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Járvány van, maradj otthon!

6. oldal

NAGYMAROS
-HÁLÓ néven,
segítő szolgálat
alakult
városunkban

Az önkormányzat szervezésében,
a Karitász közreműködésével, önA koronavírus járvánnyal kapcsolatos helyi információkat megtalál- kéntesek keresik fel idősebb lakosainkat, hogy segítséget nyújtsanak.
ják lapunk 3-4-5. oldalán.
A szolgálat célja, hogy megkíméljük a leginkább veszélyeztetett,
idősebb korosztályt a házon kívüli
tevékenységektől. Az önkéntesek
a bevásárlásban, receptek kiváltásában és igény szerint a meleg étel
kiszállításának megszervezésében
segítenek. Az utcafelelősök és a segítők nem csak a városban, hanem
a külterületen is tevékenykednek.
A teljes listát lapunk 3. oldalán
találják meg.

A beiratkozásról és a távoktatásról

6-7. oldal
Az iskola diákjai nagyon készültek a március 15-iki ünnepségre, melyet végül
zártaajtók mögött tartottak meg. A megemlékezésről videofelvétel készült.

Látogatási- és
kijárási tilalom
van az idősek
otthonában
5. oldal
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A NAGYMAROS-HÁLÓ segítői

Az önkormányzat szervezésében, a Karitász közreműködésével, önkéntesek keresik fel idősebb lakosainkat, hogy segítséget nyújtsanak. A szolgálat célja, hogy megkíméljük a leginkább veszélyeztetett, idősebb korosztályt a házon kívüli tevékenységektől. Az önkéntesek a bevásárlásban, receptek kiváltásában és igény szerint a meleg étel kiszállításának megszervezésében segítenek. Az utcafelelősök
és a segítők nem csak a városban, hanem a külterületen is tevékenykednek.
Fontos: A NAGYMAROS–HÁLÓ megbízottjai mind helybeliek, a legtöbb esetben utcafelelősök, akiket jó eséllyel sokan, személyesen is ismernek. Megbízólevéllel igazolják magukat és NEM AKARNAK BEMENNI A LAKÁSBA! Megbízatásuk kizárólag a kapuig,
vagy a lakás ajtajáig szól! Ez a vírusveszély mellett azért is fontos, mert egy közeli településen csalók éltek vissza az idősek bizalmával.
KÖRZET
1

UTCÁK
Váci út páros oldal, Tégla utca Tavasz utcáig, Kossuth sor

KAPCSOLATTARTÓ
Siklósi Judit (segítő: Sebián Istvánné)

2

Tavasz utca, Gyár utca, Váci út Duna-parti oldala a Király utcáig,
páros oldalon néhány ház az Árpád utcáig

Dán Ildikó (segítő: Sebián Istvánné)

3

Tégla utca, Árpád utca, néhány ház a kettő között a Váci úton és a
Kossuth soron, Deák F. utca a Tégla utca és Új utca között

Jakus Beáta

4

Kossuth soron pár ház az Árpád utcáig, Hold utca, Új utca
kettő közti házak a Deák F. utcán

Gergely Ágnes (segítők: Kanyó Ágnes, Juhari Dóra)

5

Rákóczi út, Magyar utca, Kisújhegy

6

Kassák utca, Radnóti utca, Csokonai utca, Hársfa utca, Nimród utca

Hetényi Andrea (segítők: Antal Márta, Bessenbacher Krisztina, Valentin Marika)
Dankai Janos

Tamási Áron utca, Arany János utca

Tóth-Marafkó Dóra

Mező utca, Babtis Mihály utca

Hontvári Marika

Kittenberger utca

Zoltai Zsoltné (segítők: Burik Szilvi, Balla Réka)

Őz utca, Szálloda utca, Villasor

Kovács Sándorné

Pállya Celesztin utca

Csótai Erzsike (segítő: Edőcsény család, Miskovics Ágnes)

Elsővölgy utca

Turjányi Emese (segítők: Halupka Gábor, Miskovics Ágnes, Schindler Mónika)
Tóth Anikó
Kanyó Ágnes (segítők: Gergely Ágnes, Juhari Dóra)

7
8
9
10
11
12
13

Szegfű köz, Köbölvölgy

14

Király utca, Mainzi utca, Váci út kettő közötti szakasza

15

Fő tér, Molnár utca, Német utca, Váci utca a Magyar utcáig, István tér, Szent Imre tér, Dózsa György utca a Német utcáig

16

Hegy utca

17

Fehér hegy felső rész

18

Fehér hegy a keresztig

19

Nap utca, Kálvária utca

20

Diófa utca

Bálint Zsomborné Ildikó (segítő: Bergmann Teréz)

21

Dózsa György utca a Német utcától, Vasút utca a Szent Erzsébet
térig, Pince utca, Szív utca

Hortoványi Emőke (segítő: Arnold Mónika)

22

Vasút utca a Szent Erzsébet tértől 100-ig, Visegrádi utca teteje

Szilágyi Ágnes (segítő: Psenák Ágnes)

23

Vasút utca 100-tól, Aranyos utca, Rigóhegy utca eleje, Mihály
utca, Szent Mihály hegy

Tóth-Heininger Adrienn (segítő: Pócs Imréné, Molnár Csilla)

24

Rigó hegy

Antal Zsanett

25

Nyár utca, Zöldfa utca, Rózsa utca, Duna utca

Péntek Attila

26

Hell Ferenc utca, Visegrádi utca alja, Jókai utca

Szilágyi Erzsébet

27

Zoltán utca, Komáromi utca, Halász utca, Ipolysági utca

Ivor Andrásné

28

Selmecbánya utca

Bálintné Csizmadia Ildikó

29

Lakópark

Szénásy Andrea

30

Külterület

Tóth Zoltán

31

Segítők segítője

Csahók Mónika

Szomráky Katalin (segítő: Kurczbacher Dávid)
Buda Péter
Varjú Klára (segítő: Farkasné Balázs Melinda)
Marosi Katalin (segítő: Horváthné Tímea)
Matukné Patrik Beáta
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Fontos tudnivalók a helyi ellátásokról
Kedves Nagymarosiak!
Felhívom tisztelt polgártársaim
figyelmét a következő szabályok
és rendelkezések betartására!
Ezeken emberi életek múlhatnak!
Ne feledje! Most meghozott döntéseivel tragédiák sorát kerülheti
el vagy éppen okozhatja! Most
dől el, hogy a jövő héten mi fog
történni! Cselekedjen felelősségteljesen!
MARADJON OTTHON!
Ne fogadjon vendégeket és lehetőleg senki olyat ne engedjen
be a lakásába, aki nem él önnel
közös háztartásban. Ez sajnos
a családtagokra is vonatkozik,
mert nem tudhatjuk, hogy ki
fertőzött és ki nem!
KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK
LAKHELYÜK TISZTASÁGÁRA!
Ajánlott naponta többször, fertőtlenítőszeres vízzel felmosni.
A megvásárolt termékek csomagolását érdemes fertőtlenítő
kendővel áttörölni, mielőtt azok
a lakásban a helyükre kerülnek.
HA ÖN IDŐS EMBER
Akkor Önre különösen nagy
felelősség hárul saját élete védelmében és a szerettei miatt is.
Nem csak azért, mert ők nem
akarják elveszíteni Önt, hanem
azért is, mert lakhelyét elhagyva
Ön is veszélyeztetheti ismerőseit
és barátait, ahogyan ők is veszélyeztethetik Önt! Gyermekeiknek és unokáiknak szükségük
van Önökre! Csak úgy tudjuk
megvédeni idős szeretteinket,
ha ebben ők önfegyelmet gyakorolva a segítségünkre vannak!
Ha egyedül él, kérjen segítséget!
Egyes üzletek házhoz szállítanak, ebédet is rendelhet kiszállítással (felhívásunkban ezeket
is megtalálja). Ha bármilyen
nehézsége lenne, kérjen segítséget az önkormányzattól! Akár a
gyógyszerek kiváltásában is!
Ügyeletet működtetünk! Ön
fontos nekünk – legyen Önnek
is fontos a saját biztonsága! (0627/595-100)
RENDSZERESEN TISZTÁLKODJON, MOSSON KEZET
ÉS ARCOT!
A kézmosás rendkívül fontos és
sajnos nem mindegy, hogyan
csináljuk! Hosszasan, az ujjak
közötti részeket is alaposan
meg kell tisztítani, majd ujjainkat egyesével, azokat másik kezünkkel marokba fogva erősen
dörzsölni. A rendkívül alapos

kézmosásról orvosi tanácsadó
videó is készült, azt a Youtube
nevű videómegosztón a következő címen találja: „Semmelweis
oktatóvideók: Kézmosás”
SEGÍTSÜNK IDŐS SZÜLEINKNEK, ISMERŐSEINKNEK ÉS SZOMSZÉDJAINKNAK BEVÁSÁROLNI!
A nekik vett termékeket ne vigyük be a lakásukba, hanem az
utcán adjuk át a lehető legnagyobb távolságot tartva! Természetesen a kézfogásokat, öleléseket is mellőzzük!
VÍRUSHORDOZÓK
A csengő gombja, a kilincs és
minden, amit bárki megfoghat,
alkalmas arra, hogy vírusátadó
legyen, tehát veszélyforrás! Tartsuk ezt szem előtt, ha bárhová
elkerülhetetlen elmennünk.
Használjunk ilyenkor „gumikesztyűt” és használat után dobjuk el.
ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK
Az iskolák és óvodák nem, vagy
csak korlátozottan üzemelnek,
ezért a gyermekek közösségi
felügyelete is szünetel. Kérem
figyeljenek oda gyermekeikre és
kérjük, hogy a játszótereket se
használják!
Egyrészt fertőzhet, másrészt
újabb csoportosulási lehetőség,
ami veszélyforrás!
Ha gyermekekkel kapcsolatos nem egyértelműen az ő
javukat szolgáló helyzettel találkozna, kérem azt haladéktalanul
jelezze az önkormányzat felé!
Gyermekvédelmi szolgálataink
ügyeletet tartanak, hogy a gyermekek is a megfelelő védelemben részesülhessenek!
HIVATAL
Nagymaros Város Önkormányzata a járványhelyzet miatt
rendkívüli ügyeletet tart! Akár
Ön vagy a környezetében élők
közül bárki segítségre szorul,
kérem hívja a hivatali segélyszámot 06 27 595 100 (az ügyeletes
a 100-as melléken elérhető) hétköznap 8:00-16:00 között, vagy
a varos@nagymaros.hu email
címre írhatnak.
Ha segítséget szeretne felajánlani, azt a következő telefonszámon fogadjuk: 06-30/910-8539.
Köszönjük!
ÜZLETEK
A boltok többsége vállal házhozszállítást. Adja le rendelését telefonon vagy online (interneten).
Az így elérhető üzletek listája:

Maros ABC (Millenium sor
2.) 36 30 594 3227; Manyi (Fő
tér 22.) +36 30 437 7205; Maros-Gród ABC (Váci út 88.) +36
30 690 117; CBA (Magyar utca)
ONLINE rendelés van csak:
www.onlineprima.hu
MELEGÉTEL
A nagymarosi éttermek, illetve
kifőzdék közül többen is vállalnak házhozszállítást. Elérhetőségeik: Édeske Cukrászda és Étterem: +36 27 641 627; Nokedli
Étterem: +36 30 687 4223
A veszélyhelyzetben a közétkeztetést az önkormányzat a Vác
és Vidéke Kft. útján látja el. Az
igényelt adagokat óvodásoknak,
iskolásoknak, időseknek és rászorulóknak az önkormányzat
dolgozói a Nagymaros-Háló segítségével szállítják ki.
Óvodásoknak és iskolásoknak a tavaszi szünetben az étkezés nem kérhető. (április 9-április 14.)
A
gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos
megrendelések
módosítására továbbra is az intézménynél (óvoda, iskola) van
lehetőség.
Felnőtt ebéd heti megrendelését vagy lemondását előző
hét csütörtök 16 óráig várjuk a
06-70/379-5303 telefonszámon
vagy a varos@nagymaros.hu
email címen.
ORVOSI ÜGYELET
A CORONA VÍRUS járvány
egészségügyi
válsághelyzet.
Ilyenkor az ellátás keretei alapvetően megváltoznak. A tünetmentes hordozók akár páciensek, akár ellátók veszélyt
jelentenek egymás számára. Így
a személyes orvos-beteg találkozások számát is korlátozni kell.
A koronavírus fertőzésre gyanús
betegek ellátása szigorú utasítások alapján történik.
Ezek figyelembevételével a
következő működési rend lép
életbe felnőtt rendelőinkben:
Lázas, heveny légúti tünetekkel rendelkező beteg NEM LÉPHET BE A RENDELŐBE.
Az ilyen betegek háziorvos
általi otthoni vizsgálata tilos. Telefonos jelentkezés alapján dönti
el a fogadó orvos - meghatározott kérdések alapján -, hogy hogyan történjen az ellátás.
70 év felettieket sem fogadunk a rendelőben. Telefonon
jelentkezzenek!
Recept felírás kizárólag te-

Nagymaros
lefonon, e-mail-ben és az Erodium rendszeren keresztül. Kiváltás e-receptként bármelyik
patikában. A kiváltással kapcsolatban a rendelőben kérjen
segítséget!
A vérvétel szünetel. Minősített esetekben az orvos egyedi
megoldást ajánl fel.
A beteg gyermekek ellátására
telefonon kell jelentkezni.
Ügyeleti időben az ügyeleti
számot kell hívni (06-27/354
180).
BEVÁSÁRLÁS
Kérem mindenki igyekezzen
otthon maradni. Amennyiben
meg tudják oldani, minden
esetben ugyanazok a személyek
vásároljanak, de érdemesebb a
bolti kiszállítás nyújtotta lehetőségekkel élni. Jó megoldás az
is, ha több család, szomszédok
fognak össze, és egy személy
intézi a bevásárlást. Ha árukorlátozást vezetnek be az üzletek,
akkor érdemesebb a kiszállításra
hagyatkozni. Ha a személyes bevásárlás mégis elkerülhetetlen,
úgy érdemes előre átgondolt
listával érkezni, és a lehető legrövidebb időt tölteni a boltban.
Ilyenkor (különösen a kas�sza előtt) tartsanak egymástól
nagy 2-3 méteres távolságot! A
gyógyszertárban csak annyian
tartózkodjanak, ahány embert
egy időben kiszolgálnak. A kint
várakozók egymástól 2 - 3 méteres távolságban várakozzanak!
A tömegközlekedéssel hazatérők mielőbb jussanak el otthonaikba, ez most nem a közös
séták vagy az utcai beszélgetések
ideje!
LELKI SEGÉLYSZOLGÁLAT
Városunkban a járványhelyzet
idején lelki segélyszolgálat is
működik.
Akinek erre szüksége van, az
alábbi telefonszámon kaphat segítséget: Gáspár István atya 0630/375-7303, Kéri Ákos lelkész
06-20/946-5405 (0-24 órában)
vagy további szakemberek is
biztosítanak megnyugtató szavakat, segítő tanácsokat e nehéz
időkben a 06-70/339-5677-es
számon (18-22 óra között).
Vigyázzunk egymásra és egy
pillanatra se felejtsük el, ha ma
kapjuk el a fertőzést, annak tüneteivel csak hetek múlva fogunk
szembesülni és ha ma hibázunk,
akkor holnap már késő lesz!
Döntsünk okosan!
Felelősek vagyunk egymásért!
Heinczinger Balázs
polgármester
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Látogatási és kijárási tilalom A csalók a veszélyhelyzetre
van az idősek otthonában
sincsenek tekintettel!

Március 9-től látogatási tilalmat vezettek be a Nagymarosi Idősek Otthonában
is a járványügyi helyzet miatt – tájékoztatta lapunkat
Szabóné Revák Mária intézményvezető. Azóta már kijárási tilalom is vonatkozik az
ellátottakra.
A rokonok, barátok a
bentlakók részére csomagokat adhatnak le a kapuban,
melyeket minden esetben eljuttatnak hozzájuk.
- Ha a hozzátartozó csomagot szeretne küldeni, azt
csak dolgozó veheti át a kapuban, és szigorú fertőtlenítés után kaphatja csak meg az
ellátott. A nappali ellátottak
nem járhatnak be az intézménybe, őket a lakóhelyükön
látjuk el élelemmel. A szociális étkezést is kiszállítással
biztosítjuk - mondja.

Nagyon ügyelnek a fertőtlenítésre is az otthonban,
emellett a dolgozók minden
reggel nyilatkozatot tesznek,
hogy nem betegek, és nem
érintkeztek járványügyileg
kockázatot jelentő személ�lyel.
- Ezen kívül testhőmérséklet mérés után, úgynevezett fertőtlenítő gáton keresztül lépnek az intézmény
területére. Izolációs részleget
is kialakítottunk, ha esetleg
szükségessé válna beteg ember elszeparálása. Jelenleg
nincs koronavírusos ellátottunk – mondta.
Folyamatosan készülnek a
belső utasítási tervek, illetve
protokollok az EMMI és az
Országos Tisztifőorvos utasításainak megfelelve az idősek
otthonában is.
Furucz Anita

Változik a zöldhulladék
elszállítása

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. továbbra is ellátja a
jogszabályok által előírt hulladékgazdálkodási feladatait,
azonban a koronavírus miatt
kihirdetett veszélyhelyzet bizonyos változtatásokat okoz
a szolgáltatásban. Ezekről
már korábban tájékoztatást
adott a Társaság: https://
www.zoldhid.hu/blog/tajekoztato-rendkivuli-intezkedesekrol. A rendkívüli intézkedések folytatásaként most
a házhoz menő és a gyűjtőpontos zöldhulladék-gyűjtés
nyári ütemezésében történtek
átalakítások.
Ahogy az az élet számos
területén tapasztalható, a
koronavírus miatt kialakult
helyzet megnehezíti a hétköznapjainkat. A felelősségteljes
és a megszokottnál is több
odafigyelést igénylő munkavégzés a Zöld Híd munkatársai számára is többletfeladatokat jelent a szolgáltatás
biztosításában. A hulladékgazdálkodás prioritási sorrendje a hulladéktípusok fer-

tőzésfoka mentén így alakul:
kommunális-, majd szelektív-, végezetül pedig zöldhulladék. A módosult gyűjtési
naptárakban pontos információkat talál arra vonatkozóan,
hogy melyiket mikor szállítják el: https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak.
Ennek eredményeként a
társaság a tervezettől eltérően
2020. április 1-jétől kezdődően nem áll át a zöldhulladék
házhoz menő és gyűjtőpontos
zöldhulladék-gyűjtés nyári
ütemezésére.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkatársak
nem egy előre meghirdetett
napon látogatnak el az adott
településre, hanem ahogy a
kapacitások
koncentrálása
ezt lehetővé teszi. A társaság
igyekszik kéthetes rendszerességgel biztosítani ezt a
szolgáltatást. A zöld gyűjtőpontokon továbbra is megtalálják a megfelelő konténereket, amelyeket a Társaság
telítettségük fényében ürít.

Az úgynevezett „unokázós”
csalásokkal
kapcsolatban
szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a koronavírus járványra történő
hivatkozás, mint történet,
legenda is felkerülhet a csalók listájára.
Legyenek körültekintőek
a telefonhívásokkal kapcsolatban is, és az egészséges
bizalmatlanság elvét követve, győződjenek meg minden esetben a kapott hívás
valóságtartalmáról. A vírussal kapcsolatban vagy arra
hivatkozással, terméket eladni kívánó, vagy családtagot ért fertőzés miatt felmerülő anyagi hozzájárulásra
irányuló telefonhívásokat
minden esetben szakítsa
meg, „BONTSA A VONALAT!” és ellenőrizze a hívás
valóságtartalmát!
Kérjük, hogy nyomatékosan, többször hívják fel
az otthon maradt, idős szeretteik figyelmét arra, hogy
senkit ne engedjenek be az
otthonukba! Naponta, többször hívják fel egyedül élő,

szépkorú rokonaikat, ezzel
is növelve a biztonságérzetüket.
Ha ön egyedül él, és nincs
olyan családtagja, rokona,
aki segíteni tudná a mindennapokban a bevásárlásban,
gyógyszerei beszerzésében,
kérje megbízható szomszéd
segítségét, vagy az önkormányzattól kérjen segítséget, és csak azt a személyt
engedje be, akit a segítségnyújtásra kijelöltek, megneveztek az önkormányzatnál.
Bűncselekmény gyanúja
esetén azonnal értesítse a
rendőrséget a 107 vagy 112es segélyhívószámon!
Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési
Osztály

Később jön a kéményseprő
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve a
március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi
sormunkáit teljes ellátási területén – így Pest megyében
is - felfüggeszti és átütemezi,
vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor.
Ez a változás részben érinti
az egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosainak kérésére, egyeztetett időpontokban
elvégzendő ellenőrzéseket és
megrendeléseket is, amelyeket a szervezet szintén megpróbál átütemezni, kivéve, ha
az ellenőrzési időpont közös
megváltoztatására már nincs
lehetőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan fontosságú probléma
indokolja. Nincs változás a
műszaki vizsgálatokat, vagy
üzemzavar-elhárítást érintő
megrendelések teljesítésében,
és a kéményseprőipari nyilat-

kozatokhoz kötődő feladatok
ellátásában. Ezeket a munkákat a kéményseprők továbbra
is elvégzik.
Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük,
hogy a személyes ügyintézés helyett válasszák a 1818
9-1-es telefonos, a https://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
weboldalon
regisztráció nélkül működő
online, vagy más írásbeli (BM
OKF GEK, 1903 Budapest,
Pf.: 314.; kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu)
csatornákat.
A járvány miatt az általános udvariasság szabályai
is megváltoztak, ezért szakembereink kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel
– szájmaszk, védőszemüveg,
és kesztyű viselésével –, valamint sűrű kézmosással és
kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus terjedése ellen.
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Nagymaros

A nagymarosi iskola hírei
INFÓ ÉS ELÉRHETŐSÉG:

Iskola honlapja: http://nagymarosiiskola.hu/ e-mail cím: nmarosiskola@gmail.com
Fábián Szabolcs igazgató tel.: 06-30/714-0153

Beiratkozás a 2020/2021.
tanévre
A járványhelyzetre való tekintettel az általános iskolai
beiratkozást a lehető legkevesebb személyes kontaktussal kell lebonyolítani. Az elektronikus jelentkezés
pontos menetéről tájékoztatást fogunk adni az iskola
honlapján. Akik nem tudnak elektronikusan jelentkezni, azokkal telefonon megbeszéljük a lehetőségeket.
HTTP://NAGYMAROSIISKOLA.HU/

Távoktatás
A nagymarosi iskola a Google Classroom, más néven
Google Tanterem rendszeren keresztül valósítja meg a távoktatást. A hivatalos verzió regisztrációja és engedélyeztetése megtörtént.
Ezzel az egységes rendszerrel átláthatóbbak, követhetőbbek a tananyagok. Ehhez minden pedagógus és minden tanuló új iskolai e-mail címet kapott. Az új címeket és
a tudnivalókat az osztályfőnökök eljuttatták a szülőknek,
gyerekeknek.
Mindenkinek jó munkát kívánunk ebben a szokatlan, kihívásokkal teli helyzetben! Köszönjük a szülők és a gyerekek
türelmét és együttműködését!
Az iskola vezetősége

Gondolatok a távoktatásról

Március 13-a volt az utolsó
tanítási napunk az iskolában. A híreket követve már
éreztük, hogy az iskolákban
is nagy változás várható. Hétfőn tartottunk egy rendkívüli értekezletet, hogy közös
ötleteléssel, gondolkodással
próbáljuk ezt a nehéz helyzetet a legjobban megoldani. A
digitális tanterem tűnt a legegyszerűbb és legátláthatóbb
útnak, ám várnunk kellett
a regisztrációra. Így abban
egyeztünk meg, elindulunk
úgy, ahogy tudunk, hiszen
a gyerekeknek fontos a folyamatosság. A tantestületben nagy volt az összefogás,
mindenki ott segített, ahol
tudott. A fiatalabb kollégák
lelkesen segítették az idősebbeket, égtek a vonalak, minden csatornán kapcsolatban
voltunk egymással. Közben
igyekeztünk a szülőkkel, gyerekekkel is folyamatos kapcsolatban lenni, záporoztak
a kérdések, melyekre mi sem
tudtuk a választ. A megoldáshoz igen nagy "háttérmunkára" is szükség volt: minden
tanulónk e-mail címének
megszerzése, korrigálása, továbbítása...
Fel kellett mérnünk, mely

családok nem rendelkeznek
számítógéppel, hol kell segítenünk. Az iskola vezetősége
folyamatosan tájékoztatott
bennünket a fejleményekről,
mindenben segített és biztatott...
Ami ebben a nehéz helyzetben öröm volt, hogy éreztük, mindenki a fedélzeten
van, senki nincs egyedül,
odafigyelünk egymásra, hiszen tudjuk, mindannyiunk
számára fontos, hogy a tanévet gördülékenyen tudjuk
lezárni.
Tisztában vagyunk azzal,
milyen nehéz most a szülők
helyzete. A gyerekek különböző csatornákon kapják
a feladatokat, nem könnyű
mindent átlátni, ellenőrizni. Ezért tartjuk a folyamatos kapcsolattartást nagyon
fontosnak, hogy a felmerült
problémákat közös erővel
tudjuk megoldani.
És természetesen nem feledkezünk meg a gyerekekről
sem. Akik az első napokban
még örömmel fogadták, hogy
nem kell iskolába járni, ám
az a tény, hogy a barátokkal
sem találkozhatnak, és ráadásul beláthatatlan ideig,
már nem olyan örömteli. Mi,

osztályfőnökök a gyerekekkel
is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, igyekszünk egymást
biztatni, lelkesíteni.
Gyakran gondolunk arra,
mire is buzdítottuk tanulóinkat? Szép az idő, találkozz a
barátaiddal, menj kirándulni
és ne a számítógép előtt ülj!
És jelenleg mi a legfontosabb?

Hogy otthon maradjunk,
vigyázzunk egymásra, kerüljük a találkozásokat... és
üljünk a gép előtt!...
Kívánunk mindenkinek
jó egészséget, kitartást és sok
türelmet!
Ami manapság a legfontosabb: vigyázzunk magunkra
és egymásra, legyünk türelemmel, maradjunk pozitívak!
Heinczné Cserni
Katalin

Március 15-i műsor

2020-ban a mi osztályunkat érte
a szerencse, hogy megszervezhette a március 15-i megemlékezést.
Rettentő sokat gyakoroltunk,
így két hónap kitartó munka
után szinte tökéletesre sikerült
a műsorunk. Alig vártuk, hogy
előadhassuk a nagyközönségnek is! Ekkor jött azonban egy
váratlan rossz hír, hogy sajnos
csak kamera előtt szerepelhetünk, mivel a koronavírus járvány miatt a nagyobb létszámú
rendezvények elmaradtak. Ennek ellenére ugyanúgy vártuk
a nagy napot, ami gyorsan el is
jött. Belépve a szinte üres művelődési házba már várt minket az
igazgató úr, a polgármester úr, a

kamerás és néhány tanár. Rendkívül izgatottan kezdtünk neki a
szereplésnek, de mindeközben
remekül éreztük magunkat a
színpadon. Igen tartalmasra, színesre sikeredett az előadás, ajánlom, nézzék meg az interneten.
https://www.youtube.com/
watch?v=nf2zrjXP078
A végén még a könnyek is eleredtek.
Nagyon köszönjük a segítséget felkészítő tanárainknak
Sutus-Juhász Tündének és Zoller
Ágnesnek, Borkó Bálint tánctanárnak, Horváth Dávid bácsinak, a technikus fiúknak Lőrincnek és Árpinak, valamint Nagy
Csaba operatőrnek.
Zoller Panni 4.b
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Otthoni iskola
Két hete már, hogy az iskolások különös körülmények
között tanulnak. A pedagógusoknak, a gyerekeknek, sőt a
szülőknek is új szokásokat kellett megtanulni nagyon rövid
idő alatt.
A kezdeti ijedtség, szorongás, hogy hogyan tudunk ezzel megbirkózni, talán alábbhagyott. Kezd kialakulni egy
napirend, ahol helye van a tanulásnak, játéknak, és remélhetőleg új otthoni feladatok
vállalásának is.
Hogy miként látják 2. osztályos gyerekek a mindennapjaikat, kiderült számomra egy
mini interjúból. A következő
kérdéseket tettem fel:
Hogyan érzitek magatokat
másfél hét után az otthoni iskolában? Milyen a napirendetek? Mikor tanultok, pihentek,
játszotok, alkottok? Ki segít a
tanulásban? Mi az, amit önállóan is tudtok tanulni? Mi
hiányzik a legjobban? Van-e
feladatotok, amit szívesen végeztek? Segítettetek-e már a
főzésben? Mit készítettetek?

Ízelítő az alkotásokból
Néhány fogalmazás a sok
közül:
„Anya segít a tanulásban.
Az egész osztály hiányzik. Álta-

Ütősök szereplése

A Nagymarosi Ütősök meghívást kaptak március 7-ére
a 2. Balázs Oszkár Csengettyűs és Ütőhangszeres Fesztiválra.
Az ország különböző nagyvárosaiból érkező ütőegyüttesek fellépéseinek sorát a nagymarosiak blokkja
zárta. Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban tartott rendezvény legvégén az összes közreműködő közösen előadta Carl Orff tapsrondóját a késő
esti órákba nyúlóan.
Oláh Norbert

lában délelőtt tanulok, délután
játszom. Darázsfészket sütöttünk anyával.”
„Nekem a tanulás és a ne-
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vetés hiányzik. Nekem a tanulópárom és anya segít a tanulásban. Délelőtt és délután
tanulunk. Amikor van idő, kint
játszunk.”
„Reggeli után tanulok. Utána pihenés, aztán játszás. Délután technika. A mama és a
nénikém segít a tanulásban. A
matekot tudom megcsinálni. A
testnevelés hiányzik. Szívesen
megcsinálom a reggeli pirítóst.”
„Kedves Erika néni! Jól érzem magam. Bár sokat tanulunk, mindig van idő játszani.
Sokat segítünk. Sokat mozgunk.
Társasozunk a tesóimmal. Hiányoznak a barátok. De jól vagyok. Napirendet is csináltunk.”
Azt tapasztalom, hogy a
gyerekek nagyon igyekeznek.
Szívesen barátkoznak az új
módszerekkel, a játékos gyakorlók fenntartják érdeklődésüket.
És hogy hiányzik nekik az
alkotómunka, azt az időközben elkészült és elküldött művek is mutatják.
Nekünk is nagyon hiányoznak a gyerekek, szeretnénk mi
is újra személyesen találkozni
velük!
Borsos Erika

Télbúcsúztató íjászverseny
A Puer Regius Íjász Sportkör
diákjainak március 3-án lezajlott a téli időszak lezárásaként
a Téltemető Teremverseny a
Maros pincében. Már a második alkalommal mérték össze
tudásukat íjászaink, egyrészt
ügyesebbek és talán magabiztosabbak is voltak, mint ősszel.
Kevésbé voltak feszélyezettek,
mert nem volt nézőközönség,
de azért néhányan még így is izgatottabbak voltak a kelleténél.
Ez a végén rendezett "örömíjászatnál" derült ki, ahol többen is
jobb eredménnyel lőttek, mint
előtte az értékelt fordulókban.

Reméljük minél hamarabb tudjuk folytatni az edzéseket!
Addig is egyenes röptű nyílvesszőt és jó egészséget kívánunk
mindenkinek!
A következő eredmények
születtek:
3.osztályosok között:
1. Koncsol András 64 ponttal
2. Pehartz Viola 57 ponttal
3. Czoch Botond 55 ponttal
4.osztályosok között:
1. Várkonyi-Nickel Róza 64 ponttal
2. Szokob Ferenc 63 ponttal
3. Hamvas Lőrinc 59 ponttal
Sutus-Juhász Tünde
íjászoktató

8

			

Sikeres óvodai pályázat

2018. tavaszán a Nagymarosi Óvodáért Alapítvány pályázatot adott be a
Vidékfejlesztési Program
keretén belül, a Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett
VP6-19.2.1.-14-8.1.3-17
kódszámú „Hagyományőrző, kulturális és civil élet támogatása” című felhívásra.
Sikeres elbírálás után
2019. április 15-én kaptuk
meg a támogató okiratot,

mely szerint 1.842.570 Ft
pályázati támogatást állapítottak meg, amit intézményünk alapítványa
96.978 Ft önrésszel egészített ki.
Alapítványunk az elmúlt
évek alatt összegyűjtött támogatásokból képes volt
önerőből előfinanszírozni
a pályázat teljes összegét.
A pályázatunk célja az
volt, hogy az intézményi és
városi rendezvényeken az

óvoda interaktív tanulást
segítő eszközökkel jelenjen meg, melyek játékos
formában segítik gyermekeinknek megismerni közvetlen környezetük természeti adottságait és értékeit.
Olyan eszközök beszerzését tűztük ki feladatként
a projekt során, amelyek
Nagymaros város nevezetes műemlékeit, sajátos
gyümölcseit és fáit idézik
fel, továbbá a Börzsöny és a
Duna-Ipoly Nemzeti Park
jellegzetes növény- és állat-

Nagymaros
világát mutatja be.
Határozott
elképzelésünk alapján szeretnénk
gyermekeink
kötődését
megerősíteni szülővárosukhoz és kialakítani azt
a pozitív érzelmi kötödést,
amely a természethez, annak megóvásához való
viszonyulásukat alapozza
meg. Az eszközök beszerzésénél fontos szempont
volt az is, hogy generációk
együtt tevékenykedjenek,
hisz játék közben a szülő,
nagyszülő mesélhet, hogy
régebben milyen élet volt
Nagymaroson.
A városunkba látogató
turisták - rendezvények alkalmával - játékosan nyerhetnek betekintést településünk egyedi arculatába
az eszközök használata által.
Szeretnénk
megköszönni Jórász-Nagy Eszter
együttműködését, hisz a
pályázat lebonyolításában
mindvégig segítségünkre
volt.
Nagymarosi
Óvodáért
Alapítvány
Kuratóriuma

Nagymaros
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Orvosi eszközök a Szent
Ferenc Kórház javára

Lélegeztetett betegek ellátáshoz szükséges infúziós pumpákat adott át a Beer Miklós
vezette Szent Ferenc Szegényei Alapítvány 965.200 Ft
értékben a Budapesti Szent
Ferenc Kórház számára. A
kórház nem csupán átvette, hanem a nővéreket már
be is tanította az eszközök
használatára, amelyeket a
megfelelő ellátó egységekbe
telepítettek.
Az infúziós pumpák segítségével a magyar egészségügyi ellátásban jelenleg
előforduló valamennyi fecskendőméretből biztosítható
a folyamatos gyógyszerellátás. Ez egyes antibiotikumoknál, vízhajtóknál, szívritmuszavar elleni, illetve
vérnyomást emelő szereknél
elengedhetetlen. Az orvosok
ezen eszközök segítségével
tudják ellátni a lélegeztetett,
vagy lélegeztetés utáni állapotban lévő betegeket.
A Szent Ferenc Kórház
a jövőben részben egyedüli

korai rehabilitációs bázisként szolgál majd a sürgős
szívműtét és infarktus utáni
betegek esetében, részben
pedig alkalmas lesz a tartósan lélegeztetett betegek
invazív lélegeztetése utáni
fázisban a komplex rehabilitációra, ami az eddigi kínai
adatok alapján akár hónapokig eltarthat. A kórházban
jelenleg is dolgoznak azon,
hogy felkészüljenek egy esetleges intenzív terápiás bázis
gyors üzembe helyezésére.
Az intézményben az el-

múlt másfél hétben nemcsak
a meglévő kapacitásokat fejlesztették, hanem az eredetileg augusztusra tervezett
épület-felújítást is felgyorsították, hogy május 5-étől a
Budapesti Szent Ferenc Kórházban 120-150 férőhelyes
betegellátó egység működhessen.
Dr. Beer Miklós, a Szent
Ferenc Szegényei Alapítvány
kuratóriumi elnöke kijelentette: szeretne az egész ország
nevében köszönetet mondani valamennyi egészségügyi

dolgozónak, orvosnak, ápolónak, amiért a vírusjárvány
idején is hősiesen helytállnak, erejükön felül teljesítve
szolgálják a betegeket, hivatásukat. Az eszközadomán�nyal az alapítvány az ő munkájukat kívánja segíteni.
Beer Miklós egyúttal köszönetet mond a nagylelkű
adományozóknak is. Kiemelte, a karitatív munkát
felvállaló alapítvány bejegyzése óta az ország számos
területéről érkeztek és érkeznek folyamatosan a felajánlások Salgótarjántól Győrig.
Megjegyezte, február végén
Gyulán két másik szervezet
mellett kifejezetten a Szent
Ferenc Szegényei Alapítvány
javára rendezett jótékonysági bált a Szent Vince Borrend.
Az alapítvány korábban az
ipolytölgyesi fogyatékosotthon, illetve a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati
Intézet számára nyújtott támogatást.
Jövőbeni céljaik megvalósítását az alábbi számlaszámra történő befizetéssel
lehet segíteni: OTP Bank
11742094-26993856, Szent
Ferenc Szegényei Alapítvány.

Húsvéti miserend
A járványhelyzetre való tekintettel a templomi miséket online közvetítik a húsvéti időszakban is. A közvetítések
egész nap megtekinthetők a www.nagymarosiplebania.hu weboldalon.

NAGYCSÜTÖRTÖK:
9 órakor Jeremiás Siralmai és a
vezeklők visszafogadása.
18.30 órakor az Utolsó Vacsora
emlékmiséje.
A templomban 22 óráig lehet virrasztani.
NAGYPÉNTEK:

9 órakor Jeremiás Siralmai
15 órakor keresztút
18.30 órakor ünnepi nagypénteki
liturgia, utána Taizéi imaóra
NAGYSZOMBAT:
9 órakor Jeremiás Siralmai
Napközben a templom egész nap nyitva

HÓD KFT.
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési
munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3
0 km-es vonzáskörzetéből.
Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy
kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség
lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos
állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 27/354-195 telefonszámon.

20 órakor Húsvéti vigília
szertartás
HÚSVÉTVASÁRNAP:
8 órakor és 9.30-kor
ünnepi szentmise
HÚSVÉTHÉTFŐ:
9.30 órakor ünnepi szentmise

HÓD KFT.
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es
vonzáskörzetében keres;
l kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező
szakembert,
l betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú
biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 06 27/354-195 telefonszámon.
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Zárva tart a könyvtár

Kicsit megállt most a világ, nálunk is
lelassult az élet, de városi könyvtárunk
és a művelődési ház nem tétlenkedik a
kényszerű zárva tartás ideje alatt sem.
Művelődési házunkat alaposan kitakarítottuk, úgyis itt a tavasz, ideje volt ezt
is elvégezni.
Könyvtárunkban nyárra terveztünk

sok olyan dolgot, amit most valósítunk meg. Így mire újra megnyitunk
a látogatók előtt, már a kedves olvasóinkat egy új munkaasztal várja, ahol
tanulhatnak, dolgozhatnak. Új polcok
is bekerültek, a könyvállományt is átrendezzük, így sokkal átláthatóbb lesz
mindenki számára.
Ma már a virtuális tér is nagyon
fontos, és mivel rengeteg kulturális élményhez tudunk ma már online térben hozzájutni, így mi igyekszünk eme
online gyűjteményeket felkutatni, és
facebook oldalunkon is megosztani.
Legyen az könyv, hangoskönyv, esetleg
online koncert, vagy mozi.
Ezenkívül támadt egy ötletünk.
Megszólítottunk, és folyamatosan keressük a Nagymaroson élő olyan embereket akikről tudjuk, hogy hobbiból zenélnek, táncolnak, stb., és azzal kéréssel
fordultunk feléjük, hogy osszák meg
velünk tudásukat, és akár pár sorban
mutatkozzanak is be. Nem a profizmus
volt a lényeg, hanem, hogy ismerjük
meg egymást, és közben a művészetük
által adjanak egy kicsit Nagymarosnak.

Akinek kedve támadna részt venni,
küldje el az anyagát kollégánk email
címére, amely: andrea.ivor@gmail.com
Ismerjük meg egymást, mutatkozzunk be, pezsdítsük fel a saját világunkat, mert a kultúra, a művészetek mindig előrébb viszik az embert.
Reméljük hamarosan személyesen
is találkozunk, mi tesszük a dolgunkat,
hogy addigra minden a helyére kerüljön.
Ivor Andrea

FELHÍVÁS
Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)
Tisztelt Nagymarosi Lakosok!
2018-ban ötven nagymarosi lakos megalakította az NVE-t, melynek kiemelt célja, hogy árvízi helyzet
esetén a védelmi munkálatokat elvégezze, a Nagymaros Város Önkormányzat megbízása alapján.
A védekezés felelőse a mindenkori polgármester, a lebonyolításért az egyesület vezetősége felel.
A sikeres védekezéshez széleskörű szervezett társadalmi összefogásra van szükség (kb. 400 fő).
A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.

A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.
Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.
Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.
Az NVE elérhetőségei
E-mail: iroda@nmve.hu
Telefon: +36 27/354-195
(munkanap 8:00 – 16:00)				
Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
							

Az egyesület vezetősége
elnök:
Mihály Gábor
elnökségi tagok: Edöcsény András
Heininger Ferenc
Dr. Morvai Ágnes
Murányi Zoltán

Nagymaros

						

Húsvéti készülődés német
önkormányzatunknál
alakult ki, hogy munkatervünk szerinti tevékenységünket visszafogottan tudjuk teljesíteni.
Az április 5-re tervezett
tojásfa állítás elmarad,
testületünk
egyöntetű
Itt a Húsvét, hull a hó
döntése szerint. Nincsen
Jégcsap log a fákon,
értelme növelni a csoLocsolnék, de karantén
portosulást, és idevonzani
van szerte a világon.
még több látogatót, meÚgy tűnik, hogy idén
lyet egyébként rendelet is
elmarad a locsolás
kijárási tilalom van, mert szabályoz.
Május 1-re terveztük a
majd' mindenki Coronás!
helyi kisiparosság relikMégis locsolok és megyek, viáinak tárlattal egybekönem szeretnék egy légtér- tött kiállítás megnyitóját
a Tájházban. Ezt egy kében sokat lenni Veled.
sőbbi, már megengedett
Búcsúzom, megyek hát,
időpontban meg fogjuk
De most nincsen puszi,
valósítani.
Jelen vészhelyzetben 2
Május 30.: gyermeknap
méter távolság a tuti.
a Tájházban. Egyenlőre
Hát itt tartunk most! nem látjuk a lehetőségét,
Olyan
kényszerhelyzet bár terveinkben szerepel.

Szeretném a jelent tükrözve és a Húsvét közeledtével egy locsolóverssel
kezdeni a beszámolónkat.
(szerző ismeretlen).

Ami viszont belefér
terveinkbe és megvalósítható: egy többfunkciós
fészer felállítása a Tájház udvarán, mely április
1-én kivitelezésre került.
Százhúsz darab virágpalántát rendeltünk és
Húsvétig el fogjuk ültetni a hajóállomásnál, és a
Váci úti hiányos virágosládákban. A kivitelezésében élenjárnak testületünk ifjabb tagjai.
Mindhárman részt veszünk a HÁLÓZAT segítő
szolgálatban is, az idősek
ellátásának segítésében.
A Húsvét közeledtével
gondoljunk
egymásra,
családtagjainkra, hiszen
mindannyian megéljük,
hogy nem lehetünk együtt
családtagjainkkal, barátainkkal. Fontos, hogy mű-

Támogassa adójával a helyieket
Támogassa adója 1 százalékával a helyi civil szervezeteket, hogy programokat szervezhessenek, eszközöket szerezhessenek be és szebbé, élhetőbbé tegyék városunkat.
18680157-1-13 Cédrus Művelődési És Sport Egyesület
19180148-1-13 Dunakanyar Fúvósegyüttes
18687264-1-13 Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület
191785491-13 Dunakanyar Motorcsónak Szabadidő Ifjúsági És Tömegsport Alapítvány
18709711-1-13 Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete
18040300-1-13 Jeszenszky Alapítvány - A Korszerű Táncoktatásért
18147524-1-13 Kerekegylet Egyesület
18700767-1-13 Máté Állatvédelmi Alapítvány
18701139-1-13 Misztrál Fesztivál Alapítvány
18711949-1-13 "Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány "Nafia"
18673168-1-13 Nagymaros Futball Club
18713570-1-13 Nagymaros Város Fejlesztésért Közhasznú Alapítvány
18695230-1-13 Nagymaros Városi Polgárőr Egyesület
18688698-1-13 Nagymarosi Férfikórus Alapítvány
18681897-1-13 Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány
19182779-1-13 Nagymarosi Iskoláért Alapítvány
19173290-1-13 Nagymarosi Motorcsónak Sport Egyesület
19185222-1-13 Nagymarosi Óvodáért Alapítvány
18138564-1-13 Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18669103-1-13 Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány
19836533-1-13 Nagymarosi Sportegyesület
18669969 Pax Corporis Alapítvány
18721034 Reménycsillag Gyermekeikért Alapítvány
18715170 Vándor És Vackor Lovasterápiás Alapítvány
18273689 Ybl Egyetemi Alapítvány
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ködjünk együtt, tartsuk
be a rendeletekben meghatározottakat.
A bajban, segítésben
városunk lakossága mindig is elől járt, és ezt most
is be fogjuk bizonyítani.
Dr. Beer Miklós nyugalmazott püspök atyától kaptam egy verset,
melyet magaménak is
tudva egy részletét szeretném Önökkel megosztani,mert nagyon aktuális:
Ha nem teszel
semmit sem!
(Térmezei Erzsébet)
Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy
szeressen az Isten.
Wir wünschen Euch
fröclihe Ostern!
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök

A postán is
elsőbbséget
élveznek az
idősek

Sok más szolgáltatóhoz
hasonlóan a Magyar Posta
Zrt is különböző könnyítésekkel igyekszik segíteni a nyugdíjasokat, illetve
védekezni a vírus ellen.
A Nagymarosi Postahivatal arról tájékoztat,
hogy a nyitva tartás első
órájában a 60 év felettiek
elsőbbséget élveznek a kiszolgálásban. Kérik, hogy
ezt a posta bejárata előtti
várakozásnál és az ügyfélkiszolgálásnál vegye mindenki figyelembe.
Emellett itt is egyszerre
összesen két fő tartózkodhat az ügyfélkiszolgáló
helyiségben.
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Kajakos hírek

A téli fizikai felmérő versenyek után, ahol a sportolóink
megmutatták mennyit fejlődtek a felkészülési időszakban
erőben és állóképességben,
már mindenki arra készült,
hogy újra vízre mehessen.
Sajnos a járvány közbe szólt
és az edzéseket a telephelyen
a kormányrendelet értelmében fel kellett függeszteni. Itt
csak egyéni felkészülés valósítható meg.
Tudjuk, hogy akik napi
rendszerességgel néhány órát
mozognak, azoknak mekkora megpróbáltatás a lakásban tartózkodni. Ezért az
edzőink, hasonlóan, mint az
iskolában, az interneten keresztül adnak feladatokat a
gyerekeknek. Ez azért fontos,
hogy ne veszítsék el a keserves munkával megszerzett
erejüket és ne maradjanak le
nagyon egymástól. Kérjük a
szülők segítségét, hogy kísérjék figyelemmel a gyermekük
tevékenységét, kérjék számon
a gyerekektől a videón vagy
email-en küldött gyakorlatokat. Kontrollálhatják a mozgásukat. Persze ha van kedvük, együtt csinálhatják velük
a feladatokat. Ha kicsit levezetik az energiájukat, a többi
feladat is könnyebben teljesít-

hető. A gyerekek szorgalmára
van szükség, hogy egyedül
sportoljanak az otthon rendelkezésre álló lehetőségeket
kihasználva. Ha kevésnek bizonyulnak a feladatok, kérjék
bátran az edzők segítségét.
Természetesen a veszély elmúltával az edzések visszatérnek a megszokott menetrendbe.
Sportolni nem lehet, de
a szükséges karbantartások
nem maradhatnak el. Köszönjük azoknak a segítségét, akik
ezeknek a fontos dolgoknak
végrehajtásában segédkeznek.
Mindenki tudja, hogy
milyen nehéz külső körülmények között kell a működőképességünket megőrizni.
Ebben most, az adóbevallás
időszakában bárki könnyen
segítségünkre lehet. Mivel
egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1 %-ára,
nem kell mást tenni, mint a
Nagymarosi SE adószámát
megadni a bevallásban: adószámunk: 19836533-1-13
Előre is megköszönjük,
hogy ebben az évben is támogatják a klubunkban folyó
munkát adójuk 1%-kával!
Nagymarosi
Sportegyesület
vezetősége

Nagymaros

Partmentén

Trunkó Barnabás rovata

Plüss
Amikor összeházasodtunk, a nejem magával hozta a plüssmackóját is, bár én komolyabb hozományra számítottam.
Az első házassági évfordulónkra egy plüsselefánttal lepte
meg magát, majd egyre nőtt a plüssök száma. Ha le akartam ülni, előbb el kellett pakolnom egy teknőst, egy kacsát,
egy rózsaszínű vízilovat és két azonosíthatatlan szörnyet.
Megnyugtatott, hogy a gyerekeink ezeket nagyon fogják szeretni. Aztán sorra jöttek a gyerekek, de rá se néztek
a plüssfigurákra, kizárólag a lego meg a számítógép érdekelte őket. Közben a szunyókáló fotelemet is elfoglalta egy
lila gorilla, egy kockás fülű nyúl és egy plüss-ufó.
Időnkét megkíséreltem egy-egy figurát eltüntetni, de
a nejem általában duplán pótolta. Cselhez folyamodtam:
elkezdtem vakaródzni, és kijelentettem, hogy allergiás
vagyok a plüssre. Megsajnált, és hozatott nekem valami
drága gyógyszert Svájcból, amitől aztán tényleg elkezdtem
vakaródzni.
Egyszer még egy betörő is járt nálunk, elvitt minden
cuccot a plüssök kivételével. Szerencsére a nejem éppen
vidéken volt, ezért az ismeretlen tettes bűnlistáját titokban
megnöveltem egy zsáknyi plüssfigurával is, amit a padláson rejtettem el. Hetekig járt a rendőrök nyakára, de a végén csak az ellopott holmik kerültek elő. Akkortájt valami
akció lehetett a plüss-fronton, mert az eltűnt figurákat a
feleségem újakkal pótolta.
Elpanaszoltam ezt egy pszichológus haveromnak is, aki
közölte a diagnózist: szeretethiány. A terápia az én dolgom! Ettől kezdve különösen figyelmesen viselkedtem:
szerelmes leveleket írogattam, ágyba vittem a reggelit,
gyertyafényes vacsorákra hívtam, az őt molesztáló férfiakat pedig mind felpofoztam. Szemmel láthatóan boldog
volt, csak úgy töltődött a szeretettel. Még egy romantikus,
megkésett pót-nászutat is szerveztem Velencébe, de hazafelé túlsúlyt kellett fizetni a repülőn, mert a nejem odakinn
vásárolt egy csomó szőrös, bájosnak tartott plüssfigurát.

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„5. § (2) A megkötve tartott, vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes
mozgás lehetőségét.
(3) * A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt,
ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.
(4) * Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret
biztosítani.”
(Részlet Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényünkből.)

Kedvenceink járvány idején

A járvánnyal kapcsolatban megnyugtató,
hogy legalább őket nem fenyegeti veszély.
Mégis, lehetnek kérdései az aggódó gazdiknak:
Megkaphatják a kutyák az újfajta
koronavírust (COVID-19)?
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) szerint semmilyen bizonyíték
nincs arra, hogy a kutyák és a macskák is
megfertőződhetnek.
A háziállatok közvetve elősegíthetik
a vírus emberek közötti terjedését?
Igen. Ha egy koronavírussal fertőzött személy tüsszentéssel, vagy egyéb
módon szennyezi az állatot, majd egy
másik személy megsimogatja azt, ő is
megfertőződhet, a vírus bizonyos felületeken akár 48 órán át is életképes
marad. Noha az ilyesfajta terjedés kockázata alacsony, azokat a háziállatokat,
akik beteg egyénekkel élnek együtt, tanácsos elkülöníteni más emberektől és
állatoktól.
Hogyan akadályozhatjuk meg, hogy
a kedvencünk magán hordozza a vírust?
Maszkot ne adjunk a négylábúakra,
haszna nincs, veszélye annál inkább: az
állat pánikba eshet. Kutyáknál is fokozottan figyeljünk a higiéniára, azaz sétáltatás után töröljük át alaposan a tappancsaikat (a fertőtlenítő kendővel bánjunk
csínján, erősen szárítja a talppárnákat),
simogatás után mindig mossunk kezet.
Létezik oltás a vírus ellen kutyák és
macskák számára?
Jelenleg sem az állatok, sem az emberek számára nincs védőoltás. Az állatorvosok többféle koronavírust ismernek,
amelyek kifejezetten a háziállatokat támadják. Sok kutya például már kölyökkorban megkapja a canine coronavirus
elleni vakcinát – ez nem jelent védelmet

ezzel a vírussal szemben.
Kijárási tilalom idején lehet kutyát
sétáltatni?
Magyarországon most nincs kijárási
tilalom, csak korlátozás. De a kijárási tilalom alól - többek között az élelmiszer-

róba és a kezelőbe, a kísérők várakozzanak kint.
- A váróba csak a rendelő által kért
mennyiségű személy tartózkodjon.
- Készpénz helyett inkább bankkártyával fizessünk.

és a gyógyszervásárláson túl – a kutyasétáltatás is kivételt képez.
Mi tegyek, ha állatorvoshoz kell vinnem a kedvenceimet?
Először is érdeklődjünk, változott-e a
nyitva tartás, és csak akkor keressük fel,
ha valóban szükséges. A gazdik és a dolgozók védelme érdekében néhány szabály betartását kérik, például:
- Ha lázasak vagyunk, vagy légzőszervi panaszaink vannak, kedvencünket
egészséges személy szállítsa.
- Kérjünk időpontot, hogy a lehető
legkevesebb emberrel érintkezzünk.
- Egyedül menjünk be az állattal a vá-

Hogyan készüljünk fel az esetleges
fertőzésünkre?
- Keressünk minimum két, egymástól független segítőt, aki vállalja, hogy
átmenetileg gondoskodik az állatunkról,
ha kórházba kerülnénk. (Nagymaroson
a Máté Állatvédelmi Alapítvány segít,
közvetít! Várjuk ideiglenes befogadók
jelentkezését!)
- Gondoskodjunk minimum két hétre
elegendő táplálékról, az oltási könyvet, az
esetleges gyógyszereket, orvosi feljegyzéseket tegyük jól látható, könnyen megtalálható helyre.
Kecskeméti Károly

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adószámunk: 18700767-1-13 Bankszámlaszámunk: 66000114-10109375 - Köszönjük!
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Nagymaros

Anyakönyvi hírek
Születtek: Radics Károly Richárd és Balázs Edit
lánya: Milla Hanna, Heier Balázs és Kovács Petra
lánya: Hanna, Balogh János Ádám és Horváth Erika
Erzsébet fia: János, Maurer Csaba és Erdélyi Beáta
ikerlányai: Blanka és Hanna.
Házasságot kötöttek: Dr. Doviscsák Gábor és Tóth
Adrienn, Fekete Ádám és Bódi Ágnes Eszter, Vosner Tamás és Debreceni Angéla.
Elhaláloztak: Horváth Zoltán (1963), Kakuk Hedvig Hilda (1955).

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846

Rendelési idő:					

Hétfő: 8-10 óráig, 16-18 óráig			
Kedd: 8-10 óráig, 16-18 óráig
Szerda: 8-10 óráig
Csütörtök: 8-10 óráig, 16-18 óráig
Péntek: 8-10 óráig, 16-18 óráig
Szombat: 9-10 között gyógyszerek és
tápok átadása, rendelés 10-12 óráig
Rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel fogadom
betegeimet, végzem a műtéteket, kiszállást vállalok.

www.kutyakanyar.hu • marosvet75@gmail.com

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros,
Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihály u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 06-20/911-9077
A CIKKEK LEADÁSI
HATÁRIDEJE: MINDEN HÓNAP VÉGE

Nagymaros
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Börzsönyoptika - Király u. 6.

Tel.: 06-30/916-0889
Értesítem a Tisztelt Vásárlókat, hogy
az optikai szolgáltatás egyelőre szünetel!

Javításokat telefonos egyeztetés után vállalok.
Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző
arany-, ezüst horgolófonalakkal.
A Piroska fonal újra kapható fehér és ekrü színben.
Kötőfonalak katalógusból rendelhetők!
Kézimunka, karácsonyi díszkötözők kaphatók!
Az üzlet nyitva tartása:
kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, du. 14-16.30-ig,
péntek 10-től 12-ig
Szombaton csak a szemvizsgálatra tartok nyitva!
Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos
ság
kos !
a
l
ve a ában
24 é lgálat
szo

KARSÁN - EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és
INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak, ágykeretek,
paplanok, párnák

Gyermek ágynemű garnitúrák
és huzatok kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás és festés,
ékszerjavítás és készítés!
A

®

új termékei kaphatók!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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