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Az idei rendezvénynaptárt nagy mértékben átírta az idei koronavírus járvány. Május 

végéig nem tudtunk rendezvényeket megvalósítani a hatályos szabályokra tekintettel. 

Május végén egy kisebb gyermeknappal és június elején egy pedagógus nappal indult 

az idei rendezvény szezon. 

 

 

V4 FESZTIVÁL 

 

 
 

A nyár első, nagyobb rendezvénye a V4 fesztivál (2021. június 24-27.) volt, melynek 

megrendezésére a Felsőmező területén került sor.  

 

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó - mely a visegrádi országok kulturális 

kapcsolatainak kiszélesítését és szorosabbra fűzését célozza – 2021-ben immár a 

nyolcadik alkalommal került megrendezésre. Az elmúlt években a páratlan 

rendezvény a V4 országok legrangosabb kulturális eseményévé nőtte ki magát. A négy 

ország művészeinek és színházi társulataiknak részvételével zajló, a pandémiás 

lezárásokat követő első szabadtéri összművészeti, rendezvényre közel 6 000 néző 

látogatott el.  

 

A fesztiválon a visegrádi országokból érkező nívós színházi előadások mellett az esték 

során híres hazai és V4 országokból származó zenészek koncertjeit nézhette meg a 

közönség. Napközben a visegrádi országok gasztronómiájával, valamint számos 

kísérőprogrammal vártuk a látogatókat. 
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Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a 

rendezvény fővédnöke, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, a rendezvény 

védnöke, Heinczinger Balázs, Nagymaros polgármestere, valamint Kis Domonkos 

Márk fesztiváligazgató nyitotta meg. 

 

 

 
 

 

Folytatva korábbi évek hagyományát a szakmai programokon túl, esténként a 

legismertebb hazai zenekarok mellett, lengyel, cseh és szlovák zenekarok 

koncertjeivel kiegészítve szórakoztattuk a közönséget. A fesztivál mind a négy 

napján késő délutántól éjszakába nyúlóan, két színpadon kerültek megrendezésre a 

koncertek, összesen, több, mint 20 zenekar részvételével. 

Az alábbi koncerteket tekinthették meg a fesztivállátogatók: 

Június 24-én: Cheap Tobacco (PL), Belga, Kowalsky meg a Vega, Random Trip, 

Dánielfy Gergő és az Utazók 

Június 25-én LUVVER (SK), Russkaja (A/RUS), Firkin, Halott pénz, Aurevoir, Erős és 

Spigiboy 

Június 26: HRTL (CZ), Lóci Játszik, Blahalouisiana, Punnany Massif, Péterfy Bori, DJ 

Palotai 

Június 27: Nagymarosi ütősök, Carson Coma, Ivan and the Parazol, Európa Kiadó, 

Rúzsa Magdi, Eric Sumo Band 

 

Úgy gondoljuk, hogy a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, a nemzetközi 

workshoppal, szakmai programokkal és könnyűzenei koncertekkel összekapcsolódva 

fontos és nagy hatású esemény volt. Rengeteg szakmabeli érdeklődő volt jelen, illetve 

olyan színház- és kultúraszerető látogatók, akik bővíteni kívánták ismereteiket a 

kortárs kultúrában jelen lévő kérdésekről.  
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Júliusban szerettünk volna elindítani egy hagyomány teremtő Gesztenyevirágzás 

Fesztivált, az akkor megrendezésre kerülő Dunakanyar Fesztivállal karöltve, de végül 

csak a Dunakanyar Fesztivál (2021. július 10.) valósult meg Végh Mátyás (DJ Metha) 

szervezésében a Duna-parton. 

 

 

VI. SZENT ISTVÁN NAPI BORÜNNEP 

 

 
 

A nyár legnagyobb rendezvényére augusztusban került sor. 

A VI. Szent István Napi Borünnepen (2021. augusztus 19-21.) idén 18 faházban, 13 

borvidék több mint 20 borászatának nedűit kóstolhatták meg a Béla király sétányon.  

 

Ahogy 2016-tól, úgy idén is Nagymaros Város Önkormányzata összefogva a 

Borbarátok Körével, közösen rendeztük meg a Szent István Napi Borünnepet. 
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„Pezsgő hangulatban” 

Nagymaros Fő tér, Béla király sétány 

2021. augusztus 19-20-21. 

Programok 

 

2021. augusztus 19. csütörtök 

10:00 Misztrál: Álomkófic gyerekkoncert  

10:00 -12:00 Kézműves foglalkozás gyermekeknek 

10.00-12.00 Gesztenye tanösvény túra –találkozó a hajóállomásnál 

15:00 Ismerd meg Nagymarost! interaktív zenés műsor gyermekeknek 

közreműködik: Deme Hajni és Deme Tamás 

17:00 Megnyílik a Borutca 

18:00 Nagymaroson élő és alkotó művészek tárlata megnyitása 

Nagymaroson élő és a városhoz kötődő művészek, alkotók közös tárlata.  

Megtekinthető: 2021. augusztus 30-ig. 

művelődési ház  

 

18.30 Megnyitó Közreműködik a Nagymarosi Férfikórus 

20:00 Biga koncert  

kb 21:15 Tűzijáték a Dunán 

21:45 Korda György és Balázs Klári fellépése 

 kb. 22:45- 23:45 DJ Bene 

 

2021. augusztus 20. péntek 

9:30  Szentmise római katolikus templom 

kb 10:45 Városi ünnepség 

Ünnepi köszöntőt mond: Rétvári Bence országgyűlési képviselő 

Beszédet mond: Heinczinger Balázs polgármester 

Fő tér 

14:00 Nagymaros fejlesztésének 25 éve a városi rangtól a jövő felé című kiállítás 



6 
 

A kiállítás az elmúlt évek leglátványosabb eseményeket emeli ki. 

A tárlatot összeállította és bemutatja: Murányi Zoltán 

Sigil Galéria és Kávézó 

 

14:00 Megnyílik a Borutca 

 Jász Andris Szaxofon Lounge 

16:00 Térzene a Dunakanyar Fúvósegyüttessel karmester: Ujvári Gábor 

16:00- 17:00, 19:00 – 20:00  Berec Péter játszik francia sanzonokat, világslágereket 

tangóharmonikán  

 

17:00 Oszvald Marika operett műsora  

18:00 Kitti Live koncert  

17.00 Toldi Tomi & Beró Akusztik 

Sigil Galéria és Kávézó(Magyar u .21.) 

 

20:00 Ferenczi György és a Rackajam 

21:30 – Dj Csiki 

 

2021. augusztus 21. szombat 

10:00 Wildenrosen Táncegyüttes bemutatója  

11:00 Suhaj együttes koncertje és táncháza  

10:00- 12:00 Kézműves foglalkozás gyermekeknek  

14:00 

 Nagymarosi Ütősök 

A Nagymarosi Kittenberger Kálmán AMI  növendékeinek műsora  

Művészeti vezető: Oláh Norbert 

15:00 – 17:00 és 18:00 – 19:00 Pesti Zoltán  

15:30 Szőke András előadása 

17:00 Latte Maffiato koncert 
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19:00 KFT zenekar koncert  

20:45 Arató disco 

Kísérő programok 

Német Nemzetiségi Tájház minden nap 11 és 17 óra között várja látogatókat. 

Nagymaros, Nyár utca 2. 

Dunakanyar Kupa 

A Nagymarosi Sportegyesület szerevezésében 202. augusztus 21-én 9:30 kajak 

versenyek a strandon. 

 

Miközben 13 borvidék képviselője vett részt a rendezvényen, nagyon büszkék 

vagyunk arra, hogy őrizve a Dunakanyar szőlészeti hagyományait, három pincészet 

is képviseli ezt a régiót. Mivel nem vagyunk önálló borvidék, sőt egyetlen borvidékhez 

sem tartozunk jelenleg, így a „Dunakanyari Borműhelyek” néven fut az 

együttműködés.  

 

2021 több szempontból is különleges volt, hiszen a pandémiás helyzet miatt három 

hónap állt a rendelkezésünkre, hogy a három napos rendezvényt megszervezzük, úgy, 

hogy az eseménnyel azt is ünnepeltük, hogy 25 éve avatták várossá Nagymarost. 

 

Még inkább odafigyeltünk arra, hogy bemutassuk a város hagyományait, kulturális 

értékeit.  

 

Hénigli színpadnak neveztük el a Borutca kis színpadát, hiszen ez volt Nagymaros 

legkedveltebb szőlőjének neve. Zeller Zoltánt felkértük, hogy vezessen egy 

kirándulást a Gesztenyés Tanösvényen, Ivor Anikó által vezetett Nagymarosi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat a Tájházat mutatta be az érdeklődőknek és a fellépők 

között ott volt a Misztrál, Wildenrosen Táncegyüttes, a Suhaj együttes, a Nagymarosi 

Férfikórus, a Kitti Live, Deme Hajni és Tamás gyermekműsora és természetesen a 

Nagymarosi Kittenberger Kálmán AMI növendékei a „Nagymarosi Ütősök” és a 

Dunakanyar Fúvósegyüttes sem maradhattak ki.  
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Emlékezve arra, hogy volt egyszer egy művésztelep a városban, Nagymaroson élő és 

alkotó művészek tárlatát is megtekinthették az érdeklődők csakúgy, mint a város 25 

éves fejlődését bemutató kiállítást.  

 

A szombat délelőtti programokat egyik büszkeségünk, a Termelői Piac köré 

szerveztük. A Borutcát is ünnepibbé tettük, nem csak szlogen volt a „Nagymaros 

pezsgő hangulatban”, de pezsgő és koktélbár várta a látogatókat, ahol először 

kóstolhatták meg a rendezvény saját koktélját, a „Marosi Kéket” mely két kiállítónk a 

Sápi Gyümölcsborok és a Bor-Piac, valamint a Borbarátok Körének 

együttműködésének eredménye.  

 

 
 

 

Sok kiállítónk is csatlakozott pezsgővel, gyöngyöző borral a kezdeményezéshez. 

Résztvevő borászatok: 

Áts Károly Tokaj, Balla Géza Erdély (Monavin), Borgarázs Manufaktúra 

Dunabogdány, Heininger pincészet Nagymaros, Laposa Birtok Badacsony, Lingvay 

pincészet Vác, Lisicza Borház Pécs, Lunczer Pálinkaház, Mészáros Borház Szekszárd, 

Palkó Borok Abaújszántó Tokaj, Pannonhalmi borvidék -Pannonhalmi Főapátság 

pincészete, Cseri pincészet, Babarczi pincészet, Hangyál pincészet - (Borpromo), Rábai 

Katalin borászat Neszmély, René’s Wine Heaven Mátra, Sápi Gyümölcsborok, Szíjjártó 
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Előd borászat Etyek, TaverNa pincészet Balatonfelvidék, Teleki Villány, Világi Winery 

Garam-mente, Vylyan pincészet Villány, Pezsgő-, és koktélbár Bor-Piac.  

 

Minden estére jutott nagy fellépő zenekar, akik az eddigi legtöbb érdeklődőt vonzották 

ide Nagymarosra. A tűzijátékot Visegrád Várossal közösen szerveztük meg az elmúlt 

évekhez hasonlóan.  

 

A gasztronómia és a zene összekapcsolása, három igazán feledhetetlen napot hozott el 

városunkba. 

 

Augusztus 20. méltó ünnep ahhoz, hogy átadhassuk városunk polgárainak azon 

kitüntetéseiket, melyeket életük munkájával tanúsítva kiérdemeltek. 

 

2021. augusztus 20. díjazottjai: 

- Nagymaros Díszpolgára: Hollikné Dr. Rendessy Annamária 

- Pro Urbe díj: Dr. Stuhl Aranka, Dr. Szigeti-Benedek Sándor (posztumusz) 

- Nagymaros Ifjúságáért Nevelési-Oktatási Szakmai díj: Oláh Norbert, Melisek Máté. 

 

Az ünnepség alkalmat adott arra is, hogy a koronavírus járvány alatt tanúsított 

lelkiismeretes, odaadó munkáját megköszönjük az egészségügyi dolgozóknak és azon 

intézményeknek, akik a pandémia idején is segítették a város működését, a lakosság 

ellátását. 

 

Elismerő oklevelet kapott: Hollikné Dr. Rendessy Annamária, Dr. Zombory Klára, Dr. 

Hajnal Katalin, Maurer Jánosné, Ember Józsefné, Járik Zoltánné, Erdősiné Tóth Mária, 

a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a 

Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda, a Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

a Gondozási Központ (mely idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját), a 

Mátyás Étkezde és a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal. 
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CSÍPŐS FESZTIVÁL 

 

 
 

A borünnep utáni hétvégén egy szintén nagyszabású esemény következett, a Csípős 

Fesztivál, augusztus 28.-án. 

 

Az idén 9. alkalommal megrendezett Nagymarosi Csípős Fesztiválra 34 csípős kiállítót 

fogadtunk Magyarország minden szegletéből és a határon túlról is, mely kiállítók 

részvételét Nagy Gábornak köszönhetjük. Gábor, GaBko Chili-je világhírű és számos 

díjat nyert.  

 

A Nagymarosi Csípős Fesztivál Magyarország legfontosabb csilis rendezvénye és 

egész Európában ismert, még külföldről is évről évre egyre több látogatót vonz, 

aláfestésként 6 zenekar szórakoztatta a kőszínpadon a vendégeket. 
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Érkeztek hozzánk Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Szerbiából is látogatók. 

A Csípős evő verseny győztese is Csehországból érkezett, kimondottan a verseny 

miatt.  

 

A kiállító csilisek itt mutatják be évről évre újdonságaikat.  

A Csípős Fesztivál különlegessége, hogy városunk összes vendéglátóhelye csípős 

pontként csatlakozik a rendezvényhez a Nagymarosi Termelői Piac árusaival együtt, 

akik mind csípős finomságokkal készülnek ez alkalommal.  

 

A vendégek az egész várost bejárva kóstolhatják a csípős finomságokat, mint a csilis 

fagyit, süteményeket és erre az alkalomra készült egyedi csípős ajánlatokat.  
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KITTENBERGER KÁLMÁN NAP 

 

 
 

Szeptember 18-án egy rendhagyó Kittenberger Emléknappal folytatódtak 

rendezvényeink, a Vadászati Világkiállítás előhírnökeként.  

 

Három helyszínen zajlott a rendezvény, a Fő tér alsó szakaszán kezdődött korán reggel 

vadhúsfőző versennyel, melyre szép számmal, 11 csapat jelentkezett. A zsűri tagjai 

között Kemény Dénes vízilabdázó is kóstolhatta a finomabbnál finomabb ételeket, 

melynek alapanyagát az Ipoly Erdő Zrt. biztosította.   

 

A megnyitót, koszorúzást a Pipacs kürtegyüttes színesítette.  

Az ünnepi beszédet Pesti Imre országgyűlési képviselő mondta és Heinczinger Balázs 

polgármester nyitotta meg a rendezvényt.  

 

Ezt követően a művelődési házban az igen látványos trófeák mellett, között, Somos 

Zoltán Kittenberger kutató előadását és filmjét tekinthette meg minden érdeklődő. 
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Párhuzamosan a solymászbemutatóval és trófeabírálati vetélkedővel, elindult 

óránként a Panorámabusz a Sylvia Lak-hoz, ahol idegenvezető érdekes történeteivel 

ismerhették meg Kittenberger Kálmán életét.  

 

A népszerű kutyaszépségversenyre is sor került és egész nap lehetett követni és 

kitölteni a Kittenberger Kvízt, melyre sokan jelentkeztek. Gyermekeknek kézműves 

foglalkozást tartottak a nagymarosi óvodapedagógusok, a természet jegyében. 

 

 
 

Délután a kőszínpadon felléptek a Nagymarosi Ütősök, volt Kikötő koncert és a napot 

a Sajba zenekar koncertje zárta.  

 

A vetélkedők, főzőverseny nyertesei értékes ajándékokat kaptak és a visszajelzések 

alapján egy jól sikerült családi, vadászati nap volt. 
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IDŐSEK VILÁGNAPJA   

 

 
 

 

Idősek Világnapja alkalmából, polgármester úr köszöntötte a nagymarosi 

szépkorúakat a művelődési házban, október 10-én vasárnap délután. 

Ebben az évben 10 házaspár ünnepelte az 50. házassági évfordulójukat. Emléklappal 

és ajándékkal köszöntöttük Őket.  

 

A Kittenberger Kálmán Iskola tehetséges tanulójának előadását követően egy nagyon  

vidám operett műsor szórakoztatta a jelenlévőket. 

 

A 90, 95 és 100 éves szépkorúak köszöntése nagyon felemelő és tanulságos esemény, 

ahol polgármester úr köszönti otthonukban a nagymarosi időseket. 

 



15 
 

OKTÓBER 23. 

 

 
 

2021. október 22-én rendeztük meg az október 23.-ai ünnepségünket. 

Az október 22-i megemlékezés a temetőben kezdődött, ahol koszorút helyezett el a 

polgármester úr a marosi áldozatok emlékművénél, majd Gáli József író, dramaturg 

sírjánál, aki rövid élete utolsó éveit Nagymaroson töltötte.  

 

 

Ezután a Főtéren időkapszulába helyezték el azt az ünnepi Nagymaros újságot, mely 

az elmúlt 25 év, azaz az újra várossá nyilvánítás legfontosabb eseményeit, történéseit 

foglalja össze. Az ünnepség a művelődési házban folytatódott, ahol országgyűlési 

képviselőnk, Rétvári Bence államtitkár mondta el ünnepi beszédét. 
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Ennek a szellemiségnek mintegy folytatása volt az általános iskolások előadása.  

A közös megemlékezés után koszorút helyeztek el a nagymarosi 56-os áldozatok nevét 

is feltüntető Pieta szobor lábánál a Főtér aljában. 

 

 

 

 

MÁRTON NAP 

 

Idén a Márton napi felvonulás november 12-én, átalakult a veszélyhelyzetre való 

tekintettel.  

Az iskola szervezésében, az önkormányzat támogatásával, két feldíszített autó járta a 

várost a gyermekek örömére, akik lampionokkal és mécsesekkel várták a Márton napi 

autókat. 
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SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA 

 

Szociális ágazatban dolgozó szakembereket köszöntöttük elismerő oklevéllel és 

ajándékkal a Szociális Munka Napja alkalmából, november 15-én, szintén a 

művelődési házban.  

A kedves és megható műsort, a Kittenberger Kálmán Általános Iskola tanulói adták 

elő.  

 

 

 

ADVENTI VASÁRNAPOK 

 

Ezt az évet az adventi vasárnapokkal zárjuk, civilek, az egyház, iskola, óvoda, Német 

Nemzetiségi Önkormányzat és Nagymaros Város Önkormányzata összefogásában. 

November 28-án elsőként kerül megrendezésre az adventi vásár, ezt követően és ezen 

a napon is közös gyertyagyújtással hangolódunk az ünnepekre, együtt, közösségben, 

szeretetben. 

 

 

 

 


