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1956. ok tó ber 23. után két hétig Ma gyar or szág ke gyel mi ál la pot ban volt… Az em be rek ben fel sza ba dult és va ló sá got idé zett a re mény az
utol só hat-hét év kép mu ta tó, go nosz, tes tet-lel ket nyo mo rí tó el nyo má sa után. Szo li da ri tás, össze fo gás, tisz tes ség és be csü let egye sí tet te
a nép csak nem 90 %-át. A ma ra dék 10 % ellen is nagy lel kű en vi sel ked tek, az ’57-’63-ig tartó ha lá los íté le tek kel meg is kap ták érte a hálát.

A forradalom hőseire emlékeztünk

A nép lé lek nek eme fe le me lő meg nyil vá nu lá sá ra kell min den
évben em lé kez nünk, az ál do za to kat, a hő sö ket, a ki vég zet te ket
nem fe led ve, és azt a 200 000 em bert sem, akik nem lát tak más ki -
u tat éle tük meg men té sé re, mint a haza el ha gyá sát örök re. Az ő
dön té sük sem volt könnyű.

Az ok tó ber 22-i me gem lé ke zés a te me tő ben kez dő dött, ahol ko szo -
rút he lye zett el a pol gár mes ter úr a ma ro si ál do za tok em lék mű vé nél,
majd Gáli Jó zsef író, dra ma turg sír já nál, aki rövid élete utol só éveit
Nagy ma ro son töl töt te. Ez után a Fő té ren idő kap szu lá ba hely ze ték azt
az ün ne pi Nagy ma ros új sá got, mely az el múlt 25 év, azaz az újra vá ros -
sá nyil vá ní tás leg fon to sabb ese mé nye it, tör té né se it fog lal ja össze.

Az ün nep ség a mű ve lő dé si ház ban foly ta tó dott, ahol or szág -
gyű lé si kép vi se lőnk, Rét vá ri Bence ál lam tit kár mond ta az al ka lom -
hoz méltó ün ne pi be szé det, ami be il lett egy tar tal mas tör té ne le mó -
rá nak is. Iz gal mas elő a dá sá ban be szélt a 65 évvel ez előt ti ese mé -
nyek ről és a kö rül mé nyek ről, ame lyek idáig ve ze tet tek. Me gem lí tet -

te az em lé ke zet fon tos sá gát, mert fe le me lő for ra dal ma ink ra akkor is
kell em lé kez ni, ha nem győ ze lem mel vég ződ tek.

Ennek a szel le mi ség nek mint egy foly ta tá sa volt az ál ta lá nos is ko lá -
sok elő a dá sa. Az igen nagy szá mú sze rep lő a fel ké szü lés sel, pró bák kal
meg ta nul ta ’56 je len tő sé gét, job ban belé vé sőd tek a tör té né sek, a ver -
sek, mint ha egy egy sze rű tör té ne le mó rán hall gat ták volna meg. Kö szö -
net érte Hor to vá nyi Gyöngy vér nek, Demeterné Vitéz Katinak és
Battyányi Katinkának, akik a mű sort össze ál lí tot ták, a hangosításban
Féja Lőrinc és Pap Árpád segített.

Ilyen kor szok ták kö szön te ni a Nagy ma ros még élő, 56-os részt -
ve vő it. Vil lá nyi Má tyás he lyett dé du no kái vet ték át a vi rág csok rot,
majd döb ben ten hal lot tuk a szo mo rú hírt, hogy Fla mich Jó zsef
azon a reg ge len el hunyt.

A közös me gem lé ke zés után ko szo rút he lyez tek el a jelenlévők
a nagy ma ro si 56-os ál do za tok nevét is fel tün te tő Pieta szo bor lá bá -
nál, mé cse sek égtek a hősök tisz te le té re. 
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Főtér

Tor na te rem - tá jé koz ta tás
2021. áp ri lis hó nap ban a Ma gyar Kor mány dön té sé nek ér tel mé ben te le pü lé sünk új tor na te rem meg va ló sí tá sá ra ka pott le he tő sé get. A tor na te-
rem elő ké szí tő je a Nem ze ti Sport köz pon tok (NSK), meg va ló sí tó ja a BMSK Be ru há zá si Ügynök ség (BMSK) lett. Ez év jú li us hó nap ban ki vá lasz -
tották a ter ve zőket,  így az elő ze tes fel mé ré sek és az azt kö ve tő ter ve zé si mun kák el kez dőd tek. A ki vi te le zé sért fe le lős ügy nök ség célja, hogy a tor -
na te rem me gé pí té sé hez szük sé ges en ge dé lyes és ki vi te li ter vek idén év vé gé re el ké szül je nek. Bí zunk abban, hogy a jövő év első fe lé ben el kez -
dőd het a tor na te rem mun ká la ta i nak ki vi te le zé se is.
Amint to váb bi in for má ci ók kal ren del ke zünk, me goszt juk önök kel.

Ked ves Ba rá ta im, 
akik 2046-ban fel nyit já tok  

ezt az idő kap szu lát!  
Elő ször is sze re tet tel kö szön tünk ben ne -
te ket, akik a mos ta ni kö zép ge ne rá ció
uno kái vagy tok. Az előző szá zad egyik
szent jé nek, a len gyel II. Szent János Pál
pá pá nak az üze ne tét küld jük nek tek a
múlt ból: NE FÉLJETEK!
A mi ge ne rá ci ó ink nagy szü lei har col tak a

má so dik vi lág há bo rú ban, el hur col ták őket
má len kíj ro bot ra, ki te le pí tet tek so ka kat,
szov jet meg szál lás alatt vol tunk 1991-ig.
Ma, a rend szer vál tás után har minc esz ten -

dő vel el mond hat juk,
hogy ha zánk emel -
ke dő pá lyán van,
szá mos olyan gond,
ami az Eu ró pai Unió
or szá ga i ban jelen
van, hoz zánk még
nem gyű rű zött be.
Kör vo na la zó dik egy
erős, egy más ra utalt
és egy más sal bé kes ség ben élni akaró
Köz tes-Eu ró pa a Bal ti kum tól a Bal ká nig.
Bí zunk abban, hogy mi itt meg tud juk
őriz ni az eu ró pai ér té ke ket, a nem ze tet,

a csa lá dot és a ke resz tény sé get
és ami ne künk csak re mény,
nek tek már va ló ság.
Soha ne fe led jé tek, hogy amíg a
sta fé tát to vább tud já tok adni,
addig a ver seny, a moz gás, és a
szép sé ges élet nem áll hat meg!
Mond já tok és me sél jé tek el az élet
iga zsá ga it, ta nít sá tok gyer me ke i te -
ket ti is há lá ra, mun ká ra, tisz te let re
és tisz tes ség re és küld je tek ehhez
ha son ló üze ne tet annak az utó kor -
nak, ami tő le tek már csak fele olyan
távol van, mint tő lünk volt, ami kor
ezt a nek tek szó lót fo gal maz tuk!
Élje tek bol dog ság ban és bé ké ben
egy más sal, múl ta tok kal és jö vő tök -
kel, a ter mé szet tel és a vi lág gal, nek -
tek ren delt sor so tok sze rint!
Egy ma na gyon nép sze rű Pász -

tor Anna dal szö ve gé vel biz tat -
juk ma gun kat is, ben ne te ket is:

Kezd je tek el élni, hogy le gyen mit me sél ni
Majd az uno kák nak, mikor kör be áll nak
Mikor kör be áll nak, az ágya don ug rál nak

Hogy le gyen mit me sél ni, kezd je tek el élni!
Kezd je tek sze ret ni, hogy le gyen min ne vet ni,

Hogy mi lyen bo lond vol tam, hogy neked
ud va rol tam

Neked ud va rol tam, az öled be bo rul tam
Többé onnan el sem tud tam menni, 

kezd je tek sze ret ni!
Kezd je tek ne vet ni, csak semmi me lod rá ma

Senki bele nem halt még ko mé di á ba
Ri pa csok, szí né szek, az élet a ti é tek

Minek ölre menni, kezd je tek sze ret ni!

Nagy ma ros, 2021. 10. 22. 
HE Inc zIn gEr Ba LázS

pol gár mes ter

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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Gyógyszertár
Sze ret nék be mu tat -
koz ni azok nak, akik
még nem is mer nek.
Dr. Né meth Esz ter
Kata va gyok, szak -
gyógy sze rész. A Sem -
mel we is Egye tem
Gyógy sze rész tu do -
má nyi Karán vé ge z -
tem. A fér jem mel két
gyö nyö rű kis lány
szü lei va gyunk.

1993 óta él a csa lá -
dom Nagy ma ro son, így
azt mond ha tom, hogy
egy gye rek ko ri álmom
vált va ló ra azzal, hogy
itt hon dol goz ha tok,

azok nak az em be rek nek se gít he tek, akik kö zött fel nőt tem. Ez fan tasz ti -
kus él mény szá mom ra. Úgy gon do lom, ez tö ké le tes alap ja lehet egy nyílt,
élő kom mu ni ká ci ó nak, mely elen ged he tet len a meg fe le lő beteg-gyógy -
sze rész kö zöt ti, bi zal mon ala pu ló kap cso lat ki a la kí tá sá ban.

Őszin tén mond ha tom, hogy szá mom ra meg tisz tel te tés, hogy én le -
he tek a nagy ma ro si gyógy szer tár ve ze tő je.
Mikor de rült ki, hogy a Dákay csa lád el kí ván ja adni a gyógy szer tá rat?

Szep tem ber ele jén hallottuk a hírt, hogy el adás ra kí nál ják a gyógy -
szer tá rat és a gyógy szer tá ri in gat lant. Tu do má sunk sze rint több ér dek lő -
dő is volt a gyógy szer tár ra.
Mi lyen aka dá lyok me rül tek fel?

Két nagy aka dály volt, amit le kel lett győz ni. Az egyik a jog rend szer. Egy
gyógy szer tár mű köd te té sé nek na gyon szi go rú sza bá lyai van nak, ren ge teg
min den nek meg kell fe lel ni, így az adás-vétel kap csán is fo ko zott fi gye lem -
mel kel lett lenni arra, hogy a meg fe le lő jogi kör nye zet meg ma rad has son. A
másik nagy aka dály az idő té nye ző volt. Pró bál tuk a le he tő leg rö vi debb idő
alatt meg va ló sí ta ni az adás-vé telt. A pa ti ka is fe lú jí tás ra szo rult, átalakítottuk
a ké nyel me sebb és jobb ki szol gá lás ér de ké ben, így azzal az idő vel is szá mol -
nunk kel lett, amíg a fe lú jí tá sok le men tek, hi szen addig a pa ti ka zárva tar tott.
Mi lyen ter vei van nak, mennyi ben lesz más a te le pü lés gyógy -
szer-el lá tá sa az ed di gi ek hez ké pest?

Na gyon lel ke sek va gyunk, ren ge teg ter vünk van. A leg fon to sabb szá -
munk ra, hogy a be te gek elé ge det tek le gye nek, szí ve sen jár ja nak hoz zánk,
sze ret nénk a bi zal mu kat el nyer ni. Ezért igyek szünk min den tő lünk tel he -
tőt meg ten ni mind szak mai mind gaz da sá gi szem pont ból. Nagy gon dos -
ság gal vá lo gat tam össze az áru kész le tet, igyek szem az összes olyan ké szít -
ményt tar ta ni, amit a kör zet ben prak ti zá ló orvos kol lé gá im fe lír nak. Az ál -
lan dó gyógy sze rek mel lett ren ge teg OTC ter mé ket tar tunk, me lyet sze ret -
nék a vevői igé nyek sze rint akár to vább bő ví te ni. A ter mé sze tes bő rá po -

lást ked ve lők nek is örömet szeretnénk szerezni azzal, hogy si ke rült egy
ide ha za köz ked velt, neves fran cia na túr koz me ti kum gyár tó val le szer -
ződ nünk, így az ő ter mé ke ik is meg ta lál ha tó ak lesz nek. Tö rek szünk
arra, hogy a be te gek minél gyor sabb ki szol gá lás ban ré sze sül je nek,
ezért egy olyan szer ző dést ír tunk alá az egyik nagy ke res ke dő vel, hogy
vál lal ja a napi két sze ri ki szál lí tást, így egy eset le ges gyógy szer hi ány ese -
tén is még aznap dél után tud juk biz to sí ta ni a gyógy szer me gér ke zé sét,
ha az nem hi ány cikk. A hi ány cik kek or szág szer te gon dot okoz nak, ennek
ki kü szö bö lé se ér de ké ben több ki sebb nagy ke res ke dő vel is le szer ződ -
tünk. A ma giszt rá lis ké szít mé nyek ese té ben pedig arra tö rek szünk, hogy
a leggya ko ribb ké szít mé nyek azon nal el vi he tő ek legyenek, ame lyek elő i -
ra ta ezt nem teszi le he tő vé, ott pedig vál lal ni fog juk a 24 órás el ké szí tést,
hogy a be te ge ink minél ha ma rabb a kí vánt ké szít mény hez jus sa nak.

Fo lya ma to san ked vez mé nye ket tu dunk biz to sí ta ni a Szim pa ti ka ke -
re te in belül, va la mint sze ret nénk egy 10%-os törzs vá sár lói prog ra mot is
be ve zet ni. Szak mai szem pont ból az alap szin tű gyógy sze ré szi gon do zás
mel lett (le het sé ges in te rak ci ók fel mé ré se, pár hu za mos gyógy szer hasz -
ná lat vizs gá la ta, mel lék ha tás gya nú já nak vizs gá la ta, eset le ges gyógy sze -
re lé si prob lé mák fel tá rá sa, annak ja ví tá sa, szak mai irány el vek nek meg -
fe le lő gyógy szer he lyet te sí tés, egész ség tu da tos élet vi tel ki a la kí tá sá ban
való se gít ség) a be teg ség spe ci fi kus gyógy sze ré szi gon do zást is be ve zet -
nénk, mely ér de ké ben to váb bképzéseken fo gunk részt venni. Mivel én
is édes anya va gyok, szív ü gyem, hogy a kis ma mák kellő tá mo ga tás ban
ré sze sül je nek vá ran dós sá guk során és a baba me gér ke zé sét kö ve tő en is.
Se gí te ni sze ret nék nekik, akár a szü lés re való fel ké szü lés ben, a szop ta -
tás ban vagy a kis ba ba gon dos ápo lá sá ban.

Bíztatom be te ge in ket, hogy mer je nek kér dez ni, bát ran ho za -
kod ja nak elő prob lé má ik kal, ké ré se ik kel, hi szen fon tos szá munk -
ra hogy ezek re me gol dást ta lál junk. Hosszabb távú ter vek kö zött
sze re pel a pa ti ka ar cu la tá nak meg vál toz ta tá sa is, sze ret nék pá -
lyáz ni egy ex pe di á ló ro bot ra is, mely to vább emel het né a a kiszol-
gálás szín vo na lát. Ter ve ink kö zött sze re pel a Du na ka nyar ban
levő te le pü lé se ken a gyógy szer ház hoz szál lí tás is.
Hány gyógy sze rész és asszisz tens fog dol goz ni? Ho gyan ter ve zi a
nyit va tar tást, szom ba ton elér he tő lesz-e a pa ti ka?

Az in du lást két asszisz tens sel és két gyógy sze résszel ter vez tük, akik
közül 1-1 szak ké pe sí tés sel is ren del ke zik. To váb bá, ha a munka mennyi sé -
ge meg kí ván ja, he lyet tes gyógy sze ré szek kel is tu dunk ter vez ni. Amennyi -
ben úgy ala kul, sze ret nénk bő ví te ni a már meg lé vő csa pa tun kat.

A nyit va tar tás ter ve zé sé nél fi gye lem mel vol tunk az or vo si ren de lők
nyit va tar tá sá ra, va la mint azok ra a be te ge ink re, akik más te le pü lé se ken dol -
goz nak, és így nem érnek haza 17 óráig. Ebből a meg fon to lás ból ki tol tuk a
nyit va  tar tást este 18 óráig, va la mint a szom ba ti na po kon a nagy nép sze rű -
ség nek ör ven dő ter me lői piac miatt a szom ba ti nyit va tar tást is meg kér tük
a fe lü gye le ti szer vek től. Így a gyógy szer tár H-P: 08:00-18:00, szom ba -
ton 08:00-12:00 kö zött várja ked ves be te ge it, nyitás november 3-án.

SzILágyI ErzSéBEt
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Egyház
„Gyü le ke zet és lel ki pász tor egy más aján dé kai, ha sze re tet -
tel tö rőd nek egy más sal és hi te le sen hir de tik Jézus öröm hí -
rét” – hang zott el a szep tem ber 26-i lel kész be ik ta tó is ten -
tisz te le ten.

Kéri Ákos Ba lázs 2019 őszé től szol gál Nagy ma ro son, előd je,
Már kus né Láng Ilona nyug díj ba vo nu lá sát kö ve tő en a gyü le ke zet
egy han gú lag vá lasz tot ta meg lel ki pász to rá nak. Hi va ta los be ik ta tá -
sá ra a jár vány hely zet miatt csak most ke rült sor. Az ün ne pi is ten -
tisz te le ten So mo gyi Péter, a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke -
rü let püs pök he lyet te se a Római levél 10,15. alap ján mond ta el ige -
hir de té sét. A fe lol va sott vers ben Pál apos tol arról be szél, mi lyen
ked ves azok nak az ér ke zé se, akik az evan gé li u mot hir de tik. So mo -
gyi Péter, ifjú lel ké szünk kon fir mál ta tó lel ké sze volt, gyer mek ko ra
óta is me ri őt, így sze mé lyes ta pasz ta la ta it is me gosz tot ta a gyü le ke -
zet tel: „ Tudom, hogy Ákos szí vét már gyer mek ként meg ra gad ta
Isten, hi szem, hogy az evan gé li um van a szí vé ben és erről tesz bi -
zony sá got Nagy ma ro son is.”

Az ige hir de tést kö ve tő en Nyi las Zol tán Észak pes ti Re for má tus
Egy ház me gye es pe re se ik tat ta be hi va ta lo san Kéri Ákos Ba lázst,
majd a je len lé vő 26 pa lás tos lel kész társ mon dott ál dást egy-egy Igé -
vel a be ik ta tott lel ki pász tor ra. Töb bek közt Er dély ből ide u ta zott a
va das di test vér gyü le ke ze tünk lel ki pász to ra, Tor dai Ist ván Le ven te
is, hogy tol má csol ja er dé lyi test vé re ink jó kí ván sá ga it. De a re for má -
tus lel kész tár sak mel lett Detre János evan gé li kus lel kész és Csáki
Tibor rk. plé bá nos is ál dást mond tak lel ki pász to runk szol gá la tá ra. 

Az is ten tisz te let végén im má ron hi va ta lo san is szol gá ló lel ké -
szünk vá la szolt a kö szön té sek re, hálát adva az ál dá sok ban meg nyil -
vá nu ló sze re te tért, majd tö mö ren meg fo gal maz ta az ün nep lő kö zös -
ség szá má ra el hí vá sát: „Sze ret ném ha az Úr Jézus Krisz tus engem,
mint mél tat lan sze mélyt esz kö ze ként hasz nál na itt Nagy ma ro son,
abban a ha tal mas nagy mun ká já ban, amit ma is végez, hogy em be -
rek éle tét meg szó lít ja és új já szü li Szent lel ke és Igéje által. Isten arra
hív min dannyi un kat ebben a gyü le ke zet ben, hogy Őróla te gyünk bi -

zony sá got, hir des sük az evan gé li u mot éle tünk kel, a ránk bí zott szol -
gá lat tal. Így aki ide betér hoz zánk, gyó gyu lás ra és lelki ott hon ra ta -
lál hat, mert itt Jé zus sal ta lál koz hat.” 

A gyü le ke zet és lel ki pász to ra egy más ra han go ló dott az el múlt
két év során a közös szol gá lat ban.  

Az ün ne pi al kal munk egy kö tet le nebb sze re tet ven dég ség gel zá -
rult, mely nek a Sigil ká vé zó adott ott hont. Ez úton is kö szön jük
Mu rá nyi Zol tán nak és fe le sé gé nek, Ju dit nak, hogy a közel 100
részt ve vőt méltó hely szí nen tud tuk ven dé gül látni. Há lá san kö szön -
jük Né meth Zol tán Pál nak a fo tó zást, mint min dig, most is si ke -
rült az ünnep emel ke dett sé gét és meg hitt sé gét meg ra gad ni.

Új, ifjú lel ké szünk Kéri Ákos Ba lázs immár hi va ta lo san is a
Nagy ma ro si Re for má tus Gyü le ke zet lel ki pász to ra. Há lá sak va gyunk
érte, hogy a pa ró ki án kon hely ben lakó lel ké szünk van és a város éle -
té ben is ak tí van, hit tel, épí tő en jelen tud lenni. 

Bá LInt IL dI kó
pres bi ter

Lel kész be ik ta tás a Re for má tus Egy ház kö zség ben
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Lámpás

Az ok tó be ri Nagy ma ros új ság ban meg je lent rejt vény nyer te se: KOVÁCS SÁNDOR. A GaBko Chili 5000 Ft-os
aján dé ku tal vá nyát nyer te, me lyet a szom ba ti ter me lői piac va la me lyi kén át ve het/le vá sá rol hat. Gra tu lá lunk
a nyer tes nek! Az e havi nye re ményt a Hesztia Lakásvarázs ajánlotta fel, egy 5000 Ft-os vásárlási utalványt.

Dieses Kreutz
hat Rosalia Galszter

zum andenken
Jesus Christus
In Jahre 1859.

Ezt a keresztet
Galszter Rozália

emelte Jézus Krisztus
emlékére

az 1859. évben.

A te me tő be já ra ta előt ti sar kon áll ez a szür ke kő ke reszt. Felső szá rá ból le tört egy darab,
rö vi debb lett, a fém kor pusz sem az ere de ti, a fe li rat is meg ko pott, alig ol vasható.
Pályázati forrásból a NNNÖ és az Egyházközség húsvétra felújíttatja. Köszönet érte.

Jár da fe lú jí tás a Pállya Ce lesz tin utca alján

Az utca lakói kö szö ne tet mon da nak Rácz Im ré nek, hogy élére állt, meg szer vez te és
ki vi te lez te a Pállya Ce lesz tin utca alsó jár daszakaszának javítását. Az ala pa nya go -
kat az ön kor mány zat vá sá rol ta meg, a lakók maguk anya gi lag is hoz zá já rul tak, volt,
aki be ton ke ve rőt, esz kö zö ket, ára mot is biz to sí tott. Azzal, hogy az itt lakók most
már a ja ví tott jár dán köz le ked het nek, így ko moly bal eset ve szélyt há rí tot tak el. 
Kö szö njük.

Lehet a jó pél dát kö vet ni!

Nagymaros2021_11vegleges_Layout 1  2021. 11. 03.  8:36  Page 6



Közélet

Nagymaros - www.nagymaros.hu 7

Szep tem ber végén meg ren dez tük a Sváb feszt-et, ahol a
nagy cso por tos óvo dá sa ink egy kis nem ze ti sé gi da lok ból
és mon dó kák ból össze ál lí tott mű sor ral lép tek fel. 

A kö vet ke ző héten a Táj ház ban tar tot tuk meg első al ka lom mal
az Ern te dank fest – ter mé nyün ne pün ket a kö zép ső és nagy cso por to -
sa ink ré szé re. Itt kö szö ne tet mond tunk a ter mé sért, ugyan is ré geb -
ben ek kor ra ért véget a be ta ka rí tás és az ál la tok be haj tá sa a hegyi le -
ge lők ről. Ezen belül Hor váth Dávid se gít sé gé vel két nem ze ti sé gi
ru há ba öl tö zött diák pré sel te a finom sző lőt, majd a gye re kek meg -
kós tol hat ták az el ké szült mus tot. A nyi tott ve ran dán ku ko ri cát mor -
zsol tak, me gis mer het ték a múlt ha gyo má nya it. Vé ge ze tül az Áldás

Együt tes köz re mű kö dé sé vel egy rövid szü re ti tánc mu lat ság gal zár -
tuk az őszi há la a dó ün nep sé get.

A Te rem tés Hete ren dez vény ke re tén belül a nagy ma ro si Egy -
ház kö zség és a Ka ri tász tá mo ga tá sá val az óvo dás ko rú gyer me kek
szá má ra egy ma dá ro dú ké szí tő fog lal ko zást tar tott Ha lup ka Gábor
és Pén tek At ti la, ahol ki e mel ték a ma da rak ról való gon dos ko dás és
fe le lős ség vál la lás fon tos sá gát.

Ok tó ber kö ze pén elin dult a Ma da rá szo vi prog ram so ro zat. Re -
mél jük, hogy idén si ke rül havi rend sze res ség gel meg va ló sí ta ni az
elő a dá so kat.

El lá to ga tott óvo dánk ba a Ku tya du ma Köz pont ból Cékla kutya és
gaz dá ja. Ko lozs Noémi a fog lal ko zá son se gí tet te a gye re ke ket kö ze -
lebb ről is me gis mer tet ni a ku tyá val és az ember kö zöt ti kom mu ni ká ci -
ót. Min den cso port ka pott egy ok ta tó ki ad ványt, mely nek az a célja,
hogy olyan is me re te ket adjon át a gye re kek nek és a fel nőt tek nek, ami -
vel kö ze lebb ke rül het nek a ku tyák me gér té sé hez il let ve a gye re kek re
irá nyu ló ku tya tá ma dá sok na gyobb része is me ge lőz he tő.

Mind egyik prog ram fel kel tet te óvo dá sa ink ér dek lő dé sét, szí ve -
sen vet tek részt raj tuk. Kö szön jük a szü lők nek, szer ve zők nek, hogy öt -
le te ik kel hoz zá já rul tak az óvo dai min den na pok szí ne seb bé té te lé hez.

HEtényI andrEa óvodavEzEtő

Óvodai Hírek

Az el múlt na pok ban Mi hály Gábor ve zény le té vel és a Nagy ma ros
Vé del mé ért Egye sü le tet (NVE) köz re mű kö dé sé vel fö lé pí tet tük az
ár víz vé del mi gát egy sza ka szát. 

Ok tó ber 29-én, pén te ken be já rást tar tot tunk, amely re a ka taszt ró fa -
vé de lem ré szé ről is ér kez tek szak em be rek és jelen volt a szobi já rá si hi -
va tal ve ze tő je is. A ka taszt ró fa vé de lem el vá rá sa miatt is, más részt kis vá -
ro sunk la kos sá gá nak biz ton sá ga ér de ké ben szük sé ges végig me gé pí te -
nünk a tel jes gátat, hogy pon to san lás suk, mi lyen ele mek ből áll ez az
egye di ter ve zé sű rend szer. Ezért a jövő év ele jén (áp ri lis ban) pró ba kép -
pen a tel jes gát sza kaszt fel fog juk épí te ni. (Interjú Mihály Gáborral a
májusi számunkban.)

A gát épí tés ben együtt dol go zik az ön kor mány zat és az NVE. Az
egyez te tés az ön kor mány zat és az egye sü let kö zött zaj lik, az együtt mű kö -
dé si szer ző dés alap jai el ké szül tek. Fon tos a jövő évi pró ba é pí tés abból a
szem pont ból is, hogy vi lá go san rög zít hes sük, hogy éles hely zet ben, árvíz
ese tén a gát épí tés ben kinek, mi lesz pon to san a fe la da ta, kitől mit lehet
majd el vár ni, il let ve a fe le lős sé gi körök is tisz tá zód ja nak. 

A ka taszt ró fa vé de lem is ve lünk együtt gon dol ko dó szer ve zet. E
napon azért vol tak jelen, hogy át te kint sék és me gis mer jék ők is ezt az
egye di ter ve zé sű gát rend szert, s hogy lás sák, hogy az elő ké szü le tek ben
mi lyen se gít sé get tud nak majd nyúj ta ni. Így tud nak kellő ala pos ság gal
ők is fel ké szül ni a jövő év áp ri li sá ra ter ve zett pró ba é pí tés re.  A szak em -
be rek meg néz ték a gát ele me i nek rak tá ro zá sát is. A be já rás során szem -

be sül tek azzal, hogy mek ko ra mennyi sé gű al ko tó részt kell majd be é pí te -
ni a 2,6 ki lo mé te res nagy ma ro si Duna-sza ka szon. A ka taszt ró fa vé de lem
mun ka tár sai elé ge det tek vol tak vá ro sunk fel ké szült sé gé vel, il let ve az
NVE mun ká ját külön meg kö szön ték. Rend kí vül meg nyug ta tó szá muk ra,
hogy van egy ilyen jól fel ké szült civil szer ve zet, amely tá mo gat ja az ön -
kor mány zat mun ká ját az ár víz vé de lem ben.

Re mé lem, az áp ri li si tesz tü zem is si ke res lesz. A jövő áp ri lis ele jei
teszt és a jö vő be ni vé de ke zé sek ki zá ró lag az el múlt négy árvíz ese tén
ta pasz talt rend kí vü li össze fo gás se gít sé gé vel va ló sul hat nak meg! 

Mi hály Gábor és az NVE to vább ra is várja az ár ví zi vé de ke zés hez
a je lent ke ző ket, ezért kérek min den kit, hogy aki még nem je lent ke zett
és le he tő sé ge van a vé de ke zés ben tör té nő rész vé tel re, az je lent kez zen
a NVE-nél. Kö szö nöm, 

HE Inc zIn gEr Ba LázS, poL gár mES tEr

Próba gát épí tés volt vá ro sunk ban
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Öröm te li nap volt szá mom ra szep tem ber 22-e, mert ekkor
em lé kez tünk meg Kit ten ber ger Kál mán ról, is ko lánk név -
adó já ról.

Egy ked ves volt ta nít vá nyom, Ja no vics Artúr tar tott elő a dást
az is ko la ta nu ló i nak af ri kai él mé nye i ről, ahol el me sél te, hogy a sop -
ro ni egye tem hall ga tó ja ként egy pá lyá za ton nyer te ezt a ta nul má nyi
utat. Érde kes, iz gal mas be szá mo lót tar tott, vic ces tör té ne te ket me -
sélt, meg fű sze rez ve egy-egy ér de kes ese ménnyel, és az általa
készített csodálatos képekkel. Büsz kén néz tem a meg ko mo lyo dott
fia tal em bert.

A be szá mo ló után kér dez het tünk is tőle, és csak úgy zá po roz tak
a kér dé sek a gye re kek től, Artúr pedig mo so lyog va, tü rel me sen vá la -
szolt is rájuk. Kö szö net érte ez úton is!

Az elő a dás végén az osz tállyal meg vár tuk, hogy csak mi ma rad -
junk a te rem ben, és ekkor meg kér tük őt egy közös fény kép re, régi
ta nít vány együtt a je len le gi csi pet csa pat tal.

Vissza ér vén az osz tály te rem be, a gye re kek kér dez get ni kezd tek
a régi osz tá lyom ról és sze mé lye sen Ar túr ról: „Mi lyen volt őt ta ní ta -
ni, akkor is ilyen ked ves és vic ces gye rek volt?” Em lé kek hada tört fel

be lő lem, fel rém let tek a régi túrák, a ki rán du lá sok, ami kor elön töt te
a sát ra in kat az eső és ala po san eláz tunk. Sok régi szép emlék, mely
oly rég volt, hogy tán igaz sem volt!

A gye re kek mon da tai hoz tak vissza a je len be: - „Jaj, de klassz
volt ez a nap!” Ennél frappánsabban én sem tud tam volna mon da ni.

SzLép ká né árvaI ágnES

Múlt és jelen

Szep tem ber 25-én rendezte meg a Német Nem ze ti sé gi Önkor mány -
zat  a már ha gyo mánnyá vált Schwa ben fest ren dez vényt Nagy ma ro -
son, ame lyen is ko lánk 1.a osz tá lya, a német nem ze ti sé gi nyel vet ta -
nu ló di á kok egy ked ves já ték fű zés sel sze re pel tek. 
Kö szön jük a meg hí vást és a szer ve zést Ivor And rás né nak és a nem-
zetiségi önkormányzatnak.

poL da uf né amB ruS JudIt

Álláshirdetés
A Nagy ma ro si Kit ten ber ger Kál mán Álta lá nos Is ko la és 
Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la
kar ban tar tó köz al kal mazot -
ti, tel jes ál lá sú, ha tá ro zat lan
idejű mun ka kör be dol go zót ke re s,
2021. de cem ber 1-jei 
kez dés sel.
Érdek lőd ni Fá bi án Sza bolcs 
in téz mény ve ze tő nél lehet a
06 30 714 0153 számon.
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Katedra

Értesítem városunk kedves lakosait, hogy az
INGYENES ORVOSI LÁTÁSVIZSGÁLAT továbbra is

rendelkezésükre áll az újságban, az üzletben
(Király utca 6.), Manyi boltjában, az orvosi

rendelőben, Kismaroson a gyógyszertárban 
meghirdetett időpontban.

Napfényre sötétedő lencsékből 20%, keretekből 50% ked-
vezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint

a tűtől a cérnáig egyéb rövid áruk, kötő-, és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak. 

Megérkeztek az ELDORADO 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.

Őszi „SÜTŐTÖKLÖVÉSES” íjá szat!
Az ok tó be ri arany ló nap su ga rak si mo gat ták a Puer Re gi us
Tör té nel mi Íjász Sport kör tag ja i nak arcát, mi köz ben pró -
bál tak kon cent rál ni a cé lok ra a plé bá nia ud va rán ren de zett
íjász ver se nyen. 
A vi seg rá di vár csil lo gó szi lu ett je gyö nyö rű hát te ret nyúj tott a vidám
meg mé ret te tés nek, ahol az is ko la összes íjá sza részt vett. A tra di ci o ná lis
íjász cé lo kon kívül egy ha tal mas „TÖKFEJ” oko zott, ha nem is fej tö rést, de
le küz den dő fe la da tot, ugyan is az őszi gyü mölcs ki lö vé se nem volt egy sze -
rű fe la dat. Ám nem csak az „öreg”, több éve  íjász ko dó gye re kek, hanem
az „újon cok” is si ker rel vet ték az aka dályt. A tré fás őszbú csúz ta tó ver seny
már a jövő ta vasszal meg ren de zendő, „ÉV ÍJÁSZA” Ván dor ku pa há rom -
for du lós baj nok ság elő hír nö ke volt. Az íjász gye re kek nek se gít ség, hogy
szok ják a ver seny szi tu á ci ót, le győz zék az iz gal mat, fej lőd je nek az össz -
pon to sí tás ban, fe gye lem ben, fi gye lem ben, a har mo ni kus moz du la tok
vég re haj tá sá ban! Az aláb bi ered mé nyek szü let tek:
Ab szo lút ka te gó ria (az is ko la összes íjá sza közül):
1. Vár ko nyi Nic kel Róza 6/b
2. Szo bo nya Zsó fia 4/b
3. Kon csol And rás 5/b

4.            Ri mely Ders 4/b
5.            Bur ger me is ter Oli vér 6/b
6.            Vas Kende 6/b
Évfo lya mon ként:
3.osz tá lyo sok: 

1. Lász ló Csen ge
2. Léman Esz ter
3. Sze ke res Bog lár ka

4. osz tá lyo sok: 
1. Szo bo nya Zsó fia
2. Ri mely Ders
3. Orr Endre

5.osz tá lyo sok:  1. Kon csol And rás
2. Pol da uf Márk
3. Deme Bog lár ka

6. osz tá lyo sok: 
1. Vár ko nyi Nic kel Róza
2. Bur ger me is ter Oli vér
3. Vas Kende

SutuS-Ju HáSz tündE
íjá szok ta tó

„Eccer vót, hó nem vót”, szőt ték régen a falu leg job ban be szé -
lő tag jai a mese fo na lát.
A hall ga tó ság pedig, a falu ap ra ja-nagy ja tá tott száj jal hall gat ta. Köz -
ben pedig he gyek ben gyűlt a ku ko ri ca az ál la tok nak, a toll a pár ná -
ba, a fonal a szö vés hez.

Be ne dek Elek szü le tés nap ján, szeptember 30-án a nagy ma ro si is ko -
lá sok is meg hall gat hat tak egy éke sen be szé lő me se mon dót, a 4.a osz tá -
lyos Tur já nyi Annát, aki a reg ge li órák ban még álmos ki csik nek íze sen
mond ta el a sze gény ember be szé lő lo vá nak tör té ne tét. A me sé hez haj -
to gat ha tó me se könyv is ké szült a 4.a osz tá lyos gye re kek raj za i val.

A ta va lyi évhez ha son ló an he ten te egy reg gel me se szak kö rön
is mer het nek meg a gye re kek sok fé le nép me sét. Eze ket a tör té ne te -
ket azért jó ol vas ni, mert benne a rossz meg la kol, a csúf meg szé pül,
a gyen ge min den kit le győz és min den prob lé ma me gol dó dik. A
mese or vos ság nak is jó gye re kek nek és fel nőt tek nek egya ránt.

Bor SoS ErIka

A nép me se napja
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Lámpás
Állatvédő sorok

Ve rő cén október 25-én elő a dást tar tott Kiss Gy. Csaba Széc he -
nyi-díjas ma gyar iro da lom tör té nész, mű ve lő dés tör té nész,
egye te mi tanár Sta nisław Vin cenz len gyel író, költő, fi lo zó fus
éle té ről, akit a len gyel Ham vas Bé lá nak ne ve zett. 

Sta nisław Vin cenz el -
mond hat ja ma gá ról, hogy
szü let tem az Oszt rák-Ma gyar
Mo narc hi á ban, éltem Len -
gyel or szág ban, me ne kül tem
a szov jet meg szál lás elől Ma -
gyar or szág ra, majd vég leg le -
te le ped tem Svájc ban.

A Te le ki kor mány me ne -
dé ket nyúj tott a ná ciz mus és

bol se viz mus elől me ne kü lő len gye lek nek, így közel 100.000 len gyel
emig ránst fo ga dott be Ma gyar or szág a há bo rú ele jén. Egy ki sebb ré -
szük itt ma radt, na gyobb ré szük to vább ván do rolt nyu gat ra.

Sta nisław Vin cenz len gyel emig ráns ként – szá mos hon fi tár sá val
együtt a Du na ka nyar ban ka pott a kor mány tól egy házat, me lyet bé relt,

és 1940-1946-ig az ak ko ri Nóg rád ve rő cén, ma Ve rő cén élt és al ko tott.
Nóg rád ve rő cén két je len tős kö te tet írt: Be szél ge tés a szov jet meg -

szál lók kal és Tájak tör té ne lem mel.
A je len lé vők ben fel me rült, hogy gyűjt sünk össze min den fel lel he tő

anya got itt a ré gi ó ban, me lyik te le pü lés ho gyan em lék szik a len gye lek be -
fo ga dá sá ra, eset leg még élnek kö zöt tünk, akik hall hat tak szü le ik től erről
a na gyon fon tos, em ber men tő ak ci ó ról. Bi zo nyo san tud juk, hogy na -
gyobb len gyel kö zös sé get fo ga dott be Le ány fa lu, Nóg rád ve rő ce, Kis ma -
ros és Nagymaros is, eset leg ma rad tak ba rá ti kap cso la tok, há zas sá gok,
mely vissza em lé ke zé sek révén kö ze lebb ke rül he tünk ennek a so ká ig
meg ha mi sí tott tör té nel -
mi kor szak nak a me gis -
me ré sé hez. Tehát buz dí -
tunk min den kit, aki nek
bármi tudás van a bir to -
ká ban, hogy je lez ze
szer kesz tő sé günk nél,
sze ret nénk köz ve tí te ni
ebben a jó ügy ben.

Sta nisław Vin cenz és Nóg rád ve rő ce

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 töb-
bet 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 has-
menést 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 „gazdi-
nak” nincs mindig szíve.

Az állat ki van szolgáltatva a hatalmas és mindentudó embernek.
Ezért a mindentudó ember legyen előrelátó: ha nem akar macskaszaporu-
latot, 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…

Egy szó a felelős állattartásról

Felhívás!
A Máté Állat vé del mi Ala pít vány 

de cem ber 4-én 9-12 óráig ismét BAZÁRT ren dez 
a mű ve lő dé si ház előtt.

Ké rünk min den ál lat ba rá tot, hogy a KIVÁLÓ ál la pot ban lévő, 
de fe les le ges sé vált hol mi ja i kat ado má nyoz zák az ala pít vány szá má ra.
Elekt ro ni kai esz kö zök, hasz nált ruhák és cipők ki vé te lé vel szí ve sen fo -

ga dunk min dent, pl.: aján dék tár gya kat, köny ve ket, CD-ket, DVD-ket,
tex ti le ket, gyer mek já té ko kat, ké pe ket, tük rö ket, kony hai esz kö zö ket.

A tár gyak  no vem ber 30-ig, HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-18 óráig 
le ad ha tó ak az ál ta lá nos is ko lá ban.

A MME Bör zsö nyi Helyi Cso port ja ez úttal is jelen lesz 
ma dár ete tők kel, fé sze ko dúk kal, nap ra for gó val.

Tá mo ga tá suk az ala pít vány és az egye sü let 
si ke re sebb  mű kö dé sét se gí tik!

Kö szön jük!
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Lámpás
Schwabenkunde!

Német Önkor mány za tunk ki e mel ke dő prog ram ja volt a szep -
tem ber 25-én meg tar tott Sváb feszt-Sör feszt. A már 15. al ka lom -
mal meg ren de zett nem ze ti sé gi kul tu rá lis prog ra munk része a
helyi örök sé günk fe le le ve ní té sé nek és a kö zös sé gé pí tés nek. 

El sőd le ges tö rek vé -
sünk a helyi ér té kek be -
mu ta tá sa ki csik kel és na -
gyok kal, mely hez együtt -
mű kö dő part ne rünk volt
az óvoda, is ko la, Du na -
ka nyar Fú vó se gyüt tes, a
Wil den ro sen tánc együt -
tes és az Őszi kék tánc cso -
port. A Táj ház kert jé ben
meg ren de zett prog ra -
mo kon sokan vol tak és

jól szó ra koz tak a ven dé gek, míg a le zárt Nyár ut cá ban ön fe led ten ját szot -
tak au ten ti kus fa já té kok kal a ki seb bek, és a kéz mű ves fog lal ko zás sem
ma radt el. Ba zsa lya Kor nél el vál lal ta a vá ros né ző kis vo na ton az ide gen -
ve ze tést, sőt di ák cso por tot is fo ga dott. Érté kes tom bo la fe la ján lá sok ér -
kez tek: Ba logh Nóra Sa ku ra, He incz né Györ gyi Cleo koz me ti ka, Vörös
And rea ős ter me lő, Deme Hajni fod rá szat, Gyar ma ti Szil via fotós,
Kurcz bac her Dávid Rév bü fé, Lé nárt Kitti, Jele Vik tó ria könyv tár, Szlá -
vik né Gu zsik Gabi bi o bolt, Gyö re i né Ti ha nyi Gab ri el la, Fu rucz Anita,
Nagy Gábor (Gabkó) csi lis, Lé nárt Ka ta lin, Bog nár Czu dar And rea,

Fisc her Er zsé bet, Kecs ke mé ti Ká roly, Ali mán né Fa ze kas Gabi fod rá -
szat, és Ma te o vics Krusz lák Judit, aki a gye re kek nek nagy örö möt szer -

zett a LEGO já ték kal. A fődíj a
Német Önkor mány za tunk aján dé -
ka volt két fő ré szé re Well ness be lé -
pő, egész napos ott tar tóz ko dás sal
a vi seg rá di Ter mál Ho tel be. Hor -
váth Dávid és csa lád ja nél kül
ennek a ren dez vény nek nem lett
volna ilyen han gu la ta, hi szen ren -
dü let le nül pré sel ték a sző lőt és kí -

nál ták a finom mus tot. Kö szö net tel tar to zunk a szer ve zé sért Pol da uf
Judit ta nár nő nek, He té nyi And re á nak, Fisc her Er zsé bet nek, Brück ler -
né Bo ri ká nak, An tall Már ti nak, Szabó Já nos nak, Sko dá né Eti nek, Bog -
nár-Czu dar csa lád nak és a saját csa lá dom nak, va la mint Al bert Jó zsef -
nek, aki biz to sí tot ta a bal eset men tes köz le ke dést a kis vo nat út vo na lán.

Szep tem ber ben több cso por tos fog lal ko zás is volt a Táj ház ban. Is ko -
lá sok és óvo dá sok is mer ked tek a rég múlt idők esz kö ze i vel, szo ká sa i val.
He ten te reg ge li Se ni or tor ná val bő ví tet tük prog ra mjain kat.
A Nagy ma ro si Német Nem ze ti sé gi Önkor mány zat ne vé ben

Ivor and ráS né ELnök
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Lámpás

Márton napi szokások

Az ember ami ó ta esz mél, a fon tos ese mé nye ket közös ét ke zés sel
ko ro náz za meg. Itt van a szen tál do zás ere de te is, de most be szél -
jünk hét köz na pibb dol gok ról. Nincs ke resz te lő, es kü vő, szü le -
tés nap ün ne pi ebéd vagy va cso ra nél kül. És nin cse nek egy há zi
ün ne pe ink sem la ko ma nél kül, bár itt akad né hány pa ra do xon.
Itt van mind járt no vem ber 11., Szent Már ton ün ne pe, mely
napon a ha gyo mány sze rint libát kell enni. Tud juk, ezt arra a me -
sé re ala poz zák, hogy je len lé tét libák árul ták el, ami kor a li ba ól -
ban rej tő zött el, hogy ne vá lasszák meg püs pök nek. A há lát lan
utó kor pedig fe led ve a libák eme jó té te mé nyét, nem szob rot állít
a li bá nak, hanem me ge szi.

A li ba fo gyasz tás nak eme jeles napon mé lyebb gyö ke rei van -
nak. No vem ber 11. ugyan is a gaz da sá gi év be fe je ző része, meg -
volt a be ta ka rí tás, a fel ké szü lés a télre a föl de ken, és kez dőd het -
tek a tár sas mun kák mint a toll fosz tás (liba!), a ku ko ri ca fosz tás,
stb. Ekkor vág ták le azo kat a ba rom fi kat, ame lye ket már nem
akar tak to vább etet ni, a liba is ek kor ra hí zott meg. És még az
újbor is ki forrt!

A ré gi ség ben a Már ton nap és ka rá csony kö zöt ti idő is böjt volt,
tehát ez volt az utol só al ka lom a la ko má ra, és fel ké szü lés a böjt re. 

Ok tó ber 10-én He inc zin -
ger Ba lázs pol gár mes ter
és He té nyi And rea kép-
viselő vettek részt Léván
a 140 éve szü le tett Kit -
ten ber ger Kál mán em -
lé ké re ál lí tott mell szo bor
ava tá sán.
A ta lál ko zás újabb al kal -

mat adott arra, hogy a
két te le pü lés to vább épít -
se test vér vá ro si kap cso -
la tát és a kö zel jö vő ben
alá í rjanak egy test vér te -
le pü lé si együtt mű kö dé si
me gál la po dást.

,,A tisz te let re mél tó és Isten előtt oly ked ves Er zsé bet elő ke lő
nem zet ség ből szár ma zott, s e világ kö dé ben úgy ra gyo gott föl,
mint a haj nal csil lag.'' 

Így kezdi a cisz ter ci szer ze tes, He is ter bac hi Ca e sa ri us Szent Er zsé bet
élet raj zát. Szár ma zá sát, éle tét, a vele tör tént cso dás ese mé nye ket leg töb -
bünk is me ri, bár a tör té nel mi adat na gyon kevés. Nem csak sze mé lyét, de
kö ze li ro ko na it is ren ge teg le gen da övezi: éde sany ja Me rá ni Gert rúd ha -
lá lá nak kö rül mé nyei nem ze ti ope ránk, a Bánk bán té má ja. Uno ka hú ga
volt másik nagy szen tünk, Mar git, va la mint Len gyel or szág vé dő szent je,
Szent Kinga. Nagy nén je volt Prá gai Szent Ágnes, de ezzel nincs vége a

to váb bi szent fel me nők és uno ka hú gok so rá nak. Az Árpád-ház le ga lább
33 szen tet és bol do got tart szá mon, ér de kes módon a leg több jük nő; apá -
cák, ki rá lyok, fe je del mek, akár bi zán ci csá szá rok fe le sé gei.

Ebből a „szent” kör nye zet ből is ki e mel ke dik Er zsé bet, aki -
nek rövid 24 évébe annyi ese mény sű rű sö dött, hogy tel jes éle tet
élt. 4-5 éve sen ide gen, német kör nye zet be ke rült és gyer mek től szo kat -
lan, mély val lá sos ság ban élt, ami vel a kör nye ze tét még job ban eli de ge -
ní tet te. A neki szánt vő le gény még gyer mek ko ruk ban meg halt, így
nagy sze rel me, Lajos lett a férje. Három gyer me kük szü le tett, ami kor
az ifjú fér jet el ra gad ta egy jár vány. A 21 éves öz vegy a jó té kony ság nak
és Krisz tus nak szen tel te éle tét. Élete két szá lon fu tott, mint a ritka ki vá -
lasz tot ta ké. a földi lét ben me gis mer te a bol dog sá got, a sze rel met és az
anya sá got – majd a misz ti kus el hi va tott ság más di men zi ó ba emel te,
ami kor le mon dott a ki rá lyi élet lu xu sá ról és szo li da ri tást vál lalt a nyo -
mo rul tak kal, a be te gek kel, szen ve dők kel.

Csak cso dál ni tud juk, mint a haj nal csil la got. Esen dő ha lan dók -
nak ő nem tud pél da ké pe lenni, mert pá lyá ja igen messze van a mi
lét for mánk tól. De fel mu tat egy messze fe let tünk ívelő, más di men -
zi ó ba ve ze tő utat, ami nek sej té se, tu dá sa ki szo rul a mai vi lág ból, ho -
lott egyre na gyobb szük ség lenne rá. Szent Er zsé bet élete, ál do za ta
adjon ne künk re ményt, ami kor ko runk ese mé nyei min den op ti miz -
mus tól meg fosz ta nak. Ilyen kor ban csak a Te rem tő höz és szent je i -
hez for dul ha tunk imá val és bi za lom mal.

A mi haj nal csil la gunk

Szoboravatás Léván

Tri a non okai, kö vet kez mé nyei és a me gol dás le he tő sé gei
cím mel tart elő a dást Raf fay Ernő tör té nész a ve rő cei mű -
ve lő dé si ház ban 2021. no vem ber 15-én, hét főn 18 óra kor.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak a szer ve zők.
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Piac hirdetés

Felelős kiadó:
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:         27/354-245

Felelős szerkesztő:
Szilágyi Erzsébet 
szilagyierzsebetgina@gmail.com
Telefon: 06-30/519-1519
Tharan-Trieb Marianne
olvasószerkesztő

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt. 
2600 Vác, Lemez u. 2.

A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 
MINDEN HÓNAP 20.

Impresszum

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

Kö szö net
Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni min den ki nek, aki
fe le sé gem, éde sa nyám, gyer me künk, test vé rünk, ba rá tunk
Lász ló né Ha lá pi Mária, Mar csi ha lá lakor fáj dal munk ban
osz to zott, együtt ér zé sé vel, imá já val tá mo ga tott. 
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A nyár vége több versenyt tartogatott. A Dunakanyar Kupa
után másnap Verőcén versenyeztek sportolóink és augusz-
tus utolsó hétvégéjén a Göd kupán mutatták meg tudásukat. 
Legjobb eredményeink:

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

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 futa-
mai. Ezt pótolták szeptember végén Szolnokon, amely egy nagyon
fontos pontszerző verseny volt az egyesületek közötti rangsorban.

Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság
elmaradt futamai 2021.09.25.

Szolnok
MK2 Férfi Gyermek U10 2000 m 6.(12) Kis Lukács Pál, 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 ren-
dezték 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 kondi-
cionáló és az úszó edzések. 
nagymaroSI SportEgyESüLEt vEzEtőSégE
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Sport
Kajakos hírek
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FFjodoRjodoR TTyuTcSEVyuTcSEV : : 

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)
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