VERŐCEI TÜKÖR

XXX. évfolyam 04. szám 2020. április

A község lapja 		

Ingyenes

Tisztelt olvasóink! A járványhelyzetre tekintettel a Verőcei Tükör áprilisi számát korábban, módosított kiadásban, ingyenesen jelentettük meg. Mivel naponta, sőt óráról órára jelennek meg új információk, mi arra vállalkozhattunk, hogy a lapzártánkig (március 17.) rendelkezésre álló híreket, tudnivalókat foglaljuk össze. Kérjük, figyelmesen olvassák végig a következő oldalakat. A további aktuális
hírekért keressék Verőce hivatalos Facebook-oldalát, amely folyamatosan frissül.

Gondoskodó, segítségkérő vonal (hétköznapokon 8-16 óráig,
segítünk a bevásárlásban és
egyéb problémák megoldásában):
06 20 622 7656
Orvosi tanácsadás felnőtteket
érintő kérdésekben:
06 70 945 4881
Háziorvosi rendelő:
06 27 375 448
www.cserni.hu
Ügyeleti telefonszám:
104
Gyerekorvos:
06 27 350 018
Területi védőnők:
06 27 350 018,
06 70 378 8739
Verőcei rendőrőrs:
06 27 375 565

Ételrendelés:
Sport Pizzéria
Menü, információk:
www.facebook.com/Sportpizzeria
www.sportpizzeria.hu
Előrendelés/Házhozszállítás:
06 27 306 164, 06 70 945 4802
Vác és Vidéke Vendéglátó Kft.
(850 Ft / étel)
Elérhetőségek: rendeles@vacesvideke.hu
Menü, információk: www.vacesvideke.hu
Verőcei konyha: 06 30 451 1821
Szokolyai konyha: 06 20 996 7004
Fehér Hattyú Fogadó
Menü, információk: www.facebook.com/
Feherhattyufogado
Ételrendelés: 06 27 350 057
Barna-party Vendéglő
Menü, információk: www.barnaparty.hu
Ételrendelés: 06 70 433 4703
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Nincs ok pánikra! De
csak akkor kerülhetjük el
a súlyos járványt, ha minimálisra
csökkentünk
minden személyes találkozást! Mindenki maradjon otthon! – mondta lapunknak Dr. Cserni István, aki az alábbiakra hívja fel mindenki figyelmét.

Betartandó
általános
óvintézkedések
Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében
az alábbi óvintézkedések betartása szükséges:

1. Mosson kezet rendszere-

sen és alaposan, legalább
20 másodpercig szappannal
és folyóvízzel, vagy tisztítsa
meg kezét alkoholos kézfertőtlenítővel

- hazaérkezés után
- ételkészítés előtt és közben
- étkezés előtt
- WC használatot követően
- tüsszentés, köhögés, orrfújás
után
- beteggel érintkezés előtt és
után
állatokkal
vagy
állatok
ürülékével való érintkezés után.

2. Szemhez, szájhoz, archoz

ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően!·

3. Szellőztessen
sen!

rendszere-

4. Otthonában

tisztítsa
a
gyakran megérintett felületeket
rutinszerűen
(például: asztalok, ajtókilincsek,
villanykapcsolók,
fogantyúk, íróasztalok, WCk, csapok, mosogatók és
mobiltelefonok)!

5. A gyermekek által használt

játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt.

6. Kerülje a tömeget, zárt légterű helyiségeket! Lehetőség
szerint maradjon otthon!

tegekkel, aki köhög, tüs�szög, lázas – legyen bármilyen okból a betegsége
(influenza, bakteriális fertőzés, egyéb)!
12.
Köhögéskor,
tüs�szentéskor
használjon
papírzsebkendőt, amit használat után azonnal dobjon el!
Amennyiben erre nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön, illetve tüsszentsen, hanem a behajlított kar könyökhajlatába
13. Amennyiben Ön beteg,
tartson távolságot másoktól!
- tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől
- lehetőleg használjon külön
WC-t és mosdót

7. Kerülje a csoportos sport- - használjon külön étkészletet
foglalkozásokat és az edzőtermeket

- használjon külön törülközőt

8. Ha mindenképpen szüksé- - ne menjen az orvosi rendelőges a találkozás, tegye ezt
szabad téren, kiscsoportban
(maximum 5 fő), minimum 1
méter távolságot tartva!

be, hívja fel kezelőorvosát!
- ne menjen közösségbe!
- ne menjen dolgozni.

9. Tartózkodjon minden üd- 14.ha légzőszervi tünetei vanvözlési szokástól! (Kézfogás, ölelés, puszi)

10. Lehetőség szerint tartson

legalább 2 méter távolságot, ha például sorban kell
várakoznia!

11. Kerülje az érintkezést be-

nak (köhögés, tüsszentés) akkor használjon maszkot, ezzel
védje a környezetében lévőket!
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Általános tanácsok
az idősekkel
kapcsolatban

Néhány jó tanács, hogy szülei
és nagyszülei is egészségesek
maradhassanak. Ha Ön beteg,
semmiképp ne találkozzon
velük! 60 év felettiek, illetve
a krónikus betegségben szenvedők (szívbetegek, cukorbetegek, tüdőbetegek, rákos
megbetegedésben szenvedők
stb.) lehetőség szerint maradjanak otthon! Boltba se menjenek!
1. Magyarázza el nekik, hogyan tudnak védekezni a
megbetegedés ellen!
2. Látogassa őket ritkábban,
helyette inkább telefonáljon, interneten beszéljen
velük!
3. Ne használjanak közös háztartási eszközöket!
4. Tisztítsák és fertőtlenítsék a gyakran érintett felületeket és tárgyakat!
5. Segítsen nekik a bevásárlásban, szerezze be számukra a szükséges háztartási termékeket! Ebben az
esetben ritkábban kell kimozdulniuk, forgalmas és
zsúfolt helyekre menniük.
6. Tudja meg, hogy milyen
gyógyszereket szednek szerettei, és orvosuk segítségével szerezze be azokat!
7. Az idősebbek ritkábban
követik az online médiákat. Mutassa meg nekik,
nyomtassa ki a hivatalos
tájékoztatókat!
8. Amennyiben szerette egy
szociális
intézményben
vagy idősek otthonában lakik, kísérje figyelemmel az
ottani helyzetet! Telefonon
vagy e-mailben tartson kapcsolatot a gondozókkal és a
hozzátartozójukkal is.
9. Az emberi szervezet védekezőképességének erősítése
A szervezet védekezőképessé-

ge, így a fertőzésekkel szembeni ellenálló-képesség függ
az immunrendszer működésétől, a szervezet általános állapotától. Vírusjárvány idején
különösen fontos a figyelni és
mindent megtenni azért, hogy
az immunrendszerünk megfelelően működjön, és fel tudja
venni a harcot a kórokozókkal.
A szervezet ellenálló-képességének erősítéséhez az alábbiakat teheti:

Rendszeres fizikai
aktivitás

- Lehetőség szerint mozogjon
egy kicsit óránként, sétáljon
a házban vagy a kertben. Ha
valaki nehezen mozog, ülve is
átmozgathatja lábait, végezhet
pl. karkörzéseket. DE! Tartózkodjunk minden zárt helyen
történő, fizikai kontaktussal
járó sporttevékenységtől! Lehetőség szerint kerüljük az edzőtermeket!

Szabad levegőn
tartózkodás,
szellőztetés

Próbáljon meg minden nap
egy kis időt a szabadlevegőn
tölteni. Lehetőleg erkélyen, teraszon, kertben.
- Ha az utcán sétál, ne álljon
meg beszélgetni senkivel!
- Ha nincs kert, erkély stb.,
szellőztessen gyakran! A szellőztetés nem csak szervezetünket frissíti fel, de a szoba
levegőjében esetlegesen összegyűlt kórokozók távozását is
elősegíti.

Gyermekeinkkel a járvány
ideje alatt kerüljük a játszóterek használatát! A játszótéri
eszközök folyamatos fertőtlenítése megoldhatatlan, a koronavírus 4-6 napig is képes fém és
műanyag felületeken életben
maradni, így fertőzést okozni.

Kiegyensúlyozott
táplálkozás

- Lehetőség szerint egyen minél több gyümölcsöt, zöldséget.
- Nagyon fontos a napi 2-2,5
l folyadék bevitele is!

Vitaminok,
ásványi anyagok,
nyomelemek

- Tavasz elején a szervezet vitamin raktárai gyakran kimerülnek. A raktárak kimerülését
gyorsítják a krónikus betegségek, a mozgáskorlátozottság,
a helytelen táplálkozás. Ezért
fontos, hogy pótoljuk a vitaminokat, ásványi anyagokat (főleg D-vitamin, C-vitamin pótlása szükséges).

Az
alkoholfogyasztás
és dohányzás
kerülése

- Az alkoholfogyasztás és
dohányzás jelentősen rontja a
szervezet ellenálló képességét,
károsítja az immunrendszert.
- Fertőzéses, járványos időszakban az alkohol fogyasztásának és a dohányzásnak (pas�szívnak is) kerülése különösen
fontos.
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Helyi intézkedések
- A Művelődési Házban
minden program leállt.
- Az Idősek klubja bezárt.
- Az iskola, óvoda bezárt.
- Kérjük az egyházakat,
hogy a hétközi szentmisét,
istentiszteletet NE tartsák
meg! A hétvégi közös imádság legyen rövid és legyen
a szabadban megtartva! Az
ülőhelyek között legalább 1 m
távolságot tartsunk!
- Az idősek, krónikus betegek maradjanak otthon!
Az idősek otthoni ellátásában
az önkormányzat minden segítséget megad!
- Lehetőség szerint mindenki maradjon otthon – a
találkozások számának minimálisra csökkentése az
egyetlen módszer a vírus
terjedésének a lassítására,
megállítására!
- A boltokban, főként a kisebb légterű helyiségekben
egyszerre csak 1-2 ember
tartózkodjon, a pénztáraknál
is tartsuk meg az 1-2 m-es
távolságot! Várakozzunk az
utcán, szabad levegőn, egymástól kellő távolságban (minimum 1-2 m)
- A Dunakanyar Gyógyszertárban is egyszerre csak 2 vásárló tartózkodhat!

Az orvosi rendelésről

A rendelőt felszereljük légfertőtlenítőkkel, amelyek folyamatosan működnek, de:
Amennyiben az alábbiakból
valamelyik igaz:
- LÁZAS vagy HŐEMELKEDÉSE VAN
- KÖHÖG és/vagy FÁJ A TORKA
- NEHEZÍTETT A LÉGZÉSE
- KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODOTT az elmúlt 14 napban
- KORONAVÍRUSSAL FERTŐZÖTT SZEMÉLLYEL TALÁLKOZOTT az elmúlt 14 napban
TILOS belépnie a rendelőbe!
Telefonon hívja háziorvosát!
Csak abban az esetben keresse fel a rendelőt, ha az halaszthatatlan, és a problémája távkonzultáció keretében
nem megoldható! Használja
az Erodium rendszer e-rendelés modulját! (www.erodium.
hu)
Háziorvosi rendelésre CSAK
foglalt időpontra jöjjön! Ha
nincsen Erodium kártyája,
telefonon kérjen időpontot!
Erodium kártyával be tud jelentkezni a www.erodium.hu
oldalon. Időpontfoglaláshoz
TAJ kártya + Erodium kártya
szükséges.
Bejelentkezés
telefonon:
06-1-44-505-66
(automata
telefonközpont: 0-24). Időpontfoglaláshoz TAJ kártya +
Erodium kártya szükséges.

Jogosítványt nem kell
hosszabbítani, a veszélyhelyzet ideje alatt nem jár le!
Gyógyszer-támogatási javaslatot nem kell meghos�szabbítani, a veszélyhelyzet
ideje alatt nem jár le a javaslat érvényessége!
A népegészségügyi szűrések a veszélyhelyzet alatt
szünetelnek!
A nem sürgős műtétek (pl.
szürkehályog műtét) a veszélyhelyzet alatt elmaradnak!
A Dunakanyar Praxisközösség a veszélyhelyzet alatt
minden foglalkozást leállít!

Kérdése van?
Amennyiben kérdés merül fel
Önben, az alábbi elérhetőségeken kaphat központi tájékoztatást:
•
telefonszám: 06/ 80
277 455 és 06/ 80 277 456
•
e m a i l c í m :
koronavirus@bm.gov.hu
•
honlap:
https://
koronavirus.gov.hu/
•
facebook
oldal
és
messenger:
https://www.
facebook.com/koronavirus.
gov.hu/
Dr. Cserni István

VERŐCEI TÜKÖR
Tisztelt Verőceiek! Utcaképviselőket keresünk az önkéntes gondoskodás hálózatába.
A járványügyi veszélyhelyzet
kialakulása miatt szeretnénk
erősebbé tenni a gondoskodás
hálózatát. Ezért várjuk minden
utcából azoknak az egészséges
fiatal és/vagy középkorú lakosoknak a jelentkezését, akikre
számíthatunk a helyi segítségnyújtásban, az utca tájékoztatásában szórólapokon, a problémák jelzésében.

Jelentkezni: +36 70 459
42-12 es telefonszámon vagy
e-mailen
a
greffkata68@
gmail.com
címen
lehet.
Bicajos futár hálózatot, önkéntes segítőcsapatot is alakítanánk. Várjuk a fiatalok,
14 év felettiek jelentkezését!
Segítsetek a bevásárlásokban,
hogy ne az idős embereknek
kelljen a boltokban sorban állniuk. Vállaljátok fel a bicajos
szolgálatot! Mi rögzítjük a te-
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lefonon beérkező jelzéseket,
kéréseket, és továbbítjuk a futároknak. A szolgáltatás központja a művelődési házban
lesz, ide fogadjuk a telefonon
beérkező kéréseket, és itt készítjük el az önkéntes munka
beosztását is. Fogjunk össze!
Közösen könnyebb átvészelni
minden bajt!
Jelentkezni: +36 70 459
42-12 es telefonszámon vagy
e-mailen a greffkata68@gmail.
com címen lehet.

Az új koronavírus miatt különleges helyzetben került a világ, Magyarország és ezáltal Verőce is – kezdte március 16-án a Facebookon megjelent tájékoztatóját Grauszmann György
polgármester. Videóüzenetében elmondta: a betegséget megállítani nem tudjuk, de szigorú
intézkedésekkel csökkenteni lehet vagy meg lehet előzni a megbetegedéseket Verőcén. Közölte továbbá:
- a polgármesteri hivatal ügyfélfogadása szünetel, a pénzkifizetéseket előre meghirdetett
időben teljesítik. Aki ezen a napon nem veszi át, postai úton kapja meg
- a művelődési ház állandó programjait és előre meghirdetett rendezvényeit bizonytalan
ideig lemondták és a könyvtárat is bezárták
- az Idősek Klubjának nappali ellátása szünetel, a házi segítségnyújtás tovább folytatódik
- a rendőrséggel és a polgárőrséggel a kapcsolat folyamatos
- vasárnaptól nem tartanak nyilvános szentmisét Magyarországon, a templomokban a
papok maguk miséznek, a hívek otthonról kapcsolódhatnak be a szertartásokba. A közszolgálati televízió sűrűbben közvetít szentmiséket
- a polgármester egyeztetett a legtöbb élelmiszerüzlet tulajdonosával, nincs áruhiány, folyamatos az ellátás, de előfordulhat, hogy rövid időre elfogy néhány termék. Ebben az esetben az ígéretek szerint másnapra feltöltik a polcokat. Egyedül fertőtlenítő szerből van hiány
- a gyógyszertár és a pékség már bevezetett korlátozásokat arra vonatkozóan, hányan tartózkodhatnak az üzletben. Hasonló szigorítások a későbbiekben még várhatóak, kicsit több
időt kell szánni a vásárlásra
Mostantól sok minden más lesz, mint ahogy azt az elmúlt időben megszoktuk – folytatta
Grauszmann György, hozzátéve: a közösségi érdekeket a saját érdekeink elé kell helyezni.
„Pánikra nincs okunk, de össze kell fognunk. Ez egy nehéz időszak, ilyenkor emberként is
vizsgázunk. Óvjuk a veszélyeztetett korosztályt, szüleinket, nagyszüleinket. A nyugdíjasok
lehetőség szerint ne menjenek közösségbe, segítsünk nekik a bevásárlásban. Jelenleg szervezés alatt van egy önkéntes csoport, akik segítik majd az idősek bevásárlását."
Greff Katalin alpolgármester lapunknak elmondta továbbá: a közterületeken elhelyezett
játszóeszközök, sporteszközök használata a vírusveszély miatt tilos. Fertőtlenítésük nem
megoldható, ezért kéri, mindenki kerülje el ezt a veszélyforrást.
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A járványügyi helyzetre való tekintettel a Verőcei Polgármesteri
Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel. Anyakönyvi ügyekben - telefonon előre egyeztetett időpontban - rendelkezésre állnak
a kollégák. Kérjük, keresse a hivatalt a 27/350-033 telefonszámon
vagy a polghiv@veroce.hu elektronikus címen. Megértésüket a hivatal dolgozói nevében is köszönöm! Oroszi Beáta jegyző

A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel változik a verőcei gyermekorvosi rendelő
betegellátási rendje. Kérjük,
folyamatosan figyeljék az információkat, melyeket igyekszünk szükség esetén minél
gyorsabban közölni. A rendelési idő is változni fog, melyet
a későbbiekben teszünk közzé az interneten.
A tanácsadáson a kötelező
védőoltásokat csecsemők esetében nem halasztjuk, a kisdedek (1-3 év) kötelező oltásait összevonjuk. A választható
oltások közül az alapimmunizálást célzók (első adagok)
szintén beadása kerülnek
(különösen csecsemőkorban
a meningococcus elleniek). A
tanácsadás időpontja élesen
el fog különülni a betegellátás
időpontjaitól.
A gyógyszerfelírási rend

Tisztelt Gazdik! Az alábbiakat az önök és mindannyiunk
egészsége miatt írjuk, és kérjük. A koronavírus vészhelyzet miatt – határozatlan ideig
– csak időpontfoglalás alapján
dolgozunk. Kérjük, ezen a szá-

központilag változott, a gyermekek számára felírt vényköteles
szerek
kiváltásához ezentúl nincs szükség a
felírási igazolásra (recept).
A gyermek TAJ számának
bemondásával és a kiváltó
személyazonosságának
igazolásával
kiválthatóak
a gyógyszerek, tápszerek.
A mostanában lejáratos szakorvosi javaslatok további 90
napra érvényben maradnak.
Mindezek alapján csecsemőtápszerek,
rendszeresen
szedett gyógyszerek stb. felírásához nem szükséges személyes találkozó, ezek e-mailen keresztül (gyermekorvos@
veroce.hu) igényelhetők!
Lehetőség
szerint,
amit
csak
lehet,
távsegítséggel
kell közösen megoldanunk,
ezért receptírásért, javaslatért, táppénzes igazolásért,

mon keressenek: +36 30/4114315. Kérjük, egy állattal csak
egy kísérő érkezzen, a váróban
csak egy ember várakozzon.
Ha ön lázas, köhög-tüsszög,
vagy külföldön járt, akkor
egészséges családtagját, isme-

halasztható státuszvizsgálatokért biztosan nem kell és
nem is szabad majd a rendelőbe jönniük. A szülő gyermeke miatt táppénzre továbbra is kizárólag a gyermek
betegsége esetén vehető fel.
Országos irányelveket és helyi
sajátságokat figyelembe véve
döntünk majd a betegellátás
módjáról, ami a járványügyi
helyzet függvényében bármikor változhat.
Célunk a várótermi zsúfoltság elkerülése és az orvos-beteg találkozások számának
optimalizálása. A rendelőt
csak halaszthatatlan esetben
keressék fel, bizonytalanság
esetén előzetesen telefonon
(rendelési időben 27/350018) vagy e-mailben (gyermekorvos@veroce.hu) konzultáljunk.
Dr. Gál Katalin,
Dr. Hajnal Katalin

rősét bízza meg állatának behozatalával. Köszöntjük megértésüket!
Dr. Keresztes Zsolt és Dr. Simon Péter
Állatorvosi rendelő (Verőce,
Árpád út 54.):
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Az Idősek Klubja vezetője tájékoztatja a klubtagokat, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a nappali ellátás szünetel a klubhelyiségben, a házi gondozás
és az étkeztetés azonban továbbra is zavartalanul működik, természetesen körültekintően, védőeszközök segítségével.
A klubtagok részére az ebédet az otthonaikba szállítjuk.
A faluban élő idősek számára is rendelkezésre állunk, akiknek szükségük van
például bevásárlásra, gyógyszerkiváltásra, postai ügyintésre vagy életvitelük egyéb
területén segítségre, kérjük, hívják a 06 27 350 290 vagy a 06 20 278 99 65-ös telefonszámot. Kérem az idős lakosságot, vegyék nagyon komolyan a jelen helyzetet,
s lehetőleg ne menjenek sehova, tartózkodjanak otthon, és legyenek sokat a friss
levegőn. Az idősek a leginkább veszélyeztettek a most kialakulóban lévő járványban, vigyázzunk rájuk!
Bethlen Sára

A
képviselő-testület
márciusi ülésén elfogadta
a verőcei Idősek Klubja
vezetőjének 2019. évi
beszámolóját.
Bethlen
Sára rámutatott: a népesség
korösszetételét
továbbra is az öregedési
folyamat jellemzi, a száz
felnőtt korúra jutó időskorúak száma 34-re nőtt.
Verőce népességének a
28,51%-a 65 év feletti.
A verőcei Idősek Klubjában
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás keretében
valósul meg az időskorúak ellátása, valamint az intézményhez kapcsolódik a szociális étkeztetés (helyben fogyasztás,
házhoz szállítás és elvitel),
házi segítségnyújtás (személyi
gondozás és szociális segítés),
helyet adunk a gyermekjóléti
szolgálatnak (a gesztortelepülés Nagymaros) és felnőtt családgondozásnak (a gesztortelepülés Nagymaros). A klub alapesetben hétfőtől péntekig 7-15
óráig van nyitva, az intézményben összesen öt fő dolgozik.
Az Idősek Klubjában csak
az étkeztetésért kell térítési
díjat fizetni, ennek összegét
a képviselő-testület határoz-

za meg minden évben, a többi
szolgáltatás ingyenes. A klubban nap mint nap történik
valami, sokat beszélgetnek a
beérkezők. A tagok többnyire
egyedül élnek, a beszélgetések
hozzá járulnak a lelki egészség
megőrzéséhez.
Megtartjuk az állami és egyházi ünnepeket, az iskolások
és óvodások emelik ezeknek
a fényét. Minden kedden irodalmi délelőtt van, ez nagyon
népszerű, köszönet Pakuts Tamásné Icának. Szerdánként a
Praxisközösség keretei között
gyógytornász segít a megfelelő
tornagyakorlatok betanulásában. Közösen megünnepeljük
havonta a névnapokat, s méltón megünnepeljük tagjaink
kerek születésnapját. Naponta
van vérnyomásmérés, esetenként vércukormérés, a szükséges orvosságokat felíratjuk és
kiváltjuk. Szükség esetén elkísérjük az időseket az orvoshoz,
megszervezzük a szakrendeléshez való hozzájutásukat is.
Arra törekszünk, hogy vidám,
nyugodt, jó hangulatú napokat töltsenek el a klubban az
időseink.
A házi segítségnyújtás keretében a gondozók otthonuk-

ban látják el azokat a koruk
vagy egészségi állapotuk miatt
rászorulókat, akik önmaguk
ellátását segítség nélkül nem
tudják megoldani. 2016 óta a
házi gondozáson belül személyi
gondozást és szociális segítést
láthatnak el a gondozónők.
Bethlen Sára beszámolójában hangsúlyozta: minden
klubtag és házi gondozott
életkörülménye fontos a gondozók számára. Figyelemmel
kísérik mindennapi életüket,
igyekeznek segíteni egészségügyi és pszichés problémáikon, mindent megtesznek annak érdekében, hogy nyugalomban, békességben teljenek
a gondozottak napjai. Hozzátette: a legnagyobb segítséget
a mentális gondozás jelenti, a
beszélgetések, a közös programok.
Fontos cél, hogy az idős emberek megőrizzék testi-lelki
jólétüket, s minél később kerüljenek be bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézménybe. A házi gondozottak
esetében is az a legfontosabb
célkitűzés, hogy minél tovább
maradhassanak saját otthonukban, és az életminőségük
megfelelő legyen.
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A Magyar Nemzeti Múzeumban
sajtótájékoztatón
mutatták be a római kori
limes magyarországi szakaszán tervezett fejlesztéseket. Grauszmann György,
Verőce polgármestere az új
verőcei látogatóközpontról
is beszélt.
A Duna partján álló egykori
őrtorony nemcsak védelmi funkciót töltött be, hanem a hadsereg
átkelését, vízi járművek kikötését is szolgálta. Grauszmann
György a sajtótájékoztatón elmondta: a falu határában található torony és hídfőállás a római
katonai építészet és határvédelmi stratégia több mint 400 éven
keresztül működő kiemelkedő

emléke.
Hangsúlyozta: a 415 kilométer hosszú dunai
limes szakaszban
világörökségi várományos helyszín a
verőcei kikötőerőd.
Verőce egy pályázaton 219 millió
forint támogatást
kapott, amelyet a
hídfőállás és környezete turisztikai célú fejlesztésére és hasznosítására fordítanak.
A polgármester arról tájékoztatott, hogy kétszintes látogatóközpontot hoznak létre, amelyben a késő római határvédelem,
a római kori hajózás és vízhasználat témáját mutatják be inter-

aktív módon, emellett egy római
tematikus játszóteret és tanösvényt is kialakítanak.
Jelenleg a tervezés munkálatai folynak, hamarosan kiírják a
megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárásokat. A kivitelezési
munkákat várhatóan a nyári időszakban kezdik, a tervezett befejezési dátum 2022 februárja.

Fotók: Révuti Norbert
Koszorúkat helyeztek el településünk vezetői az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére a temetőkertbeli honvédsírnál és a református templomkertben Csuthy Zsigmond emléktáblájánál. A rendkívüli járványhelyzet miatt maradt el a faluközösség ünnepe, azonban az iskolában, az osztályközösségekben a gyerekek megemlékeztek a szabadságharcról.
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A Nyugdíjas klub tagjai a nőnapi ünnepségen mondtak köszönetet Kecskeméti Évának és Sátori Bélának sokéves, lelkes szervezői és rendezői tevékenységükért, közösségépítő áldozatos munkájukért. A Sátori család elköltözik Verőcéről, de a kapcsolatunk nem szakad meg velük, reméljük, gyakran látogatnak
majd vissza hozzánk. A falukarácsonyi ünnepségen, december 19-én az önkormányzat az egész faluközösség nevében köszönti majd őket. Kedves Éva és Béla! Köszönünk szépen mindent. Ide tartoztok, szeretettel
várunk benneteket haza!
Grauszmann György polgármester
Greff Katalin alpolgármester

Takarítsuk ki együtt! jeligével hirdette meg akciónapját március elején civilek
számára a Verőcéért Alapítvány. Köszönet a résztvevőknek!
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A
képviselő-testület
március 12-i ülésén az
alábbi döntések születtek.
Az önkormányzat a helyi
önszerveződő
közösségek
számára minden évben pénzügyi támogatást nyújt a benyújtott kérelmek alapján. Az
idén rendelkezésre álló keret
3,5 millió forint. A testület
az alábbiak szerint döntött a
2020-as támogatásokról.
Verőcéért
Alapítvány:
250 000 Ft
Verőcéért Alapítvány - Verőcei Nyugdíjasok Klubja:
350 000 Ft
Verőcéét
AlapítványCantus-Beatus
Kórus:
200 000 Ft
Verőcéért
Alapítvány
Helytörténeti Kör: 200 000 Ft
Verőcéért
Alapítvány
Verőcei Borbarátok Köre:
150 000 Ft
Verőcéért Alapítvány - Verőcei Csattogók Néptáncegyüttes: 100 000 Ft
Védelem 2007 - Verőce
Polgárőrség
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület:
300 000 Ft
Verőce SE: 500 000 Ft
Verőcéért Alapítvány- Őszikék tánccsoport: 60 000 Ft
Futapest Klub: 40 000 Ft
Nyitott Kapu Egyesület:
50 000 Ft
Verőcei Ifjúsági Diák Sportegyesület: 800 000 Ft
Verőcei Óvodáért Alapítvány: 250 000 Ft
Verőcei Gyermekekért Alapítvány: 250 000 Ft.
*
A képviselő-testület 2018ban fogadta el a Helyi Építési
Szabályzatot, melyet az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján, továbbá

a Limes-program megvalósítása érdekében módosítani
szükséges. A munka elvégzésére a polgármester felkérte
R. Takács Eszter vezető városépítőt, akinek árajánlatát
770.000 forint plusz áfa értékben a testület elfogadta.
*
A testület úgy döntött, telekalakítást hajt végre a bölcsőde alatti területen, illetve a
nemrég megvásárolt Garam
u. 10. szám alatti ingatlanon
annak érdekében, hogy a hamarosan átadásra kerülő új
bölcsőde udvara nagyobbá
váljon.
*
A képviselő-testület megerősítette szándékát, hogy
indul a Magyar Falu Program
keretében az „Orvosi rendelők fejlesztése” tárgyú pályázaton, melynek segítségével a
rendelő tetőterét kívánja kialakítani, beépíteni.
*
A testület elfogadta az Idősek Klubja vezetőjének beszámolóját a 2019-es évről.
Az Idősek Klubja működéséről lapunk 7. oldalán olvashatnak bővebben.
*
Verőce önkormányzata és a
Verőcei Református Egyházközség között 2004-ben született megállapodás a nevelési és oktatási feladatok ellátására. Az alapmegállapodást
több alkalommal módosították, ám a változtatások eddig
nem lettek egységes szerkezetbe foglalva. Emiatt a testület indokoltnak látta egy
új, egységes szerkezetű, a
jelenlegi vezetésnek megfelelő megállapodás megkötését,
amely a jogszabályváltozásokon és a gyakorlati tapaszta-

laton is alapul. A testület az
új megállapodást elküldte a
presbitériumnak elfogadásra.
*
A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében az 5000 fő
alatti állandó lakosságszámú
önkormányzatok számára az
önkormányzatok kizárólagos
tulajdonában lévő utak, hidak fejlesztésének támogatására. A testület sürgősséggel
úgy döntött, hogy indul a pályázaton. Szintén pályázatot
írtak ki járdaépítésre, felújításra, ezen is indul az önkormányzat.
*
A
dunakeszi
székhelyű
Forrás-Trend Kft. egy pályázati lehetőségre hívta fel az
önkormányzat figyelmét. Az
Európai Unió által kiírt pályázat célja, hogy elősegítse
a közösségi élettereken az ingyenes Wi-Fi elérhetőséget.
A Forrás-Trend Kft. vállalta a pályázat előkészítésével
kapcsolatos összes munkát,
s hogy megírja a pályázatot.
A kft. a munkáját sikerdíj
fejében végzi, amely az elnyert vissza nem térítendő
támogatás 5%-a. A pályázat
sikertelensége esetén az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nem keletkezik.
Sikeres pályázat esetén Verőce főbb terein, közterületein
lenne elérhető nyílt WiFi szolgáltatás.
*
A képviselő-testület újra
eredménytelennek
nyilvánította, és újra kiírta a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázatát.

VERŐCEI TÜKÖR
Dénes
György
Pro
Architectura-díjas
építész,
Verőce Szentendrén élő főépítésze keze nyomát a családi házak mellett országszerte több fontos közintézmény viseli, Verőcén például
a jelenleg épülő bölcsőde.
– Hogyan került Verőcére?
– Korábban – három éven át – Budakeszin dolgoztam mint főépítész,
de mivel számomra ott hiányzott
a kellő szakmaiság, elköszöntem.
Verőcére egymástól függetlenül két
helyről is ajánlottak, a második
esetnél jutottam arra, hogy ha már
a Jóisten is úgy akarja, leülök beszélgetni a polgármester úrral. Így is
történt, végül a személyes szimpátia
miatt is döntöttem Verőce mellett.
– Egyéb kötődése volt előzőleg a
településsel?
– Közvetlen kötődésem nem volt,
leszámítva, hogy rajongok a Dunáért, illetve főépítész ismeretségeim
azért akadnak a Verőce környéki
településeken.
– Építész szemmel milyennek látja
Verőcét?
– Nagyon különbözik a többi településtől. Gondolom, egy laikus is
észreveszi, hogy Verőcén nincsenek
nagy sebek, a településszövet szinte eredeti állapotában megmaradt.
Sok épület őrzi az ősi verőcei hagyományt, hangulatot. Valamikor
egy nagyon pezsgő település volt, és
még ma is megvan az örökség, amit
meg kell őriznünk, illetve tovább
kell vinnünk. Nagyon jó adottságú
település, ritka kivétel, nem is tudom, van-e hasonló a környezetében.
– Mit szeretne megvalósítani?
– Főépítészi alapelvem az elvétel
és a hozzáadás kérdése. A legegyszerűbb, legolcsóbb, mégis látványos eredményt hozó lépés az elvétel, a rendezetlenség felszámolása.
Ezt követi csak minden komolyabb
beavatkozás, például egy közterület
komolyabb rendezése, vagy akár az
építés és a felújítás.
– Mi az, amit el kell venni?
– Az ottmaradt betontömböket,
vasdarabokat, a nem használt rek-

lámokat és egyéb maradványokat,
amik az idők során összegyűltek a
településen. Nagyon jó példa erre
a strand megvalósítása, amelynek
nagyon nagy része pont az elvételről
szólt azon kívül, hogy közben létrejött egy pihenési lehetőséget adó
támfalrendszer is. Az egész projekt
azzal indult, hogy készítettünk egy
látleletet, mi az, ami zavaró, de az
ember a hétköznapokban talán már
észre sem veszi. Ezeket összegyűjtve rengeteg értékes teret nyertünk.
A leltár nem pénz kérdése, egyszerűen végiggondolja az ember, mi
szükséges és mi nem, akár egy íróasztal vagy egy szerszámos doboz
rendberakásakor.
– Mi az, ami már az ön nevéhez
fűződik Verőcén?
– A most épülő bölcsődét én terveztem, és remélem, ezzel meg tudom mutatni, mi az én építészeti
ars poeticám, mi az a lépték és viselkedés, amit képviselek. A strand
inkább tájépítészeti kérdés volt, így
annak terveit egy ezzel foglalkozó
kolléga készítette. Mostanában vált
aktuálissá a polgármesteri hivatal
homlokzatának felújítása, amelyet
régi fotók alapján igyekszünk rekonstruálni. Annak idején sajnos
az összes tagozatát leverték, így az
épület mai arca, mondhatni, meglehetősen semmitmondó.
– Milyen Verőcét képzel el néhány
évtized múlva?
– Ha a hangulata ilyen marad,
mint most, az jó. Szeretném az apró
sebektől megtisztítani a települést –
itt elsősorban azokra a kerítésekre
és színezésekre gondolok, amelyek
zavaróak. Illetve nagyon sok olyan
teresedéssel rendelkezik Verőce,
amelyeket már kis beavatkozással is
újjá lehetne varázsolni, alkalmassá
téve őket a közösségi életre. Jó
volna az is, ha kordában lehetne
tartani a külterületi és üdülőövezeti
építkezéseket, hogy azok egyfajta
rend szerint történjenek, és ne alakuljanak ki kaotikus állapotok.
– Annak idején mi vonzotta a
szakmához?
– Bár már óvodásként építész
szerettem volna lenni, később annyi
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minden befolyásolt, hogy elmúlt a
lelkesedés, hiányzott az eltökéltség.
Azt éreztem, hogy nekem valahol
a humán és a reál tudományok
határvonalán kellene mozognom,
mert mindkét irány érdekelt. Az
építészettel való foglalkozás során
a művészettörténet, a történelem és
akár az irodalom is előkerül, ám ott
a műszaki oldal is erős, beleértve
a matematikai és a fizikai ismereteket, ezért számomra egy nagyon
izgalmas világ nyílt meg. Mindezek
mellett jól rajzoltam, így szinte adta
magát az építészet. Nincs még egy
szakma, amelyen belül mindezek
együtt ilyen erősen jelen volnának.
– Tervezi, hogy Verőcére költözik?
– Nem, Szentendrére nősültem, mára büszke szentendrei polgárként élem mindennapjaimat.
Ugyanakkor ez a tény nem zárja ki,
hogy egyre mélyebb szálakkal kötődjek Verőcéhez. A tapasztalat azt
mutatja, hogy külső szemmel talán
még erősebben rá tud az ember csodálkozni egy település szépségére,
felfejtve egyedi hangulatának titkát.
– Mit kell tudnunk Verőce Településképi Arculati Kézikönyvéről?
– Jelenleg kiegészítésre szorul,
de remélhetőleg hamarosan, még az
idén elkészül egy a jelenleginél sokkal részletesebb arculati kézikönyv,
amely jóval több értéket közvetít
majd a lakosság felé. Mindezt nem
rendeletként vagy törvényként kell
felfogni, hanem egy olyan kulturális
anyagként, amelyből lehet szemezgetni, tanulni, jó példákra bukkanni
arra vonatkozóan, hogy mit és hogyan érdemes Verőcére építeni. Szeretném, ha ezekről az alapvetésekről
beszélgethetnénk, jó volna, ha létrejönne egy kommunikációs híd a lakosság és a szakma között. A koronavírus-járvány elmúltával a főépítészi fogadóórák alkalmával természetesen mindenki rendelkezésére
állok, így lehetőség lesz a személyes
találkozásra, de addig is e-mailen is
elérhető vagyok, valamint telefonon
is tudunk beszélgetni. Arra buzdítok
mindenkit, hogy keressenek fel bátran, még a tervezés kezdeti szakaszában!
Révuti Norbert
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1920. június 4-én harangok zúgtak hazánkban. Párizs mellett, a
Trianon-palotában aláírták a nagy háborút lezáró békediktátumot.
100 éve történt, hogy a
győztes antant új határokkal,
katonai, földrajzi, gazdasági szempontok alapján átrajzolta a térképen a harmadára csökkentett Magyarország
területét. A lakosság érdekét
(család, anyanyelv, szülőföld,
otthon) nem vették figyelembe. Igazi béke helyett fegyverszünet volt ez „békeévekkel”,
hiszen a 2. világháború után
is az előző győztesek diktáltak
(1947. Párizs).
Mi emlékezünk, törekszünk
arra, hogy megismerjük a Trianonhoz vezető utat és következményeit. A művelődési ház
szervezésében február 9-én
Ablonczy Balázs történész (Trianon Kutatócsoport) előadása
újszerű és konkrét adatokkal
bővítette ismereteinket. Előadásának címe ez volt: Trianon - erőszak, gazdaság, menekültek.
Szólt a háborút megelőző
idők erőszakos cselekvéseiről,
a közrend bomlásáról, a vörös
és fehér terrorról, a gazdasági

élet problémáiról Trianon előtt
és után (vasút, természeti kincsek), vázolta a szociális problémákat, a menekültek helyzetét. Döbbenetes tény: több áldozata volt az országon belüli
eseményeknek, mint ahányan
a fronton elestek.
Néhány helytörténeti vonatkozású megjegyzés: Verőce lakóinak száma az 1. világháború idején 1957 fő volt, a háborús áldozat 49 fő. Emléküket
őrzi a falu.
A falu 1918-tól tele volt menekültekkel (sokan tovább
mentek, nem itt telepedtek
le.) Vasutasok érkeztek a Felvidékről csoportosan, akiknek

végleges otthona a Huszár-telepen lett Huszár Elemér képviselő kezdeményezésére (Kovács László és Dr. Kovács István írásai).
Az 1930-as években a revízió
gondolata európai és országos
szinten megjelent. Verőcén irredenta témájú színmű előadást tartottak, az elcsatolt területekről utcákat neveztek el,
például Losonci, Vág, Maros.
Van még tanulni, megismerni valónk e témakörben, ezért
ajánlom a művelődési ház későbbiekben tervezett programjaiból Popély Gyula felvidéki
történész professzor (az MTA
tagja) előadását, akinek kutatási területe a kisebbségek
helyzete Trianon után, a Regejáró klub vendégeként pedig
Legeza László és Horváth Sándor gondolatait: Trianon mérnök szemmel.
Fontos, hogy ezek által a jelenünket is jobban értsük.
„ A harcot, amelyet őseink vívtak
békévé oldja az emlékezés,
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
József Attila
Pakuts Tamásné
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A Római Birodalom
végnapjaiban a keresztény
vértanúk hősiessége megdöbbentette a kortársakat. „Ezek valóban hisznek a halál utáni életben!”
– mondták róluk.
Nem lehetett megfélemlíteni,
nem lehetett zsarolni őket. A
vértanúakták mind erről szólnak. Szent Lőrinc, Szent Ágnes,
Szent Cecília és a többiek inkább vállalták a halált, mint a
hittagadást.
A mi életünkben mennyire
van jelen a feltámadásba vetett
hitünk? Mennyire motivál bennünket az örök élet reménye,
amikor döntéseinkről, áldozatvállalásról, életmódváltásról van
szó?
Minden vasárnap és ünnepen
megvalljuk hitünknek ezt a tételét: „Hiszem a test feltámadását
és az örök életet”. De vajon tükrözi-e a magatartásunk, hogy
valóban hiszünk ebben, vagy
csak egy gyászélmény, egy közeli hozzátartozó vagy barát halála
döbbent meg egy pillanatra? A
temetési szertartások után bizony gyakran hamar visszazökkenünk a „rendes” kerékvágásba.
Sejtjük, hogy ez a hittétel elválaszthatatlan a legfontosabb
húsvéti üzenettől, Jézus Krisztus megváltó halálának és feltámadásának misztériumától,
amelyet minden eucharisztikus
ünneplésben próbálunk átélni.
Az Eucharisztia az örök élet kenyere. Jézus egyértelmű ígérete, hogy „aki ebből a kenyérből
eszik, örökké él”.
A feltámadásba vetett hitünknek és az örök élet reményének
nem csupán a földi életünk végén kellene hangsúlyt, szerepet kapnia, hanem úgy kellene
élnünk, mint a „világosság fiainak”, akik egész életvitelükkel
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ezt a meggyőződésüket tükrözik.
Ez jut kifejezésre
akkor, amikor valóban
önzetlenül
törődünk a szegényekkel,
amikor
megosztjuk javainkat a rászorulókkal,
amikor szerényebb
az asztalunk, mértéktartóbbak
vagyunk az anyagi javak birtoklásában.
Nem gyűjtünk földi kincseket, nem
nyaralókra, külföldi
utazásokra költjük
a pénzünket, hanem kincset gyűjtünk a mennyre.
Nagy titok ez, és valójában
naponta vizsgázunk. Kérjük
Jézus ígérete nyomán a Szentlelket, hogy a húsvéti ünneplésünk nyomán élő, eleven és személyes hitté váljon a feltámadásba vetett reményünk, a saját
feltámadásunkba vetett hitünk.
Ismét húsvétra készülünk. A
mostani körülményeink, a napi
élményeink között kell megtalálnunk a küldetésünket. Ez a küldetés lényegében mindig érinti a
feltámadás reménységét. Jézus
ezt adta feladatul: „Ti lesztek a
tanúim” (Ap. csel. 1,8). Az első
apostolok Jézus feltámadásáról
beszéltek, aminek ők tanúi voltak.
Mindaz, ami a jézusi tanítást
tükrözi az életünkben, egyben
a feltámadásról szóló bizonyságtétel. Az egymás iránti szeretet, a megbocsátás, az önzetlen
nagylelkűség, a szenvedőkkel,
bajbajutottakkal való törődés,
mind-mind jelzése annak, hogy
mi nem csupán ebben a látható világban gondolkodunk. A
jövőnket nem csupán évtizedekben, években tervezzük, hanem
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a mindennapi imáinkban az „Isten országának” eljövetelét kérjük. Ez a mi távlatunk.
Naponta megküzdjük a harcunkat. A halál utáni élet ismeretlen, a mostani megszokott
életünkről pedig azt gondoljuk,
hogy ismerjük. Pedig a mindennapi szép élményeink, mindaz,
ami „szív és öröm”, erről a még
ismeretlen jövőről szól. A jóság,
a szeretet, a véletlennek tűnő
találkozások, a teremtett világ
csodái mind-mind ízelítőt adnak
abból, amit Isten nekünk készít:
„Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem fölfogni nem
tudja …” (1.Kor. 2,9).
A Szűzanyával, a mennyország királynőjével együtt kérjük
a Szentlélek segítségét, hogy
meghalljuk Jézus tanítását,
megsejtsük az Úristen szeretetének ígéretét, és legyen bátorságunk nagylelkűen elengedni
az anyagi világ vonzását.
Lehessünk szabadok a hitben, ahogy Szent Pál apostolnál
olvassuk: „A remény nem csal
meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt a
szívünkben az Isten szeretete.”
Beer Miklós
(Rom. 5,5).
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A Verőcei Művelődési Házban a járványügyi veszélyhelyzet miatt határozatlan ideig minden program
és rendezvény elmarad. Március 16-tól a kisebb csoportban zajló foglalkozások megtartására sincs lehetőség. Megértésüket ezúton is köszönjük, amint változás történik, értesítjük önöket!
Greff Katalin művelődésszervező

A Zöld Híd Nonprofit Kft. 2020-ban is folytatja a tavaly bevezetett, házhoz menő rendszerű lomtalanítást. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente
egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 köbméter hulladékmennyiségig a lomtalanítási
szolgáltatás igénybevételére. A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében
idén is lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon
végzik a lomtalanítást.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem
szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. Verőcén a lomtalanítás igények leadásának időszaka: kizárólag május 1-től június 30-ig, a
lomtalanítás várható időpontja pedig: június 1-től július 31-ig.
Az igénybejelentés történhet:
• a zoldhid.hu weblapon található „Lomtalanítás” gombra kattintva, és az ott található elektronikus űrlap kitöltésével
• a honlapról letölthető formanyomtatvány segítségével, amelyet postai úton (2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. utca 69.) vagy a lomtalanitas@zoldhid.hu e-mail címre kell megküldeni (kizárólag a
megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra)
• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében.
A visszaigazolt dátumon és a megadott időpontban a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált
címen. A kollégák legfeljebb 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről. Amennyiben az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg a helyszínen, és ezért a lomtalanítás meghiúsul,
új időpont egyeztetése már nem lehetséges. A kérelmező az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, amelyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek.
A lomtalanításkor átadható hulladékok: bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.)
szétszerelt, mozgatható állapotban, egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem
férnek el a hagyományos gyűjtőedényben, szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű, műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok, kizárólag személygépkocsihoz, kerékpárhoz vagy motorkerékpárhoz tartozó gumiabroncsok (háztartásonként max. 4 db).
Nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok: vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási), zöldhulladék, szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék, veszélyes
hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, elem, akkumulátor), hungarocell, fáradt
olaj, tintapatron, inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag, csempe, járólap),
nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.), elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alapján fog történni).
További információ kérhető a +36 28 561 200-as telefonon. E-mail: lomtalanitas@zoldhid.hu.
Honlap: zoldhid.hu.

A külterületeken használatos szemeteszsákok
osztása hamarosan megkezdődik, pontos információ
lapzártánkig még nem állt rendelkezésre.
További tudnivaló, hogy áprilistól indul a
zöldhulladékok elszállítása is.
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Március 8-án Budapesten
rendezték meg a szenior atléták
2020. évi fedett pályás országos
veteránatlétikai
bajnokságát.
Weixl-Várhegyi László, az ARAK
egykori alapítója és örökös tagja
a 70-74 évesek kategóriájában
kalapácsvető létére fedett pá-
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lyás versenyszámokban is elindult.
Az első versenyszámban, a
súlylökésben bronzérmet szerzett. A második versenyszámban,
a 60 méteres gátfutásban lesérült, és nem volt érvényes eredménye, de ezt követően sérülten

Házasságkötés: Kalocsai Krisztina és Buzsáki Róbert. Nagy Zsófi Eszter és Scheirich
János. Fintor Alexandra és Liebhardt Gábor.
Szegedi Andrea és Németh Tamás József.
Szwiatkovszky Bernadett Melinda és Hadi Gábor. Dózsa György és Csentős Beáta.
Haláleset: Paluska Gyuláné sz: Kristóf Zsuzsanna (1942), Molnár Lajos (1941), Graäff
József (1939).
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is vállalta a 60 méteres síkfutást,
ahol 6. helyezést ért el. Ezután
vállalta a távolugrást és a hármasugrásban való indulást, és
mindkét versenyszámban ezüstérmet szerzett. Gratulálunk és
további sikeres szereplést kívánunk!
Árvai Attila

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik Molnár Lajost utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, és részvétükkel enyhítették fájdalmunkat.
A gyászoló család

Dsida Jenő (1907–1938) a Partiumban született. Erdélyi írótársai elismerték tehetségét,
de a magyar irodalom csak halála után fedezte
fel. A Nyugat egy versét sem közölte, leghíresebb
versét, a Psalmus Hungaricust (Magyar zsoltár)
sem publikálták évekig. Most – április lévén – olvassuk el egy Húsvétra írt versét.
(Sz. E.)
Dsida Jenő: Út a Kálváriára
Reszkető, enyhe fény sugárzik.
Egy felhő lassudan megyen.
A lélek fáj, a fény sugárzik.
Valaki ballag a hegyen,
hűs homlokáról fény sugárzik
s szemét lehunyja – úgy legyen!
Elszállt szerelem illatától
kövér és fűszeres a lég.
Halott szerelem illatából
soha, de sohasem elég.
Bomló szerelem illatából
sejti a szív, hogy itt a vég.
A seb szép csöndesen begyógyult,
– ó, angyalok, bús, kék szeme –
a seb már nem sajog, begyógyult,
– ó, halkan búgó, mély zene! –
a seb már régesrég begyógyult
és mintha mégis vérzene.
Valaki lépked, felfelé tart.
Bozót közt víg madársereg.
Valaki lassan felfelé tart.
Tövisről vérharmat csepeg.
Valaki fel, a csúcs felé tart,
hogy önmagát feszítse meg.
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