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Főtér
A forradalom hőseire emlékeztünk
1956. október 23. után két hétig Magyarország kegyelmi állapotban volt… Az emberekben felszabadult és valóságot idézett a remény az
utolsó hat-hét év képmutató, gonosz, testet-lelket nyomorító elnyomása után. Szolidaritás, összefogás, tisztesség és becsület egyesítette
a nép csaknem 90 %-át. A maradék 10 % ellen is nagylelkűen viselkedtek, az ’57-’63-ig tartó halálos ítéletekkel meg is kapták érte a hálát.

A népléleknek eme felemelő megnyilvánulására kell minden
évben emlékeznünk, az áldozatokat, a hősöket, a kivégzetteket
nem feledve, és azt a 200 000 embert sem, akik nem láttak más kiutat életük megmentésére, mint a haza elhagyását örökre. Az ő
döntésük sem volt könnyű.
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 helyzeték 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 az alkalomhoz méltó ünnepi beszédet, ami beillett egy tartalmas történelemórának is. Izgalmas előadásában beszélt a 65 évvel ezelőtti eseményekről és a körülményekről, amelyek idáig vezetettek. Megemlítet2

te az emlékezet fontosságát, mert felemelő forradalmainkra akkor is
kell emlékezni, ha nem győzelemmel végződtek.
Ennek a szellemiségnek mintegy folytatása volt az általános iskolások előadása. Az igen nagyszámú szereplő a felkészüléssel, próbákkal
megtanulta ’56 jelentőségét, jobban belé vésődtek a történések, a versek, mintha egy egyszerű történelemórán hallgatták volna meg. Köszönet érte Hortoványi Gyöngyvérnek, Demeterné Vitéz Katinak és
Battyányi Katinkának, akik a műsort összeállították, a hangosításban
Féja Lőrinc és Pap Árpád segített.
Ilyenkor szokták köszönteni a Nagymaros még élő, 56-os résztvevőit. Villányi Mátyás helyett dédunokái vették át a virágcsokrot,
majd döbbenten hallottuk a szomorú hírt, hogy Flamich József
azon a reggelen elhunyt.
A közös megemlékezés után koszorút helyeztek el a jelenlévők
a nagymarosi 56-os áldozatok nevét is feltüntető Pieta szobor lábánál, mécsesek égtek a hősök tiszteletére.
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Főtér
Kedves Barátaim,
akik 2046-ban felnyitjátok
ezt az időkapszulát!
Először is szeretettel köszöntünk benneteket, akik a mostani középgeneráció
unokái vagytok. Az előző század egyik
szentjének, a lengyel II. Szent János Pál
pápának az üzenetét küldjük nektek a
múltból: NE FÉLJETEK!
A mi generációink nagyszülei harcoltak a
második világháborúban, elhurcolták őket
málenkíj robotra, kitelepítettek sokakat,
szovjet megszállás alatt voltunk 1991-ig.
Ma, a rendszer váltás után harminc eszten-

dővel elmondhatjuk,
hogy hazánk emelkedő pályán van,
számos olyan gond,
ami az Európai Unió
országaiban jelen
van, hozzánk még
nem gyűrűzött be.
Kör vonalazódik egy
erős, egymásra utalt
és egy mással bé kes ség ben élni akaró
Köztes-Európa a Baltikumtól a Balkánig.
Bízunk abban, hogy mi itt meg tudjuk
őrizni az európai ér tékeket, a nemzetet,
a családot és a kereszténységet
és ami ne künk csak re mény,
nektek már valóság.
Soha ne feledjétek, hogy amíg a
stafétát tovább tudjátok adni,
addig a verseny, a mozgás, és a
szépséges élet nem állhat meg!
Mondjátok és meséljétek el az élet
igazságait, tanítsátok gyermekeiteket ti is hálára, munkára, tiszteletre
és tisztességre és küldjetek ehhez
hasonló üzenetet annak az utókornak, ami tőletek már csak fele olyan
távol van, mint tőlünk volt, amikor
ezt a nektek szólót fogalmaztuk!
Éljetek boldogságban és békében
egymással, múltatokkal és jövőtökkel, a természettel és a világgal, nektek rendelt sorsotok szerint!
Egy ma nagyon népszerű Pásztor Anna dal szövegével biztatjuk magunkat is, benneteket is:

Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni
Majd az unokáknak, mikor körbeállnak
Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak
Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni!
Kezdjetek szeretni, hogy legyen min nevetni,
Hogy milyen bolond voltam, hogy neked
udvaroltam
Neked udvaroltam, az öledbe borultam
Többé onnan el sem tudtam menni,
kezdjetek szeretni!
Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma
Senki bele nem halt még komédiába
Ripacsok, színészek, az élet a tiétek
Minek ölre menni, kezdjetek szeretni!
Nagymaros, 2021. 10. 22.
HEInczIngEr BaLázS
pol gár mes ter

Tornaterem - tájékoztatás
2021. április hónapban a Magyar Kormány döntésének értelmében településünk új tornaterem megvalósítására kapott lehetőséget. A tornaterem előkészítője a Nemzeti Sportközpontok (NSK), megvalósítója a BMSK Beruházási Ügynökség (BMSK) lett. Ez év július hónapban kiválasztották a tervezőket, így az előzetes felmérések és az azt követő tervezési munkák elkezdődtek. A kivitelezésért felelős ügynökség célja, hogy a tornaterem megépítéséhez szükséges engedélyes és kiviteli tervek idén év végére elkészüljenek. Bízunk abban, hogy a jövő év első felében elkezdődhet a tornaterem munkálatainak kivitelezése is.
Amint további információkkal rendelkezünk, megosztjuk önökkel.
EGY NAGYMAROSI LAKOS SÉTA KÖZBEN TALÁLT EGY DRÓNT. AKI MEGMONDJA A TÍPUSÁT ÉS HOGY HOL VESZÍTETTE EL,
AZ JELENTKEZZEN SZERKESZTŐSÉGÜNKNÉL. KÖZVETÍTÜNK.
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Közélet
Gyógyszertár
Szeretnék bemutatkozni azoknak, akik
még nem ismernek.
Dr. Németh Eszter
Kata vagyok, szakgyógyszerész. A Semmelweis Egyetem
Gyógysze rész tu do mányi Karán végeztem. A férjemmel két
gyönyörű kislány
szülei vagyunk.
1993 óta él a családom Nagymaroson, így
azt mondhatom, hogy
egy gyerekkori álmom
vált valóra azzal, hogy
itthon dolgozhatok,
azoknak az embereknek segíthetek, akik között felnőttem. Ez fantasztikus élmény számomra. Úgy gondolom, ez tökéletes alapja lehet egy nyílt,
élő kommunikációnak, mely elengedhetetlen a megfelelő beteg-gyógyszerész közötti, bizalmon alapuló kapcsolat kialakításában.
Őszintén mondhatom, hogy számomra megtiszteltetés, hogy én lehetek a nagymarosi gyógyszertár vezetője.
Mikor derült ki, hogy a Dákay család el kívánja adni a gyógyszertárat?
Szeptember elején hallottuk a hírt, hogy eladásra kínálják a gyógyszertárat és a gyógyszertári ingatlant. Tudomásunk szerint több érdeklődő is volt a gyógyszertárra.
Milyen akadályok merültek fel?
Két nagy akadály volt, amit le kellett győzni. Az egyik a jogrendszer. Egy
gyógyszertár működtetésének nagyon szigorú szabályai vannak, rengeteg
mindennek meg kell felelni, így az adás-vétel kapcsán is fokozott figyelemmel kellett lenni arra, hogy a megfelelő jogi környezet megmaradhasson. A
másik nagy akadály az idő tényező volt. Próbáltuk a lehető legrövidebb idő
alatt megvalósítani az adás-vételt. A patika is felújításra szorult, átalakítottuk
a kényelmesebb és jobb kiszolgálás érdekében, így azzal az idővel is számolnunk kellett, amíg a felújítások lementek, hiszen addig a patika zárva tartott.
Milyen tervei vannak, mennyiben lesz más a település gyógyszer-ellátása az eddigiekhez képest?
Nagyon lelkesek vagyunk, rengeteg tervünk van. A legfontosabb számunkra, hogy a betegek elégedettek legyenek, szívesen járjanak hozzánk,
szeretnénk a bizalmukat elnyerni. Ezért igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni mind szakmai mind gazdasági szempontból. Nagy gondossággal válogattam össze az árukészletet, igyekszem az összes olyan készítményt tartani, amit a körzetben praktizáló orvos kollégáim felírnak. Az állandó gyógyszerek mellett rengeteg OTC terméket tartunk, melyet szeretnék a vevői igények szerint akár tovább bővíteni. A természetes bőrápo4

lást kedvelőknek is örömet szeretnénk szerezni azzal, hogy sikerült egy
idehaza közkedvelt, neves francia natúrkozmetikum gyártóval leszerződnünk, így az ő termékeik is megtalálhatóak lesznek. Törekszünk
arra, hogy a betegek minél gyorsabb kiszolgálásban részesüljenek,
ezért egy olyan szerződést írtunk alá az egyik nagykereskedővel, hogy
vállalja a napi kétszeri kiszállítást, így egy esetleges gyógyszerhiány esetén is még aznap délután tudjuk biztosítani a gyógyszer megérkezését,
ha az nem hiánycikk. A hiánycikkek országszerte gondot okoznak, ennek
kiküszöbölése érdekében több kisebb nagykereskedővel is leszerződtünk. A magisztrális készítmények esetében pedig arra törekszünk, hogy
a leggyakoribb készítmények azonnal elvihetőek legyenek, amelyek előirata ezt nem teszi lehetővé, ott pedig vállalni fogjuk a 24 órás elkészítést,
hogy a betegeink minél hamarabb a kívánt készítményhez jussanak.
Folyamatosan kedvezményeket tudunk biztosítani a Szimpatika keretein belül, valamint szeretnénk egy 10%-os törzsvásárlói programot is
bevezetni. Szakmai szempontból az alap szintű gyógyszerészi gondozás
mellett (lehetséges interakciók felmérése, párhuzamos gyógyszerhasználat vizsgálata, mellékhatás gyanújának vizsgálata, esetleges gyógyszerelési problémák feltárása, annak javítása, szakmai irányelveknek megfelelő gyógyszer helyettesítés, egészségtudatos életvitel kialakításában
való segítség) a betegség specifikus gyógyszerészi gondozást is bevezetnénk, mely érdekében továbbképzéseken fogunk részt venni. Mivel én
is édesanya vagyok, szívügyem, hogy a kismamák kellő támogatásban
részesüljenek várandósságuk során és a baba megérkezését követően is.
Segíteni szeretnék nekik, akár a szülésre való felkészülésben, a szoptatásban vagy a kisbaba gondos ápolásában.
Bíztatom betegeinket, hogy merjenek kérdezni, bátran hozakodjanak elő problémáikkal, kéréseikkel, hiszen fontos számunkra hogy ezekre megoldást találjunk. Hosszabb távú ter vek között
szerepel a patika arculatának megváltoztatása is, szeretnék pályázni egy expediáló robotra is, mely tovább emelhetné a a kiszolgálás színvonalát. Ter veink között szerepel a Dunakanyarban
levő településeken a gyógyszer házhozszállítás is.
Hány gyógyszerész és asszisztens fog dolgozni? Hogyan tervezi a
nyitva tartást, szombaton elérhető lesz-e a patika?
Az indulást két asszisztenssel és két gyógyszerésszel terveztük, akik
közül 1-1 szakképesítéssel is rendelkezik. Továbbá, ha a munka mennyisége megkívánja, helyettes gyógyszerészekkel is tudunk tervezni. Amennyiben úgy alakul, szeretnénk bővíteni a már meglévő csapatunkat.
A nyitva tartás tervezésénél figyelemmel voltunk az orvosi rendelők
nyitva tartására, valamint azokra a betegeinkre, akik más településeken dolgoznak, és így nem érnek haza 17 óráig. Ebből a megfontolásból kitoltuk a
nyitva tartást este 18 óráig, valamint a szombati napokon a nagy népszerűségnek örvendő termelői piac miatt a szombati nyitva tartást is megkértük
a felügyeleti szervektől. Így a gyógyszertár H-P: 08:00-18:00, szombaton 08:00-12:00 között várja kedves betegeit, nyitás november 3-án.
SzILágyI ErzSéBEt
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Egyház
Lelkészbeiktatás a Református Egyházközségben
„Gyülekezet és lelkipásztor egymás ajándékai, ha szeretettel törődnek egymással és hitelesen hirdetik Jézus örömhírét” – hangzott el a szeptember 26-i lelkészbeiktató istentiszteleten.

Kéri Ákos Balázs 2019 őszétől szolgál Nagymaroson, elődje,
Márkusné Láng Ilona nyugdíjba vonulását követően a gyülekezet
egyhangúlag választotta meg lelkipásztorának. Hivatalos beiktatására a jár ványhelyzet miatt csak most került sor. Az ünnepi istentiszteleten Somogyi Péter, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese a Római levél 10,15. alapján mondta el igehirdetését. A felolvasott versben Pál apostol arról beszél, milyen
kedves azoknak az érkezése, akik az evangéliumot hirdetik. Somogyi Péter, ifjú lelkészünk konfirmáltató lelkésze volt, gyermekkora
óta ismeri őt, így személyes tapasztalatait is megosztotta a gyülekezettel: „ Tudom, hogy Ákos szívét már gyermekként megragadta
Isten, hiszem, hogy az evangélium van a szívében és erről tesz bizonyságot Nagymaroson is.”
Az igehirdetést követően Nyilas Zoltán Északpesti Református
Egyházmegye esperese iktatta be hivatalosan Kéri Ákos Balázst,
majd a jelenlévő 26 palástos lelkésztárs mondott áldást egy-egy Igével a beiktatott lelkipásztorra. Többek közt Erdélyből ideutazott a
vadasdi testvérgyülekezetünk lelkipásztora, Tordai István Levente
is, hogy tolmácsolja erdélyi testvéreink jókívánságait. De a református lelkésztársak mellett Detre János evangélikus lelkész és Csáki
Tibor rk. plébános is áldást mondtak lelkipásztorunk szolgálatára.
Az istentisztelet végén immáron hivatalosan is szolgáló lelkészünk válaszolt a köszöntésekre, hálát adva az áldásokban megnyilvánuló szeretetért, majd tömören megfogalmazta az ünneplő közösség számára elhívását: „Szeretném ha az Úr Jézus Krisztus engem,
mint méltatlan személyt eszközeként használna itt Nagymaroson,
abban a hatalmas nagy munkájában, amit ma is végez, hogy emberek életét megszólítja és újjászüli Szentlelke és Igéje által. Isten arra
hív mindannyiunkat ebben a gyülekezetben, hogy Őróla tegyünk bi-

zonyságot, hirdessük az evangéliumot életünkkel, a ránk bízott szolgálattal. Így aki ide betér hozzánk, gyógyulásra és lelki otthonra találhat, mert itt Jézussal találkozhat.”
A gyülekezet és lelkipásztora egymásra hangolódott az elmúlt
két év során a közös szolgálatban.
Az ünnepi alkalmunk egy kötetlenebb szeretetvendégséggel zárult, melynek a Sigil kávézó adott otthont. Ezúton is köszönjük
Murányi Zoltánnak és feleségének, Juditnak, hogy a közel 100
résztvevőt méltó helyszínen tudtuk vendégül látni. Hálásan köszönjük Németh Zoltán Pálnak a fotózást, mint mindig, most is sikerült az ünnep emelkedettségét és meghittségét megragadni.

Új, ifjú lelkészünk Kéri Ákos Balázs immár hivatalosan is a
Nagymarosi Református Gyülekezet lelkipásztora. Hálásak vagyunk
érte, hogy a parókiánkon helyben lakó lelkészünk van és a város életében is aktívan, hittel, építően jelen tud lenni.
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Lámpás

Az októberi Nagymaros újságban megjelent rejtvény nyertese: KOVÁCS SÁNDOR. A GaBko Chili 5000 Ft-os
ajándékutalványát nyerte, melyet a szombati termelői piac valamelyikén átvehet/levásárolhat. Gratulálunk
a nyertesnek! Az e havi nyereményt a Hesztia Lakásvarázs ajánlotta fel, egy 5000 Ft-os vásárlási utalványt.

A temető bejárata előtti sarkon áll ez a szürke kőkereszt. Felső szárából letört egy darab,
rövidebb lett, a fém korpusz sem az eredeti, a felirat is megkopott, alig olvasható.
Pályázati forrásból a NNNÖ és az Egyházközség húsvétra felújíttatja. Köszönet érte.
Dieses Kreutz
Ezt a keresztet
hat Rosalia Galszter
Galszter Rozália
zum andenken
emelte Jézus Krisztus
Jesus Christus
emlékére
In Jahre 1859.
az 1859. évben.

Lehet a jó példát követni!
Járdafelújítás a Pállya Celesztin utca alján
Az utca lakói köszönetet mondanak Rácz Imrének, hogy élére állt, megszervezte és
kivitelezte a Pállya Celesztin utca alsó járdaszakaszának javítását. Az alapanyagokat az önkormányzat vásárolta meg, a lakók maguk anyagilag is hozzájárultak, volt,
aki betonkeverőt, eszközöket, áramot is biztosított. Azzal, hogy az itt lakók most
már a javított járdán közlekedhetnek, így komoly balesetveszélyt hárítottak el.
Köszönjük.
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Közélet
Próba gátépítés volt városunkban
Az elmúlt napokban Mihály Gábor vezényletével és a Nagymaros
Védelméért Egyesületet (NVE) közreműködésével fölépítettük az
árvízvédelmi gát egy szakaszát.
Október 29-én, pénteken bejárást tartottunk, amelyre a katasztrófavédelem részéről is érkeztek szakemberek és jelen volt a szobi járási hivatal vezetője is. A katasztrófavédelem elvárása miatt is, másrészt kisvárosunk lakosságának biztonsága érdekében szükséges végig megépítenünk a teljes gátat, hogy pontosan lássuk, milyen elemekből áll ez az
egyedi tervezésű rendszer. Ezért a jövő év elején (áprilisban) próbaképpen a teljes gátszakaszt fel fogjuk építeni. (Interjú Mihály Gáborral a
májusi számunkban.)
A gátépítésben együtt dolgozik az önkormányzat és az NVE. Az
egyeztetés az önkormányzat és az egyesület között zajlik, az együttműködési szerződés alapjai elkészültek. Fontos a jövő évi próbaépítés abból a
szempontból is, hogy világosan rögzíthessük, hogy éles helyzetben, árvíz
esetén a gátépítésben kinek, mi lesz pontosan a feladata, kitől mit lehet
majd elvárni, illetve a felelősségi körök is tisztázódjanak.
A katasztrófavédelem is velünk együtt gondolkodó szervezet. E
napon azért voltak jelen, hogy áttekintsék és megismerjék ők is ezt az
egyedi tervezésű gátrendszert, s hogy lássák, hogy az előkészületekben
milyen segítséget tudnak majd nyújtani. Így tudnak kellő alapossággal
ők is felkészülni a jövő év áprilisára tervezett próbaépítésre. A szakemberek megnézték a gát elemeinek raktározását is. A bejárás során szem-

besültek azzal, hogy mekkora mennyiségű alkotórészt kell majd beépíteni a 2,6 kilométeres nagymarosi Duna-szakaszon. A katasztrófavédelem
munkatársai elégedettek voltak városunk felkészültségével, illetve az
NVE munkáját külön megköszönték. Rendkívül megnyugtató számukra,
hogy van egy ilyen jól felkészült civil szervezet, amely támogatja az önkormányzat munkáját az árvízvédelemben.
Remélem, az áprilisi tesztüzem is sikeres lesz. A jövő április elejei
teszt és a jövőbeni védekezések kizárólag az elmúlt négy árvíz esetén
tapasztalt rendkívüli összefogás segítségével valósulhatnak meg!
Mihály Gábor és az NVE továbbra is várja az árvízi védekezéshez
a jelentkezőket, ezért kérek mindenkit, hogy aki még nem jelentkezett
és lehetősége van a védekezésben történő részvételre, az jelentkezzen
a NVE-nél. Köszönöm,
HEInczIngEr BaLázS, poLgármEStEr

Óvodai Hírek
Szeptember végén megrendeztük a Svábfeszt-et, ahol a
nagycsopor tos óvodásaink egy kis nemzetiségi dalokból
és mondókákból összeállított műsor ral léptek fel.
A következő héten a Tájházban tartottuk meg első alkalommal
az Erntedankfest – terményünnepünket a középső és nagycsoportosaink részére. Itt köszönetet mondtunk a termésért, ugyanis régebben ekkorra ért véget a betakarítás és az állatok behajtása a hegyi legelőkről. Ezen belül Horváth Dávid segítségével két nemzetiségi
ruhába öltözött diák préselte a finom szőlőt, majd a gyerekek megkóstolhatták az elkészült mustot. A nyitott verandán kukoricát morzsoltak, megismerhették a múlt hagyományait. Végezetül az Áldás

Együttes közreműködésével egy rövid szüreti táncmulatsággal zártuk az őszi hálaadó ünnepséget.
A Teremtés Hete rendezvény keretén belül a nagymarosi Egyházközség és a Karitász támogatásával az óvodáskorú gyermekek
számára egy madárodú készítő foglalkozást tartott Halupka Gábor
és Péntek Attila, ahol kiemelték a madarakról való gondoskodás és
felelősségvállalás fontosságát.
Október közepén elindult a Madarászovi programsorozat. Reméljük, hogy idén sikerül havi rendszerességgel megvalósítani az
előadásokat.
Ellátogatott óvodánkba a Kutyaduma Központból Cékla kutya és
gazdája. Kolozs Noémi a foglalkozáson segítette a gyerekeket közelebbről is megismertetni a kutyával és az ember közötti kommunikációt. Minden csoport kapott egy oktató kiadványt, melynek az a célja,
hogy olyan ismereteket adjon át a gyerekeknek és a felnőtteknek, amivel közelebb kerülhetnek a kutyák megértéséhez illetve a gyerekekre
irányuló kutyatámadások nagyobb része is megelőzhető.
Mindegyik program felkeltette óvodásaink érdeklődését, szívesen vettek részt rajtuk. Köszönjük a szülőknek, szervezőknek, hogy ötleteikkel hozzájárultak az óvodai mindennapok színesebbé tételéhez.
HEtényI andrEa
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Múlt és jelen
Örömteli nap volt számomra szeptember 22-e, mert ekkor
emlékeztünk meg Kittenberger Kálmánról, iskolánk névadójáról.
Egy kedves volt tanítványom, Janovics Artúr tartott előadást
az iskola tanulóinak afrikai élményeiről, ahol elmesélte, hogy a soproni egyetem hallgatójaként egy pályázaton nyerte ezt a tanulmányi
utat. Érdekes, izgalmas beszámolót tartott, vicces történeteket mesélt, megfűszerezve egy-egy érdekes eseménnyel, és az általa
készített csodálatos képekkel. Büszkén néztem a megkomolyodott
fiatalembert.
A beszámoló után kérdezhettünk is tőle, és csak úgy záporoztak
a kérdések a gyerekektől, Artúr pedig mosolyogva, türelmesen válaszolt is rájuk. Köszönet érte ezúton is!
Az előadás végén az osztállyal megvártuk, hogy csak mi maradjunk a teremben, és ekkor megkértük őt egy közös fényképre, régi
tanítvány együtt a jelenlegi csipet csapattal.
Visszaér vén az osztályterembe, a gyerekek kérdezgetni kezdtek
a régi osztályomról és személyesen Artúrról: „Milyen volt őt tanítani, akkor is ilyen kedves és vicces gyerek volt?” Emlékek hada tört fel

belőlem, felrémlettek a régi túrák, a kirándulások, amikor elöntötte
a sátrainkat az eső és alaposan eláztunk. Sok régi szép emlék, mely
oly rég volt, hogy tán igaz sem volt!
A gyerekek mondatai hoztak vissza a jelenbe: - „Jaj, de klassz
volt ez a nap!” Ennél frappánsabban én sem tudtam volna mondani.
S zLép ká né á rvaI ágnES

Schwabenfest
Szeptember 25-én rendezte meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat a már hagyománnyá vált Schwabenfest rendezvényt Nagymaroson, amelyen iskolánk 1.a osztálya, a német nemzetiségi nyelvet tanuló diákok egy kedves játékfűzéssel szerepeltek.
Köszönjük a meghívást és a szervezést Ivor Andrásnénak és a nemzetiségi önkormányzatnak.
p oL da uf né a mB ruS J udIt

Álláshirdetés
A Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
karbantartó közalkalmazotti, teljes állású, határozatlan
idejű munkakörbe dolgozót keres,
2021. december 1-jei
kezdéssel.
Érdeklődni Fábián Szabolcs
intézményvezetőnél lehet a
06 30 714 0153 számon.
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Őszi „SÜTŐTÖKLÖVÉSES” íjászat!
Az októberi aranyló napsugarak simogatták a Puer Regius
Történelmi Íjász Sportkör tagjainak arcát, miközben próbáltak koncentrálni a célokra a plébánia udvarán rendezett
íjász versenyen.
A visegrádi vár csillogó sziluettje gyönyörű hátteret nyújtott a vidám
megmérettetésnek, ahol az iskola összes íjásza részt vett. A tradicionális
íjász célokon kívül egy hatalmas „TÖKFEJ” okozott, ha nem is fejtörést, de
leküzdendő feladatot, ugyanis az őszi gyümölcs kilövése nem volt egyszerű feladat. Ám nem csak az „öreg”, több éve íjászkodó gyerekek, hanem
az „újoncok” is sikerrel vették az akadályt. A tréfás őszbúcsúztató verseny
már a jövő tavasszal megrendezendő, „ÉV ÍJÁSZA” Vándorkupa háromfordulós bajnokság előhírnöke volt. Az íjász gyerekeknek segítség, hogy
szokják a verseny szituációt, legyőzzék az izgalmat, fejlődjenek az összpontosításban, fegyelemben, figyelemben, a harmonikus mozdulatok
végrehajtásában! Az alábbi eredmények születtek:
Abszolút kategória (az iskola összes íjásza közül):
1.
Várkonyi Nickel Róza 6/b
2.
Szobonya Zsófia 4/b
3.
Koncsol András 5/b

4.
Rimely Ders 4/b
5.
Burgermeister Olivér 6/b
6.
Vas Kende 6/b
Évfolyamonként:
3.osztályosok:
1. László Csenge
2. Léman Eszter
3. Szekeres Boglárka
4. osztályosok:
1. Szobonya Zsófia
2. Rimely Ders
3. Orr Endre
5.osztályosok: 1. Koncsol András
2. Poldauf Márk
3. Deme Boglárka
6. osztályosok:
1. Várkonyi Nickel Róza
2. Burgermeister Olivér
3. Vas Kende
S utuS -J u HáSz t ündE
íjá szok ta tó

A népmese napja
„Eccer vót, hó nem vót”, szőtték régen a falu legjobban beszélő tagjai a mese fonalát.
A hallgatóság pedig, a falu apraja-nagyja tátott szájjal hallgatta. Közben pedig hegyekben gyűlt a kukorica az állatoknak, a toll a párnába, a fonal a szövéshez.
Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án a nagymarosi iskolások is meghallgathattak egy ékesen beszélő mesemondót, a 4.a osztályos Turjányi Annát, aki a reggeli órákban még álmos kicsiknek ízesen
mondta el a szegény ember beszélő lovának történetét. A meséhez hajtogatható mesekönyv is készült a 4.a osztályos gyerekek rajzaival.
A tavalyi évhez hasonlóan hetente egy reggel meseszakkörön
ismerhetnek meg a gyerekek sokféle népmesét. Ezeket a történeteket azért jó olvasni, mert benne a rossz meglakol, a csúf megszépül,
a gyenge mindenkit legyőz és minden probléma megoldódik. A
mese or vosságnak is jó gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Értesítem városunk kedves lakosait, hogy az
INGYENES ORVOSI LÁTÁSVIZSGÁLAT továbbra is
rendelkezésükre áll az újságban, az üzletben
(Király utca 6.), Manyi boltjában, az orvosi
rendelőben, Kismaroson a gyógyszertárban
meghirdetett időpontban.
Napfényre sötétedő lencsékből 20%, keretekből 50% kedvezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint
a tűtől a cérnáig egyéb rövid áruk, kötő-, és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak.
Megérkeztek az ELDORADO horgoló fonalak.
A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni
telefonon: 30/9160889.
Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal
dr. Kispéter Éva szemész főorvos és
LendvainéPesti Emese aranykoszorús optikus.
Látásvizsgálat
november 13-án és 27-én 9-12 óráig.

B or SoS E rIka
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Lámpás

Állatvédő sorok
Egy szó a felelős állattartásról
Az állat nem tárgy. Tehát aki vállal egy kisállatot, gondolja végig, hogy
ne a saját szórakozására legyen, hanem hogy a kis kedvenc is érezze
jól magát. A drágán vett kiskutya se státuszszimbólum legyen, mert
jól mutat a facebookon, aztán… gondoskodjon magáról.
Főleg így ősszel sokasodnak a felnövő cicák és kiskutyák, akik többet esznek, bejönnének, mert fáznak, orvos is kellene néha, ha beteg a
cica. Aztán valakire rá kell sózni…
Az új gazdi sem gondolta végig. Aranyos, de… be nem jöhet. Akkor
minek? Ha a kismacskát kint hagyjuk fagyoskodni, előbb-utóbb hasmenést kap – és mivel piszkit, megunják, meg hát nem olyan szép már –
és elkergetik. Ugye, ismerős? Kis állatot magára hagyni a téli hidegben
olyan, mint kisgyereket kicsukni. Fázik, fél, játszani szeretne – de nincs
senkije. Van viszont érző kis szíve és szenvedő kis teste. Csak a „gazdinak” nincs mindig szíve.
Az állat ki van szolgáltatva a hatalmas és mindentudó embernek.
Ezért a mindentudó ember legyen előrelátó: ha nem akar macskaszaporulatot, akkor műttesse meg a felnőtt anyamacskát. Vagy a szukát, ha nem
akar sem kiskutyát, sem az anyakutyát kilökni. Erre is akad elég példa.
A Máté Alapítvány még segít is ivartalanítási akcióval. Ha már állatot
tartunk, akkor ne szaporítsuk, amit nem akarunk megtartani!

És jön a hideg, az ősz és a tél. Ha az állatnak kint csinálunk fészket,
akkor gondoljuk meg, hogy a papundekli doboz és a habszivacs
magába szívja a nedvességet. Főleg egy ködös, hideg éjszaka a
nyirkos párna nem melegít…

Felhívás!
A Máté Állatvédelmi Alapítvány
december 4-én 9-12 óráig ismét BAZÁRT rendez
a művelődési ház előtt.
Kérünk minden állatbarátot, hogy a KIVÁLÓ állapotban lévő,
de feleslegessé vált holmijaikat adományozzák az alapítvány számára.
Elektronikai eszközök, használt ruhák és cipők kivételével szívesen fogadunk mindent, pl.: ajándéktárgyakat, könyveket, CD-ket, DVD-ket,
textileket, gyermekjátékokat, képeket, tükröket, konyhai eszközöket.
A tárgyak november 30-ig, HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-18 óráig
leadhatóak az általános iskolában.
A MME Börzsönyi Helyi Csoportja ezúttal is jelen lesz
madáretetőkkel, fészekodúkkal, napraforgóval.
Támogatásuk az alapítvány és az egyesület
sikeresebb működését segítik!
Köszönjük!

Stanisław Vincenz és Nógrádverőce
Verőcén október 25-én előadást tartott Kiss Gy. Csaba Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész, művelődéstörténész,
egyetemi tanár Stanisław Vincenz lengyel író, költő, filozófus
életéről, akit a lengyel Hamvas Bélának nevezett.
Stanisław Vincenz elmondhatja magáról, hogy
születtem az Osztrák-Magyar
Monarchiában, éltem Lengyelországban, menekültem
a szovjet megszállás elől Magyarországra, majd végleg letelepedtem Svájcban.
A Teleki kormány menedéket nyújtott a nácizmus és
bolsevizmus elől menekülő lengyeleknek, így közel 100.000 lengyel
emigránst fogadott be Magyarország a háború elején. Egy kisebb részük itt maradt, nagyobb részük tovább vándorolt nyugatra.
Stanisław Vincenz lengyel emigránsként – számos honfitársával
együtt a Dunakanyarban kapott a kormánytól egy házat, melyet bérelt,

és 1940-1946-ig az akkori Nógrádverőcén, ma Verőcén élt és alkotott.
Nógrádverőcén két jelentős kötetet írt: Beszélgetés a szovjet megszállókkal és Tájak történelemmel.
A jelenlévőkben felmerült, hogy gyűjtsünk össze minden fellelhető
anyagot itt a régióban, melyik település hogyan emlékszik a lengyelek befogadására, esetleg még élnek közöttünk, akik hallhattak szüleiktől erről
a nagyon fontos, embermentő akcióról. Bizonyosan tudjuk, hogy nagyobb lengyel közösséget fogadott be Leányfalu, Nógrádverőce, Kismaros és Nagymaros is, esetleg maradtak baráti kapcsolatok, házasságok,
mely visszaemlékezések révén közelebb kerülhetünk ennek a sokáig
meghamisított történelmi korszaknak a megismeréséhez. Tehát buzdítunk mindenkit, akinek
bármi tudás van a birtokában, hogy jelezze
szerkesztőségünknél,
szeretnénk közvetíteni
ebben a jó ügyben.
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Schwabenkunde!
Német Önkormányzatunk kiemelkedő programja volt a szeptember 25-én megtartott Sváb feszt-Sörfeszt. A már 15. alkalommal megrendezett nemzetiségi kulturális programunk része a
helyi örökségünk felelevenítésének és a közösségépítésnek.
Elsődleges törekvésünk a helyi értékek bemutatása kicsikkel és nagyokkal, melyhez együttműködő partnerünk volt
az óvoda, iskola, Dunakanyar Fúvósegyüttes, a
Wildenrosen táncegyüttes és az Őszikék tánccsoport. A Tájház kertjében
megrendezett programokon sokan voltak és

Fischer Erzsébet, Kecskeméti Károly, Alimánné Fazekas Gabi fodrászat, és Mateovics Kruszlák Judit, aki a gyerekeknek nagy örömöt szerzett a LEGO játékkal. A fődíj a
Német Önkormányzatunk ajándéka volt két fő részére Wellness belépő, egész napos ott tartózkodással
a visegrádi Termál Hotelbe. Horváth Dávid és családja nélkül
ennek a rendezvénynek nem lett
volna ilyen hangulata, hiszen rendületlenül préselték a szőlőt és kínálták a finom mustot. Köszönettel tartozunk a szervezésért Poldauf
Judit tanárnőnek, Hetényi Andreának, Fischer Erzsébetnek, Brücklerné Borikának, Antall Mártinak, Szabó Jánosnak, Skodáné Etinek, Bognár-Czudar családnak és a saját családomnak, valamint Albert Józsefnek, aki biztosította a balesetmentes közlekedést a kisvonat útvonalán.
Szeptemberben több csoportos foglalkozás is volt a Tájházban. Iskolások és óvodások ismerkedtek a régmúlt idők eszközeivel, szokásaival.
Hetente reggeli Senior tornával bővítettük programjainkat.
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
I vor a nd ráS né

ELnök

jól szórakoztak a vendégek, míg a lezárt Nyár utcában önfeledten játszottak autentikus fajátékokkal a kisebbek, és a kézműves foglalkozás sem
maradt el. Bazsalya Kornél elvállalta a városnéző kisvonaton az idegenvezetést, sőt diákcsoportot is fogadott. Értékes tombola felajánlások érkeztek: Balogh Nóra Sakura, Heinczné Györgyi Cleo kozmetika, Vörös
Andrea őstermelő, Deme Hajni fodrászat, Gyarmati Szilvia fotós,
Kurczbacher Dávid Révbüfé, Lénárt Kitti, Jele Viktória könyvtár, Szlávikné Guzsik Gabi biobolt, Györeiné Tihanyi Gabriella, Furucz Anita,
Nagy Gábor (Gabkó) csilis, Lénárt Katalin, Bognár Czudar Andrea,
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A mi hajnalcsillagunk
,,A tiszteletreméltó és Isten előtt oly kedves Erzsébet előkelő
nemzetségből származott, s e világ ködében úgy ragyogott föl,
mint a hajnalcsillag.''

Így kezdi a ciszterci szerzetes, Heisterbachi Caesarius Szent Erzsébet
életrajzát. Származását, életét, a vele történt csodás eseményeket legtöbbünk ismeri, bár a történelmi adat nagyon kevés. Nemcsak személyét, de
közeli rokonait is rengeteg legenda övezi: édesanyja Meráni Gertrúd halálának körülményei nemzeti operánk, a Bánk bán témája. Unokahúga
volt másik nagy szentünk, Margit, valamint Lengyelország védőszentje,
Szent Kinga. Nagynénje volt Prágai Szent Ágnes, de ezzel nincs vége a

további szent felmenők és unokahúgok sorának. Az Árpád-ház legalább
33 szentet és boldogot tart számon, érdekes módon a legtöbbjük nő; apácák, királyok, fejedelmek, akár bizánci császárok feleségei.
Ebből a „szent” környezetből is kiemelkedik Erzsébet, akinek rövid 24 évébe annyi esemény sűrűsödött, hogy teljes életet
élt. 4-5 évesen idegen, német környezetbe került és gyermektől szokatlan, mély vallásosságban élt, amivel a környezetét még jobban elidegenítette. A neki szánt vőlegény még gyermekkorukban meghalt, így
nagy szerelme, Lajos lett a férje. Három gyermekük született, amikor
az ifjú férjet elragadta egy járvány. A 21 éves özvegy a jótékonyságnak
és Krisztusnak szentelte életét. Élete két szálon futott, mint a ritka kiválasztottaké. a földi létben megismerte a boldogságot, a szerelmet és az
anyaságot – majd a misztikus elhivatottság más dimenzióba emelte,
amikor lemondott a királyi élet luxusáról és szolidaritást vállalt a nyomorultakkal, a betegekkel, szenvedőkkel.
Csak csodálni tudjuk, mint a hajnalcsillagot. Esendő halandóknak ő nem tud példaképe lenni, mert pályája igen messze van a mi
létformánktól. De felmutat egy messze felettünk ívelő, más dimenzióba vezető utat, aminek sejtése, tudása kiszorul a mai világból, holott egyre nagyobb szükség lenne rá. Szent Erzsébet élete, áldozata
adjon nekünk reményt, amikor korunk eseményei minden optimizmustól megfosztanak. Ilyen korban csak a Teremtőhöz és szentjeihez fordulhatunk imával és bizalommal.

Márton napi szokások

Szoboravatás Léván

Az ember amióta eszmél, a fontos eseményeket közös étkezéssel
koronázza meg. Itt van a szentáldozás eredete is, de most beszéljünk hétköznapibb dolgokról. Nincs keresztelő, esküvő, születésnap ünnepi ebéd vagy vacsora nélkül. És nincsenek egyházi
ünnepeink sem lakoma nélkül, bár itt akad néhány paradoxon.
Itt van mindjárt november 11., Szent Márton ünnepe, mely
napon a hagyomány szerint libát kell enni. Tudjuk, ezt arra a mesére alapozzák, hogy jelenlétét libák árulták el, amikor a libaólban rejtőzött el, hogy ne válasszák meg püspöknek. A hálátlan
utókor pedig feledve a libák eme jótéteményét, nem szobrot állít
a libának, hanem megeszi.
A libafogyasztásnak eme jeles napon mélyebb gyökerei vannak. November 11. ugyanis a gazdasági év befejező része, megvolt a betakarítás, a felkészülés a télre a földeken, és kezdődhettek a társas munkák mint a tollfosztás (liba!), a kukoricafosztás,
stb. Ekkor vágták le azokat a baromfikat, amelyeket már nem
akartak tovább etetni, a liba is ekkorra hízott meg. És még az
újbor is kiforrt!
A régiségben a Márton nap és karácsony közötti idő is böjt volt,
tehát ez volt az utolsó alkalom a lakomára, és felkészülés a böjtre.

Október 10-én Heinczinger Balázs polgármester
és Hetényi Andrea képviselő vettek részt Léván
a 140 éve született Kittenberger Kálmán emlékére állított mellszobor
avatásán.
A találkozás újabb alkalmat adott arra, hogy a
két település tovább építse testvérvárosi kapcsolatát és a közeljövőben
aláírjanak egy testvértelepülési együttműködési
megállapodást.

Nagymaros - www.nagymaros.hu

Trianon okai, következményei és a megoldás lehetőségei
címmel tart előadást Raffay Ernő történész a verőcei művelődési házban 2021. november 15-én, hétfőn 18 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
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Piac

hirdetés

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
feleségem, édesanyám, gyermekünk, testvérünk, barátunk
Lászlóné Halápi Mária, Marcsi halálakor fájdalmunkban
osztozott, együttérzésével, imájával támogatott.

Anyakönyvi hírek – október hó
Születtek:
Juhos-Botlik Tibor és Orosz Beáta fia: András Mór
Szijártó Tamás és Leitner Judit lánya: Anna
Handlovits Rudolf és Rakonczay Ildikó lánya: Hedvig
Balázsi Gábor és Kovács Katalin lánya: Szonja
Kemper Roland és Gerstmayer Anita lánya: Liza
Szabó Norbert és Éberli Henrietta fia: Zénó
Házasságot kötöttek:
Balázs Péter és Kézi Delila
Laskai Ádám és Dobó Adrienn
Cser Gergely Tamás és Halász Barbara
Elhaláloztak:
Ocsenás János (1942)
Lieberné Barta Ildikó (1942)
Radics János (1947)
Valentin Józsefné sz. Gergely Ilona (1943)
Korpás Lajosné sz. Marhánszki Aranka (1934)
Lux Kálmán Józsefné sz. Schüszler Gizella (1927)
Juhász Mária (1954)
Flamich József Mihály (1935)
Müller Ágnes (1955)
Oláh László (1956)
Hetényi Mihályné sz. Heincz Katalin (1940)

A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással
tehergépjármű vezetőt keres.
Feltételek:
- érvényes C kategóriás jogosítvány;
- gépkezelői vizsga;
-valamint GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány).
2. A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással keres
alkalmazottat zöldfelület karbantartásra (fűkaszálás).
Feltételek: - gyakorlat
Jelentkezni a MAROS NONPROFIT KFT. telephelyén
(Nagymaros, Rákóczi út 37.), vagy előre egyeztetett időpontban
és a helyszínen lehetséges.
Mobil telefon: +3630/222-44-83 - Marschal Márk
Vezetékes telefon: 27/354-313 - Iroda

Impresszum
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:
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Felelős szerkesztő:
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Telefon: 06-30/519-1519
Tharan-Trieb Marianne
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Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
2600 Vác, Lemez u. 2.
A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE:
MINDEN HÓNAP 20.
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Sport
Kajakos hírek
Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság
elmaradt futamai 2021.09.25.
Szolnok

A nyár vége több versenyt tartogatott. A Dunakanyar Kupa
után másnap Verőcén versenyeztek sportolóink és augusztus utolsó hétvégéjén a Göd kupán mutatták meg tudásukat.
Legjobb eredményeink:

MK2 Férfi Gyermek U10 2000 m 6.(12) Kis Lukács Pál, Rimely
Ders Ádám

Göd Kupa 2021.08.28.
K1 Női Kölyök U13 2000 m 2. Gaszner Eszter
MK1 Női Gyermek U12 2000 m 2. Kardos Orsolya
K1 Férfi Kölyök U13. 2000m 3. Drobilich Pál
MK1 Férfi Gyermek U11 2000 m 11. Ádám Krisztián
K1 Női Kölyök U14 2000 m 4. Berezvai Laura
K1 Férfi Kölyök U14 2000 m 8. Siklósi Bendegúz, 10 Siklósi
Bendegúz Boldizsár, 11. Petrovics Ákos
MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m 1. Kardos Olivér 8. Kis Fülöp, 12.
Berezvai Soma
K1 Női Serdülő U15 2000 m 3. Péteri Rozina
MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m 5. Kis Lukács Pál, 11. Rimely
Ders Ádám

MC1 Férfi Gyermek U10-U11 2000 m 10. (12) Balázs Gergő, 11.
Czoch Botond Péter
K4 Vegyes Kölyök U13-U14 1000 m 6. Drobilich Pál, Berezvai
Laura, Petrovics Ákos, Gaszner Eszter
PC4 Vegyes Kölyök U13 500 m 5. Mozga Dorottya Réka, Lénárt
Gabriella, Révész Jázmin Regina, Szabad Flóra
Felnőtt versenyzőinknek a maraton bajnokságot Győrben rendezték meg. Ők is szépen szerepeltek és gyűjtöttek pontokat a
klubunknak annak ellenére, hogy sok felnőtt válogatott is
indult ezen a versenyen.

Graboplast Masters és Parakenu
Maraton Magyar Bajnokság
2021.10.02 2021.10.03. Győr
K1 Férfi Szabadidős és Egyetemi 10 km 6. Bergmann Dániel, 10.
Döbrössy Gábor
K1 Férfi Masters 10 km 45-49 4. Burgermeister József Zoltán
K1 Férfi Masters 10 km 50-59. 3.. Heincz Sándor
K2 Férfi Szabadidős és Egyetemi 10 km 4.. Bergmann Dániel,
Döbrössy Gábor
K2 Férfi Masters 10 km 40-44 1. Burgermeister József Zoltán,
Stencli Ferenc
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!
Ezzel a vízi verseny időszak lezárult, következnek a futó, a kondicionáló és az úszó edzések.
nagymaroSI S portEgyESüLEt

vEzEtőSégE

Mivel ezeken a versenyeken kenus futamok nem voltak, ők a
Lágymányos kupán szerepeltek.

Lágymányosi Kupa 2021.09.11.
PC2 Férfi Gyermek U10-U12 2000 m 2. Zoltai-Mauks Álmos, Solti
Gergő
MC1 Vegyes Gyermek U10-U12 2000 m 11. Solti Bendegúz
MC1 Vegyes Gyermek U10-U12 3X200 m Váltó 3. Solti Gergő,
Balázs Gergő, Solti Bendegúz
C1 Női Serdülő U15-U16 2000 m 10. Bognár Flóra
Nyáron – a zord időjárás miatt – a bajnokságnak elmaradtak futamai. Ezt pótolták szeptember végén Szolnokon, amely egy nagyon
fontos pontszerző verseny volt az egyesületek közötti rangsorban.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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F jodoR T yuTcSEV :

A szép őszi estében
A szép őszi estében valami
titokzatos és megható varázs van.
A fák rikító, szilaj színei,
a harsányrőt lomb a halk hervadásban,
a komorodó, fáradt föld felett
a kék ég, s a fátyolnyi köd az arcán,
a le-lecsapó borzongó szelek,
melyek mögött már tél sejlik s vad orkán:
mind hanyatlás, s mindenen ott a tűnt
élet szelíd mosolya, búcsúfénye –
az, amit embernél úgy nevezünk,
hogy: a fájdalom fenséges szemérme.
(Szabó Lőrinc fordítása)

