, 

Fá bi án Sza bolcs

2018. Há mo ri 

Ti bor né, Pa lo tay né 

Sche i li Ma ri an na

2020. Ham vas Bri git ta, 

Schind ler né Dajkó 

Mó ni ka

2021. Oláh Nor bert 

és Me li sek Máté

Nagymaros díszpolgárai
✝ 1993. Dr. Habsburg Ottó 
✝ 1993. Ormándi József
✝ 1997. Dr. Rusvay Tibor 
✝ 1998. Hovanecz János

1999. Uli Hüttl
2000. Mayer József
2000. Brusznyai Margit 

✝ 2007. prof. Dr. Gánti Tibor 
2008. Dr Kerényi Lajos 
2009. Mándliné Szabó Katalin

✝ 2010. Dr. Szabados György 
✝ 2011. Raszler Károly 
✝ 2012. Kittenberger Kálmán 

(posztumusz)
✝ 2013. Ivaskovics József

✝ 2013. Rotter Emília (posztumusz) 
2014. Petrovics Kálmán

✝ 2014. Mihajlik Natália 
Kosztyantinyivna

✝ 2015. Kautz István 
✝ 2015. Nagymarosi Mihály 

(posztumusz)
2016. Zoltai Mihály 
2017. Csermely György 

✝ 2018. Pállya Celesztin 
(posztumusz)
2019. Szalma László
2020. Gáspár István
2021. Hollikné dr. Rendessy 
Annamária
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A Nagy ma ro si Női Kar 2004. feb ru ár 11-én tar tot ta első pró -
bá ját. Az öt let gaz dák Lend va i né Pesti Emese és Zol ler Re zső -
né Gabi vol tak, hoz zá juk csat la koz tak az éne kel ni vágyó
lá nyok, asszo nyok. 

Az első össze jö ve te len kö rül be lül 30-an vol tak jelen, ezt a lét szá -
mot ki sebb-na gyobb vál to zá sok kal azóta is me gő riz ték. Első ve ze tő -
jük Sajó Bog lár ka volt, ké sőbb Ku há né Tóth Edit vette át a lel kes
ének kar ve ze té sét. Őt kö vet te egy rövid ideig Brusz nyai Mar git,
majd 2008 feb ru ár já tól Pat rik Judit lett a Női Kar kar na gya.

A kórus 2010-ben a KÓTA Or szá gos Mi nő sí té sén Arany fo ko za -
tot szer zett. Az el telt évek alatt a kó rus nak saját ha gyo má nyai let tek,
s az ének lés mel lett ba rá ti kap cso la tok is ki ala kul tak a tagok kö zött.
Első önál ló kon cert jü ket 2010-ben adták, a kórus éle tét helyi és más
vá ro sok ban szer ve zett fel lé pé sek mel lett közös ki rán du lá sok, ed ző -
tá bor szí ne sí ti.

Állan dó kí sé rő jük Há mo ri Esz ter zon go ra mű vész, az együt tes
rend sze re sen együtt mű kö dik a másik két nagy ma ro si zenei együt tes -
sel, a Nagy ma ro si Fér fi kó rus sal és a Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes sel.

A Nagy ma ro si Női Kar 2019-ben önál ló hang ver sennyel ün ne -
pel te fenn állá sá nak 15. év for du ló ját.

Az együt tes fő célja a kó ru sé nek lés nép sze rű sí té se, a ma gyar és
nem zet kö zi kó ru sze ne tol má cso lá sa. Emel lett ter mé sze te sen fon tos
a mi nő sé gi szó ra koz ta tás, a zene, a kó ru sé nek lés örö mé nek me gosz -
tá sa a kö zön ség gel. A pró bák he ten te két szer, hét főn és szer dán van -
nak a Mű ve lő dé si Ház ban 19:00-20:30-ig. Kó rus ta gok ból sosem
lehet elég, ezért a Nagy ma ro si Női Kar sok sze re tet tel vár min den
éne kel ni vágyó höl gyet! A jó han gu lat és az együtt mu zsi ká lás
öröme ga ran tált!

Nagy ma ro si Fér fi kar

Nagy ma ro si Női Kar

Nagy ma ros és kör nyé ké nek kul tu rá lis és zenei éle té ben je -
len tős sze re pet töl tött be és tölt be ma is az 1904-ben ala pí -
tott, tehát 117 éves kórus. 

Fen nál lá sa óta min dig nagy elis me rést és meg be csü lést je len -
tett a kó rus ban éne kel ni. A város la kos sá gá nak kórus irán ti sze re te -
tét bi zo nyít ja, hogy hang ver se nyei, fel lé pé sei min dig nagy kö zön -
sé get von zot tak. A kórus rész le tes tör té ne tét Kis mar to ni Ad ri -
enn és Ba lázs Lajos által írt, Roth ba u er Antal által ki a dott Száz -
é ves a Nagy ma ro si Fér fi kó rus cím mel meg je lent kötet dol goz za fel. 

A vá ros sá lett Nagy ma ros kó ru sát Brusz nyai Mar git ve zet te
1992-2008-ig, aki nek mun kás sá gát Nagy ma ros Város dísz pol gá ra
elis me rés sel dí jaz ták. Kar ve ze té se alatt több ször jár tak kül föl dön,
va la mint Er dély ben, kó rus ta lál ko zó kat szer vez tek, nem ze ti ün ne -
pe ken fel lép tek. Ebben az idő ben meg is fi a ta lo dott a kórus, át la -
go san 30 és 40 fő kö zött moz gott a tagok száma.

Je len leg Ju hász Or so lya a kórus kar na gya. Kó rus ta lál ko zó -
kat az el múlt év ti ze dek ben sok szor szer vez tek, több ször utaz tak
más te le pü lé sek re is ha son ló ren dez vé nyek re, de iga zán uni cum -
nak a fér fi kó ru sok ta lál ko zó ja szá mít.

Egy kicsi ma gyar város 25-30 la kó ja hét főn ként ta lál ko zik, hogy
éne kel jen, el fe led je a min den na pok gond ja it, ki é ne kel jék ma guk ból
az örö me i ket, bá na ta i kat és ki csit jobb em ber ként tér je nek haza.

A pan dé mia saj nos meg rit kí tot ta a ta lál ko zá so kat, 2020 ta va -
sza óta spo ra di ku san tud tak csak pró bá kat tar ta ni, re mél jük, idén
ősz től új len dü le tet kap hat nak a kö zös sé gek és nem kény sze rül -
nek szü net re.

Bí zunk abban, hogy a Fér fi kó rus 117 éves múlt ra vissza te kin tő
si ke rei erőt adnak a to váb bi ak hoz és még sok örö met okoz nak az
őket sze re tő és tá mo ga tó nagy ma ro si kö zös ség nek, hall ga tó ság nak.
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A Du na ka nyar Fú vó se gyüt test 1978-ban Mayer Jó zsef kar -
nagy a szobi Kör ze ti Ze ne is ko la nö ven dé ke i ből ala kí tot ta 48
fős lét szám mal. 

Me ga la ku lá sa óta az együt tes ak tí van részt vál lal a Du na ka nyar
kul tu rá lis éle té ben hang ver se nyek kel, tér ze nék kel, ün nep sé ge ken,
ren dez vé nye ken való köz re mű kö dé se i vel. 2005-től a ze ne kar ve ze -
tő je Uj vá ri Gábor fú vós ta nár. Ze ne ka runk négy al ka lom mal vett
részt or szá gos mi nő sí té sen. Elő ször 1984-ben majd 1988-ban. Mind -
két kon cer ten Arany Dip lo mát szer zett. 1997-ben
kon cert-fú vós ze ne ka ri ka te gó ri á ban Arany Dip lo -
mát, show-ze ne ka ri ka te gó ri á ban Ki e melt Arany
Dip lo mát ka pott. 2007-ben az együt tes meg véd te
arany dip lo ma mi nő sí té se it, sőt ekkor már kon cert -
ze nei ka te gó ri á ban is Ki e melt Arany Dip lo má val
büsz kél ked he tett. 2008-ban Nagy ma ros város Pro
Urbe díj ban ré sze sí tet te az együt test.

Évről évre nagy ér dek lő dés kí sé ri a ta va szi kon -
cer te ket és 2000-től a nyári fú vós fesz ti vált. Ezt az
első két évben Nagy ma ro son, majd Szo bon ren dez -

het tük meg ven dég ze ne ka rok meg hí vá sá val. Töb bek kö zött Dány -
ból, Kun szent már ton ból, Du na bog dány ból, Szen tend ré ről, Csol -
nok ról, Gö döl lő ről, Soly már ról; Szlo vá ki á ból Ne me só csá ról és
Hegy sur ról va la mint a Len gyel or szá gi Łacko vá ro sá ból ér kez tek ze -
ne ka rok. Elő ször 1988-ban uta zott az együt tes kül föld re a né met or -
szá gi Bad-Fri ed richs hall ba, a dut ten ber gi ze ne is ko la meg hí vá sá ra. A
két ze ne kar kö zött szo ros ba rát ság ala kult, ame lye ket újabb meg hí -
vá sok kö vet tek. Kü lön le ges él mé nyek vol tak az 1993-ban Szar dí nia
szi ge tén, Sin nai város zenei egye sü le té nek meg hí vá sá ra, majd 1996
nya rán a fran cia or szá gi Or le ans-ban, 1996 őszén pedig a né met or -
szá gi Ho hen möl sen ben tett hang ver seny kö ru tak. 1999-ben az
együt tes Er dély ben, Szé ke lyud var he lyen kon cer te zett. 2006-ban és
2008-ban a len gyel or szá gi Łacko város és ze ne ka ra látta ven dé gül a
Du na ka nyar Fú vó se gyüt test.

A Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes 2018-ban ün ne pel te 40 éves fen -
nál lá sát. Bí zunk abban, hogy együt te sünk össze tar tó, igazi csa pat -
ként még hosszú év ti ze de kig foly tat hat ja azt a kül de tést, amit me ga -
la ku lá sa kor fel vál lalt.

Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes
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1996-ban fi a ta lok ala pí tot ták a kó rust Ama de us néven, hogy
egy há zi ün ne pek - ad vent, ka rá csony, nagy hét - fé nyét szép
ének lés sel emel jék. 

Az ün ne pek al kal má ra áll össze a kórus, akkor tart ják a pró bá -
kat is meg be szé lés sze rint. 2016 őszén temp lo mi lány kó rust is
szer vez tek, hogy amíg a fiúk mi nist rál nak, a lá nyok is kap ja nak va -
la mi fe le me lő fe la da tot a szent mi sén. 10-15 leány éne kel a kó rus -
ban, 10-18 éve sek. A szak mai ve ze tést Zol ta i né Szabó Il di kó kán -

tor vál lal ta ma gá ra. Az or go nás szent mi sé ken, az egy há zi na gyün -
ne pe ken éne kel nek, de sze re pel tek a nyi tott temp lo mok éj sza ká ján
va la mint Szo bon a Ko dály-év for du lós fesz ti vá lon. A temp lo mi kó -
ru sok re per to ár ját ter mé sze te sen főleg egy há zi éne kek “Ének lő
egy ház” al kot ják, egy és két szó la mú éne kek, de nép dal fel dol go zá -
sok is gaz da gít ják. A tagok közül né há nyan éne kel tek a Nem zet kö zi
Euc ha risz ti kus Kong resszus záró mi sé jé nek össze vont kó ru sá ban.

Temp lo mi kórus

Pon to san idén húsz éve, hogy min den
évben, jú li us ban a Miszt rál fesz ti vál
prog ram ja i tól han gos Nagy ma ros, több
ezres tömeg lepi el a mű ve lő dé si házat, a
tem lom ker tet, a ka to li kus temp lo mot, a
Sigil Ga lé ri át, a
Trip tic hon Ga lé -
ri át, hi szen eze -
ken a he lye ken
van nak rend sze -
re sen kü lön fé le
prog ra mok.

Miért Nagy -
ma ros ad ott hon
ennek a ren dez -
vény nek? – kér de -
zem He inc zin ger
Mik lóst, Mikát,
aki a ze ne kar éne -
ke se, ze ne szer ző -
je és szá mos hang szer meg szó lal ta tó ja.

– Mivel nagy ma ro si szü le té sű va gyok, így
fo gant meg az ötlet, hogy Bu da pes ten kívül te -
gyünk rend sze res sé a Du na ka nyar ban egy
fesz ti vált, ahol ter mé sze te sen más ze ne ka rok
is fel lép het nek és szá mos kul tu rá lis ese -
ménnyel gaz da gít hat juk az it te ni ek és az ide lá -

to ga tók éle tét. Azóta Török Máté és Tó bisz
Tamás is a Du na ka nyar ba köl tö zött, erős a kö -
tő dés és kö szön jük Nagy ma ros nak, hogy húsz
éve be fo ga dott, ott hont ad, tá mo gat.

Meg je le né sük, pla kát ja ik 20 éve

egy sé ges ar cu lat ban hív ják az ér dek lő -
dő ket, a pla kát al ko tó ja is nagy ma ro si
kö tő dé sű.

– Igen, Ket tős Tamás régi cim bo rám,
aki meg fes tet te a pla ká tun kat, hi szen a Re -
ge já ró Miszt rál Fesz ti vál egy brand, amely
min den évben ha gyo má nyo kat visz to vább,

ugyan ak kor új ele mek kel is gaz dag szik, a
zenén kívül szá mos mű vé sze ti ág meg je lent
a húsz év alatt.

A tel jes ség igé nye nél kül so rol ja fel
azo kat a mű vé sze ket, akik fel lép tek a

fesz ti vá lo kon!
– Min den évben

jelen van Tolcs vay
Béla, de több ször fel -
lé pett Nagy ma ro son a
Ka lá ka, a Makám,
a Vág tá zó Cso da -
szar vas, a Kor mo -
rán, a Sebő együt -
tes, a Baj dá zó, Fe -
renczy György és az
első Pesti Rac kák, a
Mu zsi kás, Pet rás
Mária, Nemes Le ven -
te, Ta kács Esz ter,

Török-Zse lenszky Tamás, az ifj. Mu zsi -
kás, Tomas Kocko cseh, de len gyel, belga,
ame ri kai, er dé lyi, fel vi dé ki mu zsi ku sok is
ze nél tek a fesz ti vá lon. Saj nos már nin cse -
nek kö zöt tünk – akik szin tén fel lép tek itt –
Dinnyés Jó zsef, Kátai Zol tán ének mon dó
és Kob zos-Kiss Tamás.

Miszt rál fesz ti vá lok

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 N KA, DR. BERG MANN MÁRIA, MOL NÁR ZSÓFI ÉNE KEL TEK A 2000 FŐS KÓ RUS BAN A NEK-ON
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A Céd rus Egye sü let tör té ne te szin te egy idős vá ros sá vá lá -
sunk kal. A kez det ben négy sza kosz tállyal mű kö dő egye sü let
az évek során szá mos más szak osz tályt lá tott in dul ni, meg -
szűn ni, ki vál ni, új ra a la kul ni, de az ere de ti cél nem vál to -
zott: a tel jes ember ki bon ta koz ta tá sa a sport és kul tu rá lis te -
vé keny sé gek révén.

Ki gon dol ta volna egy kor, hogy a kez det ben csak al ka lom sze rű -
en együtt ki rán du ló, fo ci zó ba rá tok egy szer csak azon kap ják ma gu -
kat, hogy éves ter vet ké szí te nek, pá lyá za tot írnak, vagy a 20. ke rék -
pá ros tá bo ru kat ün nep lik? Ennyi év per sze nem múlik el konf lik tu -
sok nél kül, van né hány fáj dal mas tör té net mö göt tünk, de az, hogy
mi lyen sok em ber nek nyúj tot tunk ki kap cso ló dást, tar tal mas együtt -
lé tet, hány ba rát ság szö vő dött, mi köz ben lát tuk a gyer me ke in ket fel -
nő ni, akik előtt szá mos spor tos és si ke res élet pél da kí nál ko zott, kár -
pó tol a ne héz sé ge kért. A leg fáj dal ma sabb per sze ami kor örök re kell

va la ki től bú csúz nunk. Ennyi év után már szin te ter mé sze tes, hogy
sok szak osz tály ün ne pi al kal ma in egy-egy gyer tya is ég azok nak az
em lé ké re, akik nek a ne ve té se annyi ra hi ány zik.

A tör té ne tünk során mű kö dött női torna, lab da rú gó, ko sár lab -
da, ke rék pá ros, ter mé szet já ró, ama tőr szín ját szó, ének ka ri, ví zi tú ra
szak osz tá lyunk, vagy a fel nőtt kép zés nek teret adó "Uni". A vá ro si
prog ra mo kat igye kez tünk szí ne sí te ni prog ram ja ink kal: lab da rú gó
torna, stre et ball fesz ti vál, négyp ró ba, ke rék pá ros, gya lo gos tel je sít -

mény tú ra, fu tó ver seny rend sze re sen sze re pelt prog ram ja ink ban az
évek során. Ter mé sze te sen részt vet tünk mások által szer ve zett lab -
da rú gó tor nán, ko sár lab da baj nok sá gon, ke rék pá ros és gya lo gos
tel je sít mény tú rá kon, il let ve ver se nye ken és ott vol tunk a tor na szo -
ba fe lú jí tá sán is. Szer vez tünk sze mét sze dést és a ta ka rí tot tunk a ke -
rék pá rú ton, de az első, Má len kij ro bot ra hur col tak em lé ké re tar tott

túrát is mi szer vez tük. Több be ru há zást is meg va ló sí tot tunk. A je len -
le gi Szent Már ton kö zös sé gi ház első fe lú jí tá sá ra az egye sü let pá lyá -
zott si ker rel. Idén egy, szin tén si ke res pá lyá zat ered mé nyekép pen,
Bur ger me is ter Ba lázs csa lád já val való együtt mű kö dés ben brin -
ga pá lyát ad hat tunk át a gye re kek nagy örö mé re a Fel ső me ző te rü le -
tén. Az ön kor mány zat tal együtt mű köd ve meg ter vez tet tük és ér vé -
nyes épí té si en ge dé lyig el jut tat tunk egy mul ti funk ci o ná lis, közel 2
mil li árd Ft ér té kű sport csar nok épí té si pro jek tet.

Álmunk ban sem gon dol tuk volna, hogy 2021-ben is mű köd ni

fo gunk, de azt sem, hogy lesz olyan szak osz tá lyunk, ame lyik or szá -
gos baj nok ság ban vesz részt, és azt sem, hogy jó né hány ál munk
meg va ló su lat lan marad. 

Ami az egye sü le tet több mint 20 éve ve ze ti, az a fe lis me rés, amit
egyik tár sunk úgy fo gal ma zott meg: „szin te min dent jobb má sok kal
együtt csi nál ni, mint egye dül" - ha rá a dá sul ez a tár sa ság ins pi rá ló és
fe le me lő, biz tos ra ve he tő, hogy a tör té ne tünk - a vá ro sé val össze fo -
nód va - még so ká ig foly ta tó dik.

Céd rus Egye sü let
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Egye sü le tünk nek a régi fo ci ban egy nagy ne vű hí res sé ge volt,
Nagy ma ro si Mi si bá (1919-2002). 

Az el múlt 25 évben min -
den, a klub éle té ben tör tént
fon tos ese mény az ő ne vé hez
köt he tő. 1942 és 1950 kö zött
13 al ka lom mal sze re pelt a vá -
lo ga tott ban és 3 gólt szer zett.
Négy sze res Bu da pest vá lo ga -
tott (1946–49).  1945-ig Újpest
FC, 1950 és 1956 kö zött Bp.
Dózsa osz lo pos tagja volt.

1996-2000-ig Major
Lász ló el nök sé gé nek ide jé -
ben if jú sá gi és ser dü lő csa pa -
tunk a Me gyei II. és III. osz -
tály ban sze re pelt több-ke ve -

sebb si ker rel. Az If jú sá gi csa pat egyik évben baj nok sá got is nyert. A
csa pat ban sze rep lő já té ko sok ra épül tek a ké sőb bi évek fel nőtt csa -
pa tai. Ebben az idő szak ban két szer is meg hív tuk az Újpest NBI-es fel -
nőtt csa pa tát, akik szí ve sen vet ték a meg hí vást. A kez dő rú gást Mi si -
bá vé gez te el, ami na gyon nagy örö met oko zott a ren ge teg ki lá to ga -
tó né ző nek. Ebben az idő szak ban még az Önkor mány za tok nak le he -
tő sé gük volt a helyi csa pa to kat tá mo gat ni.

2000-2004-ig Sü me gi Lász ló el nök sé gé nek idő sza ká ban az
első évben csa pa tunk a Me gyei II. osz tály kö zép me ző nyé ben vég -
zett, a kö vet ke ző évben ver seny ben volt a fel ju tá sért. Ez saj nos nem
si ke rült. Az if jú sá gi és ser dü lő csa pa to kat is ver se nyez tet tünk, akik
min dig jó ered ménnyel büsz kél ked het tek. A Club anya gi tá mo ga tást
nem ka pott, ezért a szük sé ges for rá sok elő te rem té sé hez sport bá lo -
kat, ma já list szer vez tünk. Az innen be fo lyó pénz ből pró bál tuk a mű -
kö dé sün ket fenn tar ta ni. A jó sze re pés kö vet kez té ben sok nagy ma ro -

si ember gon dol ta úgy, hogy ér de me sek va gyunk a tá mo ga tá suk ra.
2002-ben Nagy ma ro si Mi hály em lé ké re Ma gyar or szág-Nagy ma -

ros öreg fi úk mér kő zést ren dez tünk. Na gyon jó han gu la tú mér kő zést
ját szot tunk ren ge teg né ző vel. Saj nos a cik lus vé gé re a meg szű nés
ha tá rá ra ke rült az egye sü let.

2004-2010-ig Major Lász ló el nök sé gé nek 2. idő sza ká ban a fel -
nőtt csa pa tun kat újjá kel lett épí te ni, ame lyet a pár évvel ez előtt baj -
nok sá got nyert if jú sá gi csa pat ra épí tet tünk. Köz ben in dí tot tunk a fi -
a ta lab bak ból egy új csa pa tot, hogy so ká ig biz to sít suk az után pót lást.
2007-ben volt egye sü le tünk 100 éves, amely re ismét meg hív tuk az
Újpest fel nőtt csa pa tát. Ezt már saj nos Mi si bá nem él het te meg, ezért
az egész ün nep sé get a sír já nak meg ko ro ná zá sá val kezd tük. Ebben
az idő szak ban tag dí jak ból, ren dez vé nye ken be folyt tá mo ga tá sok -
kal, il let ve mi ni má lis ön kor mány za ti tá mo ga tás sal tud tuk az egye sü -
le tet fenn tar ta ni.

2010-től Sze ke res Fe renc ve ze ti az egye sü le tet, mely a 2010-es
évre nehéz anya gi hely zet be ke rült. Egy fel nőtt és egy if jú sá gi csa pa -
tunk volt ak ko ri ban. Ekkor dön tött az ak ko ri kor mány, hogy lét re -
hoz egy sport tá mo ga tá si rend szert, hogy le gyen után pót lás. A Bo -
zsik prog ra mok tá mo ga tá sá val az volt a cé lunk, hogy min den kor -
osz tály ban le gyen saját csa pa tunk és a te het sé ge seb be ket Vácon ke -
resz tül minél ma ga sabb szint re tud juk jut tat ni. Ennek ered mény -
kép pen je len leg fo lya ma to san ver se nyez tet jük a gye re ke ket. U7-U9-
U11-es kor osz tály ban saját csa pa tunk van, még U13-U16-U19-es kor -
osz tá lyok ban Szob bal és Ze be génnyel in dí tunk kö zö sen csa pa to kat.
Van nak gye re ke ink a Vasas és a Fe renc vá ros után pót lá sá ban is. Az
idő sebb kor osz tá lyú já té ko sa ink kö zött töb ben is NBIII. és me gyei I.
osz tály fel nőtt csa pa ta i ban sze re pel nek. A fel nőtt csa pa tunk évek
óta a me gyei III. osz tály kö zép me ző nyé ben sze re pel, jel lem ző en
helyi kö tő dé sű já té ko sok kal. A fenti sport fej lesz té si tá mo ga tá sok -
nak kö szön he tő en anya gi hely ze te sta bil a klub nak. Fel sze re lé se ink
és esz kö ze ink meg fe le lő mennyi ség ben és mi nő ség ben áll nak a ren -
del ke zé sünk re, így op ti mis tán né zünk a jövő felé. 

sze Ke res Fe renc

Focistáink

ÚJPESTI TÁRSAK - BALRÓL JOBBRA KIRÁDI ERVIN, SZŰCS

SÁNDOR ÉS NAGYMAROSI MIHÁLY
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Az 1950-es évek végén ala pí tott klub a kez de ti ba rakk épü let -
ből a 70-es évek re - kö szön he tő en a ha tal mas tár sa dal mi
össze fo gás nak - már saját, a kor el vá rá sa i nak meg fe le lő
szín vo na lú csó nak ház zal ren del ke zett. 

A 90-es évek ben már fő ál lá sú edzők fe lü gye le té vel folyt a fel ké -
szü lés. Ni e berl Ká roly, Tóth Lász ló, majd nap ja ink ban Pet ro vics
Béla és Döb rössy Ger gely látja el az edzői fe la da to kat. Né hány éve
Mozga Péter el ha tá roz ta, hogy a kenus sza ká gat is új já é lesz ti. Ezzel
újabb le he tő ség nyílt a fi a tal ja ink nak te het sé gük ki bon ta koz ta tá sá -
ra.

A jól me ga la po zott és szor gal mas munka ered mé nye ként, az
egye sü let egyre több pon tot szer zett a Ma gyar Baj nok sá go kon.
Mivel az adott sá ga ink az után pót lás ne ve lés nek fe lel tek meg leg job -
ban, ezért a leg na gyobb nem zet kö zi si ke re ket sok ver seny zőnk már
nagy egye sü le tek hez iga zol va érte el.

Míg ko ráb ban Pitz And rea, Pet ro vics Béla, Viski Er zsé bet,
Móni Ka ta lin, Gyi me si Le ven te, Cser vá ri Gábor, Járik Ger -
gely, Sas vá ri Gábor, addig az utób bi 15 évben Ha ran go zó Csaba,
Ober ma yer Do ri na, Ha lá pi Ger gely, Je szenszky Petra - aki
2015-ben Ma ra ton If jú sá gi vi lág baj nok lett pá ros ban, Gasz ner
Ádám és a mai napig is ak tí van ver seny ző Szán tói-Szabó Tamás,
Aradi Álmos és Bátor kép vi se lik a nagy ma ro si a kat a nem zet kö zi

po ron don. Tamás és Álmos éppen a na pok ban sze re pel tek az if jú sá gi
és U23 gyor sa sá gi vi lág baj nok sá gon a por tu gá li ai Mon te mor-o-
Velho-ban.  K-2 1000 mé te ren két ma gyar bron zé rem szü le tett. Ifi ben
Aradi Álmos, Pa nyik Zsom bor egy sé ge, U23-ban pedig ha tal mas
csa tá ban a Szendy Márk, Szán tói-Szabó Tamás-duó is har ma dik lett. 

Az el múlt 15 év egyé ni és páros Ma gyar Baj no kai: He incz Sán -
dor, Döb rössy Péter, Ma u rer Mor vai Bence, Ha lá pi Ger gely,
Hef fenträger Zol tán, Sárog Zsolt, Szlá vik Tamás, Szán tói
Szabó Tamás, Pol gár Dá ni el, Pol gár Péter, Mül ler Bet ti na, Je -
szenszky Petra, Dobó Bá lint, Gasz ner Ádám, míg nap ja ink Ma -
gyar Baj no kai az után pót lás kép vi se le té ben: Kar dos Or so lya,
Kar dos Oli vér, Gasz ner Esz ter, Dro bi lich Pál.

Éven te au gusz tus 20-a körül meg ren dez zük a Du na ka nyar
Kupát a kör nyék egye sü le tei szá má ra, ezzel is szí ne sít ve az ün ne pet.
Ez a ver seny ki vá ló an tük rö zi a sport ág han gu la tát. Na gyon sok pél -
dát lehet látni a küz de ni tu dás ra és ki tar tás ra.

Büsz kék va gyunk arra, hogy gyer me ke ink a kajak mel lett szá -
mos olyan sport ág gal fog lal koz hat nak, ame lyek ugyan ki e gé szí tő
sport ként funk ci o nál nak, de el sa já tít ják az úszás, a ke rék pá ro zás,
futás, télen a sí fu tás, sí e lés, kor cso lyá zás moz gás kul tú rá ját. Olyan
csa pat ban ver se nyez het nek, amely pél dát mutat össze tar tás ra, ki -
tar tás ra, ebben a ter mé sze tes kör nye zet ben, a sza bad le ve gőn.
nagy ma ro si sport egye sü let ve ze tő sé ge

Ka ja ko saink
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Ha egy ki csit a múlt ba te kin tünk, azt lát juk, hogy már a tör té -
nel mi Ma gyar or szá gon is és a két vi lág há bo rú kö zött is szá mos
he lyen az or szág ban, így Ve rő ce ma ro son és Nagy ma ro son is
mű kö dött ön kén tes tűz ol tó ság, még a szo ci a liz mus ide jén is.

Az 1989-es rend szer vál tás után Ma gyar or szá gon ezen „egy le -
tek” je len tős része meg szűnt, a tűz ol tó szer tá ra ik és fel sze re lé se ik
kar ban tar tás és fe lú jí tás hi á nyá ban zö mé ben tönk re men tek. A
2000-es évek re erő sö dött meg a civil szfé ra annyi ra, hogy né hány je -
len tős pusz tí tást okozó ká re se mény ha tá sá ra át gon dol ja a helyi tűz -
ol tó egye sü le tek fon tos sá gát. A helyi la kos ság kez de mé nye zé sé re
David Ba la zic elnök ve ze té sé vel ala kult meg 2007-ben itt Nagy ma -
ro son is az új egye sü let, amely 2011. évtől végez aktív te vé keny sé get
Nagy ma ros, Ze be gény és Szob te le pü lé se ken.

Az egye sü let alap sza bá lyá nak el fo ga dá sa kor az ala pí tók még nem
tud ták, hogy  mi lyen lesz ennek a nemes kez de mé nye zés nek a fo gad ta -
tá sa a la kos ság, to váb bá az ön kor mány za ti és az ál la mi szer vek kö ré -
ben. Nem sej tet ték azt sem, hogy né hány évvel ké sőbb szin te min den
al ka lom mal el ső ként fog nak ki ér kez ni a te vé keny sé gi te rü le tü kön ki -
ala kult ká re se mé nyek hely szí né re, és azt sem, hogy né hány egye sü le ti
tag élet hi va tá sá nak vá laszt ja majd a tűz ol tó mes ter sé get.

A hely ben meg lé vő szak sze rű se gít ség el ké pesz tő mér té kű ká -
reny hí tés re képes. Vác Hi va tá sos Tűz ol tó Pa rancs nok ság gal meg kö -
tött me gál la po dás ke re tei kö zött a ha gyo má nyőr zés mel lett meg kez dő -
dött egy olyan egye sü let fe lé pí té se, amely a ha tá lyos jog sza bá lyi ke re -
tek ma ra dék ta lan be tar tá sá val ha té ko nyan és szak sze rű en tud köz re -
mű köd ni a vá rat lan és vál to zé kony ter mé sze ti je len sé gek ből to váb bá

az em be ri te vé keny ség ből eredő ká re se mé nyek fel szá mo lá sá ban.
El telt azóta több mint egy év ti zed, és az egye sü le ti tagok ál do zat -

vál la lá sá nak, to váb bá a la kos ság tól, civil szer ve ze tek től, az ön kor -
mány za tok tól, és az ál lam tól ér ke ző tö ret len tá mo ga tás ered mé nye -
ként az egye sü let mű kö dé se azóta is fo lya ma to san biz to sí tott.

Vé gé hez kö ze le dik a Nagy ma ros Város Önkor mány zat által ren del -
ke zé sünk re bo csá tott szer tár épü let fe lú jí tá sa, me gú jult a szak te vé -
keny sé get vál lalt tagok egyé ni vé dő fel sze re lé se és me gér ke zett idén az
egye sü let új, or szág ú ti gyors be a vat ko zó és ve ge tá ció tüzek ol tá sá ra al -
kal mas fel sze re lés sel el lá tott Volks wa gen Ama rok tí pu sú gép jár mű ve.
Öröm mel fo gad juk olyan la ko sok je lent ke zé sét, akik sze mé lyes köz re -
mű kö dé sük kel já rul ná nak hozzá az egye sü let mű kö dé sé hez.

Nagy ma ro si Önkén tes Tűzoltó Egyesület

A Nyug dí jas Klub 1985-
ben ala kult Bur ger me is -
ter Fe renc né, Judit ve ze té -
sé vel, majd Mak rai Fe -
renc né Er zsi ke, je len leg
Beth len Gá bor né Mar csi
fogja össze azo kat a nyug -
dí ja so kat, akik kö zös ség -
hez sze ret nek tar toz ni,
szí ve sen töl te nek pár órát
együtt, oda fi gyel nek egy -
más ra.

Ez alatt a hosszú idő alatt
szá mos kul tu rá lis ese ményt
szer vez tek vagy vet tek rész

eze ken, rend sze res bu szos ki rán du lá sok ra men nek az or szág tá vo -
lab bi vi dé ke i re, s ahova nem jut nak el, azo kat szí ve sen meg te kin tik
együtt ve tí tett ké pe ken, fil me ken. Együtt jár nak szín ház ba, mú ze u -
mok ba, für dő he lyek re. 

A klub na pok ra elő a dó kat hív nak a leg vál to za to sabb té mák ban,
mint iro da lom, tör té ne lem, zene, egész ség ügy, me ző gaz da ság, vá ro -
sun kat érin tő, ak tu á lis kér dé sek.

A lét szám vál to zó, vol tak száz öt ve nen is, je len leg 60 fe let ti az ál -
lan dó klub tag ság. Kü lön bö ző szak kö re ik is vol tak, mint ének kar, tú rá -
zók cso port ja, kert ba rát kör Dudás János ve ze té sé vel, akik nek éves
ki ál lí tá sa it rend sze re sen meg cso dál hat tuk a mű ve lő dé si ház ban. Je -
len leg Die Blu men tánc kar és a ké zi mun ka szak kör mű kö dik ak tí van.
Van nak olyan össze jö ve te le ik, ami kor egy mást meg kö szön tik, kerek
év for du lók ról me gem lé kez nek. Min den évben meg ren de zik az Idő sek
Vi lág nap ját, össze fog nak más civil szer ve ze tek kel, az is ko lá val és na -
gyon jó kap cso la tot ápol nak a kis ma ro si nyug dí ja sok kal is.

Rend sze re sen részt vesz nek a város szé pí té sé ben is, met szik a
ró zsá kat, rend ben tart ják a ját szó te re ket, egyéb kö zös sé gi te re ket. A
város éle té ben be töl tött fon tos sze re pük elis me ré se ként 2017-ben a
város ve ze té se Pro Urbe díj ban ré sze sí tet te a Nyug dí jas Klu bot.

Amed dig az egész sé ge en ge di, Beth len Mar csi szí ve sen vál lal ja a
kö zös ség össze tar tá sát, re mél jük, még so ká ig sze rez nek a vá ros nak
és egy más nak örö mö ket.

Nyug dí jas Klub
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Mire tanítottak minket 
az elmúlt évtizedek árvizei?

„Az emberi történelem hatalmas kultúrák teremtője, ame-
lyek azért pusztultak el, mert képtelenek voltak tervszerűen,
értelmesen és cselekvően válaszolni a kihívásokra.” 

Erich Fromm
1965-ben volt egy komoly árvíz, amely ellen nem védekezett senki.

2002-től kezdődően összesen négy árvíz sújtotta városunkat. Az árvizek
szempontjából ekkor új korszak kezdődött. Ez a cselekvés korszaka.
2002-ben a város vezetése elhatározta, hogy védekezni fog,
homokzsákokból gátat építtet a lakókkal. Sajnos ez a jószándék
önmagában kevés volt. A lakosság érzékelte a kaotikus helyzetet és saját
kezébe vette a védekezési feladatokat. A késpenge élén táncolva, de
végül is hatalmas összefogás eredményeként sikerült megvédeni a
várost.  Itt tapasztalhattuk meg azt, hogy az összefogásnak micsoda
ereje van. Természetesen ebben az esetben könnyebbséget jelentett az,
hogy a cél tiszta és világos volt, a város megmentése.

Összességében ez a sikeres védekezés rendkívül felemelő érzést -
„TÖKÉLETES ÉLMÉNY”-t - adott az embereknek (Csíkszentmihályi
Mihály alkotta meg a definícióját).

A kosz, mocsok, károk és fáradtság ellenére az emberek hatalmas
boldogságélményt éltek át. Ez egy történelmi pillanat volt a város
életében, amelyből erőt meríthettünk volna a későbbiekben, de ez nem
történt meg. Elmaradt a következtetések levonása, az összefogás és
együttműködés közösségi életünk más területein is.

A következő két árvízi védekezés is sikeres volt. (De az is tény, hogy
a víz nem volt rendkívül nagy.) Itt már megvalósult a városi vezetők és
a lakók közötti együttműködés. A védekezések során a meghatározó
pozíciókba alkalmas emberek kerültek. Megjelentek a kreatív ötletek is
a védekezésben (pl.: homokzsák, beton és fa).

A A GÁTÉPíTÉSGÁTÉPíTÉS MóDSzERÉNEKMóDSzERÉNEK FEjlőDÉSEFEjlőDÉSE::
Az első védekezésnél csak zsák (2002) A negyedik védekezésnél már továbbfejlesztve (2013)

A KÜLÖNBSÉG SZEMBETŰNŐ

Nagymaros2021_Kulon_Layout 1  2021. 10. 17.  23:07  Page 26



27Nagymaros - www.nagymaros.hu

A negyedik, 2013-as legmagasabb árvíz érkezése előtt nem voltunk
tisztában azzal, hogy mi vár ránk. Alapvetően megvolt az önbizal-
munk, talán túlzott is. (Persze jó kérdés: mi a túlzott önbizalom?) Az
előrejelzések megtréfáltak minket (alacsonyabbra jelezték a vízszin-

tet). Hatalmas probléma volt, hogy a város és az érintett hatóságok
nem találták meg a közös hangot. Szerencsére a Duna nem tudta,
hogy a gát túloldalán mennyire nincs egység, mert akkor sokkal
nagyobb károkat tudott volna okozni nekünk.

A város közepén több csatát elveszítettünk... de a háborút megnyertük!

Meg kell tanulnunk, ha egymás ellen harcolunk, akkor nem
megyünk semmire! Viszont ha összefogunk, akkor a körülmények nem
számítanak, jöhet bármi, a cselekvésünk eszköztárát ahhoz fogjuk igazí-
tani. Az ilyen összetett helyzetekben nélkülözhetetlen a komplex gon-
dolkodás.

A közgondolkodásunkat át kell hogy járja a társadalmi
felelősségtudat.

Tudnunk kell a rendkívüli helyzetekben az egyéni érdek elé
helyezni a közérdeket.

A közösségnek érzékenynek kell lennie az egyéni tragédiák
tekintetében. Erre jó példa a Mainzi u-i „nyomortanya” helyén egy
új háromlakásos ház megépítése. 

EGY MINDENKIÉRT MINDENKI EGYÉRT!
miHály gáBor
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„Alat tad a Föld”. Az Isten adott va la mi fe la da tot. Szi lár dan
állok azon a he lyen ahová he lye zett, a kül de tés ben, amit
rám bí zott.  

Ha az evan gé li um ra ala poz zuk éle tün ket, akkor szik lá ra ál lít juk
lét rán kat. A Pré di ká tor köny vé ben ol vas suk: „Min den nek meg van a
maga ideje”. Az evan gé li um ban szá mos buz dí tás áll azzal kap cso la to -
san, ho gyan él jünk a je len ben: „Ne ag gód ja tok tehát a hol nap miatt,
a hol nap majd gon dos ko dik ma -
gá ról. A mának elég a maga
baja.” (Mt. 6.34) „Ne ag gód ja tok
semmi miatt” (Fil.4.6)  Ezek hát te -
ré ben ott van  a bi zo nyos ság, hogy
van egy Atya az égben, aki sze ret
ben nün ket és tö rő dik ve lünk.
Tudja, hogy mire van szük sé günk,
és ve lünk van pil la nat ról pil la nat -
ra, job ban, mint a leg sze re tőbb
apa vagy anya. A  jelen pil la nat az
egyet len idő, amely a bir to kunk -
ban van. A múlt már el múlt, a jö vő -
ről nem tud juk, hogy lesz- e? Ezt
mond hat juk: a múlt nincs többé,
he lyez zük Isten ir gal má ba. A jövő
még nincs itt. Azzal, hogy most
éljük a je lent, jól fog juk élni a jövőt
is, ami kor majd je len né válik.   

„Fö löt ted az ég”. Hová tart
az éle tem?  Pál apos tol írja: „Csak
ne a lát ha tó ra, hanem a lát ha tat -
lan ra for dít suk fi gyel mün ket,
mert a lát ha tó mú lan dó, a lát ha -
tat lan vi szont örök.” (2Kor 4, 18).
Ez a me gál la pí tás gyö ke res vál to -

zást in dít hat el ben nünk. „Ha van elég tár gyi la gos sá gunk elis mer ni,
hogy min den össze dől, hogy min den „hi ú sá gok hi ú sá ga", hogy min -
den vi szony la gos, akkor rá ta lá lunk az Ab szo lú tum ér tel mé re és az
egye dü li szi lárd pont hoz: Is ten hez fo gunk csat la koz ni. Isten lesz éle -
tünk  esz mé nye.”-. És akkor, ha be csü le te sek aka runk lenni ön ma -
gunk kal szem ben, éle tün ket ehhez az ide ál hoz kell ala kí ta nunk, me -
gal ku vás nél kül, fenn tar tás nél kül. Értel met len dolog lenne olyas mi re

fe csé rel ni a szí vün ket, a szel le mün -
ket, az erőn ket, ami romba dől.

„Ben ned a létra”. Az első szá -
za dok ke resz tény atyá i nál ol vas hat -
juk: Tö re kedj be jut ni ben sőd ben
lévő kincs tár ba, akkor az égit is
látni fogod. A mennyek or szá gá ba
ve ze tő létra ben ned, lel ked ben van
el rejt ve. A bűn től tá vo lod va me rülj
le ön ma gad ba, ott lép cső ket fogsz
ta lál ni, ame lye ken fe le mel ked hetsz.
Az Is ten hez ve ze tő út itt a saját va ló -
ság ba való le e resz ke dést je len ti. Ott
ta lá lom meg azt a lét rát, ame lyen fe -
le mel ked he tek Is ten hez. Szent
Ágos ton magát Krisz tust ne ve zi
„Scala nost rá nak”, a mi „Lét ránk -
nak”. Krisz tus alá szállt kö zénk,
hogy ál ta la mi mint egy lét rán fe le -
mel ked hes sünk Is ten hez. A létra két
tartó rúd ját az Isten és az em ber sze -
re tet ket tős pa ran csa ként is ér tel -
mez het jük. „Ezért meg ma rad a hit,
a re mény, a sze re tet. De leg na -
gyobb, a sze re tet. (1.Kor-13.)

dr. Csáki Tibor atya üzeni a mos ta ni 
és a kö vet ke ző ge ne rá ci ó nak:
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