
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Olyan időket élünk, amikor napról napra változhatnak a min-
dennapi életünket befolyásoló előírások, események. Mintha 
egy cunami közelegne, amit igyekszünk felkészülten várni, de 
tudjuk, ha a pusztító hullámok elérik a partot, akkor mindegy, 
hogy ki tud úszni és ki nem. Már hetek óta megfeszített erő-
vel dolgozunk azon, hogy meg tudjuk fékezni, vagy legalább 
le tudjuk lassítani a koronavírus-járványt, ennek ellenére ké-
szülnünk kell arra is, hogy a tömeges megbetegedések miatt 
már nem a megelőzés, hanem a járvány lefolyásának kontrol-
lálása lesz a feladatunk. Olyan ez, mint egy háború, amelyben 
még csak nem is ismerjük pontosan az ellenségünket, a leg-
főbb fegyverünk pedig az összefogás. 
Mindenki más módon tehet most a közösségünkért, van, aki 
kemény munkával, van, aki türelemmel, vagy épp azzal, hogy 
lelkiismereti kérdésnek tartja, hogy otthon marad. Tudom, sen-
kinek sem könnyű ez az időszak. Embert próbáló fizikailag, 
lelkileg, egyre többeknek gazdaságilag is, az egészségügyi vo-
natkozásokról pedig még csak becsléseink lehetnek. Kérem 
Önöket, minden tiszaújvárosi lakost, tartsanak ki továbbra is! 
Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy óvják saját ma-

guk és mások egészségét, hisz egyedül a szabálykövető, fe-
gyelmezett, felelősségteljes magatartás vihet minket győze-
lemre ebben a harcban!
Munkatársaimmal minden rendelkezésünkre álló, törvényes 
eszközt felhasználunk a védekezésben. Városunk gazdasági 
helyzete stabil, a működése, ellátása kiegyensúlyozott. Segít-
jük az egészségügyi ellátórendszer felkészülését is a járvány 
újabb szakaszára. Nem tudjuk pontosan, mit hoz a holnap, de 
azt tudjuk, hogy nagyon fontos, mit teszünk ma.
Szeretnék köszönetet mondani a Remény Patika tulajdonosá-
nak a járvány elleni védekezéshez nyújtott anyagi támogatásá-
ért. Köszönöm a felajánlásokat, az önkéntesek munkáját, hálás 
köszönet mindenkinek, aki a városunkban élő emberekért dol-
gozik bármely területen!
Amikor az egyre néptelenebb utcákat látom városunkban, egy-
szerre tölt el rossz érzés és öröm. Szokatlan ezt a csendet hal-
lani, de örülök is, mert tudom, hogy azt jelzi, az itt élők komo-
lyan veszik a kéréseinket. Tegyenek így az elkövetkező hetek-
ben is, mindannyiunk érdekében!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Dr. Fülöp György
polgármester
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Napról napra
Március 19.

Március 20.
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Március 23.

Március 24.

Március 25.

73-ra nő a hazánkban diagnosztizált koronavírus-fertőzöt-
tek száma. 
Honvédelmi irányító csoportok biztosítják a hazai létfontos-
ságú vállalatok működését.
Létrejön a külföldön rekedt magyarok hazatérését megszer-
vező munkacsoport. 
Klórmésszel fertőtlenítik a frekventált területeket a Ti-
szaújvárosi Városgazda Kft. munkatársai. 

85-re nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. 
Átmenetileg felfüggesztik a fogyasztásmérők személyes le-
olvasását a Nemzeti Közművek elosztó társaságai. 
MÁV: a teljes járműparkot napi szinten fertőtlenítik. 
További, több mint hatszáz katonát vezényelnek a határokra.
A fővárosi és megyei védelmi bizottságok is segítik a koro-
navírus-járvány elleni védekezést. 
Megkezdi működését az ÖCSI, az Önkéntes Csoport 
Időseink Védelmében.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ felfüg-
geszti egyes tevékenységeit, kizárólag a közétkeztetéssel 
kapcsolatban van ügyintézés. 
Felfüggesztik az első lakáshoz jutók visszatérítendő tá-
mogatásának törlesztését. 

103-ra nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. 
Pécsi Tudományegyetem: sikerült meghatározni a vírus tel-
jes genetikai kódját. 

131-re nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. 
6-ra emelkedik a koronavírussal fertőzödtt elhunytak száma 
és 12 főre a gyógyultak száma. 
ORFK: új munkarendet vezetnek be az igazgatásrendésze-
ti szolgálati ágban. 
A határon belépőket és a hatósági házi karanténra utasított 
személyeket is ellenőrzi a rendőrség. 

167-re nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
újabb idős férfi hunyt el, 21-re nő a gyógyultak száma. 
Készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz vala-
mennyi járatán. 
Országos tisztifőorvos: minden megyében van fertőzött. 
A tiszaújvárosi hajléktalanszálló épületét a lakók csak 
intézményvezetői engedéllyel hagyhatják el. 

Új elkülönítő, új intézkedések
Újabb elkülönítő helyiség készült 
el a tiszaújvárosi rendelőintézet-
ben. Múlt héten a gyermekrész-
legen, ezen a héten a felnőtt rész-
legen alakítottak át egy rendelőt, 
ahová egy esetleges koronaví-
rus-fertőzés gyanús beteget külö-
nítenek el. Itt kell megvárnia, fel-
ügyelet mellett a mentő megér-
kezését, ami a Semmelweis Kór-
házba szállítja. A szakrendelések 
ugyan szünetelnek, de a rende-
lőintézet nem állt le teljesen, így 
mindenkinek, aki belép az épület-
be fertőtlenítenie kell a kezét, és 
a testhőmérsékletét is megmérik. 

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
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Maradj otthon! Vigyázzunk egymásra! - két jelmondat, amit nem győzünk hangoztatni. Hisz most ezzel tehetünk a leg-
többet önmagunk és embertársaink egészségéért.

187-re nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. 
Április 15-étől tizenötezer forintra nő a PIN-kód nélkül en-
gedélyezett, érintéses fizetések határa. 
A kormány felfüggeszti a végrehajtásokat és a kilakoltatá-
sokat. 

226-ra nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
elhunyt egy brit beteg. 
Tábori kórházat állítanak fel Budapesten. 
Mosó-szárítógépet adott át a tiszaújvárosi mentőállo-
másnak az önkormányzat. 
Határozatlan ideig felfüggeszti a lomtalanítást a BMH 
Nonprofit Kft., és a hulladékudvarok is zárva tartanak. 

KÜLFÖLDRŐL HAZAÉRKEZŐK FIGYELMÉBE
Kérjük a bármelyik külföldi államból hazaérkező tiszaújvá-
rosi lakosokat, hogy haladéktalanul vegyék fel a kapcsola-
tot a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával (ÁNTSZ) 
az alábbi telefonszámokon, melyeket minden nap 17 óráig 
hívhatnak:
06-49/542-224
06-49/542-227
06-30/612-9665
Koronavírusra utaló tünetek esetén telefonon keressék a há-
ziorvosukat!



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l 
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaúj-
városi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyom-
dai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészült a több mint 
5,5 millió szja-bevallási tervezettel és elérhetővé tette azokat 
elektronikusan eSZJA felületén. Akinek nincs ügyfélkapuja - 
a Kormány által 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet 
miatt - egy hónappal tovább veheti igénybe a NAV szolgáltatá-
sát, azaz április 15-éig kérheti a tervezetek postázását.  Ezzel a 
lehetőséggel nem kell személyesen megjelennie az ügyfélszol-
gálaton, hogy hozzájusson nyomtatott bevallási tervezetéhez.
Akinek nincs ügyfélkapuja, az a megszokottakhoz képest egy 
hónappal tovább, azaz egészen április 15-éig több lehetőség 
közül is választhat, hogy megkapja postán a tervezetét:
• SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (ebben a for-
mában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
• a NAV honlapján elérhető űrlapon,
• levélben,
• formanyomtatványon (BEVTERVK),
• telefonon, a 1819-es hívószámon,
A NAV honlapjáról elektronikusan már elérhetők a tervezetek. 
Az eSZJA programon keresztül az ügyfélkapuval rendelkezők 
akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik, és ha szük-
séges, ezeken az eszközökön szerkeszthetik is az szja-beval-

lást. A magánszemélyeknek és azoknak a tavaly egész évben 
katás vagy evás egyéni vállalkozóknak, akiknek volt munka-
helyük és kaptak munkabért, a bevallási tervezetük automati-
kusan bevallássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be szja-be-
vallást május 20-áig.
Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és 
az áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből származó 
jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem sze-
replő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Az 
ő esetükben továbbra is önállóan kell benyújtani a bevallást, 
hiszen a számukra készített tervezetek nem válnak automati-
kusan bevallássá, de segítségül szolgálnak a bevallás elkészí-
téséhez.
Az szja 1+1%-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a felaján-
lók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szerveze-
tet, egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Progra-
mot. Az egyházak részére tavaly tett rendelkező nyilatkozatok 
szintén eddig az időpontig módosíthatók, vagy vonhatóak visz-
sza.

NAV

Április 15-éig kérhető a tervezetek postázása

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot március 29-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd március 30-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688)  látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.   Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-16  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

A nyilvános szentmisék és minden nyilvános liturgia 
szüneteltetéséről

Az Egri Főegyházmegye területén, így a tiszaújvárosi római ka-
tolikus templomban is, 2020. március 17-ei hatállyal életbe lé-
pett az a rendelkezés, amely szerint a szentmisék mellett min-
den templomi közösségi imádság, szertartás, keresztúti, rózsa-
fűzér és egyéb ájtatosság, bibliaóra és minden olyan egyházköz-
ségi összejövetel, amelyeket pap nélkül is szoktak végezni, visz-
szavonásig

S Z Ü N E T E L!
A közmédia által kínált közvetítések mellett használjuk ki a 
Szent István Rádió és Televízió által sugárzott és online elérhe-
tő tartalmakat, kapcsolódjunk be a szentmise, a déli Úrangyala 
és az esti rózsafűzér imádság közvetítésekbe. Külön felhívjuk a 
figyelmet, hogy a rádió programjai interneten is elérhetőek, akár 
okostelefonon is.
A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával, 
egyszerű és rövid formában a sírnál történik. Tisztelettel kérem, 
hogy az esetleges altemplomi temetés esetében a hozzátartozók 
előzetesen a plébániával egyeztessenek.    
A plébánia iroda nyitvatartása is szünetel, és kérem minden ha-
laszthatatlan esetben a 06-49-540-102 telefonszámon előzete-
sen egyeztessünk.
A járvány időszaka rámutat törékenységünkre, és arra, hogy a 
saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánk-
kal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk 
a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is fi-
gyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. 
Arra kérem kedves mindnyájukat,  hogy élő imaláncként min-
den este 20.00 órakor lélekben összekapcsolódva egyénileg 
imádkozzuk az Úr Angyala imádságot. A 20.00 órai harangszón 
túl erre figyelmeztessenek óráink és telefonjaink.
A mihamarabbi közösségi és személyes találkozásaink remé-
nyében a Jó Isten őrizze és óvja kedves mindnyájukat.

Református
A Tiszaújvárosi és Tiszaszederkényi Református Gyülekezet tá-
jékoztatása
A kormányzati intézkedésekkel összhangban, a Magyarorszá-
gi Református Egyház Zsinati Elnöksége kérésének megfelelő-
en, annak visszavonásáig a gyülekezeteinkben is szüneteltetünk 
minden egyházi alkalmat. Kereszteléssel, esküvővel kapcsolat-
ban csak e-mailes és telefonos egyeztetésre van lehetőség szán-
dék bejelentésére, alkalmakat nem tartunk.
Temetés bejelentése szintén telefonon, és a továbbiakról akkor 
adunk tájékoztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com
Mobil: +36304861847
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák a szeretteiket. Figyeljünk egymásra, különösen 
az idősekre! Imádkozzunk a járvány megfékezéséért, vezetőink 
bölcsességéért, erőért és kitartásért az egészségügyi dolgozók-
nak, a társadalmi rend és nyugalom megőrzéséért és a nyomo-
rúságban lévőkért.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Görögkatolikus
Tekintettel a járványügyi helyzetre, templomunkban nyilvános 
szertartásokat nem végzünk. Atanáz püspök atya a meghirde-
tett veszélyhelyzetben a hívőket otthonmaradásra, a papokat és 
családjukat zárt templomban történő intenzív imára kéri. A Gö-
rögkatolikus Metropólia útmutatása arra buzdítja a kedves test-
véreket, hogy otthonukban kiemelt időt töltsenek imádsággal - 
Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével és más imával - le-
hetőleg együtt a családdal, de egyénileg is.
A Görögkatolikus Médiaközpont több helyszínről, de leginkább 
Máriapócsról közvetít szertartásokat (az élő közvetítések a fa-
cebookon követhetők, de a weboldalukon bármikor visszanéz-
hetők).
Csütörtökön 17.30 vecsernye. Pénteken 17.30 Dicsérőének az 
Istenszülő Szűz Máriához (Akathisztosz Hymnosz). Szomba-
ton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Litur-
gia, 17.30 vecsermye. Hétfőn és kedden 17.30 vecsernye. Szer-
dán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája (minden szertar-
tás zárt ajtós).

KEDVES BETEGEINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY

 A REMÉNY GYÓGYSZERTÁR 
2020. MÁRCIUS 23-ÁTÓL 
HATÁROZATLAN IDEIG

 RÖVIDEBB NYITVATARTÁSSAL,
 HÉTKÖZNAPOKON

16.00 -IG TART NYITVA
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

Óraállítás 
Március utolsó vasárnapján kezdődik a nyári időszámítás. Hi-
vatalosan március 29-én, vasárnap hajnali 2-ről 3-ra kell állí-
tani az órákat. Az így „elvett” egy órát a téli időszámítás kez-
detekor, októberben kapjuk vissza.

 Fásítás 
Szöged felé

Kétszáz facsemetét ültetett a 35-ös főút melletti kerékpárút mel-
lé a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Évekkel ezelőtt ezen az útsza-
kaszon kivágták a balesetveszélyes fákat, most ezek helyére ke-
rült a juharlevelű platánsor. Ezt a fafajtát jellemzően forgalma-
sabb útszakaszok mellé ültetik, hiszen a későbbiekben a kiter-
jedt lombkoronája hatékonyan tisztítja a levegőt és árnyékot is 
ad majd a Tiszaújváros-Sajószöged közötti útszakaszon kerék-
pározóknak. 

Példa
Ezzel a rejtvénnyel véget ér márciu-

si sorozatunk. A megfejtéseket már-

cius 30-ig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.
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Maradj otthon! - piroslik a lépcsőhá-
zajtókon a figyelemfelhívó plakát, az 
ablakokban pedig pirosra festett szívek 
biztatják a munkájuk miatt úton lévő-
ket. Hát így élünk most, várva az újabb 
híreket, intézkedéseket, vágyva a biz-
tonságot, és ennek az egésznek a végét. 

Az élet persze nem áll meg, sőt, folyama-
tosan változik minden, s nincs olyan nap, 
hogy ne kelljen változtatni valamin. A 
Prevenciós Bizottság is minden nap ülé-
sezik, s hozza meg azokat a döntéseket, 
melyek elkerülhetetlenek városunk lakói-
nak biztonsága, egészsége érdekében. 
- Most még nincs Tiszaújvárosban korona-
vírusos fertőzött - hangzott el eddig min-
den nap a bizottság sajtótájékoztatóján. 
- Vagy együtt győzünk, vagy nem fogunk 
győzni - mondta a bizottság hétfői sajtó-
tájékoztatóján Dr. Fülöp György polgár-
mester -, a győzelemhez pedig együtt kell 
működnünk, szolidaritást vállalva, be kell 
tartanunk az új szabályokat és intézkedé-
seket és legjobb tudásunk szerint felké-
szíteni a helyi egészségügyet az új kihí-
vásokra. 
A polgármester szólt arról is, hogy a vá-
ros gazdasági helyzete a nehézségek el-
lenére is stabil és egyetlen önkormány-
zati dolgozót sem érhet kár a járvány mi-
att, a munkabéreket továbbra is kifizetik 
és a korábban elfogadott béremeléseket is 
végrehajtják. További szigorításokat ve-
zettek be a hajléktalanszállón, az épüle-
tet most már csak intézményvezetői en-
gedéllyel lehet elhagyni, ha valaki mégis 
engedély nélkül elhagyja, akkor úgy ke-
zelik, mintha kiköltözött volna. Az idősek 
védelmében arra kérnek mindenkit, hogy 
az Ezüsthíd Gondozóházba és a Nikodé-
mus Idősek Otthonába ételt se küldjenek 
be szeretteiknek, az intézményekben gon-
doskodnak az ott lakók változatos, egész-
séges étkeztetéséről. 
Pap Zsolt alpolgármester az egészségügyi 

eljárásrendet ismertetve elmondta: 
- Ha valaki a koronavírus tüneteit észle-
li magán, vegye fel a kapcsolatot házi-
orvosával. A tünetek alapján a háziorvos 
felhívja az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat által kijelölt szer-
vet, ahol a protokoll szerinti kérdéseket 
egyeztetik. A háziorvos ezután leadja a 
mintavételhez szükséges rendelést, ame-
lyet az Országos Mentőszolgálat munka-
társai végeznek el, azaz a mentők men-
nek ki a beteghez, hogy mintát vegyenek. 
A mintát eljuttatják Debrecenbe, a térsé-
günk számára kijelölt laborba, ahol elvég-
zik az elemzést és az eredményt 48 órán 
belül eljuttatják az illetékesekhez. Ha az 
eredmény pozitív, a fertőzöttet elkülöní-
tik, és ha szükséges, Miskolcra, a Sem-
melweis kórház kijelölt részlegére szállít-
ják további kezelésre. 

Biztonságban a munkában

Kedden a polgármester arról tájékoztatta 
a lakosságot, hogy egyeztetett a Jabil Cir-
cuit Magyarország Kft. ügyvezető igaz-
gatójával, Reich Lajossal, aki biztosítot-
ta arról, hogy a Jabil-ben mindent meg-

tesznek annak érdekében, hogy az ott dol-
gozók életét ne veszélyeztesse a járvány. 
Figyelemmel kísérik a híreket, és minden 
óvintézkedést megtesznek a munkaválla-
lók biztonsága érdekében. Csakúgy, mint 
a MOL Petrolkémia, melynek vezetőivel 
csütörtökön újra egyeztet Pap Zsolt alpol-
gármester a poliol beruházás aktuális kér-
déseiről. Sokan dolgoznak most is, így a 
Városgazda Kft. munkatársai is, akik túl a 
mindennapi feladatokon, a visszaköszönő 
tél miatt végzik a csúszásmentesítési fel-
adatokat, a koronavírus-járvány megelő-
zése pedig újabb feladatokat ró rájuk, így 
a frekventált közterületek klórmeszes fer-
tőtlenítése is. 
Dr. Fülöp György egy országos kezdemé-
nyezésre is felhívta a figyelmet. 
- Az otthon lévő gyerekek piros szíve-
ket rajzolnak és ragasztanak ki az ablak-
ba, ezzel fejezve ki hálájukat és biztatásu-
kat, azoknak, akiknek nap, mint nap helyt 
kell állniuk a munkahelyükön ebben a ne-
héz és veszélyes időszakban. Arra kérem 
és buzdítom önöket, hogy csatlakozzanak 
ehhez a kezdeményezéshez, adjunk erőt 
mindazoknak, akik most értünk dolgoz-
nak! 

Fodor Petra

Emelkedni fog a fertőzöttek száma
A járvány harmadik hete következik 
Magyarországon, ezekben a napokban 
várható a fertőzöttek számának hirte-
len emelkedése, tudtuk meg a szakem-
bertől. Dr. Szepessy Ildikó tüdőgyó-
gyász főorvost kérdeztük a koronaví-
rus-járványról, még inkább magáról 
a koronavírusról, hiszen ennek súlyos 
szövődményébe, a tüdőgyulladásba ez-
rek haltak már meg Európában.
 

Súlyos tüdőgyulladás
Mint mondta, a koronavírus az egészsé-
ges embereknél egyszerű náthát okoz-
hat, esetleg magas lázat, orrfolyást, tüsz-
szögést, gyengeséget, akár az influenza, 
de sok emberen teljesen tünetmentesen 
megy át, anélkül, hogy észrevenné. Vi-
szont átadhatják a vírust olyan emberek-
nek, akiknek az immunrendszere gyenge, 
és ők nem tudják legyőzni a vírust, így ná-
luk komoly szövődményeket, tüdőgyulla-
dást, légzési elégtelenséget okozhat.
- Amikor azt halljuk, hogy valaki meghalt  
koronavírus-fertőzésben, akkor tudnunk 
kell, hogy ezek a betegek majdnem mind 
komoly idült betegségben szenvedtek. Ve-
szélyben lehetnek a COPD-sek, az asztmá-
sok, daganatos betegek, szív- és a cukor-
betegek is. A COPD krónikus, obstruktív 
tüdőbetegséget jelent, ezek  azok a tüdő-hö-
rgőbetegek, akik elsősorban a dohányo-
sok közül kerülnek ki. Ez a betegség keze-
lés nélkül egy súlyos, progresszív légzésza-
varhoz vezet, légzési tartalékuk normál vi-
szonyok között is kevés.  Egy egyszerű be-
tegség, megfázás is  komoly tüdőgyulladást 
eredményezhet náluk. Egy olyan vírus pe-
dig, amivel még soha senki nem találkozott, 
az még inkább súlyos légzőzavart okozhat 
- hangsúlyozta a tüdőgyógyász. - Az eddig 

használt és beállított asztma- és bronchiti-
ses gyógyszereiket még pontosabban hasz-
nálják. A daganatos betegeknek az immun-
rendszere egyébként is gyenge, rájuk még 
nagyobb gondot kell fordítani.  Szintén ve-
szélyeztetettek a cukorbetegek, hiszen ők 
egyébként is fogékonyak a fertőzőbeteg-
ségekre. Szintén az immungyenge csoport-
ba tartoznak az idős emberek, erről gyak-
ran hallunk a médiában, hiszen az ő véde-
kezőképességük gyengébb, mint a fiatalo-
ké, és Magyarországon 65 év fölött majd’ 
mindenkinek van valamilyen krónikus be-
tegsége. 

Nincs gyógyszer
Dr. Szepessy Ildikó kiemelte: a korona-
vírus-járvány azért is más, mint egy-egy 
influenzajárvány, mert ezzel még nem ta-
lálkozott a lakosság. Az influenza vala-
melyik válfajával már volt dolgunk, job-
ban fel vagyunk készülve erre a betegség-
re, védőoltás, valamint gyógyszer is áll 
rendelkezésre.
 A koronavírusnak azonban ezzel a vál-
tozatával nem találkoztunk még, így 
nem tudni, hogy milyen gyorsan zajlik 
le, milyen immunitást hagy majd maga 
után. Ez jelenleg kutatás tárgya. A víru-
sos tüdőgyulladásra pedig jelenleg nincs 
gyógyszer. 
Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben 
nagyon sokat segíthet, ha nem járkálunk 
össze-vissza felelőtlenül, a személyes ta-
lálkozásokat mellőzzük. Magyarországon 
is egyre többen élnek városokban, ahol vi-
szonylag kis helyen sokan közel kerülnek 
egymáshoz, hiszen nagy áruházakban, üz-
letekben vásárolnak, tömegközlekedési 
eszközökre szállnak. Ez pedig a vírus to-
vábbadását segíti. A szakember hozzátette, 
Magyarországon is emelkedik a megbete-

gedések száma. Szerencsére nálunk még 
csak alig kétszáz felett van a megbetege-
dések száma, míg a nyugat-európai orszá-
gokban több ezer, tízezer. Sokan gondol-
ják, hogy a számok bizonyára nem pon-
tosak, de nagyságrendileg nem lehet több 
fertőzött a hivatalos adatnál. Tesztet álta-
lában azoknál végeznek, akik lázasok, és 
olyan külföldi országból jöttek haza, ahol 
megfertőződhettek, vagy találkoztak koro-
navírusos emberrel.
Mindenki maradjon otthon, mert a jelen-
legi helyzetben ezzel tudunk a legtöb-
bet segíteni.  Magyarországon ez a jár-
vány harmadik hete, várhatóan a fertő-
zések száma hirtelen fog emelkedni. Az 
eddigi tapasztalatok, adatok alapján - ha-
sonlóan a nyugat-európai országokhoz  - 
a következő hetek nagy kihívás elé állíta-
nak mindenkit - egészségügyet, a lakos-
ságot, a hatóságokat - hívta fel a figyel-
met a főorvos.

Hegyi Erika
Megjelent az Észak-Magyarországban 
2020. március 24-én

Több néznivaló 
a Tisza TV-ben

Nincsenek könnyű helyzetben azok a hétköznapi hőseink, akik 
otthonmaradással segítik a járványügyi küzdelmet Tiszaújvá-
rosban. Bár a tél még nem szokta meg a gondolatot, hogy az ő 
ideje lejárt, hamarosan kénytelen lesz tudomásul venni, hiszen 
beköszönt a jó idő, a nap már most is hétágra süt, megnehezít-
ve az otthonmaradók amúgy sem egyszerű életét. 

Elsősorban rájuk gondol szerkesztőségünk azzal, hogy a Tisza 
Televízióban a már megszokott járványügyi tájékoztatókon kí-
vül szórakoztató műsorokkal színesítse műsorpalettáját. Kol-
légáim már „nyakig bele is bújtak” az archívumunkba, hogy 
igazi „retró” csemegéket bányásszanak elő. A sport szerelmese-
it sem hagyjuk parlagon, egy-egy korábbi hazai futball- és ko-
sárlabda mérkőzést vetítünk majd vasárnaponként. A hívő tisza-
újvárosiak pedig minden vasárnap megtekinthetik vallási ne-
gyedóránkat, ahol felekezetük vezetői szólalnak meg. A műsor-
rend így alakul:
Hétfő: 18 - 19  óráig Sajtótájékoztató a járványügyi helyzetről, 
utána a Tisza TV retró. Ismétlés: másnap reggel 7 óráig.
Kedd: 18 - 19 óráig Sajtótájékoztató a járványügyi helyzetről
Szerda: 18 óráig A Tisza TV rendes adása benne: HétHatár, Hét-
ről-Hétre. Ismétlés másnap reggel 7 óráig.
Csütörtök: 18 - 19 óráig Sajtótájékoztató a járványügyi helyzetről.
Péntek: 18 - 19 óráig Sajtótájékoztató a járványügyi helyzetről, 
utána Tisza TV retró, ismétlés másnap délelőtt 10 óráig.
Szombat:    -
Vasárnap: 10 óra Egy hajóban - vallási negyedóra, ismétlés 11 
óráig, 11 óra: válogatás a TFCT és a Tiszaújvárosi Phoenix mér-
kőzéseiből. Ismétlés másnap reggel 7 óráig. 

ÖCSI MEGHALLGAT!
Szeretnénk lelkileg is támogatni az otthonaikban egyedül élő 
időseket, hiszen ez egy bizonytalan és magányos időszak le-
het számukra, ezért holnaptól elindítjuk az „ÖCSI meghall-
gat” kampányunkat. 
Három önkéntesünk: Jutka, Icus és Enikő minden nap 10 és 
16 óra között várják azon szépkorúak hívásait, akik magá-
nyosnak érzik magukat, beszélgetőpartnerre van szükségük.
Jutka 49/345-864, Icus 49/739-758, Enikő 49/739-059

SEGÍTSÉG AZ IDŐSEKNEK
Kérem azokat a tiszaújvárosi egyedülálló nyugdíjasokat, 
akiknek nincsenek olyan hozzátartozóik, akik gondoskodni 
tudnának róluk, jelezzék az alábbi telefonszámok egyikén: 
548-375 „Tiszavirág” Idősek Klubja 
548-230 „Őszirózsa” Idősek Klubja 
548-235 „Tiszaszederkény” Idősek klubja 
343-622 „Tisza-parti” Szabadidőház 
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ munkatársai hét-
köznap munkaidőben 8.00 és 16.00 óra között fogadják a be-
jelentéseket.

Poropatich Péter intézményvezető 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

EBÉDRENDELÉS
Kérem azokat a tiszaújvárosi nyugdíjasokat, akik a térítési 
díjfizetés elhalasztása miatt nem tudtak ebédet rendelni, hogy 
jelezzék a következő telefonszámokon, ha kérik az étkezte-
tést:  548-184, 548-328, 548-305.

Poropatich Péter intézményvezető
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Vagy együtt győzünk, vagy nem fogunk győzni - mondta a polgármester. 

Dr. Szepessy Ildikó
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Maradjunk otthon, vigyázzunk egymásra!Segítség 
a mentősöknek

A tiszaújvárosi önkormányzat mosó- és szárítógépet adott át a 
helyi mentőállomásnak szerda délelőtt.
- Nagy segítséget jelent számunkra - nyilatkozta lapunknak Lo-
vas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője. - Most, a ko-
ronavírus időszakában, nagyon fontos, hogy a rajtunk lévő mun-
karuhát ne vigyük haza kimosni, hiszen betegekkel érintkezünk, 
lehet rajta akár fertőzöttől származó váladék is. Így ezzel az új 
mosó-szárítógéppel itt helyben tudjuk tisztán tartani a ruháza-
tunkat.  
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Az ÖCSI segít!
Több mint 100 tiszaújvárosi önkéntessel 
megalakult az ÖCSI (Önkéntes Csoport Idő-
seink Védelmében), az a fészbukon szerve-
ződő csoport, amely a koronavírus járvány 
idején az időseknek, rászorulóknak segít.

Rászoruló idős embertársainknak most külö-
nösen nagy szüksége van a segítségre, hiszen 
a 60 év fölötti korosztály a legveszélyeztetet-
tebb, azzal védhetjük meg őket a fertőzéstől, ha 
minél kevesebbet mennek boltba, minél keve-
sebbet érintkeznek másokkal. A csoportra so-
kan felfigyeltek, nem kellett különösebb hírve-
rés, már az első órákban sokan jelentkeztek a 
segítők közé. Az önkéntesek védőfelszerelés-
ben járták a várost múlt pénteken. Első útju-
kon szórólapoztak, plakátokat helyeztek ki vá-
rosszerte és a lépcsőházakba. Magukat és segí-
tő szolgáltatásaikat hirdették, és a legfontosab-
bat: MARADJ OTTHON!  A részletekről Mol-
nár István alpolgármestert, az ÖCSI ötletgaz-
dáját kérdeztük.
- Kik lesznek az ÖCSI mögött és kiknek segí-
tenek?

- A 18 és 55 év közötti városlakók jelentkezését 
várjuk, velük karöltve, mintegy készenléti szol-
gálatként állnánk a legveszélyeztetettebb, a 60 
fölötti korosztály rendelkezésére. Őket szeret-
nénk mindenképp otthon tartani, hiszen nem le-
het eleget hangsúlyozni, hogy ha otthon mara-
dunk, akkor sokkal kevesebb esélye van a vírus 
támadásának.  A most alakult tiszaújvárosi cso-
port, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
ponttal és a Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központtal koordinációban dolgozik, az ÖCSI 
tulajdonképpen az ő munkájukat segíti.
- Már lehet jelentkezni, hiszen a telefonszámo-
kat meghirdették. Vannak érdeklődők? 
- Igen, több felületen is meghirdettük a helyi 

nyugdíjas klubok telefonszámait, azokon lehet 
jelezni, ha segítséget kérnek az idősek, rászo-
rulók.  A Tiszavirág Idősek klubja 548-375, a 
Tisza-parti Szabadidőház 343-622, a Tiszasze-
derkényi Idősek klubja 548-235, és az Ősziró-
zsa Idősek Klubja 548-230-as telefonszáma-
it hívhatják. Ezeket sokan tudják és ismerik is, 
hiszen nagyon sok nyugdíjas van a városban, 
aki valamelyik klubhoz tartozik. Ezeken a kö-
zérdekű számokon fut be a segítségkérés a hu-
mánszolgáltató központhoz, amely koordinálja 
ezt az ügyet, és szükség esetén az ÖCSIT is be-
vetik. 
- Milyen szolgáltatásokat takar az önkéntes se-
gítségnyújtás?
- Több dologban is gondolkodunk, és úgy ha-
ladunk előre, ahogy változik a helyzet, a jár-

ványveszély, hiszen akár a kijárási tilalom ide-
je is eljöhet.  Pénteken még csak szórólapoz-
tak az ÖCSI önkéntesei, de ez is nagyon fon-
tos tevékenység, hiszen figyelemfelhívásra, in-
formációközlésre és átadásra is nagy szükség 
van. Az említett két városi intézmény koordi-
nálásával terveink szerint bevetjük önkéntese-
inket a gyógyszerkiváltásban, a bevásárlásban 
és az ebédkihordásban, ezzel is segítve az idő-
seket és a rászorulókat. 
- Még ezekben a napokban futnak be a hívások, 
de addig is van feladata az ÖCSI-nek?
- Természetesen. Most éppen azt tervezzük és 
szervezzük, hogy a gyógyszertárak előtt fel-
festjük kétméterenként az ITT VÁRAKOZZ! 
feliratot, egy Üdv, ÖCSI! kísérő- szöveggel, 
ezzel szeretnénk abban is segíteni, hogy sorban 
állás közben mindenki tartsa be azt a bizton-
sági óvintézkedést, saját maga és mások érde-
kében is, hogy nem áll közel a másik ember-
hez, mert ezzel is elkerülhető a vírus terjedé-
se. Tervezzük, hogy lesznek önkéntes beszél-
getőink, hiszen tudjuk, sokszor az is segít, fő-
leg az egyedül élő, magányos embereken, ha 
valaki hozzájuk szól, ha van kitől kérdezni, és 
van, aki válaszol. Hétköznapokon lelkiekben 
támogatjuk az otthon élő időseket, hiszen ve-
szélyezettet korú segítőink közreműködésével 

szerdától elindul az ÖCSI meghallgat kampá-
nyunk, ami azt jelenti, hogy a fészbukon is köz-
zétett telefonszámainkon mindennap 10 és 16 
óra között várják segítőink a hívásaikat. Bese-
gítünk a maszkvarrásba, no nem a kétkezi hoz-
záértésünkkel, hanem szervezéssel, gondolok 
itt az anyagbeszerzésre, a varrónők verbuválá-
sára, aztán majd a maszkok szétosztására, amit 
elsősorban a védelemben dolgozó kollégáink-
nak varrunk. Ami az ételkihordást illeti, jelen-
leg annál a fázisnál tartunk, hogy a TIK beszer-
zett több száz ételhordót, ebben visszük majd a 
rászorulóknak házhoz az ebédet, hiszen a kijá-
rási tilalom esetleges bevezetése idején ránk is 
nagy szükség lesz. 
- Több mint 100 tagja van az ÖCSI-nek,  szük-
sége van még önkéntesekre?
- Nagyon nagy öröm, hogy ilyen sokan beje-
gyeztették magukat és kitöltötték az adatla-
pot, jóleső érzés, hogy van kikre számítani. Azt 
szoktam mondani, hogy minél többen vagyunk, 
annál jobb, mert hosszú időszakra kell felké-
szülni és előfordulhat, hogy be kell ugrani eset-
leg egy másik ember helyére, szóval továbbra 
is várjuk a jelentkezőket. Köszönöm minden 
segítőnek, minél többen vagyunk, annál köny-
nyebb lesz.                                                                                                     

berta

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) javaslatával 
összhangban Magyarország Kormánya törlesz-
tési moratóriumot írt elő év végéig a vállalatok 
és a háztartások hiteleire. Az ügyfelek idei fize-
tési kötelezettségeit nem engedik el, a morató-
rium - a fizetési haladék - elővigyázatossági in-
tézkedés, melynek célja, hogy az átmeneti lik-
viditási nehézségek ne eredményezzenek tartós 
és elmélyülő gazdasági problémákat. A fizeté-
si haladék lejárta után az adósoknak teljesíteni-
ük kell az elmaradt törlesztéseket. Ám ma még 
nem tudni, milyen mértékű is lesz az.
Az MNB - olvasható a jegybank honlapján - 
olyan megoldásokat vár el a pénzügyi intéz-
ményektől, amivel a fizetési haladék után - 
az elhalasztott törlesztések kifizetése miatt - 
az adósok törlesztő részlete az eredetihez vi-
szonyítva nem emelkedik. Mindez az adósok 
többségénél olyan futamidő hosszabbítást je-
lent, ami biztosítja azt, hogy a havi terhek 
az eredeti szinten vagy az alatt maradjanak, 
így annak megfizetése az ügyfelek számára 
várhatóan nem okoz majd nehézségeket. Az 
MNB álláspontja szerint ez az elvárás bizto-
sítja a hitelezők és az adósok érdeke közötti 
egyensúlyt a kialakult rendkívüli helyzetben.
Az elmúlt napokban több helyen is megjelen-
tek számítások azzal kapcsolatban, érdemes-e 
kérni a bankunktól, hogy a 2020 végéig au-
tomatikusan érvényes törlesztési moratórium-
ból kihagyjon minket, erre ugyanis lehetőség 
van. Az Erste és a K&H kivételével azonban 
a nagy bankok egyelőre nem fogadják azokat 
a nyilatkozatokat, amelyek a moratóriumból 
való kimaradáshoz szükségesek.
A szakportálok szinte biztosra veszik, hogy aki 

a törlesztési moratórium mellett dönt (vagy-
is nem tesz semmit, hiszen a moratórium auto-
matikus), annak megemelkedik a törlesztő rész-
lete a jelenlegihez képest 2021. január 1-jével. 
A 2020 során elmaradó kamat- és díjtörlesz-
tést ugyanis hozzá fogják írni az időközben nem 
csökkenő tőketartozáshoz. Az eddigihez képest 
ez hiteltől függően néhány százalékkal maga-
sabb törlesztő részletet fog jelenteni, attól füg-
getlenül, hogy változó vagy fix kamatozású a 
hitel. A bankok, a kormány és az MNB egyezte-
tésein hatféle megoldás is szóba került, lényegé-
ben ezek közül választhat a kormány a várható-
an napokon belül megjelenő részletszabályokat 
tartalmazó kormányrendelethez. Több forgató-
könyv is lehetséges tehát, de nagy a valószínű-
sége annak, hogy az ügyfelek nem fognak olyan 
rosszul járni, hogy feltétlenül ki kellene marad-
niuk a moratóriumból.
Az MNB közleménye alapján talán az lesz a 
„befutó”, hogy nem emelkedik meg a törlesztő 
részlet a moratórium előtti állapothoz képest, 
ehhez azonban a moratórium hosszánál na-
gyobb futamidő-hosszabbításra lesz szükség.
A bankok többsége leállította a csoportos be-
szedéseket, ha valakinek ennek ellenére le-
vonják a törlesztő részletet, azt március 18-
áig visszamenőleg elszámolják neki, de a ki-
maradási nyilatkozatokról egyelőre nem tud-
nak tájékoztatást adni. Megvárják a részlet-
szabályokról szóló rendeletet, és ezt követően 
tudhatjuk meg, hogy pontosan miként emel-
kedhet a tartozás a moratóriumban érintettek 
számára, és hogy milyen formában lehet nyi-
latkozni a kimaradási szándékról.

f.l.

Klórmésszel fertőtlenítenek 
Klórmésszel fertőtleníti a város frekventált területeit a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. Ez az egyik óvintézkedés a sok közül a koronavírus járványveszély idején. A múlt csütör-
tökön és pénteken az esti órákban kezdték a munkát a cég dolgozói a piaccsarnok területén.
- A klórmész az egyik legrégebbi, hagyományos fertőtlenítőszer, amit kapni lehet, ezzel dolgo-
zunk most - tájékoztatott Kerékgyártó István a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügy-
vezetője. - 10%-os hígítással fertőtlenítjük a piaccsarnok környékét, a kinti elárusító helyeket 
és a talajt, azokat a helyeket, ahol sokan megfordulnak viszonylag kis területen. Ez egy meg-
előző óvintézkedés, amit többször is elvégzünk majd, ám a mostani szeles, havas időjárás mi-
att felfüggesztettük néhány napra ezt a munkát, hiszen a szél ellenünk dolgozik, szétfújja a kló-
rmeszet. Itt, a piaccsarnoknál terveink szerint a forgalmasabb piaci napokon, csütörtöktől va-
sárnapig fertőtlenítünk majd. 

Berta

Nem emelkedhet a részlet, 
vagy mégis?

Teljes védőfelszerelésben fertőtlenítik klórmésszel a frekventált, forgalmas  terüle-
teket, így a városközponti piacot is.  

Több száz ételhordót vásároltak, ezekben 
fogják kiszállítani az ebédet a rászorulók-
nak és a nyugdíjasoknak.

Az ÖCSI önkéntesei szórólapokkal hívták fel a figyelmet magukra és a legfontosabbra: MA-
RADJ OTTHON!
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„Tudjuk, sokszor az is segít, főleg az 
egyedül élő, magányos embereken, ha 
valaki hozzájuk szól, ha van kitől kér-
dezni, és van, aki válaszol.” 

Molnár István



Szappannal és alkohollal a vírus ellen
Annak idején laborgyakorlaton szappanké-
szítés címszó alatt, ha jól emlékszem glice-
rint főztünk nátrium-hidroxiddal. Megta-
nultuk, hogyan kell szappant készíteni, de 
hogy hogyan működik, az kimaradt a tan-
anyagból.

- Alapvetően a kórokozó bőrfelszínről törté-
nő eltávolítására kétféle módszert alkalmazha-
tunk, a szappanos kézmosást, és az alkoholos 
kézfertőtlenítők használatát - mondja Dr. Almá-
di Tamás bőrgyógyász. - Mindkét módszer ha-
tásos. A kézmosással lemossuk a kórokozót, a 
fertőtlenítőkkel pedig elpusztítjuk őket. Mind-
két eljárásnak megvan a maga helye és szerepe 
a vírus elleni harcban.
- Beszéljünk először a kézmosásról. Hogyan 
működnek a szappanok?
- Maga a vírus egy végtelen egyszerű felépí-
tésű organizmus, az örökítő anyagból, illetve 
az ezt körülvevő fehérje-, és lipidburokból áll. 

A szappanok, mint detergensek, a bőrfelszínen 
megtapadt vírusok lipidburkát bontják meg, 
így fejtik ki a hatásukat. Ezt a legegyszerűbb 
szappanok is tudják, nem szükséges antibakte-
riális szappant használni. Fontos megjegyezni, 
hogy a kézmosás akkor hatékony, ha legalább 
20-30 másodpercig tart, és kellő alapossággal 
végezzük el.
- A kézfertőtlenítők ugyanilyen hatékonyak?
- A forgalomban lévő kézfertőtlenítők ható-
anyaga leggyakrabban alkohol, általában 60%, 
vagy attól magasabb koncentrációban, melyek 
megölik az érzékeny mikrobákat. A fertőtlení-
tő csomagolásán jelölik a szer behatási idejét és 
hatásspektrumát. A megfelelő hatás eléréséhez 
azonban itt is figyelnünk kell néhány banális-
nak tűnő dologra. Megfelelő mennyiséget kell 
használni, azt nagyon körültekintően eloszlatni 
a teljes bőrfelületen, és meg kell várni az elő-
írt behatási időt.
- Tehát mindegy, hogy szappan, vagy kézfertőt-
lenítő, az a lényeg, hogy használjuk.

- Igen. Összegezve elmondható, hogy a leghe-
lyesebb, amit tehetünk, hogy amikor csak le-
het, szappannal mossunk alaposan kezet. A 
kézfertőtlenítőt pedig akkor használjuk, ha eh-
hez nem adottak a feltételek - bevásárlás köz-
ben, postán, bankban.
- Eddig naponta hat-hét alkalommal mostam 
kezet, de az utóbbi időben ez ennek többszörö-
se lett. Nagyon kiszáradt a kézbőröm, és rán-
cos lett.
- A naponta több alkalommal végzett kézmo-
sás, illetve alkoholos fertőtlenítés hátránya, 
hogy kiszárítja a bőrt. Ez ellen naponta több-
ször, de legfőképp lefekvés előtt, bőrhidratálás-
sal tudunk védekezni. Erre már számos kézk-

rém van forgalomban különböző hatóanyag 
tartalommal - urea, A-vitamin, glicerin. Ezek a 
készítmények táplálják a bőrt, segítenek visz-
szaállítani a károsodott védőfunkciót, így a fo-
kozott fertőtlenítés mellett mindenképpen aján-
lott ezek használata is. Végül van még egy na-
gyon fontos dolog, amit el szeretnék mondani. 
A vírus nem csak a bőrfelületeken marad soká-
ig életképes, hanem ismert, hogy élettelen felü-
leteken is több órán, sőt, akár napokon keresz-
tül fertőzőképes marad, így a kézfertőtlenítés 
mellett fokozottan figyeljünk a környezetünk-
ben lévő tárgyak, kilincsek, mobiltelefonok, 
kulcsok fertőtlenítésére is.

Surányi P. Balázs

1. Maradjon otthonában 

Az otthon történő elkülönítés ajánlott időtartama jelenleg 14 
nap. Ez idő alatt csak akkor hagyja el otthonát, ha esetleg 
egészségügyi ellátásra van szüksége. Ez utóbbi esetre vonat-
kozóan a 4. és 8. pontokban foglaltakat kell figyelembe venni. 
Ne menjen dolgozni, ne menjen oktatási-nevelési intézmény-
be, ne használja a közösségi tereket, ne használja a tömegköz-
lekedést vagy taxi szolgáltatást addig, amíg arra vonatkozóan 
tanácsot nem kap, hogy mikortól teheti ezt meg biztonságosan. 
Amennyiben egyedül él, az otthoni ellátását önmagának kell 
megszerveznie a hozzátartozói vagy ismerősei segítségével, 
például, ha élelmiszerre, egyéb háztartási cikk beszerzésére 
vagy gyógyszerre van szüksége. Lehetséges az is, hogy telefo-
non vagy az interneten rendel magának szükséges dolgokat. Az 
átvételt vagy kiszállítást úgy kérje, hogy a csomagot hagyják az 
ajtaja vagy a kapuja előtt, ne személyesen vegye át. 

2. Amennyiben nem egyedül él, különít-
se el magát a háztartásában élő családta-
goktól, más személyekről (ha erre lehető-
ség van) 

A háztartásában élő családtagoktól, más személyektől elkülö-
nülten, egy szellőztetésre alkalmas szobában tartózkodjon. A 
szobában az ablakon és/vagy erkélyajtón keresztül gyakran 
szellőztessen. A szoba ajtaját tartsa csukva. 
Ha több mint egy WC és/vagy fürdőszoba van otthonában, ak-
kor legyen egy WC és/vagy fürdőszoba az Ön számára kijelöl-
ve, és ne használja azt a WC-t és/vagy fürdőszobát, amit má-
sok használnak. 
Ha csak egy WC és/vagy fürdőszoba van otthonában, a helyi-
ség rendszeres takarítása szükséges. Javasolt, hogy lehetőség 
szerint legyen egy beosztás a WC és/vagy fürdőszoba használa-
tára úgy, hogy Ön használja ezeket utolsónak. A használat után 
alaposan ki kell takarítani a WC-t és /vagy fürdőszobát. Fon-
tos, legyen saját törölközője, mind a fürdés utáni törölközésre, 
mind pedig a kézmosás utáni kéztörlésre, és ezeket az egy ház-
tartásában élő családtagok, más személyek ne használják. 
Ha olyan szálláson lakik, ahol közös használatú konyha, für-
dőszoba vagy közösségi terek vannak (pl. kollégium, albérlet), 
maradjon a szobájában csukott ajtó mögött, csak akkor hagyja 
el a szobáját, ha feltétlenül szükséges, és ekkor viseljen orr-szá-
jmaszkot. 
Ha a konyha használatán osztozik másokkal (akár otthon, akár 
kollégiumban, albérletben, stb.), lehetőség szerint ne használ-
ja akkor, amikor mások is ott tartózkodnak. Ha ez nem lehetsé-
ges, a közös konyhában való tartózkodáskor viseljen orr-száj-
maszkot. Az ételt a szobájában fogyassza el. 

3. Kerülje a háztartási eszközök, tárgyak 
közös használatát 
Ne használjon közös tányérokat, poharakat, bögréket, evőesz-
közöket, törölközőket, ágyneműt vagy más tárgyakat másokkal 
közösen, ezek legyenek saját használatra kijelöltek. 
Használat után minden tányért, poharat, bögrét, evőeszközt ala-
posan el kell mosogatni. Ha rendelkezésre áll, használjon mo-
sogatógépet ezek mosogatására és szárítására. Ha ez nem lehet-
séges, mosogassa el ezeket meleg vízzel és mosogatószerrel, 
és alaposan törölje meg, egy külön, mások által nem használt 
konyharuhával. A konyharuhát a szobájában tartsa. 
Ha a fenti ajánlásokat nem lehet betartani, akkor az otthoná-
ban való elkülönítés helyett más módozatot kell találni az el-
különítésre. 

4. Telefonáljon, mielőtt orvoshoz fordul 
Bármely orvosi vizsgálat vagy szükséges egészségügyi ellá-
tás előtt telefonon egyeztesse a személyes megjelenés lehetősé-
geit háziorvosával vagy más egészségügyi szolgáltatóval. Erre 
azért van szükség, hogy az orvos vagy az egészségügyi intéz-
mény előre felkészülhessen, és megelőző intézkedéseket tehes-
sen a másokkal való érintkezés minimalizálására. 

5. Viseljen orr-szájmaszkot, amennyiben 
orvosa vagy az egészségügyi hatóság ezt 
javasolja 
Amennyiben orr-szájmaszk használatát javasolták Önnek, ezt 
viselnie kell akkor, amikor másokkal van egy helyiségben vagy 
személyesen megy orvosi vizsgálatra. Ha bármilyen oknál fog-
va nem tud orr-szájmaszkot viselni, akkor egy sállal (egyéb 
textillel) is el tudja takarni orrát, száját. 

6. Tüsszentéskor és köhögéskor takarja el 
száját és orrát 
Tüsszentéskor és köhögéskor takarja el száját és orrát egy pa-
pírzsebkendővel, majd dobja ki azt a szemetes kukába (ennek 
kezeléséről lásd a 10. pontot). Ezután legalább 20 másodper-
cen át mosson kezet szappannal és vízzel, majd törölje szárazra 
a kezét. Ha nem áll rendelkezésre kézmosási lehetőség, akkor 
fertőtlenítse kezét, például zsebben hordható alkoholos kézfer-
tőtlenítő szerrel. Ha nincs kéznél papírzsebkendő, a könyökhaj-
latába köhögjön, vagy tüsszentsen. 

7. Mosson gyakran kezet 
A kézmosást alaposan, szappannal és vízzel kell elvégezni. A 
beszappanozott kezet legalább 20 másodpercen keresztül dör-

zsölje át, majd öblítse le a szappanos habot vízzel, és törölje 
szárazra a kezeit. Kerülje szemeinek, orrának, szájának érinté-
sét, ha előtte nem mosott kezet. 

8. Figyelje magát, hogy jelentkeznek-e 
légúti fertőzés tünetei 
Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha tünetek jelentkeznek, pél-
dául belázasodik, köhögni kezd vagy légzése nehezített lesz. 
Ha nem sürgős esetről van szó (pl. tünetei vagy állapota nem 
súlyos), elégséges, ha háziorvosát hívja fel telefonon további 
tanácsért. 
Ha sürgős esetről van szó, akkor mentőt kell hívni a 112-es szá-
mon, és a tünetek mellett jelezni kell a segélyhívást fogadó sze-
mélynek azt, hogy Ön eddig otthonában volt elkülönítve az új 
koronavírus terjedésének megelőzése céljából. 

9. Ne fogadjon látogatókat otthonában 
Ne hívjon, ne engedjen be látogatókat otthonába. Ha sürgősen 
kommunikálnia kell valakivel, akivel nem egy háztartásban él, 
tegye ezt telefonon vagy elektronikus úton (pl. emailben, inter-
netes videóbeszélgetésben). Ha mindenképpen szükség van ar-
ra, hogy otthonában valaki felkeresse Önt, akkor előtte beszél-
je meg ezt telefonon háziorvosával. 

10. A háztartásban keletkezett hulladék 
kezelése 
Minden olyan hulladékot vagy szemetet, beleértve a használt 
papírzsebkendőt vagy orr-szájmaszkot, amellyel érintkezett, 
műanyag szemetes zsákba kell dobni és a zsákot lezárni, ami-
kor megtelt. A műanyag szemetes zsákot egy második szemetes 
zsákba kell ezután tenni, amit szintén le kell zárni. Ezt a szeme-
tes zsákot lehet a szokásos módon kidobni. 

11. A háztartásban keletkezett szennyes 
kezelése 
Amennyiben van otthon mosógépe, minden szennyes ruhane-
műt, ágyneműt, törölközőket, konyharuhákat legalább 60°C-on, 
más szennyesétől elkülönítetten kell kimosni. Amennyiben 
nincs otthoni mosásra lehetőség, a szennyest zsákba kell he-
lyezni, és az elkülönítés letelte után kell kimosni. 
Ha esetleg az elkülönítés ideje alatt tünetei jelentkeznének és az 
elvégzett diagnosztikus laboratóriumi vizsgálat eredménye az 
Ön új koronavírus okozta fertőzöttségét igazolja, akkor útmu-
tatást fog kapni a szennyes ruhaneművel kapcsolatos eljárásra. 
Ha a fenti ajánlásokat nem lehet, vagy nem tudja betartani, ak-
kor az otthonában való elkülönítés helyett más módozatot kell 
találni az elkülönítésre!

(Forrás: A Public Health England anyagát 
a Nemzeti Népegészségügyi Központ adaptálta.) 

 Otthoni járványügyi megfigyelés

A kézmosás akkor hatékony, ha legalább 20-30 másodpercig tart, és kellő alapossággal vé-
gezzük el. 
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„A vírus nem csak a bőrfelületeken 
marad sokáig életképes, hanem ismert, 
hogy élettelen felületeken is több órán, 
sőt, akár napokon keresztül fertőzőké-
pes marad, így a kézfertőtlenítés mel-
lett fokozottan figyeljünk a környeze-
tünkben lévő tárgyak, kilincsek, mobil-
telefonok, kulcsok fertőtlenítésére is.”



 Két hét karanténban a négy fal között

Tanterem helyett classroom

Kedd délutánig 66 tiszaújvárosiról tudtunk, 
akik külföldről hazatérve otthonukban, a 
négy fal között töltik a nap minden percét, 
hatósági házi karanténban. Labancz Zsolt 
és családja is.  Zsolt egy héttel ezelőtt érke-
zett haza Németországból a járványveszély 
miatt. Nem pánikolt, hazajött a családjához, 
szeretteihez, s felelősségteljesen önként el-
vonult a világtól két hétre. 14 napos karan-
ténjuk hetedik napján beszélgettem velük, 
az óvintézkedéseket betartva természetesen 
tisztes távolságból, hómofiszból, saját ottho-
nomból, videochaten kérdeztem Kiss Krisz-
tinát és Labancz Zsoltot.  

- Egy hete érkezett haza Zsolt, mi történt vele-
tek azóta?
Krisztina: - Házi karanténban vagyunk, amit 
önként vállaltunk, ez azt jelenti, hogy Zsolti ab-
szolút nem járhat ki az ajtón kívülre, én boltba, 
vagy gyógyszertárba el tudok menni, de csak 
ha nagyon muszáj. 
- Mi az oka annak, hogy karanténba kerültetek?
Zsolt: Az, hogy Németországban dolgoztam és 
sajnos haza kellett jönni, amit persze önszán-
tamból tettem. Az ember félti az egészségét, és 
most emiatt fel kellett adnom a külföldi mun-
kalehetőséget, én így döntöttem.  Nem tudom, 
hogy lesz a továbbiakban, most még sok kér-
dés van bennem.
- Önként adtad fel a külföldi munkahelyedet, 
úgy gondoltad, hogy itthon nagyobb biztonság-
ban leszel? Vagy elküldtek?
Zs.: Sok kollégát már hazaküldtek, mert sorra 
álltak le a munkák. Nekem még lett volna mun-
kám, de nem tudni meddig, ez is bizonytalan 
volt, meg megijedtem ettől a vírusfertőzéstől, 
és úgy döntöttem, hogy önkéntesen hazajövök, 
mivel itthon még nem olyan vészes a helyzet, 
mint a körülöttünk lévő országokban. 
- Mit tapasztaltál Németországban? 
Zs.: Ugyanezt tapasztaltam, mint most Ma-
gyarországon, hogy a boltokban nagy a roham, 

a vásárlási láz beindult, sok minden hiánycikk 
lett, mint itthon is.  
- Mivel jöttél haza, hogy boldogultál a határon, 
voltak–e ellenőrzések, vizsgálatok?
Zs.: Saját autómmal érkeztem haza, autópályán 
jöttem végig, ott azt lehetett érezni, hogy az 
autók száma megcsappant, máskor sokkal na-
gyobb mozgás volt.  A határokon fokozott elle-
nőrzések voltak, én is óvakodtam, hogy minél 
kevesebb helyen álljak meg, csak, ha nagyon 
muszáj, például tankolni.  Lázat mértek a hatá-
rokon, illetve megkérdezték, hogy van-e vala-
mi tünetem, betegségem, és azt mondták, ha tu-
dok hazaérkezésemkor vállaljak karantént, ne 
mozogjak az emberek között.  
- Hazautazás előtt tudtad, vagy tájékozódtál, 
hogy milyen teendőid vannak, ha karanténba 
kell vonulnod?

 Zs.: Hát, sokan még most sincsenek vele tisz-
tában, mi is a párommal együtt a jegyző urat 
hívtuk fel, hogy hazaérkeztem Németország-
ból. Érdeklődtünk, hogy mi ilyenkor a teen-
dő, tőle kaptunk segítséget.  Én mondtam, hogy 
mi bevállaljuk ezt a két hetet. Ő értesítette az 
ÁNTSZ-t, onnan fölkerestek telefonon, tenni 
kellett egy nyilatkozatot, hogy honnan érkez-
tem, hol dolgoztam, hol álltam meg az úton, 
fölvették az adatokat, van-e valami betegsé-
gem, elmondtam, hogy hál’ istennek nincs sem-
mi, azóta is tünetmentesek vagyunk. 
- Ellenőrzi valaki, hogy betartod-e a karan-
tént? 
Zs.: Igen, minden nap rendőrségi ellenőrzés 
van. Telefonon felhívnak, ki kell menni az er-

kélyre és inteni kell a rendőrségnek. Van ne-
kik egy lista, azon jegyzik, hogy jelen voltam, 
hogy itthon tartózkodom, hiszen nem lehet ki-
mozdulnom a lakásból. 
- Akkor most csupán a lakás és a négy fal a 
mozgástered? 
Zs.: Igen, így van. Sajnos nagyon nehéz, ideg-
őrlő a négy fal között bezárva lenni.
- Hány napja tart?
Zs.: Kedden volt a hetedik, épp a felénél va-
gyunk. Egyedül rám vonatkozik a karantén, 
hogy nem mehetek ki a lakásból, Krisztina ki-
mehet indokolt esetben, bevásárlás, gyógyszer-
tár, és lényegében ennyi. 
- Hogy bírjátok?
K.: Nehezen, nagyon nehezen. Nagyon lelas-
sult körülöttünk most minden, néha már nem 
is nagyon szólunk egymáshoz, mindenki elvan 
magának. Csak nézzük az idő múlását és vár-
juk, hogy holnap legyen. Levegőzni az erkélyre 
járunk, ennyi. Borzasztó, nem ehhez vagyunk 
szokva. A hétvégén könnyebb volt, hogy jött a 
hűvös, de amikor süt a nap, és tavasz van kint, 
na akkor nagyon kemény.
- A lakóközösség tudja, hogy karanténban 
vagytok, hiszen ezt az ajtótokon egy piros fel-
irat jelzi. Hogy viszonyulnak hozzátok, hogy vi-
selkednek veletek? Félnek-e, tartanak-e tőletek 
a szomszédok, mit érzékeltek? 
K.: A lépcsőházunk lakóinak 80%-a 60 év fö-
lötti, és látom, hogy a többség a mai napig még 
menetrend szerint boltba megy, vásárolnak. 
Nem is tudok erre mit mondani, nem találom 

a szavakat, hiszen mindenhol annyit mondják, 
hogy maradj otthon.  Kérdeztek olyat is tőlünk, 
hogy miért nem vagyunk kórházban, mert a pi-
ros cetli az ajtónkon van. Szóval nem könnyű.  
Zs.: Ilyenek jöttek vissza, - mert telefonon tart-
juk a kapcsolatot egy-két lakóval - és ezt hallot-
tuk vissza, a lépcsőháznak ez a véleménye. És 
ez nagyon rosszul érintett minket. Ezt a karan-
tént mi magunktól bevállaltuk, hogy minél ki-
sebb legyen a fertőzésveszély, de hál’ istennek 
jól vagyunk, tünetmentesek vagyunk. Nem esik 
jól, hogy ezt kaptuk vissza, holott mi ezt ön-
kéntesen bevállaltuk. 
- Egy hete karanténban vagytok, a szabadsá-
gon kívül szenvedtek-e valamiben hiányt?
Zs.: Nem szenvedünk semmiben hiányt, van-
nak szerencsére kedves ismerősök, barátok, 
akikkel tartjuk a kapcsolatot és segítenek, akár-
mire szükségünk van. 
K.: Tegnap óta én már a szemetet sem viszem 
le, inkább szólok a kollégámnak, mert egy ház-
ban lakunk. Ő jön és segít. Nekik, az ismerőse-
inknek szeretnénk megköszönni mindent itt a 
Krónika oldalain is.

berta

Először az egyetemeket, főiskolákat zárták 
be a koronavírus miatt Magyarországon. A 
járvány folyamatos terjedése miatt néhány 
nappal később a kormány úgy döntött, a 
többi nevelési, oktatási intézményt is bezár-
ja. Március 16-ától tehát az összes bölcső-
de, óvoda, és iskola zárjában fordult a kulcs. 
Néhány napig még be lehetett menni a bent 
maradt holmikért, de mára teljesen elnépte-
lenedtek az egykor gyerekektől hangos épü-
letek. Ezzel új dimenzió kezdődött. 

A változás az élet minden területét érinti, de 
leginkább a tanárok, a gyerekek és a szülők éle-
te fordult fel fenekestül, ugyanis digitális mun-
karendre kellett átállni pár nap alatt. Mivel há-
rom iskolás gyerekünk is van, így első kézből 
állíthatom, nem voltak zökkenőmentesek az el-
múlt napok. Egy hete ugrottunk bele az isme-
retlen digitális világba és bolyongunk benne ki-
csit tanácstalanul. Bár annyira nem is ismeret-
len ez a terület, hiszen a digitális dolgok szépen 

lassan begyűrűztek a mindennapokba, de nyil-
ván nem voltunk rá felkészülve, hogy néhány 
nap alatt kell átállnunk papíralapúról digitális-
ra, még akkor is, ha a gyerekek már az anya-
tejjel szívták magukba az internet adta lehető-
ségeket. Az első gond ott kezdődött, hogy bár 
nem kell iskolába menni, emberi időben kelle-
ne felkelni, majd a reggeli mosakodás, reggeli-
zés után nem tévé előtti bambulás következik, 
hanem tanulás. Érkeznek a tananyagok, fel-
adatok, amiket meg kell tanulni, ki kell tölte-
ni, le kell fotózni és visszaküldeni különböző 
internetes felületeken. Nem tűnik soknak a ta-
nulnivaló, az időbeosztás még egy kicsit zava-
ros. Nincs csengetés, nincs időintervallum, így 
sokszor elhúzódik a tanulásra szánt idő. Olyan 
is előfordul, hogy kicsúszunk a határidőből. A 
másik dolog, ami megkeseríti az otthontanu-
lást, az a technika ördöge. Nem mindig sikerül 
első, második vagy akár harmadik próbálko-
zásra belépni bizonyos online felületekre. Bi-
zony sokszor türelmet, megértést kíván a hely-
zet, a digitális oktatás minden szereplőjétől. 
Mindenki tudja, hogy ebbe bele kell jönni, ezt 
meg kell tanulni, akár tanári, akár tanulói vagy 
szülői oldalról.  Azt mondom, bár vannak nehe-
zebb napok, technikai malőrök, de a nap végé-
re általában sikerül ezeket megoldani. Vannak, 
akik ennél sokkal nehezebb helyzetben vannak.
- Nálunk otthon nincs számítógép és internet 
sem - mondja egy nyolcadikos fiú, aki az egyik 
környékbeli településen él és ott is jár iskolába. 
- Nekem a tanárok postán küldik ki a tanulniva-
lót. Persze nem minden nap, hanem egy héten 
egyszer. Megjelölik azokat a feladatokat, ami-
ket vissza kell küldeni ellenőrzésre, mert abból 
lesz jegyünk.
A határidők így kicsúsznak, mivel a tanárok 
nem a következő órára kérik a megoldásokat. 
Most már csak a tanuló szorgalmára és lelki-
ismeretére van bízva, mikor és mennyit tanul. 
De ez nem csak az általános iskolásokra igaz, 
akadnak lustábbak a felsőoktatásban is.
-Van hátránya és előnye is ennek a tanulási 
rendszernek - nyilatkozta lapunknak Oláh Mó-
zes, aki a Miskolci Egyetemen tanul.- Egyrészt 

nagyon jó, hogy beoszthatom az időmet, nem 
vagyok gyakorlatokhoz, előadásokhoz kötve. A 
tanárok feltöltik az előadások anyagait, meg a 
gyakorlati feladatokat, és akkor csinálom meg, 
amikor akarom, a lényeg, hogy határidőre visz-
szaküldjem, amit kell. Ennek a szabadságnak, 
azonban lehet hátránya is, ha valaki hajlamo-
sabb a nemtörődömségre, kicsit lustább, mint 
kellene, akkor felhalmozódik a tanulnivaló, és 
itt már olyan mennyiségről beszélünk, amit egy 
idő után képtelenség behozni. Ez az illető sike-
res félévébe kerülhet.
- Hogyan fogtok vizsgázni?
- Erről még nem kaptunk tájékoztatást. Kap-
tunk beadandó feladatokat, azokat majd je-
gyekkel értékelik. Egyelőre ennyit tudunk.
- Milyen internetes felületeken dolgoztok?
 - Több felületet is használnak az egyetemi ok-
tatók. A legtöbben az egyetem elsődleges on-
line felületét használják, az e-learning-et. Itt 
kapjuk a tananyag nagy részét. A skype segít-
ségével konzultálni is tudunk a tanárokkal, és 
vannak akik az úgynevezett discord-ot használ-
ják, ahol be tud jelentkezni és élőben tart órát.
A discord alkalmazást a középiskolai online 
oktatásban is használják, főleg az érettségire 
készülő osztályoknál.
- Két tanórám van, amit a discordon tartanak a 
tanárok, az angol és a történelem - meséli ta-
pasztalatait Berta Bence, aki a Tiszaújvárosi 
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium végzőse. - Ezeken az órákon élőben 
bejelentkezik a tanár, mi pedig hallgatjuk. Ezt 
az alkalmazást használják egyébként a számí-
tógépes gamerek, akik élőben közvetítik a já-
tékot, amivel játszanak. A többi órán e-mail-
ben vagy egy másik felületen, például a goog-
le classroomban kapjuk a feladatokat. Ez utób-
bi is könnyen használható. A tanárok létrehoz-
nak benne a tantárgyaiknak megfelelő csopor-
tokat, minden osztálynak külön-külön, és ezek-
ben csak az adott osztály tagjai látják a fel-
töltött feladatokat, illetve ezekre a felületekre 
vissza is lehet küldeni a megoldásokat.   
 - Hogy érzitek magatokat ebben az új tanrend-
ben?

- Ez a második hetünk a digitális munkarend-
ben - mondja Tóth Vivien, aki szintén az Eötvös 
tizenkettedikese. - Egyelőre sokkal fárasztóbb-
nak érzem, mint, amikor iskolába jártunk. A ta-
nulás reggel 9-kor kezdődik, és akár délután 
négyig is eltart. Nem a megszokott menetrend 
szerint tartják az órákat, hanem sokszor töm-
bösítve. Így van, amikor másfél-két óra is lehet 
egy tanóra, viszont így egy héten kevesebb az 
alkalom. Emellett a beadandókat minden nap 
délután négyig vissza kell küldeni, amikre je-
gyeket kapunk.
- Hogy álltok a tételek kidolgozásával?
- Nagy részét még megcsináltuk az iskolában - 
mondja Bence. - Nem sok maradt itthonra, tan-
tárgyanként egy-két tételt kell még kidolgozni. 
- Dolgozatot hogy írtok, hogy történik a szá-
monkérés?
- Mi például tegnap írtunk biológiából témazá-
rót - meséli Vivien. - Miután megnyitották az 
online felületet húsz percet kaptunk a megol-
dásra. A belépés után egy lapra kellett leírnunk 
a megoldásokat. Úgy volt megcsinálva, hogy 
ne tudjunk segítséget használni, s ahogy végez-
tünk rögtön vissza kellett küldeni. 
- Tudtok már valamit az érettségiről?
- Nem kaptunk még tájékoztatást - válaszol 
Bence. - Nem tudjuk még, hogy mehetünk-e 
vizsgázni, vagy elhalasztják. Mi mindenesetre 
úgy készülünk, hogy májusban érettségizünk.

ema

Krisztina és Zsolt

Berta Bence és Tóth Vivien. 

Nagyon jó, hogy beoszthatom az időmet, 
mondja Oláh Mózes.

2020. március 26. Otthonlét � 7.

„Úgy döntöttem, hogy önkéntesen ha-
zajövök, mivel itthon még nem olyan 
vészes a helyzet, mint a körülöttünk lé-
vő országokban.”

Labancz Zsolt

„Ezt a karantént mi magunktól be-
vállaltuk, hogy minél kisebb legyen a 
fertőzésveszély, de hál’ istennek jól va-
gyunk, tünetmentesek vagyunk.”

Kiss Krisztina



A Tisza TV műsora
Minden nap 18.00 órától: 

Dr. Fülöp György polgármester és a Prevenciós Bizottság
 tájékoztatója

Március 26., csütörtök
19.00 Tisza TV Retro másnap reggel 7 óráig

Március 27., péntek
19:00 Tisza TV Retro másnap reggel 7 óráig

Március 29. vasárnap
19:00 Egy hajóban - vallási negyedóra, ismétlés 11 óráig, 

11 óra: válogatás a TFCT és a Tiszaújvárosi Phoenix mérkő-
zéseiből. Ismétlés másnap reggel 7 óráig. 

Március 30., hétfő
19:00 Tisza TV Retro másnap reggel 7 óráig

Április 1,.szerda
18:00 Közéleti magazinműsor: Koronavírus-helyzet

Kedves Közönségünk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 25-re meghir-
detett A Pál utcai fiúk című előadás a Magyarország Kormá-
nya által elrendelt veszélyhelyzet miatt elmarad!
A belépőjegyek visszaváltására az előzetesen meghirdetett 
időpontban, 2020. március 16. (hétfő) 13.00 órától nem volt 
lehetőség, egy későbbi időpontban váltjuk vissza azokat!
Ennek idejéről tájékoztatni fogjuk Önöket. Igény esetén a 
jegyek érvényesek a 2020. szeptember 23-ai előadásra.
Megértésüket köszönjük!

Derkovits Művelődési Központ

Hogyan mondjam el neked…?
Ugyanúgy, mint mi felnőttek, a gyere-
kek is pletykálnak, és a saját világuk-
ban kialakítanak egy képet arról, hogy 
mi történik körülöttük. Kortól függő-
en ezek egészen vad dolgok is lehetnek, 
ahogy a mesék és a valóság keveredik 
a fejükben. Gyarmati Rita okleveles 
pszichológust, pszichológia szakos ta-
nárt kérdeztem arról, hogy mondjuk el 
a gyerekeknek, miért zárt be az óvoda, 
az iskola, a játszótér, miért kell otthon 
maradni.

- Mielőtt a gyerekekről beszélünk, látom, 
hogy van egy szerveződés, ahol pszicho-
lógusok önkéntesen segítséget vállalnak a 
mostani nehéz helyzetben.
- Igen, a pszi.hu oldalon van egy lista, 
azokről a pszichológusokról, akik ön-
ként vállalták, hogy segítenek, ha vala-
ki olyan helyzetbe kerül. Három-öt alka-
lomról van szó, ingyenesen. Én is benne 
vagyok, mert szerintem nagyon jó ötlet. 
Mi így tudunk segíteni ebben a helyzet-
ben, és nagyon érdekes, hogy milyen sok 
kolléga jelentkezett.
- Azt hittem, hogy csak én vagyok ilyen 
pánikolós, meg teljesen kész idegileg, de 
akkor, úgy látom nem vagyok egyedül.
- Nem. Ez egy nagyon nehéz helyzet, 
mert az történt, hogy kihúzták a szőnye-
get a lábunk alól. Minden, ami eddig biz-
tos pont volt, mondjuk a munkád, az most 
hirtelen fejreállt. Arra kényszeríti most az 
élet az embereket, hogy otthon maradja-
nak, és nagyon érdekes lesz, hogy azok-
kal az emberekkel, akikkel együtt élsz, 

azokat lehet, hogy nem is ismered annyi-
ra, és most itt egy lehetőség, hogy megis-
merd őket. Ez egy nagyon nehéz dolog. 
Most nem az van, hogy hazaesünk, és van 
két óránk a párunkkal, vagy van egy féló-
ránk a gyerekre, hanem most huszonnégy 
óra van. Ott vagyunk bezárva együtt, és 
most olyan dolgok fognak előjönni, amik 
eddig nem voltak.
- Éppen ezen gondolkodtam, hogy itt Ma-
gyarországon a büntetést úgy hívják, 
hogy szabadságvesztés. Ez most tulaj-
donképpen egy szabadságvesztés, tehát 
olyan, mint egy büntetés.
- Igen. Most az a feladat, hogy átkeretez-
zük a dolgot, és megpróbáljuk úgy néz-
ni, hogy tulajdonképpen most vagyunk 
szabadok. Eddig az volt a bajunk, hogy 
a munkahelyünk miatt nem tudtunk ott-

hon lenni, meg hogy megszabták mit csi-
náljunk, most pedig itt van a lehetőség ar-
ra, hogy úgy alakítsuk a napirendünket, 
ahogy szeretnénk. Ez egy nagyon nehéz 
dolog, mert ha valakinek mindig meg-
mondják, hogy mit csináljon, akkor nincs 
meg a rutinja abban, hogy kialakítsa ezt. 
Azok az emberek, akik vállalkozók, nem 
egy cégnél dolgoznak, tehát nekik nincs 
az, hogy nyolctól négyig ott van az üzem-
ben vagy irodában, nekik most ebben a 
helyzetben sokkal könnyebb dolguk van, 
mint azoknak az embereknek, akiknek 
megvolt az, hogy bent kell lenni a mun-
kahelyükön. Nekik ezt a nyolctól négyig 
tartó időszakot most fel kell tudniuk úgy 
dolgozni, hogy hatékony legyen, de köz-
ben mindenre maradjon idejük. Nehéz 

dolgok ezek, most elég sok mindenből 
vizsgázunk.
- Kezdjük a kisgyerekekkel. Hogyan 
mondjuk el nekik azt, ami most történik, 
hogy lehet velük egy veszélyhelyzetről be-
szélni?
- A XIX. század elején indult egy szem-
léletváltás a gyermekekkel kapcsolatban. 
Elindult a Waldorf és a Montessori vonal, 
ami arról szól, hogy a gyerekek nem kis 
felnőttek, hanem minőségileg máshogy 
működnek, és az a feladat, hogy megta-
láljuk az ő szintjüket. Ami a legfontosabb 
dolog az, hogy nem szabad őket túlter-
helni. Mi, felnőttek túl vagyunk terhelve, 
iszonyatos mennyiségű információt ka-
punk. Ezt még mi is nehezen emésztjük 
meg, a gyerekek még nehezebben, nem 
tudják, hogy mi történik körülöttük. Azok 

a megoldások, amik a felnőttek számára 
jók - hogy ne olvassunk híreket - egy pi-
cit leegyszerűsítve a gyerekeknek is jók 
lehetnek. Meg kell szűrni az információt, 
mert a gyerekeknek nincs annyi tapasz-
talatuk, hogy mindent fel tudjanak dol-
gozni, tehát nekem, felnőttnek kell szűr-
nöm azt, hogy mennyi információhoz jut 
a gyerek.
- De valamennyi információ csak eljut 
a gyerekhez, akkor hogyan nyugtassam 
meg?
- Ami nagyon fontos, hogy milyen mintát 
mutatok. Egy gyerek gyakran úgy műkö-
dik, ahogy a szülő működik. Például, ha 
a szülő szétesik, akkor a gyerek is széte-
sik. Amit leginkább tudunk kommunikál-
ni a gyereknek, az az, hogy meg lehet ol-
dani ezeket a problémákat, hogy vannak 
biztonsági óvintézkedések, amiket ha be-
tartunk, akkor könnyebben megoldódik 
ez a helyzet. Például, most nem megyünk 
a játszótérre, megtanultunk együtt helye-
sen kezet mosni, a barátokkal telefonon 
beszélünk. Ami még nagyon fontos, hogy 
ha a gyerekkel beszélünk, nem mindegy, 
hogy hány éves a gyerek. Kisgyereknek 
sem kell hazudni, de nem biztos, hogy er-
ről tudnia kell. Kérdezzük meg a gyere-
ket, hogy mit gondol, mi van vele, hogy 
érzi magát. Mutassunk mintát arra, hogy 
igen, valóban van ez a helyzet, de nézd, itt 
a fertőtlenítő, ezzel lefertőtlenítjük a kor-
látot, a kaputelefont, a kilincseket, meg a 
villanykapcsoló gombot. Tehát, azt lássa, 
hogy a megoldáson dolgozom, nem páni-
kolok.
- Beszéljünk az idősebb, a tizenéves gye-
rekekről is. Egy 14-15 éves kislány már 
megérti, hogy vészhelyzetről van szó, de 
ő úgy éli meg ezt a bezártságot, hogy már 
éppen három hete jár az Ádámmal, és 
most elválasztották őket, és ezzel itt a vi-
lágvége.
- Na, nálunk most pont ez van. Egy 14 
évesnek már meg kell értenie, hogy most 
azzal tesz jót a másiknak, ha nem talál-
koznak. Itt jön be az a kérdés, hogy ho-
gyan szeretjük a másikat. Tehát azért sze-
retem a másikat, mert az nekem jó, vagy 
azért szeretem, mert őt szeretem. Ha őt 
szeretem, akkor most nem találkozok ve-
le, mert nem akarom megfertőzni. Ma-
napság ezekkel az online rendszerekkel 
bármikor láthatják egymást. Igen, most 
nem lesz testi kontaktus, de egy kapcso-
latot fent lehet így tartani. Ezekre kell he-
lyezni a hangsúlyt. Ha ez nem működik, 
akkor pedig, mint szülő, aki felelős a gye-
rekért, meg kell húzni egy vonalat. Pró-
báljuk megértetni velük, hogy mi az ak-
tuális helyzet, de ha ez nem megy, ak-
kor komolyabb intézkedéseket kell hoz-
ni. Például be lehet zárni a lakásajtót. Én 
egy viszonylag demokratikus nevelési 
módszert választottam a gyerekeim neve-
lése során, mindent megbeszélek velük, 
de most fegyelem van, és ez az én dol-
gom, hogy betartassam. Ha ez nem érthe-
tő, akkor drasztikus módszerekhez nyú-
lok. Most nincs lazaság. Ezzel nem lehet 
játszani.

Surányi P. Balázs
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A személyes találkozásokat most kerülni kell. 

Kapcsolattartás online. 

„Ez egy nagyon nehéz helyzet, 
mert az történt, hogy kihúzták a 
szőnyeget a lábunk alól. Minden, 
ami eddig biztos pont volt, mond-
juk a munkád, az most hirtelen fej-
reállt.”

 „…a tudós ember nagy erejű.” 
 (Példabeszédek 24.)
A Szentírás fenti üzenetét tartják szem előtt diákjaink, amikor 
a mindennapi tanulmányi munkájuk mellett különböző tantár-
gyi- és sportversenyekre készülnek fel.  Újabb büszkeségre okot 
adó eredményekkel gazdagodtak tanulóink az elmúlt időszak-
ban is. Ezek között sajnos már olyan versenyek is vannak, me-
lyeknek az eredményhirdetésére a fennálló helyzet miatt csak 
virtuális formában kerülhetett sor. Február 4-én rendezték meg 
a 7-8. évfolyamos tanulók XXVII. Országos Történelem Tanul-
mányi Versenyének megyei fordulóját, melyen Tóth Lili 8. he-
lyezést ért el. Felkészítő tanára: Simonné Varga Katalin. A nyel-
vÉSZ országos versenysorozat megyei fordulójában három ta-
nuló képviselheti iskolánkat. Hegyi Kinga 3.a osztály, felkészí-
tője: Gál Csabáné, Csehi Panna 4.a felkészítője: Tibáné Mészá-
ros Éva, Kiss Hunor 7.a osztály, felkészítője: Nagy Réka. Szin-
tén a magyar nyelv szépségei iránt fogékony tanulók számára 
rendezték meg a Simonyi Zsigmond Kárpát – medencei helyes-
írási versenyt, melynek megyei fordulójába jutott Kiss Hunor 
7.a osztályos tanuló. Tanára: Nagy Réka. A Zrínyi Ilona Mate-
matikaverseny megyei fordulójának eredményhirdetésére hív-
ták meg az eredményesen szereplő tanítványainkat. Elért ered-
ményeik: Csehovics Marcell 5.a osztály II. hely felkészítő taná-
ra: Ruszkai Gizella, Tömösközy Hanga Zsófia 6.a osztály 11. 
hely, Hanus Máté 6.a osztály 13. hely. Felkészítő pedagógus: 
Majoros Lászlóné. Csehovics Marcell teljesítményével megsze-
rezte a jogot az országos döntőn való részvételre. Az elmúlt na-
pokban nyelvvizsga bizonyítványokkal is gazdagodtak tanuló-
ink. Sikeres B2 (középfokú) angol komplex nyelvvizsgát tet-
tek: Berkes Benedek István 8.a és Szabó Luca Laura 8.a osz-
tályos tanulók. B2 (középfokú) angol írásbeli vizsgabizonyít-
ványt szereztek: Heltai Kilián 8.a és Tóth Laura Lilla 7.a osztá-
lyos tanulók, B2 (középfokú) angol szóbeli vizsgát tett: Kuruc 
Levente 7.b osztályos tanuló. A Langwest Országos Tehetség-
kutató Tanulmányi Verseny írásbeli elődöntőjén az alábbi ered-
mények születtek: Kenyeres Hanna 4.a IV. hely, felkészítő taná-
ra: Zimmermanné Fekete Judit. Vaskó Nikolett Olívia 3.b VI. 
hely, felkészítő tanára: Soltészné Szörfi Anikó, Vass Virág 6.a V. 
hely felkészítő tanára: Magyarné Simon Anita, Kiss Hunor 7.a 
I. hely: felkészítő tanára: Magyarné Simon Anita. A zsűri érté-
kelte az Egri Főegyházmegye által meghirdetett „Krisztus teste, 
a szentmisében itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát” 
rajzpályázatra beküldött munkákat. Csehovics Marcell 5.a osz-
tályos tanuló munkájával az országos I. helyezést érte el vízfes-
ték kategóriában. Felkészítő tanárai: Szilvásiné Bodnár Tímea 
(vizuális kultúra) Kocsis Katalin Ildikó (hittan). Minden tanuló-
nak és felkészítő pedagógusnak szívből gratulálok! 

Makkainé Chmara Marianna igazgató

Kora tavaszi eredmények 
a Kazinczyban



A Tiszaújvárosi Református
 Egyházközség 

ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET
 hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvoda-
kötelezettség megkezdődik abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek 
betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint, a 2020/2021. nevelési év-
ben óvodakötelesek azok a gyermekek, 
akik:

2017. 01.01. – 2017. 08.31. között születtek (3 éves óvodakö-
telesek)
2016. 01.01. – 2016. 12.31. között születtek (4 éves óvodakö-
telesek)
2015. 01.01. – 2015. 12.31. között születtek (5 éves óvodakö-
telesek)
2014. 09.01. – 2014. 12.31. között születtek (6 éves óvodakö-
telesek).
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet alapján történik. 
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzetha-
tártól független.
Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem” 
elnevezésű nyomtatványon történik, melyet a Tiszaújvárosi 
Református Óvodában lehet beszerezni. 

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, 
akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak 
óvodába. 
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni! 
Óvodánkba nagy szeretettel hívjuk azokat a családokat, akik el-
fogadják  református értékeinket ,nevelési elképzeléseinket és 
ezen értékek mentén szeretnék neveltetni gyermeküket
A felvételi kérelem beadása:
2020. április 22. és 23. napján történik a Tiszaújvárosi Refor-
mátus Óvodában (Tiszaújváros, Irinyi János út 4.). Reggel 800-
tól délután 1700-ig fogadjuk a beiratkozókat.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
gyermek keresztlevelét,  lakcím kártyáját, 
születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-  kártyáját. 
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2020. 
május 25-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem el-
utasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiá-
nyában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő 
az óvoda fenntartójának címzett, de az óvoda vezetőjének áta-
dott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben gondos-
kodjanak a gyermekük beíratásáról.
Szeretettel várjuk jelentkezését!      

Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 
2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek 
betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint, a 2020/2021. nevelési évben óvodakötelesek 
azok a gyermekek, akik:
2017. 01.01. – 2017. 08.31. között születtek (3 éves óvodakö-
telesek)
2016. 01.01. – 2016. 12.31. között születtek (4 éves óvodakö-
telesek)
2015. 01.01. – 2015. 12.31. között születtek (5 éves óvodakö-
telesek)
2014. 09.01. – 2014. 12.31. között születtek (6 éves óvodakö-
telesek).
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek 
azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2020. december 
31. napjáig töltik be. 
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján tör-
ténik.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 2020/2021. 
nevelési évre történő felvételre vonatkozó kérelmek be-

adása az intézmény székhelyén, 
a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.) 

2020. április 22. és 23. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.
A szülő az óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatá-
rozott időpontban köteles beíratni, vagy az óvodalátogatási kö-
telezettség alóli felmentését kérni.
A felmentést, a szülő - a tárgyév május 25. napjáig benyújtott 
- kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, az illetékes 
Járási Hivatal jogosult engedélyezni.
A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, 
akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak 
óvodába. 
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni! 
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól 
annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely 
gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini 
bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi 
bölcsőde fenntartója az Oktatási Hivatal felé lejelentette.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön 

teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, követő 15 na-
pon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási Hiva-
talt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlap-
ján (www. oktatas.hu) elérhető elektronikus űrlap kitöltésével 
és postai úton történő beküldésével szükséges teljesíteni. 
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem” 
nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet besze-
rezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) 
beadható a kérelem. 
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási te-
rülete.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében 
ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű moz-
gásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén lá-
tó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek ne-
velésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvi-
telszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakás-
nak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda 
körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen 
ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helye-
ként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három 
hónapnál régebb óta szerepel. 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére ki-
állított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, 
továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazol-
ványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási 
azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos ne-
velési igényéről, illetve beilleszkedési - tanulási - magatartási 
zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2020. 
május 25-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem el-
utasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiá-
nyában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szü-
lő Tiszaújváros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda veze-
tőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen 
közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Az óvodai felvételek rendje

FELHÍVÁS
az általános iskolába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2020/2021. tanévre tör-
ténő általános iskolai beíratások az alábbi időpontokban lesz-
nek:

2020. április 23. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között,
2020. április 24. (péntek) 8.00-19.00 óra között.

A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskola   Tiszaújváros, Alkot-
mány köz 2.
A tanköteles korú gyermeket, aki 2020. augusztus 31-ig betölti 
a 6. életévét, a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola 2020. 
első évfolyamára beíratni.
Az általános iskola körzeteibe tartozó utcák és terek nevét az 
alábbiakban közöljük:
Település: TISZAÚJVÁROS
1.TISZAÚJVÁROSI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
HUNYADI MÁTYÁS ISKOLA ( Tiszaújváros, Alkotmány 
köz 2.)
Alkotmány köz, Árpád út, Bolyai köz, Jedlik Ányos út, Má-
tyás király út, Szent István út 1-11., Szent István út 2-8., Ve-
rebély L. út, Bláthy O. út, Bánki D. út, Tiszavirág út, Vasú-
tállomás, Ady E. utca, Arany J. utca, Gát utca, Hunyadi utca, 
Kossuth L. utca, Lorántffy tér, Irinyi J. út, Kazinczy F. út, Baj-
csy- Zsilinszky út, Barcsay tér, Örösi út 2-32., Bethlen G. út 
1-15., Bethlen G. út 10-32., Gátőrház, Lévay J. út 2-58., Sze-
mere B. út, Szederkényi út 1-15., Szederkényi út 17-31., Tom-
pa M. út, Tóth Árpád út, Vörösmarty M. út, Petőfi S. utca, Rá-
kóczi utca páros oldal, Bartók B. út, Munkácsy M. út (28-48 
kivételével), Széchenyi I. út, Lorántffy út, Liszt F. út, Teleki B. 
út, Árkád sor.
 Markovicsné Szabó Enikő    Gál János
intézményvezető-helyettes  mb. tankerületi igazgató

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244, (49) 341-168

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események 

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-
508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, 

amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Szünetel a zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es zöld szám 
határozatlan ideig szünetel. 

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére határozott 
időre szóló kinevezéssel. 
Határozott idő vége: 2022. 05. 31.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő
• költségvetési szervnél szerzett pénzügyi és költségvetési 
szakmai tapasztalat
• legalább 3 év szakmai tapasztalat
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazo-
lás megléte)
• magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdasági vég-
zettség
• költségvetési szervnél szerzett pénzügyi és költségvetési 5 
év feletti szakmai tapasztalat
• CT-EcoSTAT Költségvetési Gazdasági és Gazdálkodási 
Rendszer felhasználói szintű ismerete
Feladatok: 
• Intézmények közötti tárgyi eszközmozgás dokumentálása, 
figyelése. 
• Tárgyi eszköz- és készletállomány kezelése. 
• Főkönyvi kontírozás, könyvelés. 
• Analitikus nyilvántartások vezetése. 
• Beszámolók, jelentések, adatszolgáltatások készítése.
• Kontrolling feladatokban való közreműködés.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rende-
let határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló-nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1005 /2020. számot
• A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 04. 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 04. 02
Az állás betölthető: az álláshely az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308 vagy Bánréviné 
Zán Tamara: 06-49/548-383 

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Gazdasági ügyintéző 
munkakör
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Baba születik
Nos, hogy a gólya hozza, vagy a káposztalevelek között fejlődik ki a kisded, arról 
ma is megoszlanak a vélemények, egy biztos, a gyermekáldás jó dolog, minden szü-
lő büszke a „frissen” született csemetéjére. 
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyományt, hogy a legifjabb 
tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen a szülők 
megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, édesapá-
kat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó az új-
szülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, 
hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig hány centit képvisel. 
Természetesen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitot-
tak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az éppen aktuáli-
san legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt 
személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Szünetel a gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a ti-
szaújvárosi élelmiszerpiacon a gombavizsgáló határozatlan ideig zárva tart.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
 üzemeltető

Szünetel a vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tiszaújvárosi Tisza úti piac és vásár a kialakult jár-

ványügyi helyzetre való tekintettel határozatlan ideig zárva tart.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

 üzemeltető

Változások a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásban

Határozatlan ideig felfüggesztik a lomtalanítást, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben található hulladékudvarok zárva tartanak.
A BMH Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén az ügyfeleik, munkavállalóik, illetve hozzá-
tartozóik egészségének és biztonságának megóvása érdekében az új típusú koronavírus to-
vábbi terjedése, valamint a kapcsolódó kormánydöntések miatt további intézkedések és kor-
látozások váltak szükségessé.
A 347 települést érintően a zavartalan hulladékszállítás biztosítása érdekében az Aba-
új-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és 
Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak területén 
2020. március 23-ától, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás tagönkormányzatainak területén 2020. március 30-ától felfüggesztik a lomtalanítást. 
A visszaigazolt lomtalanításokat későbbi időpontra halasztják, erről az érintett ingatlanhasz-
nálókat kiértesítik.
A szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2020. március 20-ától zárva tartanak, a 
lakossági hulladék átvétele átmenetileg szünetel.
Hulladékgyűjtő edényzetek leadására, átvételére és cseréjére az ügyfélszolgálatokon és a te-
lephelyeken visszavonásig nincs lehetőség.
A személyes ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak, ügyintézésre telefonon, illetve elektro-
nikusan (e-mailben) van lehetőség. Arra kérik az ügyfeleket, hogy a személyes és a postai 
kapcsolattartást kerüljék. A zárva tartásból adódóan a szelektív-, üveg- és zöldhulladék gyűj-
tő zsákok kiadása is szünetel az ügyfélszolgálatokon. A gyűjtőzsákok pótlása a gyűjtőjára-
tok személyzete által történik. 
Elérhetőségek:
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Az esetlegesen okozott kellemetlenségért a közszolgáltató szíves elnézésüket kéri. A cég 
folyamatosan követi a koronavírus következtében kialakult helyzetet és a kapcsolódó kor-
mánydöntéseket, s ezeknek megfelelően hozza meg a további szükséges döntéseket a köz-
szolgáltatás ellátására vonatkozóan. 

AZ ÉRV ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA A KIALAKULT 
JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN

Tisztelt Felhasználóink!
 
A kialakult járványügyi helyzetben ezúton is szeretnénk tájékoztatni Önöket, 
hogy Társaságunk területén a csapvíz kiváló minőségű és bátran fogyasztható. 
Az ivóvíz minőségét a vonatkozó előírások szerint rendszeresen ellenőrizzük.
Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a fertőzésveszély kockázatának csök-
kentése érdekében, az Önök és a Munkavállalóink védelmében 2020. március 
18-ától határozatlan időtartamra bezártuk a Társaság személyes ügyfélszol-
gálati irodáit, ügyfélszolgálati fiókirodáit és információs pontjait. 
A személyes megkeresés helyett kényelmes és gyors ügyintézési lehetőségek 
segítségével tudják az ügyeiket intézni. A személyes érintkezések mellőzése 
érdekében a víziközmű-szolgáltatási számlájuk ellenértékét a postán, csekken 
történő befizetés mellett egyéb, alternatív módokon is kiegyenlíthetik.
Társaságunk 2020. március 18-ától határozatlan időtartamra szünetelteti a 
vízmérők leolvasását, felfüggeszti a vízmérők és mellékvízmérők cseréjének, 
továbbá plombálásának végrehajtását, valamint átmenetileg felfüggeszt egyes 
helyszíni kivizsgálási tevékenységeket.

 A bevezetett intézkedésekről további információval a www.ervzrt.hu hon-
lapunkon szolgálunk.

 Mindannyiunk közös érdeke a víziközmű-szolgáltatás biztonságos fenntartá-
sa, ezért Társaságunk a továbbiakban is mindent megtesz azért, hogy zavarta-
lan szolgáltatást nyújtson a szolgáltatási területén élőknek.

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! 
TISZTELETTEL: ÉRV ZRT.
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Elhalasztották
 az olimpiát

A foci rabja, amióta él 1.
Egy karácsony estén, az ajándék bőrfo-
cival mínusz húsz fokban kirúgott szo-
baablak indította el Temesvári Mik-
lóst a labdarúgás útján. Tizenöt évnyi 
játékos pályafutás után a Leninváro-
si MTK csapatának edzője lett. Ezu-
tán következett Diósgyőr, Nyíregyhá-
za, az Újpesti Dózsa, Tatabánya, Deb-
recen, majd a Maldív-szigetek, Kuva-
it, Szudán, Albánia és ismét Diósgyőr. 
Közben angol nyelvtudásának köszön-
hetően a FIFA instruktoraként bejárta 
a világot, közel harminc országban lab-
darúgóedzői tanfolyamokat tartott. De 
kezdjük az elején.

- Miskolc negyedik kerületében, Hejőcsa-
bán járt általános iskolába, majd 1952-
1956-ig a Földes Ferenc Gimnáziumba. 
1954-ben a Miskolci Építőkben kezdett 
futballozni. Ebben az időben milyen volt 
a miskolci labdarúgóélet?
- Akkoriban millió csapat volt Miskolcon 
- idézi fel az ötvenes éveket Temesvári 
Miklós. - A Miskolci Építők, közismert 
nevén a Munkás, NB II-es csapat volt. A 
népkerti salakpályájuknak csak egy kis 
lelátója volt, de egy NB II-es meccsre 
8-10 ezer néző is kijött. Óriási rivalizálás 
volt az MVSC, a Munkás, és a Diósgyőr 
között. Akkoriban egy NB II-es meccs 
népünnepélynek számított. A Munkásban 

kezdtem ifiként, aztán harmadikos gim-
nazista koromban egy évet játszottam a 
Miskolci Előrében, a felnőtt csapatban, 
ami a városi bajnokságban szerepelt.
- A gimnázium elvégzése után Debrecen-
be került.
- 1957-1962-ig a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen tanultam, ott végeztem 
magyar-angol szakon. Az egyetemi évek 
alatt a Debreceni EAC NB III-as csapa-
tában játszottam. Megnyertük a bajnok-
ságot, és felkerültünk az NB II-be. Ezzel 
a csapattal az országos főiskolai bajnok-
ságot is megnyertük, ami elég nagy szó 
volt akkor. A Szegedi EAC-cal játszot-
tuk a döntőt, ami akkor a vidék legjobbja 
volt az NB I-ben. Nagyon népszerű csa-
pat volt, több mint 10 ezer ember előtt ját-
szottunk a városi riválissal, a DVSC-vel.
- Hogy jött össze a labdarúgás és a taná-
ri pálya?
- Apám mindenképpen azt szerette volna, 
hogy legyen folytatása az orvosi karrier-
jének. A szüleim nekem is az orvosi pá-
lyát javasolták, el is mentem felvételizni 
Pestre. Jó tanuló voltam, jelesre érettsé-
giztem, de örültem, hogy nem vettek fel, 
mert a futballt nem szerettem volna ab-
bahagyni. Tudtam, hogy Debrecenben az 
egyetemnek van egy jó hírű csapata, Pes-
ten pedig fogalmam sem lett volna, hol 
kezdjem.
- Tehát ha jól értem, akkor a pályaválasz-
tásában a foci központi szerepet játszott?
- Így van, rabja vagyok, amióta élek. 
Apám Harsányban volt orvos. Tízéves 
koromban karácsonykor az öcsémmel 
megláttuk a szobában a karácsonyfát, egy 
labda volt alatta. Azt sem tudtuk, hogy 
mi az. Bementünk, az öcsém belerúgott 
egyet, kint mínusz húsz fok volt, és ki-
törte az ablakot. Innen kezdődött mind-
kettőnknek a futball szeretete. Addig azt 
sem tudtuk, hogy van futball. Akkor még 
fűzős labda volt, amin látszott a varrás. 
Azóta bármi fontos dolog volt az életem-

ben, mindig aszerint döntöttem, hogy az 
mennyiben befolyásolja a futballt.
- Addig rádióban sem hallott meccset?
- Hol volt még rádió akkor! Csak később, 
az ötvenes évektől volt detektoros rádi-
ónk. Semmi nem volt akkoriban. Délután 
négykor meggyújtottuk a petróleumlám-
pát, aztán hét órakor már aludtunk.
- Melyik volt a legelső meccs, amit látott?
- Az Miskolcon, Hejőcsabán történt. 
Azt tudjuk, hogy az egyik legveszélye-
sebb gyermekbetegség a skarlát, még-
is negyvenfokos lázzal elszöktem ott-
honról, hogy lássam a Hejőcsaba - Szir-

mabesenyő meccset. Úgy jött utánam a 
nagynéném, hogy hazavigyen. Hejőcsa-
bán egy egyszerű kis falusi pálya volt, és 
ha olyan csapatok ellen játszottak, mint 
Szikszó, Alsózsolca, Felsőzsolca, vasár-
naponként kijött 1.500 néző. Tehát annyi-
ra más világ volt abban az időben, még 
aki sánta volt, az is futballozni akart. Az 
volt a státuszszimbólum.
- Melyek voltak a legmeghatározóbb 
meccsek?
- Néha-néha bementem Miskolcra vásá-
rolni anyámmal, és emlékszem rá, hogy 
vettem egy Képes Sportot. Rajta volt a 
címlapon, hogy Ferencváros - Vasas 0:2. 
Győzött a Vasas, én pedig valahogy meg-
sajnáltam a Ferencvárost, és gyerekko-
romban óriási Fradi drukker lettem. Azt 
hiszem már középiskolás voltam, ami-
kor a Soroksár az NB I-ben volt, és fel-
mentünk egy Fradi meccsre. De az egyik 
legmeghatározóbb meccs az a 6:3-as an-
gol-magyar volt 1953. november 25-én. 
Rádión hallgattam Szepesi György köz-
vetítését. Másfél héttel később, december 
6-án, vasárnap, az Üllői úton, Budapesti 
Kinizsi - Honvéd meccs volt, ahová sike-
rült jegyet szereznünk. Abban az időben 
Kinizsinek hívták a Ferencvárost. A Hon-
védból hét játékos játszott az aranycsa-
patban. Telt ház volt, 38 ezer ember volt 
kint. Levegőt nem lehetett kapni.
- Miután 1962-ben végzett Debrecen-
ben, 1962 és 1974 között a Földes Ferenc 
Gimnázium tanára volt, de ezzel párhu-
zamosan az NB I/B-ben, az MVSC-ben is 
játszott. Tehát egyszerre tanított és foci-
zott.
- Ezt nem volt könnyű összeegyeztet-
ni az órarenddel. Szombatonként sokat 
utaztunk, edzőtáborok idején pedig fize-
tés nélküli szabadságra kellett mennem. 
Lett volna lehetőségem a legmagasabb 
osztályban is játszani, de a tanári pályá-
val nem tudtam összeegyeztetni. Közel 
voltunk az NB I-be jutáshoz 1965-ben, de 
aztán a végén nem sikerült, így 1969-ben 

befejeztem a játékot.
- Hogyan kezdődött az edzői pályafutása?
- Nagy György volt az edzőm, egy na-
gyon felkészült szakember. Azért hang-
súlyozom a nevét, mert neki köszönhe-
tem, hogy később ide kerültem Tiszaúj-
városba, az akkori Leninvárosba. Az MV-
SC-ben volt edzőm Gyuri bácsi, és azt 
mondta, ha már úgyis tanár vagyok, van-
nak olyan tárgyak, amikből nem is kel-
lene felvételiznem, meg vizsgázni sem, 
végezzem el az alapfokú edzői tanfolya-
mot. Utána pedig úgy voltam vele, miért 
ne végezzem el a középfokút is. Aztán pe-
dig a szakedzőire is ösztökélt, azt mond-
ta, hogy van pedagógiai érzékem, és meg-
van a játékos múltam is. Így végeztem el 
a tanítással párhuzamosan a Testneve-
lési Főiskolát levelezőn. Amikor 1974-
ben végeztem, Gyuri bácsi megkérdezte, 
hogy érdekelne-e egy edzői állás Lenin-
városban. Sosem voltam anyagias, 12 év 
tanítás után 2.000 forint volt a fizetésem a 
tanári pályán, de itt ennek több, mint há-
romszorosát ajánlották. A Földes Gim-
názium az ország egyik legjobb iskolá-
ja volt, a szüleim is mondták, hogy elvé-
geztem az egyetemet, és akkor egy ilyen 
bizonytalanba belemegyek. De megint 
csak győzött a futball szeretete. Így ke-
rültem Leninvárosba Gyuri bácsin ke-
resztül, mert ő már akkor itt volt. Az első 
csapatnak volt az edzője, és úgy gondol-
ta, hogy elég stresszes ez a foglalkozás. 
Úgy döntött, a szárnyai alá vesz, és én le-
szek az első csapat edzője, ő pedig az ifit 
folytatja. Jó utánpótlás nevelés folyt, ami 
az ő érdeme. Az infrastruktúra már akkor 
is nagyon jó volt Leninvárosban, nagyon 
jó pályák voltak. Így lettem 1974 nyará-
tól az LMTK edzője. A csapat az NB III, 
Északkeleti-csoportjában volt, jó játéko-
sokkal - Dohány, Kiss, Lázár, Homródi, 
Teslér, Gunics, Palotás, Vajda, Toperczer, 
Haisz, Petró. Az első évben megvolt az 
összhang, de a második évben már nem. 
Nagyon sokat köszönhetek Gyuri bácsi-
nak, de bennem az volt mindig, ha van 
egy feladatom, akkor azt vagy én csiná-
lom, vagy nem csinálom. Ő, lehet, hogy 
atyáskodni akart, segíteni, jó szándékkal, 
de beleszólt, hogy így legyen, meg úgy 
legyen, meg ez játsszon, meg ilyen já-
tékrendszer, meg olyan játékrendszer. El-
romlott köztünk a viszony, és megmond-
tam, hogy akkor csinálja ő, ha én nem va-
gyok erre alkalmas. Még tapasztalatlan 
voltam. Beálltam edzésen focizni, és ösz-
szehaverkodtam a játékosokkal, amit so-
se szabad. Elmentem velük bulizni is, lé-
nyeg az, hogy néhányan ezzel visszaél-
tek. Túl közel engedtem őket, fiatal vol-
tam, alig voltam náluk idősebb pár évvel. 
Jó iskola volt nekem Leninváros, megta-
nultam a saját káromon, hogy ott a pálya, 
itt a taccsvonal, ott vannak a játékosok, itt 
van az edző. Nem úgy ment a csapatnak, 
mint ahogy mehetett volna, így 1975 no-
vemberében átmentem a Diósgyőrhöz. A 
legjobb időben kerültem oda, az ifi csa-
pattal országos döntőt játszottunk.
(folytatjuk)

Surányi P. Balázs

A koronavírus-járvány miatt nem rendezik meg 2020 nya-
rán (július 24. - augusztus 9.), az eredeti időpontban az olim-
piai játékokat, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság (NOB).

 Japán miniszterelnöke, Abe Sindzó kedden jelentette be, hogy a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyetértett vele abban, hogy el 
kell halasztani a tokiói olimpiát és paralimpiai játékokat. Nem 
sokkal később a hivatalos döntés is megszületett. 
Az indoklásban azt írták: a WHO-tól kapott információk alapján 
a NOB elnöke és Japán miniszterelnöke úgy döntött, hogy jelen 
körülmények között nem tartható meg az olimpia, de 2021 nya-
ráig mindenképp meg kell rendezni a játékokat. Mindezt a spor-
tolók és az olimpia rendezésében érdekelt személyek egészségé-
nek megőrzése érdekében teszik. Így tehát idén nyáron nem ren-
dezik meg az olimpiai játékokat. 
Halasztásra még nem volt példa, legutóbb 1944-ben történt 
olyan, hogy nem tudták megtartani az olimpiát, akkor a világhá-
ború miatt. Előtte - ugyancsak háború miatt - 1916-ban és 1940-
ben maradt el az olimpia.
Az olimpiai lángot március 12-én gyújtották meg a görögorszá-
gi Olümpiában, egy nappal azután, hogy a WHO világjárvány-
nak minősítette  a koronavírus-járványt. A lánggal hét napig fu-
tottak Görögországban, majd a japán szervezőbizottság képvise-
lői március 19-én vették át az athéni Panathinaiko Stadionban. A 
japán szervezők ezután azt kérték, hogy ne menjenek ki az em-
berek az utcára, hogy megnézzék a láng útját, mégis 50 ezres tö-
meg kísérte csak azt, hogy olyan szimbolikus helyekre vitték el, 
mint Isinomaki vagy Fukusima. 
Japánban hivatalosan nincs járvány, a 126 milliós országban a 
fertőzöttek száma alig haladja meg az ezret, de már március 2-án 
bezárták az iskolákat, és hatékony intézkedéseket tettek a lassí-
tásra.
Japán elvileg készen áll az olimpiára, de a világ többi része a jár-
vány miatt pillanatnyilag nem. 
Sok sportágban már befejeződött a kvalifikáció, de az összes 
olimpiai helynek csak alig több, mint a fele kelt el eddig, pél-
dául a magyar női vízilabda-válogatott és a női kézilabda-válo-
gatott olimpiai selejtezőjét sem tudták a megjelölt időpontban 
lebonyolítani. A vízilabdában a pótidőpont sem látszik biztos-
nak. A 3x3-as kosárlabdában, ami érinti a férfiakat és nőket is, 
Budapest lenne a rendező, de az áprilisi torna is bizonytalanná 
vált. Kajak-kenuban sem látszik, hogy a pótkvalifikációs ver-
senyen hogyan jutnak kvótához a versenyzők. Az úszók orszá-
gos bajnokságát, ami egyben olimpiai válogató is, nemrég kel-
lett volna megrendezni, de a járvány szélesedésével ezt sem le-
hetett megtartani.
A halasztás sok sportág jövő évi versenynaptárát átírja. A vi-
zes világbajnokságot 2021 nyarán Japán déli részén, Fukuoká-
ban rendezték volna meg, várhatóan ez is elmarad. Az is lehet, 
hogy 2023-ra tolódik. Ez a csúszás Budapestet is érintheti, mert 
a Duna Arénában rendeznék a 2027-es vb-t.

„Negyvenfokos lázzal elszöktem 
otthonról, hogy lássam a Hejő-
csaba - Szirmabesenyő meccset.”

Jövőre találhatnak gazdára. 

MVSC - az álló sorban balra az első Nagy György, mellette Temesvári Miklós. 
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Interneten tanulják a zárótáncot

Online együtt

Hiába tervezünk jó előre, készülünk egy-egy 
nagy eseményre, az élet sokszor arra kény-
szerít, hogy a naptárunkból kiradírozzunk 
egy oly’ fontos bejegyzést, s ami még szomo-
rúbb, fogalmunk sincs, melyik dátumra ír-
hatnánk vissza. 

A Fitt-Dance Tánccsapat március 21-ére ter-
vezte gálaműsorát, a több mint hatvan főt 
számláló csoport hónapok óta készült erre az 
alkalomra. Most viszont üres a színpad és üres 
a csapat próbaterme is, mindössze egy állvány 
árválkodik a terem közepén, rajta egy telefon, 
melynek kamerája előtt a vezetők, Katlan Ju-
dit és Bócsi Attila. Online órát tartanak, hogy a 
gyerekek otthon is tudjanak mozogni, s tanulni. 
- Attól, hogy most nincsenek csoportos edzé-
sek, mindenféleképpen szeretnénk oktatni őket 
- mondja Bócsi Atilla -, sok olyan táncunk van, 
ami már elkészült a gálára, nem szeretnénk, 
ha ezt elfelejtenék a gyerekek, ezért gondol-
tuk úgy, hogy online bejelentkezünk a csopor-
tokba, illetve videókat is töltünk fel. A gálára 
egy zárótáncot is terveztünk, ezt szeretnénk on-
line megtanítani. Kis lépésekben fogunk halad-

ni, hiszen sokkal nehezebb így, videóból meg-
tanulni. Részletekben haladunk majd, bemutat-
juk a lépéseket lassan, gyorsan, zenére és több-
ször is. Ezt kérjük a gyerekektől is, hogy több-
ször csinálják meg a koreográfiákat. Edzésen 
lehet, hogy elég kétszer-háromszor megmutat-
ni valamit, de most nehezebb nekik is. 
- Jelenleg hatvanan vagyunk - mondja Katlan 
Judit -, öt csoportunk van, tanítunk Tiszaújvá-
rosban és Polgáron is, a legkisebb táncosunk 4, 
a legidősebb 23 éves. Mindannyian azt az uta-
sítást kapták tőlünk, hogy maradjanak otthon, 
hiszen most ez a legfontosabb, de nem sze-
retnénk, ha mozgás, tánc nélkül maradnának, 
ezért is tanítjuk őket online. Sőt, még házi fel-
adatokat is fognak kapni tőlünk. Nagyon hiá-
nyoznak a gyerekek, és azt vettem észre, hogy 
nekik is hiányzunk, a feltöltött videók alá töb-
ben is sírós smiley-kat posztolnak, nehéz min-
denkinek, de most ez a helyzet. 
Ha fizikailag nem is, virtuálisan mégiscsak 
együtt a közösség. Kicsit furcsa, kicsit nehéz, 
de mégis mozognak, tanulnak, és ha csak on-
line is, de együtt vannak. 

Fodor Petra

Együttérzés, összefogás, szolidaritás. Ezek-
ben a hetekben különösen felértékelődtek 
ezek a fogalmak. Miközben bezárkóztunk, 
felpörgött az online lét, a világháló lett a kap-
csolattartás tere. Onnan próbálunk egymá-
son segíteni, egymást bíztatni, például zené-
vel és tapssal az erkélyekre kiállva az egész-
ségügyi dolgozókért, akiket ezekben a hetek-
ben kemény próbára tesz az élet, a szükség-
helyzet.

Mások valós felajánlásokat tesznek a virtu-
ális térben, maszkot készítenek, bevásárlást, 
gyógyszerkiváltást ajánlanak a rászorulóknak, 
megint mások mesét, verset, kultúrát kínál-
nak mindenkinek. A Kulissza Játékszín tagjai - 
kedvenc gyermekkori könyvem címét idézve - 

„Mindennapra egy mesét”, ami, ha műfaját te-
kintve valójában nem is mese, de meseszép, hi-
szen dallal, verssel, történetekkel töltik meg a 
fészbuk kínálta felületet. 
Vírus ide, vírus oda, sokan töltik idejüket moz-
gással, ám a négy fal közt most ez sem könnyű, 
de edzeni online is lehet, együtt vagy egye-
dül, ez is egy afféle Maradj otthon! kihívás. 
Ha menni nem is lehet, de lépni, mozogni kell. 
Kell az agynak és kell a testnek, ezért is tart on-
line jógaórákat a tiszaújvárosi Etka jógások ve-
zetője, Árvainé Dajka Erzsike. 
 Csak néhány név és csoport a sok közül, akik 
leleményességükkel próbálják enyhíteni a be-
zártság napjait. Keressék az ismerősöket is-
meretlenül is, segítsünk egymásnak, legyünk 
együtt most online!

berta   

Vidáman is lehet!
Már szombat este átmentem vidámba, miután végignevettem Dombovári István humorestjét. 
Még reggel is azon kuncogtam, hogyan akarta felvenni Juliska néni egy Zeusz nevű percdíjas 
jós közvetítésével a kapcsolatot Fifi nevű kutyusával, aki szegény már az örök vadászmezők-
re költözött. Mire a sok kutyavakkantás között Zeusz rátalált, Juliska néni csak ennyit kérde-
zett: - Hová a fenébe ástad el a műfogsoromat Fifike? 
Díjazom az otthonmaradtaknak sugárzott online koncerteket, jó filmeket, vidám perceket. Az 
ebéd is a Retro rádió műsorára szinte észrevétlenül készült el. Egy-egy pörgős dalra fakanál-
lal a kezemben még táncra is perdültem. Csak akkor kaptam észbe, hol vagyok, amikor a szűk 
konyhámban belerúgtam az asztal lábába.
Az ebéd utáni kávémhoz a lánykáimtól kapott csomagból egy habos Caffe au Lait kapszulát 
választok, és fahéjjal, mézzel ízesítem. Ízlelőbimbóimnak is kell az élvezet. Rájövök, most 
még az is öröm, hogy erkélyünk van, és ott napozhatok. Mire vége a karanténnak, olyan barna 
leszek, hogy azt hiszik, egy tengerparton töltöttem több hónapot. Jólesően szívom magamba a 
friss levegőt, a nap melegét. Az általa kapott D vitaminnak is hálás vagyok. Sokáig nem tétlen-
kedek, feladatot kaptam, összeírni a több hétre való szükséges dolgokat. Száraz élelem, tisz-
tálkodó szerek. Gyermekeink a távolból vigyáznak ránk, és online rendelik meg a házhoz jövő 
csomagot. - Csak ki ne menjetek! - kérik ők is a megszívlelendő szabályt. Féltenek.
Bár egy rossz álomnak tűnik a mostani valóság, jobb vidámabban várni a felébredést. Mindig 
is szerettem az otthon melegét, most lesz alkalmam megszépíteni minden szegletét. Majd ol-
vasni félbehagyott regényeimet, kapcsolatot teremteni videón, vagy levelezve rég nem látott 
rokonaimmal, barátaimmal is.
Amilyen csacsogó, pörgő vagyok, olyan komoly, megfontolt, szűkbeszédű a párom. Állító-
lag az ellentétek vonzzák egymást? Biztosan, ha 47 éve így-úgy, de működik. Azért önkritikát 
gyakorolva, legalább belegondolok, milyen lenne ez fordított helyzetben. Ha én lennék komo-
lyabb, és a férjem sertepertélne körülöttem állandóan.
Bevillan a nagy játékos kedvemnek, egy nem igazán jól sikerült befejezése. Kétszobás galamb-
dúcúnkban az jutott eszembe, mi lenne, ha elbújnék, és az erkélyen cigarettázó férjem, majd 
bejövet megkeresne. Ki is szóltam a drágának, elbújtam, találjon meg! Hova is guggolhattam 
le, mint a fotel mögé, és vártam csendben, türelmesen. Teltek a percek, tán negyed óra is, ami-
kor végre nyílt az erkélyajtó, és a szentem átgyalogolt a szobán nagy komótosan, ki a konyhá-
ba egyenesen. Még vártam, reménykedtem, hátha a nagy világmegváltó férfi gondolatai köz-
ben bevillan, meg kéne keresnie, de mindhiába. A térdeim is kezdtek zsibbadni egy idő után. 
Így hát feladtam a nagy játékomat, de azt soha, hogy nem találok ki majd érdekesebbet…
Ezt csak azért jegyeztem le, mert játék az élet is. Játszunk az élet színpadán. Nem mindegy mi-
lyen szerepet osztunk magunknak. Legyen optimista, vidám. Épp elég, ami komolyabbat, ne-
hezet az élet oszt reánk. „A remény hal meg utoljára”, szól a mondás, és az ember reményke-
dik. Tán jobban is teszi, ha vidámságot, jókedvet csempész be a megváltoztathatatlanba. Köny-
nyebben elviselhető.
Hát ilyen volt az én karanténos vidám vasárnapom.

Gál T. Olgi

Embertársaim!
Egyre több magánember, csoport, közösség, egyházi személy 
mond hasznos tanácsokat különböző témákban e nehéz napok 
túlélési módozatihoz.  Ez nagyon jó!  Tudunk, hallunk egymás-
ról - virtuálisan ugyan - mégis közösségben érezzük magun-
kat. Mindenkinek nagyon nehéz. Azok, akik aktív korúak, csa-
ládot nevelnek, akik eddig reggeltől, estig távol voltak a család-
tól vagy egyedülállók, napjaink önkéntes „karantén világában” 
keresgélik a hasznos időtöltés  lehetőségeit.
Arra gondoltam, hogy én is beállok az ötletadók sorába, és idős 
emberként leírom gondolataimat.  Ezt akkor is vállalom, ha 
ezért valaki kinevet, vagy kigúnyol.  Megpróbáltam egy cso-
korra való ötletet összegyűjteni a bezártság elviseléséhez.  Ezek 
nem nagy dolgok, és nem is ismeretlenek, de a mostani hely-
zetünkben sokaknak figyelemfelkeltő lehet. A megszokott há-
zi- és ház körüli munkákon túl olyan tevékenységek, amelyek-
re nem, vagy sokkal kevesebb idő jutott a napi teendők sokasá-
ga miatt. Akik elolvasásra érdemesnek ítélik e „gyűjteményt” 
megköszönöm.
 Bibliaolvasás, közös imádkozások,  

szekrények /fiókok rendezése,  vitrinek áttakarítása, 
iratok /számlák rendszerezése,
 ruhajavítás/ selejtezés,
  növényápolás / kertgondozás, állatgondozás,  
 olvasás - verstanulás- emlékek leírása, könyvespolcrendezés 
 zenehallgatás/ muzsikálás, éneklés/zsoltárok,világi dalok,  
 internetezés, felhívni régi ismerősöket,
kézimunkázás, társasjátékok bármelyik fajtáját játszani, 
garázs-, kamra-, pincetakarítás/kifestés
torna, házipatika átvizsgálása
„cipőpark” rendbetétele,
 névjegykártya, telefoncímjegyzék selejtezése, 
 festés, rajzolás, 
sok időt igénylő ételek elkészítése/ új ízek kipróbálása, 
szerszámkészlet  átvizsgálása, 
meghibásodott  eszközök, tárgyak javítása,
  barkácsolás, dísz- és hobby tárgyak készítése,
szőnyegtisztítás,
 konyhai fiókok átmosása, élelmiszerek szavatosságának át-
vizsgálása.

v-s iné

Előtérben a mobiltelefon, de a fókuszban változatlanul a tánc. 

A Kulissza Játékszín tagjai kultúrát kínálnak 
a négy fal közé szorult embereknek. Képün-
kön Luczai Gabriella. 

Mozognia kell az agynak, a testnek ilyen-
kor is. 
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