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A koronavírus járvány kapcsán számos intézkedést kellett meghoznia minden településnek. Nagymaros 
gyorsan reagált: megszervezte a Nagymaros-Hálót, a segítő csoportot, lezárta hétvégente utcáit a turisták 
előtt. A legfontosabb hír pedig az, hogy eddig nincsen a településen fertőzött személy. Heinczinger Balázs 
polgármester szerint ez az időben meghozott döntéseknek köszönhető. (Címlapfotó: Vetési Imre)
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A koronavírus járvány 
kapcsán számos intézke-
dést kellett meghoznia 
minden településnek. 
Nagymaros gyorsan re-
agált: megszervezte a 
Nagymaros-Hálót, a segí-
tő csoportot, lezárta hét-
végente utcáit a turisták 
előtt. A legfontosabb hír 
pedig az, hogy eddig nin-
csen a településen fertő-
zött személy. Heinczinger 
Balázs polgármester sze-
rint ez az időben megho-
zott döntéseknek köszön-
hető.

-  Az elmúlt hónapban 
számos intézkedést kellett 
meghoznia, mint városve-
zetőnek, többek között a 
település utcái is lezárásra 
kerültek. Milyen volt az 
ezzel kapcsolatos tapasz-
talat?

- Az emberek rendkívül 
együttműködőek voltak, 
sokan felajánlották a segít-
ségüket. Érezhető, hogy va-
lóban ez az egyik fontos kö-
zös ügyünk most jelenleg. 
Nyugodtan mondhatom, 
hogy a lakosság messze-
menő támogatását élvezte 
az intézkedés. A hatékony-
ságáról annyit, hogy nincs 
nagymarosi megbetegedés. 
Remélem, hogy ez így is 
marad.

-    Már egy hónapja mű-
ködik a Nagymaros-Háló. 
Milyenek a tapasztalatok? 
Mennyire igényeltek segít-
séget az idősebbek?

- Szerintem összefo-
gásból ismét jól vizsgázik 
Nagymaros. Ezért is jó itt 
élni! Ha baj van, képesek 
vagyunk segítséget nyújtani 
egymásnak, és az is kide-
rült, hogy vannak helyze-
tek, amikor talán egy ennél 

nehezebb dolgot kell meg-
tanulnunk: elfogadni a se-
gítséget. Ez sok embernek 
nehéz! Az elején például 
sok segítő ismeretlen volt 
az időseknek, a bizalmat is 
meg kellett szerezniük, de 
azt hiszem, ez hamar sike-
rült. A rendkívüli helyzet 
kihirdetése után Rendessy 
Annamária doktornőnek 
hála, szerintem nagyon 
gyorsan tudtunk reagálni 
és felkerestük mind a vá-
rosban, mind a külterülete-
ken élő nyugdíjas korúakat. 
Nincs olyan idős ember, 
akinél már ne lenne ott az 
elérhetőségünk. Minden-
kinek a saját döntése, hogy 
él-e ezzel a lehetőséggel 
vagy sem. Tapasztalataink 
azt mutatják, hogy szük-
ségük van ránk, ezért so-
kaknak tudunk segíteni, 
az összefogás tehát jól mű-
ködik! A gyakorlati segít-
ségnyújtáson kívül a lelki 
támogatás is fontossá vált a 
mostani, nehéz helyzetben! 
Sokan alig várják, hogy be-

csöngessenek hozzájuk és 
pár szót beszélhessenek va-
lakivel...

Csak a legnagyobb köszö-
net szavaival tudok segítő-
inkről és a Nagymaros-Háló 
működéséről beszélni!

- A kormány a járvány-
helyzet miatt adóbevétele-
ket vont el Nagymarostól 
is, várhatóan az iparűzési 
adóbevétel is kevesebb lesz 
majd. 

- Amit már biztosan tu-
dunk, az a gépjárműadó-
ból származó bevételeinket 
érinti. Eddig az adónem be-
vételének 40%-a maradt az 
önkormányzatoknál, most 
a közös teherviselés része-
ként ez is az államé lesz.

Ez biztosan érinti az idei 
költségvetésünket. 

Az iparűzési adó várható 
csökkenése, ha számottevő 
is lesz, a jövő évben válik 
majd érzékelhetővé. Jelen-
leg a tavalyi évi bejövőkből 
gazdálkodunk, amit remél-
hetően az eredeti elképzelé-

seink, terveink szerint költ-
hetünk el. 

Bízom abban, hogy be-
vételeink esetleges csök-
kenése nem okoz akkora 
problémát, mint azt sokan 
gondolják.

- Milyen megszorító in-
tézkedéseket kell hozni, 
vagy hozott már ebből ki-
folyólag? Hol tud spórolni 
a város?

- Természetesen a ki-
esések miatt át kell majd 
gondolnunk, hogy hol és 
milyen formában tudunk 
spórolni. Az egyik ilyen ke-
ret, az idei rendezvényekre 
szánt összeg, amit várható-
an idén nem fogunk tud-
ni elkölteni. Ez úgy tűnik 
egyébként is a városnál 
maradna, hiszen a járvány 
miatt sajnos szinte minden 
rendezvényünk elmarad. 

Vannak olyan területek 
is, melyeknél hosszú távú 
változás lesz. Legfonto-
sabb célom, hogy optima-
lizáljam az önkormányzat 
tulajdonában lévő cégek 
működését. Szeretném azt 
elérni, hogy ezek évente 
ne elvigyenek több milliót 
a költségvetésből, hanem 
legalább annyi nyereséget 
termeljenek, hogy magukat 
fenn tudják tartani. A kép-
viselő-testülettel közösen 
dolgozunk a megoldáson.

Természetesen vannak 
egyéb területek is, melyeken 
változtatni fogunk. A ver-
senyszférából jöttem, ezért 
az a fi lozófi ám, hogy mindig 
előre kell menni, nem kivár-
ni vagy megtorpanni. Olyan 
befektetéseket kell keres-
nünk, melyek hosszú távon 
segítik a város fejlődését. 
Ehhez józan észre, bátor-
ságra és hitre van szükség. 
Hinnünk kell abban, hogy 
Nagymaros többre hivatott, 
hogy a mostaninál sokkal 
több van megírva számunk-
ra. Az önkormányzatnak is 
vállalkozó szellemben kell 
gondolkodnia, nem támasz-
kodhatunk csak az adóbe-

"Összefogásból ismét jól 
vizsgázik Nagymaros"
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Kedves Nagymarosiak!
A Kormány és a Települési 
Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (TÖOSZ) már 
eddig is számos lépést kért 
a helyi önkormányzatoktól a 
koronavírus járvány megfé-
kezése érdekében.

Nagymaros az eddigi in-
tézkedései mellett az aláb-
bi rendelet módosítással is 
próbálja lassítani a járvány 
terjedését és egyben védeni 

a lakosok egészségét.
“Nagymaros város köz-

igazgatási területén – az 
Országos Tűzvédelmi Sza-
bályokról szóló 54/2014. 
(XII.5.) BM rendeletben 
meghatározott kivételekkel 
– az avar és a kerti hulladék 
égetése tilos.”

Kérem szíves megértésüket!
Köszönöm,

Heinczinger Balázs
polgármester

A MÁV-START Zrt. tá-
jékoztatása szerint 2020. 
május 16-17-ig és 23-24-ig 
Nagymaros – Szob állo-
mások között végzett kar-
bantartási munkák miatt 
a 70. sz. Budapest – Szob 
vasútvonalon az alábbiak-
ban felsorolt vonatok mó-

dosított menetrend szerint 
közlekednek.

A 2342, 2362, 2382, 
2324 sz. vonatok rövidített 
útvonalon csak Nagyma-
rosig, a 2313, 2333, 2353, 
2321 sz. vonatok csak 
Nagymarostól közleked-
nek.

Avar és a kerti 
hulladék égetése tilos

A légszennyezettség csökkentése a 
koronavírus járvány fékezése érdekében!

MÁV – Pályaépítési munkák

A kormány döntése ér-
telmében augusztus 15-ig 
nem lehet rendezvényeket 
tartani országszerte. Így 
elmarad a hagyományos 

Kittenberger Kálmán Nap 
és az első ízben települé-
sünkön helyet kapó Vé-
Négy Fesztivál és Színházi 
Találkozó is. 

Elmaradnak a rendezvények 
Nagymaroson is

vételekre. Azért vannak a 
nehézségek, hogy leküzdjük 
azokat és erősebbé váljunk 
általuk. Ezt várom el ma-
gamtól és a képviselőtársa-
imtól is, ezért ebben a szel-
lemben tekintek a jövő felé.

- Nem veszélyezteti az 
elvonás a már futó beru-
házásokat?

- Szerencsére nem. A 
pályázatokon nyert fej-
lesztési összegeket külön 
kezeljük, ezeket nem lehet 
felhasználni más célokra. 
A fejlesztések hamarosan 
elindulnak, bár több pro-
jekt esetében vannak még 
ilyenkor szokásos dolga-
ink a munkák megkezdé-
se előtt. A váratlan helyzet 
miatt néhány esetben hosz-
szabbá vagy bonyolultabbá 
vált az előkészítés. A pá-
lyázatok elszámolási ideje 
szinte mindegyik esetben 
meghosszabbodott, így biz-
tosan meg tudunk felelni az 
előírt elvárásoknak.

- Sok önkormányzat fi -
zetés nélküli szabadságra 
küldte dolgozóit. Kellett 
hasonló döntést hoznia?

- Mi nem éltünk ez-
zel. Az volt a célunk, hogy 
amennyire lehet, továbbra 
is dolgozni tudjanak in-
tézményeink dolgozói. A 
törvény adta lehetőséget ki-
használva „átirányítottunk” 
több kollégát, hogy a napi 
szintű feladatokat máshol 
végezze. Ilyen például a 
Nagymaros-Hálóban való 

szolgálatnyújtás (idősek fel-
keresése, segítségnyújtás), 
vagy az étel kihordása is. 
Több intézményben most 
lehetőség nyílt olyan felújí-
tásokra, melyekre a rendes 
körülmények között nem 
lenne idő. Természetesen 
néhányan fi zetett szabad-
ságon vannak. Igyekeztünk 
úgy eljárni, hogy az a legke-
vésbé „fájjon” munkatársa-
inknak.

- Hogy látja, mennyi idő 
kell ahhoz, hogy kihever-
jük majd a járvány okoz-
ta károkat? Mikor állhat 
talpra Nagymaros?

Nagymaros „nem feküdt 
le sem a vírus előtt, sem a 
vírustól”, ezt bátran kijelen-
hetem! Most nem homok-
zsákokat pakolunk, hanem 
máshogyan védekezünk, de 
az összefogás ugyanaz. Ez a 
vírus is elvonul majd, ahogy 
az árvizek. Úgy gondolom, 
hogy az élet megy tovább, 
mert az életnek mennie kell 
tovább. Nehézségek min-
dig is voltak és lesznek, de 
meg fogjuk oldani azokat és 
megerősödve kerülünk ki 
ebből a helyzetből is. A kö-
zösség mindenképpen. Re-
ményeink szerint amint a 
budapesti korlátozások fel-
oldásra kerülnek, egy pil-
lanat alatt benépesül majd 
a part, és ha talán annyira 
nem is gondtalanul mint 
korábban, de folytatódik 
megszokott életünk.

Furucz Anita

Forgalmi rend változás a 
12. számú főúton

Ezúton tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a 12. számú Vác 
– Szob másodrendű főút 
17+353 km szelvényének 
környezetében (Nagymaros 
és Szob között) a jelenlegi 
forgalmi rend módosítás-
ra kerül a Dömös átkelés 
úszóműves kikötő építése 
(felújítás) miatt. 
A munkálatok során lám-
pás irányítással váltott irá-

nyú forgalom, sebesség 
korlátozás és félpályás útle-
zárás kerül bevezetésre.

A munkavégzés egészen 
július 4-ig tart. A munkála-
tok idejére megnövekedett 
utazási idővel kell számolni.

A javítási munka pontos 
megkezdésének, illetve be-
fejezésének időpontjáról a 
www.utinform.hu elérhető-
ségen tájékozódhatnak.

Köszönet a Nagymarosi 
Iskoláért Alapítványnak

A Szent Rókus Karitász köszönetet mond a Nagymarosi Isko-
láért Alapítványnak, személy szerint pedig Horváth Dávidnak 
azért, hogy egy használaton kívüli számítógépet ajándékba 
adott. Támogatottunk egy többféle betegségben szenvedő férfi t, 
hogy a karantén napjai alatt az internetezés lehetőségével elvi-
selhetőbbé váljon számára.

Hálás köszönet Kovács Gábornak is, aki a gépet átnézte, javí-
totta, üzembiztossá tette. Sok öröm születik, ha mindenki bele-
adja a maga lehetőségeit! Így lehet szebb és boldogabb életünk!
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A járvány kapcsán több, 
Nagymarost is érintő dön-
tést hozott a kormány. Rét-
vári Bencét a térség, és a 
város országgyűlési képvise-
lőjét kérdeztük.

- Az elmúlt hónap során 
számos intézkedés történt a 
kormány részéről. Több te-
lepülés, köztük Nagymaros 
is kapott védőfelszereléseket 
az EMMI-től. Várható még 
hasonló jellegű támogatás 
városunkban?

- A járvánnyal szembeni 
védekezés országos szinten 
összehangolt és közös erőfe-
szítéseket kíván meg. Csak 
úgy lehetünk hatékonyak eb-
ben a helyzetben, ha minden-
ki együttműködik a másikkal: 
a családtagok, a szomszédok 
egymással, a települések az 
állammal, az állam a települé-
sekkel, a kormány az Opera-
tív Törzzsel, és természetesen 
mindannyian a frontvonal-
ban harcolókkal. A járvány-
görbe ellaposítása az egyik 
legfontosabb cél, ezzel em-
beréleteket menthetünk meg. 
Ennek érdekében dolgozik 
most mindenki, ennek meg-
felelően kerülnek kialakításra 
például a különböző egész-
ségügyi osztályokra vonatko-
zó eljárásrendek, a kórházak 
ágyszámokkal való gazdálko-
dása, de a védőfelszerelések 
országos szintű elosztása is.

Utóbbiak esetében rendkí-
vül fontos, hogy a lehető leg-
több szempontot fi gyelembe 
vevő, és szakemberek javasla-
tai alapján kialakított pontos 
elosztási sorrendet kövessük. 
Ez a meghatározott rend le-
het az egyik kulcsa annak, 
hogy a járvány megfékezése 
sikeres legyen. Természete-
sen elsőbbséget élveznek a 
védőeszközök szétosztásánál 
az egészségügyi dolgozók és 
a szociális szféra, előbbi azért, 
mert ők folyamatosan, köz-
vetlenül találkoznak a vírus 
okozta veszéllyel, utóbbi pe-
dig azért, mert a vírus terje-
désének melegágya lehet. Így 

az idősotthonokba – amelyek 
sajnos potenciális gócpontok 
– és az egészségügyi intéz-
ményekbe folyamatos a vé-
dőfelszerelések kiszállítása a 
központi raktárból. Hetente 
több százezer védőfelszerelés 
kerül ezekbe. A váci Jávorsz-
ky Ödön Kórház például ezi-
dáig már több mint 29 ezer 
darab védőeszközt kapott az 
ÁEEK-től. A kormány eddig 
több mint 3 millió maszkot és 
600 ezer gumikesztyűt jutta-
tott el az idősotthonokba.

Természetesen külön az 
érettségire is biztosítunk a 
központi raktárból védőfel-
szereléseket, így maszkot, 
kesztyűt és kézfertőtlenítőket. 
Csak Pest megyébe több mint 
53 ezer érkezett ezekből. Az 
érettségit csak a szigorú elő-
írások pontos követése mel-
lett lehet kellő biztonsággal 
megtartani, a kormány pedig 
mindennek segítése érdeké-
ben osztja ki ezeket a védőfel-
szereléseket a napokban.

- Ön személy szerint, mint 
a térség országgyűlési képvi-
selője, mit tud tenni annak 
érdekében, hogy az önkor-
mányzatok pénzügyi helyze-
te miatt nem legyenek gon-
dok a későbbiekben?

- A járványnak lesznek 
hosszabbtávú gazdasági és 

szociális hatásai is. Ezek mi-
att az esetleges negatív kö-
vetkezmények miatt fontos 
kiemelten az, hogy az ország, 
a települések és a családok 
költségvetését is megvédjük. 
Ebben a válsághelyzetben 
Magyarország biztosabb lá-
bakon áll, mint valaha krízis 
idején, köszönhetően az el-
múlt 10 év politikájának. De a 
járvány előtti állapotot, vagy 
egy ahhoz közelítő állapotot 
csak úgy tudunk újra elérni, 
ha már most akcióterveket 
dolgozunk ki. Ezért hirdet-
te ki Orbán Viktor is április 
elején az ötpontos gazdaság-
védelmi akciótervet, ami va-
lójában a gazdaság újraindí-
tását célozza meg. Ennek az 
egyes ágazatok ugyanúgy a 
célcsoportjai, mint a telepü-
lések vagy éppen a családok. 
Olyan intézkedések szerepel-
nek ezek között, mint például 
a kilakoltatások megállítása, a 
kisvállalkozók adójának elen-
gedése, a hitelmoratórium, a 
járulékcsökkentések, a lejáró 
gyes-, gyed-, gyetjogosultsá-
gok meghosszabbítása, a 13. 
havi nyugdíj visszavezetése 
és az egészségügyi béremelés. 
De ide lehetne sorolni az in-
gyenes parkolás bevezetését, 
a babaváró hitellel kapcsola-
tos ügyintézési könnyítése-
ket, vagy azt is, hogy a kis-

Rétvári Bence: most az a legfontosabb, 
hogy a kirándulók, turisták lehetőleg 

elkerüljék a Dunakanyart

mamák számára ingyenes a 
nyelvvizsga, a KRESZ-tanfo-
lyam és -vizsga. Sőt, a nyelv-
vizsgák most már online is 
megszervezhetők, és beveze-
tésre került a diákhitel egy új, 
kamatmentes változata is.

Ezek mind a gazdaság újra 
beindítását szolgáló intézke-
dések, amelyek igyekeznek 
nemcsak az egyes nagyobb 
ágazatokon, de a települése-
ken és a családokon is segíte-
ni egy ilyen nehéz helyzetben. 
A polgári kormány válságke-
zelése tehát nem megszorí-
tásokból áll, mint ahogy azt 
2008-2009-ben láthattuk.

- A Dunakanyar az el-
múlt időszakban egyre nép-
szerűbb lett. Lát esélyt arra, 
hogy ezt megtarthassa a jö-
vőben?

- A turizmust kifejezetten 
érzékenyen érinti a járvány-
helyzet. De most az a legfon-
tosabb, hogy a kirándulók, 
turisták lehetőleg elkerüljék 
a Dunakanyart az itt lakók 
egészsége és biztonsága ér-
dekében. Több település is 
csatlakozott a környékből a 
„Maradj otthon!” kampány-
hoz, éppen erre hivatkozva, 
azzal a nagyon fontos kiegé-
szítéssel, hogy a járvány után 
mindenkit újra szeretettel vár 
az országnak ez a csodálatos 
része.

Májusban viszont újrain-
dulhat az élet számos része 
Magyarországon is, például 
az éttermek, kávézók teraszai 
és kerthelyiségei megnyithat-
nak, a szabadtéri strandok lá-
togathatóak lesznek.

Már most azt látható, hogy 
a járvány következtében va-
lószínűleg sokkal jobban 
előtérbe kerül a belföldi tu-
rizmus, inkább fogunk itthon 
utazni, mint külföldre. Ezt 
nemzetközi előrejelzések is 
igazolják már. A Magyar Tu-
risztikai Ügynökség szerint 
Magyarországon a turizmus 
nagyon gyors felépülési po-
tenciállal rendelkezik, így 
amint a helyzet lehetővé teszi, 
elindulhat a szektor talpra 
állása. Ez a kormány célja is, 
így a belföldi turizmus élén-
kítésére nagy hangsúly kerül, 
és ennek az egyik nyertese 
pedig a Dunakanyar lesz.

F. A.

Maszkot kaptak az érettségire a boronkaysok Rétvári 
Bencétől és a CBA-tól Vácon
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A nagymarosi iskola hírei
AZ ISKOLA ELÉRHETŐSÉGE ÉS INFORMÁCIÓK A BEIRATKOZÁSRÓL:

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

A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány és az iskola közös össze-
fogásban kért segítséget a facebookon keresztül a rászoruló 
családoknak az otthoni tanuláshoz. Az iskola minden mobil 
eszközét (laptop, tablet) kiosztotta, ám ez kevésnek bizo-
nyult. Sok felajánlást kaptunk otthon elfekvő, nem használt 
gépekből, melyeket Kurucz István és Kovács Gábor segítsé-
gével hoztuk rendbe és frissítettük. Voltak olyan gépeink, 
melyek az iskolai oktatásra alkalmatlanok voltak, ezeket a 
Karitasz megkeresésére a karanténba kényszerült rászoru-
lókhoz juttattunk el, hogy legalább a világhálón keresztül 
tudják az emberi kapcsolatokat tartani.

Anyagi felajánlásokat is kaptunk segítségként: Kautz Tí-
mea 14 darab felújított gépet adományozott az iskola alapít-
ványának, melyeket Radics Márk és Horváth Dávid juttatott 

el a családokhoz, majd segített a beüzemelésnél és folyama-
tos ügyeletet tart (facebook, viber/ az esetleges problémák 
kezelésére. A virtuális tanterem üzemeltetéséért Zoller Ágnes 
a felelős, állandó felügyeletet tart, hogy technikai okokból 
senki ne maradjon le a tanulásról. Feketéné Battyáni Katinka 
minden délelőtt az iskolában ügyel, hogy segítséget nyújtson 
mindazoknak, gyereknek, szülőnek egyaránt, akik valamely 
területen elakadtak. 

Szálka Miklós és felesége, akik ugyan nem állandó nagy-
marosi lakosok, csak hétvégén tartózkodnak itt, a kérés hal-
latán 2 felújított gépet adott örökbe két rászoruló családnak 
az alapítványon keresztül.

Nagyon köszönünk minden segítséget!
Horváth Dávid

Március 13-án, pénteken egy tartal-
mas és szép nap után elköszöntünk 
egymástól a gyerekekkel, szülőkkel, 
találkozunk majd hétfőn.

Hát ezt az este felülírta! 
Digitális oktatás, már a szó is ijedt-

séggel töltött el bennünket. Hogyan 
lesz tovább? Kétségbeesett szülők és 
gyerekek hívtak telefonon, mi lesz ez-
után? Engem is igen elgondolkodta-
tott, hogyan fogunk tovább dolgozni.

Ezután eszembe jutott az osztá-
lyunk elsőben létrehozott legelső sza-
bálya (nálunk több is van) és ezt gyor-
san körbe küldtem a gyerekeknek, 
mely így szól: Ügyesek vagyunk, oko-
sak vagyunk és meg tudjuk csinálni! 
Ez eddig mindig bevált! Nehéz anyag 
előtt, fellépések előtt mindig elmond-
tuk hangosan. Jött is a válasz hamaro-
san, már nem félünk, nyugodtan tü-
relmesen, egymást segítve dolgozunk 
majd.  Vasárnap délután megérkezett 
a segítség az Oktatási Központtól, 
Tankerülettől, nagylelkű segítő vállal-
kozóktól, hiszen a munkához gépek 
és digitális tananyagok is kellenek.

Csoda történt egy hét alatt, elkez-
dődött a problémák megoldása. Az 
eszközök több lépcsőben megérkez-
tek a rászorulókhoz. Mi pedagógusok 
a világhálón keresztül anyagok soka-

ságát kaptuk. Huszonnégy óra is ke-
vés volt ezek átnézésére.

Elkészült a tanulófelület és már 
indult is a munka. Az első időben 
a gyerekek élvezték, hogy nem kell 
korán kelni, hogy a tanulóidőt meg 
lehet szakítani egy kis játékra is, hi-
szen most az is belefér. Majd jöttek a 
jelzések, hiányzik az osztály, a tanító 
nénik. Sok a síró gyerek. Nekünk meg 
kellett erősíteni a gyerekek és sokszor 
a szülők lelkét is, egyszer minden 
visszaáll az eredeti kerékvágásba. Ma 
már könnyebb, megszoktuk, hogy így 
is lehet dolgozni, de a türelem, nyu-
godtság ma is nagyon fontos. Szépen 
dolgozunk együtt, talán még a füze-
tekbe írt betűk és számok külalakja is 
szebb, mint a suliban volt, hiszen fon-
tos lett kis diákjainknak, hogy a tanító 
néni lássa a javításkor mi az elvégzett 
feladatok megoldása. 

Az élő telefonkapcsolat még szoro-
sabb köteléket hozott létre közöttünk, 
sok kép és üzenet érkezik vissza hoz-
zám - hozzánk. A szeretet igazán ha-
tártalan.

De azért jó lenne megint beülni az 
osztályba és jókat nevetni, bolondoz-
ni együtt!

Szlépkáné 
Árvai Ágnes

Köszönet

Tanulás karantén alatt

Gyermeki készülődés a koronavírusraGyermeki készülődés a koronavírusra
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Tévében és rádióban fo-
lyamatosan ezt a felhívást 
halljuk. Amikor az egész 
család együtt van, nehéz 
lekötni a gyerekeket, főleg 
ott, ahol több kiskorú is 
van.

Tiszteletem az anyuká-
ké, hiszen tanulnak a gyer-
mekeikkel mert az óvo-
dásnak is van ám feladata, 
nemcsak az iskolásnak, 
közben a háztartásban is 
sok dolog adódik, és ha 
még home offi  ce-ban dol-
gozik az édesanya, akkor 
ez tiszta logisztikai feladat 
lehet. Mindenki a legjobb 
tudásával éli a megválto-
zott életét.

Büszkeség tölt el, ami-
kor jelzést kapok szülőktől, 
hogy valami pozitív dolog 
történt velük az utóbbi 
időben.

Orr Endre családja na-
gyon szeret rajzolni-alkot-

ni (nem nehéz ilyen csalá-
di háttérrel, képzőművész 
apuka, anyuka, nagyszü-
lő). Gyerekeik különösen 
tehetségesek a művészeti 
ágakban: rajzolnak, feste-
nek, kézműveznek (Endre 
még furulyázik és dobol, 
nem is akárhogyan) és az 
alkotásokat az édesanya 
elküldi különféle pályáza-
tokra, ahol rendszeresen 
díjakat is nyernek. Hol első 
vagy második helyezés, de 
nem ritka a különdíj sem. 
Így történt ez a héten is, jött 
az értesítés az anyukától, 
hogy a karantén ideje alatt 
Endre mesét írt, a család 
bábokat készített hozzá, a 
kész munkát elküldték egy 
pályázatra, amit az Orszá-
gos Színháztörténeti Mú-
zeum és Intézet hirdetett 
meg, Nyúlfarknyi bábozás 
címmel. Ebben a projekt-
ben a testvérek első helye-

Gondolatok 
a végzős

diákokhoz...
Közeledik a tanév vége... 
mely dátum a nyolcadikos 
diákok részére egy fontos 
fordulópont....

Nézem a naptárt.... mi 
lenne ha? Mi lenne, ha az 
élet a normális körforgás-
ban telne? Közeledne az 
alapítványi bál időpontja... 
szorgosan gyűjtenénk a 
tombolákat, gyakorolnánk 
a táncot, mindenki a fedél-
zeten lenne.... ültetési rend, 
díszítés, a bál koreográfi á-
ja...

Közben izgatottan várjuk 
a postást, hiszen akkor va-
gyunk biztos a felvételben, 
amikor kézhez kapjuk a 
várva várt értesítést! Együtt 
örülünk, együtt biztatjuk 
egymást, jó lesz.... szeptem-
bertől mindenkire új élet 
vár....

És közben készülnénk a 
tanárbúcsúztatóra - jönné-
nek sorra a régi fényképek, 
az osztálykirándulások em-
lékei, versikék a régi taná-
roknak....

Készülődés a tablófotó-
zásra, legyen a mi tablónk 
különleges és egyedi....

S közben telnek a na-
pok... nem találkozhatunk 
egymással, csak on-line va-
gyunk kapcsolatban....

Az nem lehet, hogy búcsú 
nélkül váljunk el egymástól! 
lesz tabló, lesz közös talál-
kozás... fi gyeljük a híreket.

Égnek a vonalak minden 
csatornán- szülők, diákok, 
tanárok...

Reménykedünk. Remél-
jük, hogy a gyerekeknek 
nem kell búcsú nélkül is-
kolát váltaniuk, reméljük, 
hogy nekik is lesz igazi tab-
ló, személyes találkozó...

Sajnos, ez egy nagyon 
különleges tanév..., ám raj-
tunk múlik, miként tudjuk 
a gyerekek számára valóban 
emlékezetessé tenni!

Heinczné Cserni 
Katalin

Maradj otthon

zést értek el. Talán egy óra 
sem telt el, újabb levél ér-
kezett, örömhír, mert egy 
másik pályázaton, amit a 
Bogárháton Alapítvány 
hirdetett meg, a testvérek 
különdíjasok lettek. Emma 
Ida óvodás kategóriában, 
Endre iskolás kategóriá-
ban.

A Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet által kiírt Ma-
gyar zászló és címer pá-
lyázaton Emma Ida első 
helyezést ért el az óvodás 
kategóriában.

Az előző tanévben a Ha-
gyományok Háza kiírt egy 
projektet Furulyás Palkó 
címmel, melyet Endre és 
Emma Ida közösen meg 
is nyertek. A díjon felül 
Endre még az osztályának 
is örömet tudott szerezni, 
mert múzeumpedagógiai 
óra is járt a nyereménnyel. 
Fantasztikus délelőtti fog-
lalkozásban volt részünk.

Példaértékű a család te-
vékenysége. Hasznos idő-
töltésük - hobbijuk dicső-
séget hoz városunknak, 
óvodánknak és iskolánk-
nak.

Ország-világ látja, hogy 
milyen ügyes emberpalán-
ták és szülők élnek Nagy-
maros városában!

Gratulálok nektek Orr 
András és Heni és további 
jó munkálkodást kívánok!

Szlépkáné 
Árvai Ágnes 

osztályfnök
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A Váci Szakképzési Cent-
rum Boronkay György 
Műszaki Szakgimnáziuma 
és Gimnáziuma diákja, a 
nagymarosi Nagy Már-
ton nyerte az idei Bonus 
Intra Országos Történe-
lemversenyt. A Tombor 
András által alapított Mat-
hias Corvinus Collegium 
(MCC) jubileumi tizedik 
alkalommal szervezte meg 
a népszerű versenyt, ma-
gyarországi és határon túli 
diákok körében. A téma is 
egy évfordulóhoz kötődik, 
75 éve ért véget a második 
világháború hazánkban, 
így a megmérettetés fel-
adatai is a háború hazai és 
nemzetközi színterén zajló 
eseményekre épültek.

„Több mint 150 közép-
iskolás diák regisztrált a 
történelemversenyre, akik 
közül tíz jutott tovább a 
döntőbe. A jelenlegi kijá-
rási korlátozás kihívás elé 
állított bennünket, mert 
mindenképpen szerettük 
volna, hogy a versenyt mél-
tóképpen zárjuk le. Igye-
keztünk mi is rugalmasan 
reagálni a helyzetre, így az 
eredetileg személyes rész-
vételt igénylő, vetélkedőből 
és prezentációból álló dön-
tőt online bonyolítottuk 
le, amihez mind a zsűri, 
mind pedig a diákok zök-
kenőmentesen alkalmaz-
kodtak.” – mondta Tóth 
Ugyonka Krisztina, a Bo-
nus Intra Országos Törté-
nelemverseny idei főszer-
vezője.

A háromkörös megmé-
rettetésen a középiskolá-
soknak egyénileg kellett 
helytállniuk: az első fordu-
lóban egy tízkörös online 
történelmi tesztet oldottak 
meg, míg a második for-
dulóba továbbjutók a té-
mához kapcsolódóan elő-

re megadott témakörökből 
választva írtak esszét – írja 
a mandiner.hu portál.

A verseny döntője ez-
úttal rendhagyó módon 
online valósult meg április 
5-én.

A diákok teljesítményét 
háromtagú, szakértőkből 
álló zsűri – Babucs Zoltán, 
hadtörténész, a Magyar-
ságkutató Intézet Történe-
ti Kutatóközpont ügyvivő 
szakértője és a Magyar 
Hírlap lapszerkesztője; 
Csobán Pál, a Gödöllői 
Református Líceum Gim-
názium történelemtanára; 
György Sándor, a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága Hi-
vatalának tudományos ku-
tatója – értékelte.

A Bonus Intra Országos 
Történelemverseny első 
helyezett Nagy Márton, 
Váci Szakképzési Centrum 
Boronkay György Műsza-
ki Szakgimnáziuma és 
Gimnáziuma diákja lett. 
A döntő valamennyi részt-
vevője értékes nyeremé-
nyekben részesült: az első 
három helyezett automa-
tikusan felvételt nyert az 

MCC Középiskolás Prog-
ramjába, míg a győztes az 
MCC junior képzésében is 
folytathatja tanulmánya-
it az érettségit követően. 
A szervezők további ér-
tékes ajándékokat – fesz-
tiváljegyeket, könyv- és 
tárgynyereményeket, szín-
ház- és múzeumjegyeket 
– juttatnak el a döntőben 
részt vett diákoknak.

Márton tavaly novem-
berben részt vett az ELTE 
pályaválasztási fesztivál-
ján, s akkor azt mondta: 
“Az eddigi középiskolai 
tanulmányaim során fő-
leg informatikával foglal-
koztam – nyertem is egy 
OKTV-t –, de idén rájöt-
tem, hogy nem igazán sze-
retek programozni. Sokkal 
inkább szeretnék humán 
területen tanulni, ezért 
úgy gondolom, a gazdasági 
szakok, főleg a nemzetközi 
gazdálkodás nekem megfe-
lelő lenne. Abban remény-
kedek, hogy az egyetem 
foglalkozik a tehetséggon-
dozással, a kutatómunká-
val, például a TDK-ra való 
felkészítéssel. Másfelől ab-

A nagymarosi gimnazista az 
országos verseny győztese

ban is bízok, hogy egy pi-
acképes tudást és megfelelő 
elhelyezkedési lehetőséget 
kapok az itt megszerzett 
tudás által.”

A 12/A osztályos diák-
kal as iskolai újság március 
közepén interjút készített. 
Ebből kiderül, hogy Mar-
ci első lett a Rock/Politik 
nevű pályázaton, amelyet a 
PPKE Politológia Tanszéke 
írt ki. Ennek az volt a lénye-
ge, hogy egy kortárs zene-
mű politikával való kapcso-
latát kellett elemezni.

“Nem mást választot-
tam, mint az Ismerős Ar-
cok Nélküled című számát, 
hiszen ez az elmúlt években 
számos sporteseményen el-
terjedt, kvázi a nemzeti 
összetartás jelképe, indu-
lója lett. Ebből fakadóan 
kezdtem el elemezni a dal 
politikai konnotációját, 
először irodalmi, majd 
politológiai eszközökkel. 
Konklúzióként arra jutot-
tam, hogy ha egy politikai 
oldal kisajátít egy zeneszá-
mot – legyen az bármilyen 
jelentésű –, az a nemzet 
megosztásához vezet. A 
sors iróniája, hogy pont 
azon a napon adtam be a 
pályázatom, amikor a Pus-
kás Ferenc Stadion ava-
tóünnepsége volt. A műsor 
részeként az általam vá-
lasztott számot adták elő, 
és ez végül egyfajta társa-
dalmi vitát generált – így 
a valóságban is hamar iga-
zolást nyert a felvetésem.”

Marci sokoldalúságát 
mutatja, hogy nulladi-
kos korában részt vett a 
Mondd el a véleményed! 
pályázaton. Ezen az isko-
lai zaklatásról írt egy dol-
gozatot, amivel országos 
2. helyezett lett. A múlt 
tanévben pedig szintén 
ezt a helyezést érte el az 
MTA által kiírt Egy napom 
2068-ban, jövőkutatással 
kapcsolatos esszépályáza-
ton, ahol egy disztópikus 
világképet vázolt fel. 

Gratulálunk Marcinak és 
reméljük, még hallunk felőle! 
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HÓD KFT. HÓD KFT. 
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es Építőipari cég Nagymaros 30 km-es 

vonzáskörzetében keres;vonzáskörzetében keres;
 kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező

 szakembert, szakembert,
 betanított vagy szakmunkást 45 éves korig. betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.

A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú 
biztos állást ajánlunk.biztos állást ajánlunk.

 Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-igÉrdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig

 a 06 27/354-195 telefonszámon. a 06 27/354-195 telefonszámon.

HÓD KFT. HÓD KFT. 
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési 

munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3
0 km-es vonzáskörzetéből.0 km-es vonzáskörzetéből.

Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy 
kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség 

lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos 
állást ajánlunk.állást ajánlunk.

Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.huJelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig 

a 27/354-195 telefonszámon.a 27/354-195 telefonszámon.

Április végén megelőző 
fertőtlenítésre került sor 
városunkban, a Nagyma-
rosi Idősek Otthonában 
- tájékoztatta a lakosságot
Heinczinger Balázs polgár-
mester.

"A Magyar Honvédség 
reggel kilenc órától végezte 
ezt a műveletet az idősek 
otthonában. Felvonulásuk 
katonai gépjárművek meg-
jelenésével járhat.

A Honvédség kivonulá-
sára azért kerül sor, hogy 
megelőzzék a járvány meg-
jelenését.

A katonák időseink vé-
delmében jönnek Nagyma-
rosra!

Városunkban továbbra 
sincs jelen a COVID vírus!"
- írta.

Megváltoztak a
kuratórium tagjai

"A Nagymarosi Öregek 
Otthonáért Alapítvány 
nagyban segíti munkán-

kat, amelyet a nagymarosi 
idősekért végzünk a Gon-
dozási Központban. Az 
alapítvány teljes kurató-
riuma megváltozik ebben 
az évben. A kuratórium új 

elnöke: Illésné Zoller Rita, 
elnökhelyettese: Szikriszt 
Ágnes, a kuratórium tit-
kára: Konczné Bulyovsz-
ki Helga, további tagok: 
dr. Beer Miklós és Török 
Erika" - írja az intézmény 
vezetője, Szabóné Revák 
Mária. 

Megelőző fertőtlenítés volt a 
Nagymarosi Idősek Otthonában

Támogassa időseinket 
adója egy százalékával

Amennyiben szívesen tá-
mogatná Ön is az idősekért 
folytatott munkát, akkor 
adója 1%-ának felajánlá-
sával megteheti. Adószám: 
18669103-1-13.

Adományok az otthonnak
A Nagymarosi Idősek Ott-
hona is kapott a külföldről 
érkezett, és az Emberi Erő-
források Minisztériuma ál-
tal biztosított védőfelszere-
lésekből.

Sok helyi is támogatta az 
otthon lakóit: 

"Nagyon szépen köszön-
jük Ormándy Nórának a 
gyönyörű virágokat, polgár-
mester úrnak pedig, hogy 
kiszállította hozzánk, idő-
seink nagy-nagy örömére. 
Igazi színfolt ez számukra 
a mostani ingerszegény idő-
szakban. 

Olyan szívmelengető 
napjaink vannak. Jó érzés 
megtapasztalni, a szere-
tetet és a gondoskodást a 
városban élők részéről. A 
héten Balogh Nórától száj-
maszkokat kaptunk, Kautz 
Tímeától kézfertőtlenítőt, 
kesztyűt, papír törlőt. Na-
gyon szépen köszönjük!" - 
írja a vezető.
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FELHÍVÁSFELHÍVÁS
Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)

Tisztelt Nagymarosi Lakosok!Tisztelt Nagymarosi Lakosok!

2018-ban ötven nagymarosi lakos megalakította az NVE-t, melynek kiemelt célja, hogy árvízi helyzet 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.esetén a védelmi munkálatokat elvégezze, a Nagymaros Város Önkormányzat megbízása alapján.

A védekezés felelőse a mindenkori polgármester, a lebonyolításért az egyesület vezetősége felel.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 sikeres védekezéshez széleskörű szervezett társadalmi összefogásra van szükség (kb. 400 fő).
A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.

A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.
Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.

Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.

 Az NVE elérhetőségei Az NVE elérhetőségei  Az egyesület vezetőségeAz egyesület vezetősége
 E-mail: iroda@nmve.hu          elnök:                 Mihály Gábor E-mail: iroda@nmve.hu          elnök:                 Mihály Gábor
 Telefon: +36 27/354-195               elnökségi tagok: Edöcsény András Telefon: +36 27/354-195               elnökségi tagok: Edöcsény András
  (munkanap 8:00 – 16:00)            Heininger Ferenc  (munkanap 8:00 – 16:00)            Heininger Ferenc
 Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.                     Dr. Morvai Ágnes Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.                     Dr. Morvai Ágnes
                        Murányi Zoltán                        Murányi Zoltán

Könyvtárunk és művelődési házunk 
az elmúlt hónapban sem tétlenkedett. 
Megérkezett szárítógépünk is, melynek 
megvételéhez nagyon sokan hozzájá-
rultak, az ő nevüket facebook oldalun-
kon olvashatják. Ezúton is köszönjük 
nekik! 

Könyvtárunkba érkeznek az új köny-
vek, és már zajlik a digitális katalogizá-
lás, mely segítségével sokkal gyorsabb 

lesz a keresés. Szépítjük is a tereket, 
hogy mire újra kinyitunk, olvasóink 
még nagyobb térben, több munkaál-
lomásnál, kényelmesebben olvashassa-
nak, dolgozhassanak nálunk. 

Reméljük hamarosan találkozunk, 
addig pedig várjuk Önöket az online 
térben, facebook oldalunkon. 

Nagymaros Könyvtár és 
Mveldési Ház

A munka folyik a könyvtárban 
és a művelődési házban is
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18680157-1-13 Cédrus Művelődési És Sport Egyesület
19180148-1-13 Dunakanyar Fúvósegyüttes

18687264-1-13 Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület
191785491-13 Dunakanyar Motorcsónak Szabadidő

 Ifj úsági 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 "Nafi a"
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 Férfi kórus 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

Az elmúlt időszakban orszá-
gosan bevezetett tűzgyújtási 
tilalmat, mely alapvetően a 
külterületekre vonatkozik, he-
lyi rendeletben - Polgármester 
Úr - szigorította. Jelenleg vá-
rosunkban tilos a kerti hulla-
dékok égetése. Ennek alapvető 
oka az, hogy a kijárási korláto-
zások miatt kialakulhat olyan 
helyzet, hogy a meggyújtott 
tűz füstje a környezetükben 
zárkózottan élőket nem csak 
zavarja, hanem veszélyezteti 
is. Több esetben előfordult, 
hogy értesítést kaptunk ilyen 
eseményekről. Ilyenkor tagja-
ink, vagy a szolgálatot teljesítő 
Polgárőr kollégák a helyszínen 
intézkedtek.

Köszönjük a megértést és 
kérjük, hogy továbbra is le-
gyünk tekintettel egymásra!

Az elmúlt hetekben több 
riasztás érkezett a szomszé-
dos településekről. Jellemzően 
vegetáció tűz miatt vonultak 
tűzoltóink. Sok esetben a la-
kosságtól is komoly segítséget 
kaptunk a munkában, amit 
ezúton is köszönünk!

"Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap: 

a vidéki térségekbe
 beruházó Európa" 

A Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület hírei A Széchenyi2020, Európai 

Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Alap Börzsöny- Du-
na-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület működési területén 
meghirdetett pályázatán el-
nyert támogatási összeg segít-
ségével sikerült beszereznünk 
új védősisakjainkat és a hozzá 
tartozó lámpákat is. Mindket-
tőből 15 db került beszerzésre. 
Erre azért volt szükség, mert a 
régi védősisakok használati 
ideje lejárt, felszerelésünket 
modernizálni kellett. Válasz-
tásunk a szakmában régen 
elismert Rosenbauer cég által 
gyártott HEROS-titan sisa-
kokra esett, mely nem csak 
megfelel az elvárásoknak, de 
felül is múlja azokat.  

Marafkó Márk

Támogassa adójával a helyieket
Támogassa adója 1 százalékával a helyi civil szervezeteket, hogy programokat szervezhessenek, 

eszközöket szerezhessenek be és szebbé, élhetőbbé tegyék városunkat.
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Partmentén
TRUNK  BARNAB S ROVATA

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok: 
Féja TamásFéja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442

Bagó
A nagymarosi irodában hárman dolgoztak: a fi atal fi úk 
egyszerre végeztek a főiskolán, jó haverok voltak, meló 
után gyakran elmentek egy pohár sörre, a konditerembe 
is együtt jártak. A szobájuk azonban elég rendetlen volt, 
és főleg büdös, ugyanis mind a hárman erősen dohá-
nyoztak; már túl voltak mindenféle leszoktató tanfolya-
mon: a fejenként napi egy pakli mégis elfogyott. 

Ősszel új kollégát kaptak, akit a főnök így mutatott be:
– Fiúk, ő Kállai Erika, ezután veletek fog dolgozni.
Erika csinos, fi atal csaj volt, de hogy szép-e, azt így 

első látásra nem lehetett megállapítani, mert egy zseb-
kendőt tartott az arca elé. Amikor a főnök elment, Erika 
rögtön ablakot nyitott:

– Fiúk, itt nagyon büdös bagószag van! Ne haragudja-
tok, de ki nem állhatom a cigifüstöt!

Most, hogy elvette arca elől a zsebkendőt, meg kel-
lett állapítani, hogy Erika nagyon jó nő volt. Nekiláttak a 
munkának, de Zoli eltűnt valahova. Az udvaron találtak 
rá, ott bagózott.

– Tudjátok, a csaj miatt! 
A többiek kiröhögték, de feltűnt, hogy másnap Kál-

mán a cigi helyett keményen rágógumizik, Erika ugyan-
is arról mesélt, hogy most rúgta ki a vőlegényét, mert 
az titokban dohányzott, de ő megérezte a leheletén a ni-
kotin szagát. Miklós meg azzal jött be egyik nap, hogy 
tüdőszűrésen volt, és a doki azt mondta, hogy szokjon 
le a cigiről. Miklóst egyébként már a környék összes 
orvosa eltiltotta a dohányzástól, de ő mindig talált egy 
friss-diplomást. 

Erikával amúgy jól kijöttek, mindhárman csapták 
neki a szelet, és közben leszoktak a dohányzásról. Egyik 
nap azonban Erika nem jött dolgozni, helyette a főnök 
jelent meg, és közölte, hogy áthelyezte Erikát a váci iro-
dába:

– Tudjátok srácok, ott is van három láncdohányos!

A kihirdetett veszélyhely-
zet alatt, április 9-én nem 
maradt el a hagyományos 
nagycsütörtöki véradás. 
Annak ellenére, hogy nem 
helyeztünk ki plakátokat a 
városban és többet kellett 
várakozni a higiénés sza-
bályok pontos betartása 
miatt, sokan eljöttek, szám 
szerint 67-en. 

A szokásosnál szigo-

rúbbak voltak a véradásra 
bocsáthatóság kritériu-
mai, ezért végül 43 önkén-
tes tudott vért adni. Ez is 
gyönyörű szám, büszkék 
lehetünk ismét a nagyma-
rosi véradókra. Köszönjük 
mindenkinek, aki félretéve 
az aggodalmait, belátva a 
helyzet fontosságát részt 
vett a véradáson."

H. K. 

Az ellátás Nagymaroson 
minden hétköznap 13-16 óra 
között van, kivéve kedden, 
akkor 8 és 11 óra között. Tele-
fonos bejelentkezés a rendelés 
elején kötelező a  06-20/911-
3804 vagy a 06-27/354-401-es 
telefonszámokon.

A COVID-19 átviteli 
szempontból alacsony koc-
kázati, sürgős beavatkozások 
végzendők fogászati járóbe-

teg ellátás során.
A magas kockázatot jelen-

tő beavatkozások előtt PCR 
(COVID-szűrés) vizsgálat 
kötelező. A fog- és szájbe-
tegségek szakmai kollégiu-
ma szerint a ide tartoznak 
az aerosol-képződéssel járó 
beavatkozások (turbinafú-
ró, mikromotor, ultrahangos 
eszközök csoportja) - tájé-
koztat dr. Biró Géza fogorvos.

Véradás volt 
Nagymaroson

A fogászati beavatkozások 
feltételei Nagymaroson
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ÁLLATVÉDÕ SOROK

Május 20-ig lehet rendelkezni az adó 1%-ról! Könyvelőnk, Kerestély Anna +36202347760 szívesen ad 
technikai segítséget!  KÖSZÖNJÜK! Adószám: 18700767-1-13  Bankszámla: 66000114-10109375

„Az állat kímélete, az állatkínzás tilalma
6. § (1) *  Az állatnak tilos indokolatlan, vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, az állatot károsítani, így különösen állatot 
nem szabad:
a) kínozni, b) emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani, c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfon-
tolásból való kényszerű táplálás esetét, d) a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, e) a teljesítőképességét felismerhetően 
meghaladó teljesítményre kényszeríteni, f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni.” 

              (Részlet Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényünkből.)

Közeledik a nyár, várható az 
újabb kánikula. Néhány prakti-
kus figyelmeztetés, mielőtt elin-
dulunk sétálni a kedvencünkkel 
a városban, a természetben.

- Póráz, zacsi nélkül ne indul-
junk el!

- Séta, vagy kirándulás? A 
nyári kánikulában pár perc alatt, 
váratlanul kialakulhat hősokk a 
kutyákban. Tavaly nyáron egy 
egészséges, középkorú labrador, 
aki addig csak kisebb sétákhoz 
volt szokva, 3 kilométer séta 
után sokkos állapotba került, 
42,5 C hőmérsékletet mértünk 
nála. A fokozatosság itt is fontos 
szabály, kánikulában vizet nem 
csak itatásra, de hűtésre is vi-
gyünk magunkkal!!!

- A Duna-part gyönyörű, ro-
mantikus, az állatorvosi rendelő-
ben mi sok mást is gondolunk 
róla. A haltetemekbe gyorsan 
belenyalnak a kutyák, súlyos bél-
fertőzés, hányás, hasmenés lehet 
a következmény. A tetemekbe 
fetrengés sem sokkal jobb, ke-
gyetlen bűz, gennyes bőrgyulla-
dás a „jutalma”. A parton nagyon 
sok az üvegdarab, rendszeresen 
varrunk lábsérüléseket, sokszor 
életveszélyes artériás vérzéseket 
kell megoldanunk. A póráz itt is 
életmentő lehet, ne engedjük fel-
ügyelet nélkül a partra őket!

- Kutyatámadások kedvelt he-
lye a Duna-korzó. A nagy sűrű-

ség miatt óhatatlanul „betéved” 
egy kevéssé barátságos blöki, 
aki az idillt pár másodperc alatt 
harctérré változtatja. Nem na-
gyon tudunk felkészülni ezekre 
a helyzetekre, mégis érdemes 
tudatosítani pár dolgot magunk-
ban. Krízis szituációban az el-
sődleges az emberi élet védelme. 
Amennyiben a támadó kutya 
emberi életet veszélyeztet, ne ha-
bozzunk rendőri segítséget hív-
ni. Ha van víz a közelben - rit-
kán, de lehetséges - öntsük le a 
kutyákat, dobjunk rájuk kabátot, 
plédet…

- Erdei séták során a vaddisz-
nók okozhatnak váratlan problé-
mákat.  A bozót mélyén meghú-
zódó vadat könnyen megtalálja 
a kutyánk, a védekező vaddisz-
nó éles agyarával komoly, néha 

életveszélyes sérüléseket okoz-
hat. Csak belátható tisztásokon 
engedjük szabadon kutyánkat, 
egyébként itt is a póráz a köve-
tendő ajánlásunk.

- Ha már megtörtént a baleset 
fontos tudni, hol van nyitva este, 
esetleg éjszaka állatkórház, ügye-
letes rendelő. A legtöbb kutya ép-
pen munkaszüneti napokon, pi-
henőidőben van jelen a népszerű 
helyeken, viszont szombat 12 óra 
után a legtöbb rendelő már zárva 
van, a www.pest-megyei-allator-
vos.hu/ugyelet oldalon, illetve a 
nagyobb, a 0-24 órában nyitva 
tartó állatkórházak weboldalán. 
Pl.:  www.budapestiallatkorhaz.
hu tudunk tájékozódni.

      Kutyakanyar 
Állatorvosi 

Rendel

Kutyasétáltatás előtt

Beszéljük meg!
Az állatorvos fenti intelmeit kiegészítjük néhány szintén időszerű témakörrel, 
arra biztatva a lakótársakat, hogy az alapítványunk Facebook oldalán szól-
janak hozzá, tegyék közzé gondolataikat a felelős állattartással kapcsolatban. 
A  közeljövőben egyeztetést kezdeményezünk az új önkormányzattal, nagyon 
hasznos lenne, ha minél több véleményt továbbíthatnánk. 

Különösen súlyos problémának érezzük a sok éve kezeletlen kóborló kutya 
jelenséget, különös tekintettel az általuk okozott balesetekre, a tulajdonosok 
felelősségére. (A napokban történt véres támadás elkövetője nem először ve-
szélyeztetett másokat!) Régóta nyitott dosszié, legyen-e szigorú házirenddel 
működő kutyafuttató, aminek hiányára hivatkozva engednek szabadon fut-
kározni kutyákat a gazdik. Beszéljük meg!
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Nagymaros
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: MIN-
DEN HÓNAP VÉGE

Anyakönyvi hírek

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 • marosvet@gmail.com

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Nagymaros, Radnóti M. u.  1.

06-20/468-2846

Gyászjelentés
Fájó szívvel tudat-
juk, hogy JUNG 
KÁROLY (Kutyi), 
a környéken egykor 
igen népszerű "Ho-
rák zenekar" hawaii 
gitárosa, életének 
92. évében 2020. áp-
rilis 13-án (húsvét 
hétfőn) eltávozott 
az élők sorából.  

A tragikus em-
lékű "Málenkíj ro-

botot" is megjárt Karcsi bácsinak vidámságát, 
humorát, ember- és családszeretetét megőrizve, 
a Teremtő akaratát elfogadva és megnyugodva 
búcsúzunk tőle.

 A Római Katolikus Egyház szertartása sze-
rinti temetést a világjárvány miatt egy későbbi 
időpontra halasztjuk. A végső búcsúról a gyá-
szoló barátokat, ismerősöket időben értesíteni 
fogjuk.

Jung-Nieberl család

Születés nem volt.

Házasságot kötöttek: Varga Máté és Zeit Ad-
rienn, Dr. Dévényi Márton és Fodor Kriszti-
na.

Elhaláloztak: Varga Zsolt Mátyás (1948), 
Jung Károly (1928), Juhász Mihályné sz. 
Márton Margit (1937).
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 Börzsönyoptika - Király u. 6. Börzsönyoptika - Király u. 6. 

Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző 
arany-, ezüst horgolófonalakkal. A Piroska fonal újra 
kapható fehér és ekrü színben. Kézimunka kapható!

Kötfonalak katalógusból rendelhetk! 

Tel.: Tel.: 06-30/916-088906-30/916-0889

Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús 
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvosoptikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos

®

Szőnyegtisztítás és 
INGYENESINGYENES házhozszállítás

Matracok, ágyak, ágykeretek, 
paplanok, párnák

Ruha-, bőr-, szőrme  sz  tás és  festés, 
ékszerjavítás és készítés! 

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

Web: www.karsan.hu

új termékei kaphatók!A

KARSÁN  EXKLUZÍV 
LAKBERENDEZÉSI 

ÜZLET 
Nagymaros, Váci u. 18.

24 éve a lakosság 

24 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 

Gyermek ágynem garnitúrák Gyermek ágynem garnitúrák 
és huzatok kaphatók!és huzatok kaphatók!

TISZTELT VÁSÁRLÓK!TISZTELT VÁSÁRLÓK!
Az optikában a nyitva tartás egyelőre a következő:Az optikában a nyitva tartás egyelőre a következő:

keddtől péntekig 10-12-ig és 14-16 óráig.keddtől péntekig 10-12-ig és 14-16 óráig.

LÁTÁS VIZSGÁLAT 16ÁN, LÁTÁS VIZSGÁLAT 16ÁN, 
SZOMBATON 1012 ÓRÁIG.SZOMBATON 1012 ÓRÁIG.

A vizsgálat továbbra is A vizsgálat továbbra is ORVOSIORVOSI és  és INGYENES!INGYENES!

A vírus miatt az üzletben mindig csak egy személyA vírus miatt az üzletben mindig csak egy személy
 tartózkodhat, kesztyű és maszk használata kötelező.  tartózkodhat, kesztyű és maszk használata kötelező. 

Az üzletben folyamatos a fertőtlenítés.Az üzletben folyamatos a fertőtlenítés.
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