
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
A járványveszély okozta rendkívüli helyzet szép lassan begyű-
rűzik életünk minden apró szegmensébe. Újabb és újabb kér-
dések, feladatok sorakoznak előttünk, munkájától, életkorától 
függően mindenkinek más-más módon kell ezeket megoldani. 
A védekezés érdekében minden korlátozó intézkedést meg-
tettünk, amit a törvény enged. Az egészségügyben most az a 
legfontosabb, hogy az orvosoknak megfelelő védőfelszerelé-
sük legyen, minimálisra csökkenjen az orvos-beteg találko-
zások száma, és a fertőzésgyanús betegeket azonnal el lehes-
sen különíteni a többiektől. Ennek a feltételeit megteremtettük 
Tiszaújvárosban. Pontosan nem tudhatjuk, mikor kezdődik, s 
meddig tart az az időszak, amikor már tömeges megbetege-
désekkel kell számolnunk. Csak azt érzékeljük egyre erőtelje-
sebben, hogy napi életvezetésünk megváltozik, szokatlan, élet-
idegen szituációkban találjuk magunkat. Korlátozódnak a ba-
ráti, rokoni kapcsolataink, fizikailag elszigetelődünk kollégá-
inktól, ismerőseinktől, szeretteinktől. Az unokák nem ölelhetik 
meg a nagyszülőket, szabadidőnkben nem ülhetünk le a park-
ban egy padra, vagy egy kávé mellé beszélgetni. A bizonyta-
lanság és elszigetelődés érzése pedig nagyon komoly mentális 
terhelést jelent mindenkinek. Kérem Önöket, használják a di-
gitális eszközöket arra is, hogy erősítsék, támogassák egymást 
ebben a nehéz helyzetben! Bármilyen nagy legyen a kísértés, 
tartsák be továbbra is az előírásokat, javaslatokat, amelyek az 
Önök egészségének védelmét és közösségünk érdekét szolgál-

ják! Az elmúlt hetek-
ben, és főként a kijárá-
si korlátozás ideje alatt 
Önök olyan fegyelme-
zett, példamutató vi-
selkedést tanúsítottak, 
amelyért csak köszöne-
temet tudom kifejezni!
Ahogy már megszok-
hatták, mi továbbra is 
minden nap tájékoztat-
juk Önöket a járvány-
veszéllyel kapcsolatos 
aktuális hírekről. Városunk jól működő szociális ellátórend-
szerét fenntartjuk, igyekszünk lehetőségeinkhez mérten segí-
teni azoknak, akik anyagilag különösen nehéz helyzetbe ke-
rülnek.
Elképzelhető, hogy hamarosan eljön az idő, amikor Tiszaújvá-
rosban is lesznek koronavírusos megbetegedések. Ez egy lé-
lektani mérföldkő lehet, amikor a kollektív reagálás még erő-
teljesebb hatású, mint más helyzetekben. Nagyon fontos, hogy 
ez a reagálás ne negatív irányú legyen, hanem továbbra is az 
összefogásunkat, együttműködésünket erősítse! Higgyenek 
benne: EGYÜTT SIKERÜLNI FOG!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Dr. Fülöp György
polgármester   
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261-re nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
28-ra a gyógyultaké. 
Az országos tisztifőorvos határozatot ad ki, mely egyebek 
mellett kötelezi a külföldről Magyarország területére lépő 
magyar állampolgárokat, hogy az országba lépéskor vessék 
alá magukat egészségügyi vizsgálatnak. 
Tiszaújvárosban 320 veszélyeztetett korú városlakó szá-
mára szállítják ki az ebédet, 32 szépkorú bevásárlásáról 
gondoskodnak és 29 esetben a gyógyszerek kiváltásáról.
Dr. Fülöp György: elegendő mennyiségű fertőtlenítőszer, 
gumikesztyű és sebészeti szájmaszk áll rendelkezésre a 
tiszaújvárosi rendelőintézetben. 
Dr. Szabó Attiláné, a Remény Patika tulajdonosa 5 millió 
forintot ajánlott a városnak a járvány elleni védekezésre. 
Tiszaújváros önkormányzata rendelkezik elegendő tar-
talékkal, nincs szükség pénzeszközök átcsoportosítására. 
A MOL és a thyssenkrupp tájékoztatása szerint 2020. 
március 2-ától a poliol beruházás területére, illetve a mo-
bil lakóparkba új munkavállaló nem érkezett. 

300-ra nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
34-re a gyógyultaké. 
Egyszerűsített a telefonos ügyintézésen az adóhivatal. 
245 milliárd forintot költött idáig a kormány a költségvetés-
ből a járvány elleni védekezésre. 
Minimális személyi kontaktussal valósulnak meg az óvodai 
és általános iskolai beiratkozások - közölte a köznevelési ál-
lamtitkár. 
Csökken a hétvégenként nyitva tartó posták száma. 
Online is oktathatnak a felnőttképzésben. 
Tiszaújváros önkormányzata határozatlan ideig meg-
szünteti a temetői autóbuszjáratokat. 

343-ra nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
elhunyt egy újabb idős beteg.  
A kormány kijárási korlátozást vezet be április 11-ig. 
Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a helyközi kö-
zösségi közlekedésben. 

408-ra nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
elhunyt két újabb idős beteg.  

447-re nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
elhunyt két újabb idős beteg.  
Kórházparancsnokok segítik a kórházak működését és az 
egészségügyi készlet védelmét. 
Tovább növelhetik a nyitva tartó átkelők számát a ma-
gyar-szlovák határon. 
Elfogadta a védekezésről szóló törvényt a parlament. 
Tiszaújvárosban nem üzemelik be a közterületen műkö-
dő ivó- és szökőkutakat. 
A közterület-felügyelők a rendőrjárőrökkel közösen tel-
jesítenek szolgálatot Tiszaújvárosban, mely során a kijá-
rási korlátozás szabályainak betartását ellenőrzik. 

492-re nő a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és 
elhunyt egy újabb idős beteg.  
A szociális étkeztetésben résztvevők mindegyikének ház-
hoz viszik az ebédet Tiszaújvárosban, ez 412 főt érint.

525 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 4 
krónikus betegséggel küzdő idős beteg. 
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. valamennyi 
dolgozója köteles szájmaszkban dolgozni. 

Az ebéd házhoz megy 
Hétfőn elindult az ebéd házhoz szállítása a Központi Étteremből. Az első na-
pon 350, 65 éven felüli nyugdíjasnak vitték ki az ebédet, másnap már több  
mint 400-an kérték a házhoz szállítást.  
Az étteremben összesen 690-en ebédelnek naponta, intézményi és szociális 
étkezők, ez utóbbiak kérelmezhetik a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pontnál a segítséget. Az intézmény munkatársai és a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ hétköznapokon 10 és 14.30 között szállítják ki a 
meleg ételt az étterem konyhájából az intézmények és az önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társaságok gépkocsijaival -  tájékoztatott Poropatich Péter, 
a humánszolgáltató központ vezetője. 

Együtt sikerülni fog!
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A Bolyai közben végeznek fertőtlenítőszeres permetezést a szakemberek. Az általuk használt szer az emberi egészségre 
nem ártalmas, csak a kórokozókat, vírusokat, baktériumokat, gombákat pusztítja el. Több mint nyolcszázezren fertőződ-
tek már meg az új típusú koronavírussal szerte a világon. 
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Baba született
Újabb baba született városunkban. Balla Marcell március 26-án Mis-
kolcon látta meg a napvilágot. Marcell 55 centivel érkezett, súlya 3340 
gramm - adták hírül a boldog és büszke szülők: Balla Emese és Balla 
Miklós. 

A boldogító igen
„Van két gyűrű... egyforma. Két kézen. És ez a két gyűrű köti össze a két 
kezet. A két embert. A két életet. ( Csitáry-Hock Tamás)
Vámos László és Vámos-Borsi Anikó március 27-én mondták ki a bol-
dogító igent, s kötötték össze életüket. A kialakult járványügyi helyzetben 
ezt most csak szűk körben tehették meg, de boldogságuk mégis határtalan. 
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot április 5-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 
, majd április 6-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) 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

Atanáz püspök atya rendelkezése szerint egyházmegyénk egész 
területén nem hirdetünk nyilvános istentiszteleteket. A főpásztor 
ugyanakkor kéri a papokat, hogy a gyóntatást szervezzék meg, 
egyenként és ráérősen, a templomudvaron vagy megfelelő kö-
rülmények között!
A templomok fertőtlenítéséről gondoskodjanak, és időről időre 
nyissák ki az imádkozni szándékozó hívők előtt, a szertartások-
ba is bekapcsolhatják őket egészen csökkentett létszámban, és 
az előírt óvintézkedések teljes körű betartásával.
Csütörtökön 17:30 vecsernye. Pénteken 17:30 Előreszentelt 
Adományok Liturgiája. Szombaton 17:30 Vecsernye. Virágva-
sárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye.
Nagyhétfőn és Nagykedden 08:00 utrenye. Nagyszerdán 17:30 
Előreszentelt Adományok Liturgiája. Nagycsütörtökön 08:00 
utrenye, 18:00 Kínszenvedési evangéliumok olvasása.
(Zárt ajtós szertartások, ha valaki szeretne valamelyik alkalom-
ra eljönni, jelezze a parókusnak!)

KEDVES BETEGEINK!
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY

 A REMÉNY GYÓGYSZERTÁR 
2020. MÁRCIUS 23-ÁTÓL 
HATÁROZATLAN IDEIG

 RÖVIDEBB NYITVATARTÁSSAL,
 HÉTKÖZNAPOKON

16.00 -IG TART NYITVA
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

Szól a taps, 
készülnek a szívek

Szívek az ablakokon, taps az ablakban, az erkélyen minden 
este 8-kor. Pár hete még nem tudtuk, hogy így is lehet. Hogy 
a köszönöm most nem egy kézfogás, egy ölelés, hanem egy 
darab papír és két összecsapott tenyér a sötétben, amiről azt 
sem tudjuk, hallja-e, akinek szól. Csak remélni tudjuk és hin-
ni benne. Mint annyi minden másban is. 

Példa
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik áprili-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.
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Korlátozott mindennapok, tenni akarás
Újabb hét telt el a koronavírus-járvány 
árnyékában, újabb feszült, munkával, 
döntésekkel teli hét. A prevenciós bi-
zottság folyamatosan a városlakók biz-
tonságán dolgozik, egészségünk megőr-
zése közös célunk. 

Egy közös cél pedig eggyé kovácsol: szí-
vek az ablakokban, taps az erkélyeken, 
önkéntesek tucatjai jelentkeznek segítő-
nek, az emberek fegyelmezetten veszik 
tudomásul a kialakult helyzetet.
- Elegendő mennyiségű fertőtlenítőszer, 
gumikesztyű és sebészeti szájmaszk áll 
rendelkezésre a tiszaújvárosi rendelőin-
tézetben - mondta Dr. Fülöp György pol-
gármester csütörtöki sajtójákoztatóján, 
ahová Pap Zsolt alpolgármester is meg-
nyugtató hírekkel érkezett: 
- Ma délelőtt a koordinációs bizottság 
megtartotta ülését, melyen a MOL és a 
thyssenkrupp vezetői is részt vettek. Tá-
jékoztatásuk szerint 2020. március 2-át-
ól a poliol beruházás területére, illetve a 
mobil lakóparkba nem érkezett új munka-
vállaló. Jelenleg sem az építkezés terüle-
tén, sem a lakópark területén nincs koro-
navírussal fertőzött beteg. Három házior-
vossal kötöttek szerződést, kettő a mobil 
lakópark területén, egy pedig Miskolcon 
látja el a munkavállalókat. 
A kormány március 28-ától kijárási kor-
látozások bevezetéséről döntött, az ebben 
foglaltak betartását a rendőrség hivatott 
ellenőrizni. A jogszabály azt is rögzítette, 

hogy aki szabálysértés követ el, pénzbír-
sággal sújtható, melynek összege 50 ezer 
forinttól 500 ezer forintig terjedhet. Mis-
kolczi István, Tiszaújváros rendőrkapitá-
nya a hétfői bizottsági ülésen pozitív ta-
pasztalatokról számolt be, mint mondta, 
városunk lakó fegyelmezettek voltak. 
- Sokakat foglalkoztató téma a kukázás, 
guberálás kérdése - szólt a délutáni saj-
tótájékoztatón a polgármester -, erről is 
egyeztettünk kapitány úrral, aki bizto-
sított arról, hogy kiemelt figyelmet fog-
nak fordítani erre, naponta számos alka-
lommal felszólítják a guberálókat, több 
esetben szabtak már ki helyszíni bírsá-
got, de ennek sajnos csak ideig-óráig van 
eredménye, törvényes keretek között ettől 
többet nem lehet tenni. 
Újabb döntések is születtek, így nem üze-

melik be a közterületen működő ivó- és 
szökőkutakat. 
- A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal köz-
terület-felügyelői az elkövetkezendő idő-
szakban a rendőrkapitányság járőreivel kö-
zösen fognak szolgálatot ellátni a város te-
rületén - közölte Dr. Juhos Szabolcs jegy-
ző -, közösen ellenőrzik a kijárási korláto-
zás szabályainak betartását, valamint a hely-
ben, polgármesteri határozattal már elren-
delt intézkedések betartását, így a játszótere-
ket is ellenőrzik majd. A közterület-felügye-
lők emellett segítséget nyújtanak a piacgon-
dokoknak abban, hogy ellenőrizzék, minden 
korosztály a szabály szerinti időszakban vá-
sárol. Az ellenőrzések célja nem a szankci-
onálás, hanem a fertőzésveszély csökkenté-
se, a járvány elterjedésének minimalizálása. 

Fodor Petra

Szívből szívesen
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének Ügyes kezek 
csoportja saját készítésű alkotásaikkal köszönik meg a se-
gítséget mindazoknak, akik a koronavírus járvány idején ne-
kik, rajtuk segítenek. Szabadidejükben piros szíveket horgol-
nak, szigorúan mindenki otthon. A kitűzőket azokhoz juttat-
ják el, - az ÖCSI önkénteseinek segítségével -, akik értük is 
dolgoznak, akkor is, amikor mások nem, a bolti eladóknak, az 
egészségügyben dolgozóknak, a szociális ágazat munkatársa-
inak. A piros szívvel fejezik ki szolidaritásukat, köszönetüket 
és hálájuk a tiszaújvárosi nyugdíjasok. 

Bezárnak 
vagy kiszállítanak

Az éttermeket, vendéglátóhelyeket is érintik a koronavírus ter-
jedését csökkentő kormány-intézkedések. Először rövidítették a 
nyitvatartási időt, szombattól azonban kijárási korlátozást vezet-
tek be a következő két hétre, ami azt jelenti az éttermek számá-
ra, hogy vendégeket nem fogadhatnak.
- Azt gondolom, nem kell magyaráznom, mennyire nehéz ez 
az időszak nekünk is - nyilatkozta Vojtkó Zsolt, a Nádas Csár-
da tulajdonosa. - Mint a legtöbb étterem, mi is alkalmazkodunk 
a helyzethez. Az ételeinket megrendelésre érintésmentes, egy-
szer használatos edényekben szállítjuk ki a hét minden napján. 
Ez egy nagyon fontos lépés volt. Két lehetőségünk volt a ve-
szélyhelyzet bejelentésekor. Vagy bezárom a csárdát és elbocsá-
tom a csapatom tagjait, vagy átmenetileg csökkentem a munka-
időt, csökkentem a béreket, de együtt maradunk, és megpróbál-
juk együtt átvészelni ezt a nehéz időszakot. Mi ez utóbbit vá-
lasztottuk. 

Sürgősségi a fogászat, 
felhőben a gyógyszerek

Átalakult a tiszaújvárosi rendelőintézet betegellátása. A sebé-
szet, az ultrahang, a röntgen és a laborvizsgálatokon kívül a 
fogászat sem állt le teljesen. Csakúgy, mint a sebészeten, a fo-
gászaton is kizárólag sürgős eseteket látnak el.
 Ezen kívül, amennyiben a betegeknek panaszaik vannak, a 
háziorvost kell telefonon megkeresniük, valamint ő  írja fel  
az állandó  gyógyszereket is.  Öt szakrendelésen azonban: a 
pszichiátrián, az urológián, a szemészeten, a nőgyógyászaton 
és a reumatológián olyan betegeket is kezelnek gyógyszerek-
kel, akiknek gyógyszereit nem jogosult a háziorvos felírni, 
kizárólag a kezelő szakorvos állíthatja ki a recepteket.
- Ezekben az esetekben sem maradnak ellátatlanul a betegek 
- mondta Nagyné Kántor Judit, a rendelőintézet igazgatója. - 
Ilyenkor az az eljárásrend, hogy a háziorvosnak telefonon be 
kell diktálni a beteg azonosítóit, aki jelzi a szakorvos felé a 
receptigényt. A szakorvos a felhő alapú szolgáltatásba felírja 
a szükséges gyógyszereket, amit a beteg vagy a hozzátartozó-
ja ki tud váltani bármelyik patikában.  

Új utakat kereső kereskedők
Kényszerleállás, muszáj-szünet, sok 
kisvállalkozó bezárt a járvány miatt, és 
még többen vállalkoztak arra, hogy va-
lamilyen megoldással áthidalják azt az 
időszakot, amit eddig nem tapasztaltak 
bejáratott vállalkozásuk során.  Va-
lakinek nem szabad, másnak nem éri 
meg nyitva lenni.

 Néhány ruhaüzlet kifüggesztette az ajta-
jára a „Bizonytalan ideig zárva!” táblát, 
tudják, hogy az emberek most nem ru-
hára költenek, élelmiszert, tisztítószert, 
gyógyszereket, vitaminokat keresnek.
A vásárlókkal már hetek óta nem érintke-
zik, a boltban is szigorúan kesztyűben ve-
szi fel az online rendeléseket az egészsé-
ges termékeket és táplálékkiegészítőket 
forgalmazó Szent István úti FIT Corner 
Tiszaújváros üzletvezetője. Vékony Mar-
cell gyorsan átállt online üzemmódra. 
 -  A kialakult helyzet sokakat változta-
tásra kényszerített, így minket kereskedő-
ket is új feladatok, új kihívások elé állí-
tott - nyilatkozta Vékony Marcell. - A ke-
reskedőknek szerintem most az a legfon-
tosabb, hogy elérjük azt, hogy minél ke-
vesebb kontakt legyen vásárló és vásárló 
között, ne a vásárló jöjjön ide be a bolt-
ba, hanem a termék menjen házhoz, így 
átálltunk házhozszállításra. Még csak né-
hány hete működik az új rendszer, de úgy 
tűnik, működik, telefonon és neten adják 

le a rendelést, rögzítem, összecsomago-
lom, kiállítom a számlát, majd házhoz vi-
szem egy bizonyos időintervallumon be-
lül. Az étrendkiegészítőket, fehérjéket és 
az egészséges élelmiszereket továbbra is 
veszik, de érezhetően megnőtt a kereslet 
a vitaminok iránt, főleg a C és a D vita-
min fogy nagyon. Folyamatosan, hiszen 
most ebben a vírusos időszakban minden-
ki a szervezetét akarja roborálni, erősíteni 
az immunrendszerét.
Aki tudott átállt online üzemmódra és 
házhozszállításra. Az Árpád úti Viki Vi-
tamin is.  A zöldségre, gyümölcsre szük-
sége van a szervezetnek, jön a tavasz, jön 
a friss primőr árú, jön a jó idő, és az em-
ber szervezete egyre jobban kívánja a lé-
dús gyümölcsöket, a friss hazait. Nemrég 
nyitott újra az üzlet nagy reményekkel, és 
új tulajdonosokkal, a fiatalok nem hagy-
ják veszni első vállalkozásukat. 
- December elejével kezdtük a vállalko-
zásunkat, már kezdtek minket megismer-
ni a vásárlók, de jött ez a váratlan helyzet, 
ami mindenki számára olyan helyzetet te-
remett, amihez hirtelen kellett alkalmaz-
kodni. Mivel én és a feleségem a múltban 
is kerestük az alkalmat, hogy hogyan tud-
nánk segíteni másokon, - ami a munka és 
magánélet mellett nem volt egyszerű - az 
élet viszont most úgy hozta, hogy van egy 
keresztmetszet, ami a munkánkat és a se-
gítségnyújtást össze tudja hozni - mond-
ja Szemes Ádám tulajdonos, majd felesé-
ge, üzlettársa Viki veszi át a szót, miköz-
ben egy rendelést pakol össze, hogy ház-
hoz szállíthassák. - Hétfőn és csütörtökön 
van mindig friss áru a nagykerben, akkor 
megyünk oda, hogy a legfrissebbet tud-
juk hozni.  A vevőink is gyorsan átálltak 
az új helyzetre, általában telefonon vagy 
online adják le a rendelést. Nagy a pör-
gés, rendszerint 20-30 helyre szállítunk ki 
egy nap, a legtöbbször burgonyát, hagy-
mát, tésztát, savanyúságot, narancsot, ba-
nánt rendelnek, de mindenféle megren-
delésnek próbálunk eleget tenni, legyen 
az eper, áfonya vagy ananász. Ketten va-
gyunk a férjemmel, mi oldjuk meg a ki-
szállítást is. A vevők bizalmát élvezzük - 
mondja Szemesné Erdei Viktória. 
Anyák napja, pedagógusnap, ballagások. 
Május a leghúzósabb szezon a virágbol-
tokban. Most úgy tűnik nem lesz az. Ün-

neplő ruhára nem lesz szükség, és virág-
ra sem nagyon fogunk költeni. A szolgál-
tatóipar is behúzta a féket, muszáj volt, 
a szépségszalonok városszerte elnépte-
lenedtek, bár nem kell bezárniuk, sokan 
így tettek. A Szent István úti Díva szalon 
is, ahol „békeidőben” dömping van, jár-
ványveszély idején pedig fejtörés, még 
egy jól bejáratott vállalkozásnak is.   
- Nagyon nehéz ez a helyzet. Én úgy tu-
dom, hogy a fodrászok 80-90%-a leállt 
és bezárt, aki dolgozik, az is úgy tudom, 
hogy nagyon minimális vendégszám-
mal és extra fertőtlenítés mellett - mond-
ta a Díva Hajszalon fodrásza, tulajdono-
sa Schinoglné Orosz Zsuzsanna. - Nem 
tudjuk meddig tart ez az állapot, de nem 
könnyű. Hivatalosan nem kellett eddig 
bezárnunk, és tudtommal a katás vállal-
kozók megkapták a járulékmentességet 
az év végéig, de sajnos én nem vagyok 
katás, így elég nehéz lesz bevételi for-
rás nélkül fizetni a kiadásokat. Itthon va-
gyok, de nem a vendégkörömmel, hanem 
a családommal, a szüleimet próbálom el-
látni és az óvodás kislányomat, a szalon-
nal kapcsolatban nem tudom mikor fog 
visszaállni a helyzet. Egyelőre egy online 
fodrászoktatás kezdődik a Mátrix stábbal, 
akikkel én is dolgozom. Egy alkalmazot-
tam van a szalonban, ő korlátozott szám-
ban vállal még vendégeket, de ez is nap-
ról-napra változik, egyelőre mindenki ta-
nulófázisban van.

berta

A prevenciós bizottság minden nap ülésezik. 

Az Árpád úti Viki Vitamin hetente két-
szer szállítja házhoz a rendeléseket.

Online rendelés után készülnek a ház-
hoz szállított csomagok a Fit Cornerben.
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Maszkot gyártanak, festenek, bevásárolnak
Sokan mozdulnak meg a járványveszély ide-
jén. Önzetlenül ajánlják fel szolgáltatásai-
kat, így azok az egyetemisták is, akik a digi-
tális tanrend miatt hazaköltöztek a kollégi-
umokból, albérletekből.  Az ÖCSI segítői is 
bevetésre készen. Pénteken kora délután fel-
iratokat festettek a betonra, ezzel is felhívva 
a lakosság figyelemét arra, hogy tartsák be a 
két méteres távolságot egymástól. 

Három egyetemista guggol a Remény Patika 
előtt maszkban, karszalaggal, védve magukat 
és jelezve mindenkinek, hogy ők az ÖCSI ön-
kéntesei. „Itt várakozz! Üdv ÖCSI!” sablon a 
kezükben, sárga festékkel fújják a járdára, hogy 
mindenki jól lássa „hol a helye”. 
- A gyógyszertárak és a bankok elé, és a forgal-
masabb helyekre fújjuk a feliratot, hogy az em-
berek megfelelő távolságra várakozzanak egy-
mástól. Egy barátom jelentkezett önkéntesnek, 
ő szólt, hogy jó lenne, ha jönnék én is segíte-
ni - mondja Zombori László. - Most van né-
mi felszabadult időm, hát jöttem. Debrecen-
be járok gazdasági informatikus szakra, most a 
távoktatás nem egyszerű, de kezd kialakulni a 

rendszer. Szabadidőmben edzek, törekszem az 
egészséges életmódra, az öcsémnek segítek a 
tanulásban, a családnak a bevásárlásban, me-
gyek gyógyszerért, ha kell, és önkéntesnek. 
Az ÖCSI-hez veszélyeztetett korú önkéntesek 
is csatlakoztak, ők hétköznapokon 10 és 16 óra 
között állnak rendelkezésre. „Szolgálatuk” te-
lefonos, beszélgetnek a magányosokkal, s min-
denkivel, akinek nincs most társasága, nincs ki-
hez szólnia a kijárási korlátozás idején.  
Az ÖCSI beszállt a maszkok gyártásába is.  
Szerveznek, alapanyagot szereznek be, varró-
nőket verbuválnak, többek között a Tiszavirág 

Foltvarrókör tagjai is „nekik dolgoznak”.
- Reggel felébredek beülök a gépbe, vasalok, 
fűzöm a tűt és ezt csinálják a lányok is sorban, 
mindenki a saját otthonában - meséli Mag Kál-
mánné, Marika, a foltvarrókör vezetője. - Tag-
jaink most kizárólag otthonukban dolgoznak, 
szabásmintát, anyagot, gumit kapnak a masz-
kkészítéshez. Már hatszázat legyártottunk ren-
delésre, plusz még az a párszáz, amit isme-
rősöknek, a családnak csinálunk, szóval leg-
alább ezernél tartunk. A maszkok sűrű szö-
vésű, 100%-os pamutból készülnek, mosha-
tók, vasalhatók, s egyúttal a vasalás alkalmá-
val fertőtlenítve is vannak. Kezdetben csak sa-
ját, színes anyagainkból gyártottunk minden-
kinek, aztán amikor kiderült, hogy nem lehet 
kapni maszkot, akkor kezdtük el gyártani. A 
leírást gyorsan szétküldtem, ez alapján dolgo-
zunk.  A héten felajánlást kaptunk a Városkapu 
üzletház méteráru boltjától, Molnár Csabáék-
tól, akik anyagot adtak nekünk, a polgármeste-
ri hivatal pedig gumit, varrógéptűt, cérnát szer-
zett be.  Szalagmunkában gyorsabban készül-
nének a maszkok, a gépekkel nem tudjuk fel-
venni a versenyt, de most mindenkinek a sa-

ját kuckójában kell dolgoznia, és bármilyenek 
is a körülmények, mi szorgosan, lelkesen csi-
náljuk ezt. A csoport tagjainak úgy juttattam el 
az alapanyagokat, hogy mindenkinek bezacs-
kóztam, maszkot kötöttem magamra és gumi-
kesztyűt húztam, így vittem el nekik házhoz és 
a kilincsre akasztottam, így vigyáztam rájuk és 
így vigyázunk egymásra, hiszen nálunk is ma-
gas az átlagéletkor, a többség a veszélyeztetett 
korosztályhoz tartozik.   

berta 

Idősebbek is elkezdhetik
Most, április elején az a helyzet, hogy min-
denkinek, de különösen a 65 év felettieknek 
azt javasolják, ne hagyják el otthonaikat. 
Ha igaz az előrejelzés, hogy júliusban tető-
zik a járvány, akkor ez a helyzet legalább 
szeptemberig így is marad, ami azt jelenti, 
hogy a következő fél évben bezárva lesznek. 
Ez nagyon hosszú idő, és az amúgy sem so-
kat mozgó idősebbek egészségügyi helyzetén 
még tovább ronthat. 

Arra gondoltuk Kopcsó Józsefnével, Csöpike 
nénivel, hogy összeállítunk egy olyan gyakor-
latsort, amit minden nap könnyen el tudunk vé-
gezni. Igen, így mondom, hogy tudunk, ugyan-
is nem csak időseknek, hanem fiatalabb, de 
krónikus betegségük miatt veszélyeztetett em-
bereknek is ajánljuk a következőket. Kérdezhe-
tik, hogy miért újságban írjuk ezt le, miért nem 
a tévében mutatjuk, de gondolom, megértik, 
hogy nem akartuk kitenni Csöpike nénit fertő-
zésveszélynek azzal, hogy beállítunk hozzá egy 
egész tévéstábbal - így maradt a telefon.
- Csöpike néni, egy nyugdíjas korú embernek 
milyen, és mennyi minimum mozgás szükséges 
ahhoz, hogy az izmai ne kezdjenek elgyengül-
ni, leépülni?
- Én 10-15 percet ajánlok, 70 éves kor felett 
nem kell több, ilyen korban már csak szinten 
tartás történik. A lényeg az, hogy minden nap 
mozogjon, mozgassa át mindenét. Mindegy, 

hogy hogyan csinálja, nem a kivitelezés számít, 
hanem az, hogy megmozgassa magát. Nagyon 
fontos, hogy nem szabad erőltetni, mindenki a 
maga képességei szerint végezze a gyakorla-
tokat, vagy ha fáj, akkor nem szabad csinálni. 
De ezek a gyakorlatok, amiket összeállítottam, 
alapgyakorlatok lesznek. A cél azt, hogy bár-
ki meg tudja csinálni, akár ülve is. Ami nagyon 
sokat segít, ha jó idő van, nyissuk ki az ablakot, 
hogy friss levegőn tornázzunk, és ha szeretjük, 
egy ütemes zene nagyon élvezetessé tudja ten-
ni a gyakorlatokat.
- Akkor kinyitom az ablakot, kezdhetjük!
1. Mindig légzőgyakorlattal kezdjünk. Alapál-
lás, karok a test mellett. Orron beszívjuk a le-
vegőt, közben a karok magastartásba mennek. 
Bent tartjuk egy kicsit, aztán ahogy leenged-
jük a karunkat, kifújjuk a levegőt. Ezt négyszer 
megismételjük, de hangsúlyozom, hogy min-
dent lassan csináljunk, semmi hirtelen mozdu-
lat.

2. Ezután jönnek a vállak. Először külön-kü-
lön felhúzzuk a bal vállat és hátrafelé körzünk 
négyszer, majd előre négyszer. Ugyanez a jobb 
vállal, felhúzzuk a vállat, hátrafelé körzünk 
négyszer, majd előre négyszer. Ezek mind las-
sú gyakorlatok, mert sokan szenvednek ízüle-
ti és egyéb problémákkal, de csinálni kell, mert 
nagyon fontos.
Amikor ez megvolt, utána jön a páros kör, ez is 
két irányba. Felhúzzuk mindkét vállat, és egy-

szerre körzünk hátrafelé négyszer, majd elő-
re négyszer. Ennél a gyakorlatnál az a lényeg, 
hogy amikor felhúzza a vállát, hátul zárja össze 
a lapockát, mert úgy teljes a gyakorlat.
Most ugyanezeket a gyakorlatokat nyújtott kar-
ral is megcsináljuk. Nyújtott bal karral körzünk 
hátra, majd előre négyszer. Karcsere, nyújtott 
jobb karral körzünk hátra, majd előre négy-
szer. Végül páros nyújtott karokkal körzés hát-
ra négyszer, előre négyszer.

3. Utána jönnek a fejkörzések. A kiinduló hely-
zet alapállás, előre nézek. Úgy indítunk, hogy 
leszorítjuk az állat a mellkasunkra, és a mellka-
son gördítjük, először balra. A váll felett meg-
emeljük a fejet, nyújt a nyak, és lassan átme-
gyünk a másik oldalra, ugyanúgy, a váll fölött 
emel és nyújt a nyak. Ezt megcsináljuk kétszer, 
és visszatérünk a kiinduló helyzetbe, előre né-
zünk.
Balra fordítjuk a fejünket, a vállunk mögé né-
zünk lassan, és ugyanígy a másik oldalra is. 
Mindenkinek meszesedik a nyaka ilyen korban, 
úgyhogy szépen lassan forgatjuk. Ezt a gyakor-
latot is kétszer ismételjük.
Ezután megint alapállás, baloldalra billentjük a 

fejet a váll felé, nyújtjuk a nyakizmot, ugyanez 
a másik oldalra.
Végül mellkashoz szorítjuk az állunkat, és 
megy a tejes kör lassan, nagyon-nagyon lassan, 
balra, aztán jobbra.

4. Törzsgyakorlatok következnek. Alapállás, 
karok oldalsó középtartásban, és döntünk elő-
re, derékszögbe, aztán karokat leengedjük, és 
megpróbáljuk elérni a talajt. Döntés, kettő, há-
rom, négy, és elérjük a talajt, kettő, három, 
négy. Ezt is négyszer ismételjük.
Alapállás, karok oldalsó középtartásba. Bal 
kézzel a jobb boka felé nyújtunk négyszer, 
majd ellenkezőleg, a jobb kézzel a bal boka fe-
lé nyújtunk.
Maradunk alapállásban, kezünket emeljük a 
mellkas elé, könyök váll magasságban. Kö-
nyökhúzás hátra, majd ugyanez, nyújtott kar-
ral karhúzás hátra, a tenyeret felfelé fordítva, 
húzzuk a kezeket hátrafelé, négyszer ismételve.
Terpeszállás, egyik kar magastartásban, másik 
csípőn, és oldalirányba hajlítunk négyszer, az-
tán karcsere, ugyanez a másik oldalra.
Végül terpeszállás, mindkét kéz csípőn, és törzs-
körzés jobbra, aztán balra.
Mellkas előtt összekulcsoljuk a kezünket, fele-
meljük magastartásba, tenyereket felfelé fordít-
va, és nyújtózkodunk jó magasra.
Lazításként a kezeket leejtjük, lerázzuk.
Ahogy az elején említettem, ezeket a gyakorla-
tokat, amiket most állva végeztünk, ülve is meg 
lehet csinálni. Így olvasva biztosan nehezebb, 
és talán ha nem érthető egy-két gyakorlat, csi-
nálják úgy, ahogy Önök gondolják, az a lényeg, 
hogy mozogjanak.
5. Végül üljünk le egy székre, vagy a díványra. 
Nyújtsuk előre a két lábunkat úgy, hogy a sar-
kunk a földön legyen. Emeljük fel az egyik lá-
bat, aztán le, emeljük a másik lábat, aztán le, 
négyszer.
Ezután ugyanez a gyakorlat páros lábbal, eme-
lés fel, le, négyszer.
Egészségükre!

Surányi P. Balázs 

„Itt várakozz!” feliratokat festenek a gyógyszertárak elé az ÖCSI önkéntesei.

„Idősebbek is elkezdhetik” - jól ismert szlog-
en és kép a TV Torna idejéből. 
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A Tiszavirág Foltvarrókör vezető-
je a facebookon osztotta meg és 
küldte el a maszk szabásmintáját a 
kézművescsoport tagjainak.

Először saját színes anyagaikból 
varrtak maszkot, majd felajánlá-
sokból is.

„A héten felajánlást kaptunk a Vá-
roskapu üzletház méteráru boltjától, 
Molnár Csabáéktól, akik anyagot ad-
tak nekünk, a polgármesteri hivatal 
pedig gumit, varrógéptűt, cérnát szer-
zett be.”  „Szalagmunkában gyorsabban ké-

szülnének a maszkok, a gépekkel nem 
tudjuk felvenni a versenyt, de most 
mindenkinek a saját kuckójában kell 
dolgoznia, és bármilyenek is a körül-
mények, mi szorgosan, lelkesen csinál-
juk ezt.”

„Ami nagyon sokat segít, ha jó idő 
van, nyissuk ki az ablakot, hogy friss 
levegőn tornázzunk, és ha szeretjük, 
egy ütemes zene nagyon élvezetessé 
tudja tenni a gyakorlatokat.”



Szülőből tanár, tanárból informatikus? 
Múlt heti számunkban közép- és felsőok-
tatásban tanuló diákok meséltek arról, ho-
gyan boldogulnak a digitális munkarend vi-
lágában. Most a kisebbek felé fordulunk, az-
az, hogy a szüleik, tanáraik felé, mert kíván-
csiak vagyunk, hogyan birkóznak meg ők a 
koronavírus terjedésének megakadályozása 
érdekében hozott újdonsággal, a tantermen 
kívüli online oktatással. 

Szülői szemmel

- Bár már két hete itthon tanulnak a gyere-
kek, nagyon nehéznek érzem - mondja Varga 
Edit Judit, aki egy negyedikes és egy hatodi-
kos gyermek anyukája. - Hirtelen jött ez a vál-
tás mindenkinek, sem a tanárok, sem mi nem 
voltunk rá felkészülve, ezért kicsit kuszának ér-
zem a rendszert. Persze tudom, hogy a hibák 
szépen lassan kisimulnak, letisztul minden, hi-
szen a két hét alatt is sokat javult a helyzet. Az 
otthonról megoldható digitális munkarend óri-
ási terhet rak a szülőkre. A férjemnek és nekem 
napközben dolgoznunk kell, így csak este tu-
dunk tanulni a gyerekekkel. Borzasztóan ne-
héz. Reggel, mielőtt munkába indulunk, feléb-
resztem a gyerekeket. Minden napunk úgy in-
dul, hogy tisztázzuk a játékszabályokat, nem 
szünet van, hanem ugyanúgy kell tanulni, vagy 
legalábbis meg kell próbálni, mintha iskolában 
lennének. Mi elmegyünk dolgozni, a gyerekek 
(10 és 12 évesek) pedig nekilátnak a feladatok-
nak. Mivel általános iskolásokról van szó, bi-
zony sok minden magyarázatra szorul, és ha el-
akadnak, kénytelenek megvárni míg este ha-
zaérünk, és tudunk nekik segíteni. Természe-
tesen napközben többször felhívom őket tele-
fonon, figyelmeztetem őket, hogy folyamato-
san figyeljék az online felületeket, ahová a ta-
nárok küldik a tanulnivalót. Segíteni azonban 
csak este tudok nekik, hiszen napközben a saját 
munkámra kell koncentrálnom. A másik nehéz-
ség, hogy mi például három különböző felüle-
ten kapjuk a leckét. E-mail címet csináltam a 
gyerekeknek, regisztráltam őket a facebookra, 
valamint van egy harmadik felület is, amit most 
próbálnak bevezetni, hogy egységessé tegyék 
az online tanulást. A gyerekeknek nyilván ez is 
problémát jelent, hiszen ezelőtt soha nem hasz-
nálták ezeket, és ha mi nem vagyunk otthon, bi-
zony nehezen megy. Ezekre a felületekre tanul-
nivalók, feladatlapok jönnek, amit el kell ma-
gyaráznunk, meg kell értetnünk a gyerekekkel. 
A kisebbik fiam tanító nénije videochat órákat 
tart, amit nagyon jó ötletnek tartok. Bejelent-
kezik és a teljes tanórát levezeti, elmagyarázza 
az új tanagyagot. Ez óriási segítség a gyerekek-
nek és persze a szülőknek is. Hallottam, hogy 
vannak iskolák, ahol sikerült szinte egyik nap-
ról a másikra átállni az online oktatásra, úgy, 
hogy a tanárok élőben bejelentkeznek és gya-
korlatilag órarend szerint végigtanítják a déle-
lőttöt. Ez nagyon jó lenne és nem a lustaság be-
szél belőlem, hiszen eddig is leültem a gyere-
kekkel tanulni és ezután is lefogok, de nem va-
gyok tanár, csakúgy, mint a legtöbb szülőtár-
sam, és nem biztos, hogy úgy el tudom magya-
rázni a tananyagot, hogy az elérje a célját. Ar-
ról nem is beszélve, hogy a gyerek szemében 
én anya vagyok, ezt a szerepet nem tudom és 
nem is akarom lecserélni, nem akarok átöltözni 
tanárrá és nyilván ezt a gyerek is tudja, látja, ér-

zi. Az ölembe ül, megfogja a kezem, ami persze 
nem baj, de ezért sem tud ez a dolog hatékony 
lenni. A sor végén pedig ne felejtkezzünk el ar-
ról, hogy mindemellett szülői, anyai feladata-
inkat is el kell látnunk. Legyen minden napra 
ebéd, tiszta ruha, és ne maradjon el a közösen 
(tanulás nélkül) eltöltött idő sem. Ez elég ne-
héz, hiszen az első napokban volt olyan, hogy 
este tizenegyig tanultam a gyerekekkel. Most 
még úgy érzem, kevésnek bizonyul a napi 24 
óra, de napról napra jobbnak látom a helyzetet.

A pedagógus szemével

- Az első napokban tapasztaltam bizonytalan-
ságot - nyilatkozta lapunknak Orbán Mónika, a 
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános 
Iskola pedagógusa. - A gyerekek, a szülők és 
persze, mi pedagógusok is elveszettek voltunk 
ebben az új helyzetben. Ezért mindenképpen 
fontosnak tartottam és tartom most is a video 
beszélgetést. Nem csak a tananyag elsajátításá-
ban segít a gyerekeknek, hiszen ezeken az al-
kalmakon elmagyarázom az új anyagot, hanem 
ami még ennél is fontosabb, hogy csak úgy be-
szélgetünk. Olyan dolgokról, amik fontosak 
nekünk. Otthoni dolgokról, kedvenc állatok-
ról, finom ebédről, bármiről, amit a gyerekek 
el szeretnének mondani, el szeretnének mesél-
ni nekem és az osztálytársaiknak. Nagyon jó 
hangulatúak ezek a beszélgetések, mindig na-
gyon várják a következő alkalmat, és ez ösz-
szekovácsolja a mi kis közösségünket. Fontos, 
hogy érezzék, mi itt vagyunk, segítünk, nincse-
nek egyedül.
- Változott a tananyag mennyisége?
- Mondhatjuk úgy, gyerekbarátabb lett. Nem 
várhatjuk el, hogy a szülő tanítsa meg a tan-
anyagot este, otthon munka után, ezért csak a 

minimumra hagyatkozunk, kiemeljük a lénye-
get és inkább gyakorló feladatokat küldünk, 
amiket meg tudnak oldani a gyerekek. Most el 
kell engednünk a betervezett órákat, most nem 
az a fontos. Az értékelések sem úgy működnek, 
mint iskolaidőben. A Kréta rendszert haszná-
lom erre, ahol van lehetőség teszt megoldásá-
ra, azt a gyerekek kitöltik, visszaküldik, én ér-
tékelem, természetesen nem azok a szempon-
tok, mint egy 45 perces témazáró írásakor. Pró-
bálunk még ebben a nem könnyű helyzetben is 
gondolni azokra a gyerekekre, akik többet bír-
nak, és van, hogy kérik is. Ezért szorgalmi fel-
adatokat is küldünk, hogy akinek van kedve, 
foglalkozhat vele. 

A tankerület szemével

- Nagyon rövid idő alatt kellett megoldani azt 
a nem egyszerű feladatot, hogy az oktatási in-
tézmények átálljanak digitális munkarendre - 

mondja az elmúlt hetek tapasztalatait Gál Já-
nos, a Mezőkövesdi Tankerület vezetője. - Két 
napunk volt, hogy elinduljon ez az új rendszer. 
A folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően 
mondhatjuk, sikerült.
- Voltak zökkenők?
-  Ami nagy problémát jelentett, hogy nem min-
den tanulót lehetett elérni digitálisan a tankerü-
leti központ fenntartásában lévő iskolások kö-
zül. Náluk papíralapú oktatást vezettünk be, 
ami azt jelenti, hogy a tanárok személyre sza-
bottan készítik el a tanulnivalót a diáknak, és 
küldik postán vagy telefonon tartják a kapcso-
latot. Ez a tanulók 25-30 százalékát jelenti.
- Felmerültek kérdések a Kréta rendszer-
rel kapcsolatban is. Sokan kételkedtek abban, 
hogy bírni fogja-e az elektronikus rendszer a 
megterhelést. 
- Gondoljunk bele, az ország összes oktatási in-
tézményébe járó tanulója rácsatlakozik a rend-
szerre, plusz a szülők egy része is otthonról 
kezd el dolgozni, még inkább leterhelve ezzel 
az internetes hálózatot. Nem csoda, hogy aka-
dozott a szolgáltatás. Azonban egy-két nap el-
teltével azt tapasztaltuk, hogy helyreállt a rend. 
A legtöbb pedagógus a Kréta felületein jut el 
a tanulókhoz, megtanulták, hogy nem tudnak 
nagyméretű fájlokat belinkelni, mert ez nem er-
re való. Így átálltak más digitális platformokra, 
és azt kell, hogy mondjam, azok is nagyon jól 
működnek. Mivel teljesen új helyzet előtt áll-
tunk, mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy 
megnyugtassuk a gyerekeket és a szülőket, hi-
szen több kétségbeesett szülő is megkeresett 
minket, illetve az intézményvezetőket, hogy mi 
lesz a gyerek tanulmányaival, mert ők dolgoz-
nak, és nem mindig tudnak a gyerek segítsé-
gére lenni, ha elakad. Pontosan ezért felhívtuk 
a pedagógusok figyelmét arra, hogy a digitális 
tananyag feldolgozási ideje, valamint a kiosz-
tott feladatok megoldási ideje összhangban le-
gyen a tanulók életkori sajátosságaival, a ter-
helhetőségükkel. Hangsúlyoztuk, hogy ne for-
duljon elő az, hogy a gyerekek annyi tanulni-
valót kapnak, hogy napi nyolc-tíz órát kelljen a 
feladatukkal foglalkozni, esetlegesen a számí-
tógép előtt ülni. Továbbá azt is kértük a kollé-
gáktól, hogy ne 45 perces órákban gondolkoz-
zanak. Ez a mostani helyzet teljesen más az ed-
dig megszokottól, ami rugalmasabb hozzáállást 
igényel.
- Hogyan veszik az akadályt a tanárok?
- Úgy látom, hogy nagyon jól működik a pe-

dagógusok egymás közötti tapasztalatcseré-
je. Segítik egymást, így az a tanár is jól bol-
dogul, akinek ezelőtt nem volt ismerete, gya-
korlata az informatikai rendszer használatában. 
Másrészt azt tapasztaltuk, hogy akár középis-
kolában, akár az általános iskola felső tagoza-
taiban a diákok is segítik a pedagógusok mun-
káját azzal, hogy ajánlanak különböző platfor-
mokat, megmutatják azok működését, kezelé-
sét. A közös munka mindig nagyon fontos, eb-
ben a helyzetben pedig különösen. 
- Közeledik az iskolai beiratkozások ideje és 
nyakunkon az érettségi is. Mit lehet ezekről tud-
ni?
- Két kiemelten kezelt kérdés most az oktatás 
területén. Az iskolai beiratkozások online for-
mában történnek majd. Ezzel kapcsolatban fo-
gunk küldeni egy tájékoztatót az iskoláknak 
és az óvodáknak, illetve az érintett szülőknek, 
hogy mi lesz az eljárás a beiratkozás során. Azt 
gondolom, ezzel nem lesz probléma, hiszen 
már az előző tanévben is volt lehetőség arra, 
hogy a szülők internetes felületen nyújtsák be 
a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat. 
Az érettségivel kapcsolatosan még nincs kiala-
kult menetrend, még vizsgálják, hogyan lehet-
ne lebonyolítani ebben a mostani rendszerben. 
Én úgy gondolom, hogy lesz érettségi, az hogy, 
milyen formában, az az elkövetkezendő hetek-
ben fog eldőlni. Május elején már megírják az 
írásbelit, úgyhogy már csak egy hónap van ki-
találni a megoldást. Amennyiben döntés szüle-
tik az ügyben, mindenképpen fogjuk erről tá-
jékoztatni az intézményvezetőket, a diákokat, 
a szülőket. 

ema

Maradok bezárva
Mivel Crohn-betegségem miatt a veszélyeztetett csoportba tartozok, már lassan három hete itthon 
ücsörgök, hogy elkerüljem a vírust. Próbálok rendszert vinni a napokba - reggel hétkor felkelek, 
kávé, hideg zuhany, hogy magamhoz térjek, végigcsinálom a főzés-mosás-takarítás hármasból azt, 
ami épp szükséges, aztán leülök, és kitalálom, milyen értelmes dolgot tudnék csinálni.
 Itt van egy csomó könyv, amiket az évek során megvettem, de sosem volt időm elolvasni. Tele van-
nak a szekrényeim felesleges dolgokkal, amiket már rég ki kellett volna dobálni. Szóval van mit 
csinálni. Egyébként jól bírom a bezártságot. Néhány évvel ezelőtt, amikor a NASA meghirdet-
te, hogy embereket keresnek Mars utazásra - ami a bolygók helyzetétől függően hat-nyolc hónapig 
tart oda, és ugyanennyit vissza - megnéztem a követelményeket. Minden szükséges dolog megvolt, 
csak az utolsó két ponton buktam el: nincs meg a kétezer repült órám, és nem vagyok amerikai ál-
lampolgár. Pedig egész jól éreztem volna magam egy repülő konzervdobozban. Na, csak azt akar-
tam elmondani, hogy nem bánom a kényszerpihenőt, mert szerintem jobb bezárva lenni, mint ha-
lottnak. Ezt a mondást egy másik egyenruhás sztorimból alakítottam át. A kétezres évek elején 

még nem igazán foglalkoztak olyasmivel az emberek, hogy információbiztonság, meg elektronikus 
hadviselés. Akkoriban Kanadában éltem, és valami miatt úgy gondoltam, hogy a hadsereget le-
het, hogy érdekelné ez a dolog. Elmentem hozzájuk, és előadtam, hogy én számítógépes hálózatok 
biztonságával foglalkozok, és megkérdeztem, létezik-e náluk ilyen csoport, akikhez csatlakozhat-
nék. Néztek rám, hogy ez meg miről beszél, majd elmondták, hogy ha én ide akarok jönni, ak-
kor hat hónap kiképzéssel fogok kezdeni, ugrálhatok repülőből, lövöldözhetek, majd ezek után, 
ha annál a csapatnál, ahová kerülök, lesz ilyen feladat, akkor szólni fognak. Ennél a pontnál le 
is tettem arról, hogy kiberháború, de azért ha már arra jártam, kipróbáltam a katonákkal a tá-
bori kaját, és elbeszélgettem velük az ottani életről. Ekkor mesélte az egyik nagyon fiatalnak ki-
néző srác, hogy van olyan, amikor hat hétre kimennek a préri közepére gyakorlatozni. Hat hétig 
árokban alszanak, rohamoznak, lövöldöznek, mintha háború lenne. Az a helyzet, hogy én még 
sátorban, gumimatracon sem tudok aludni, nemhogy árokban, ezért nem is erről, hanem inkább 
arról kérdeztem, hogy akkor ott hogyan fürdenek. Mint a macska - mondta. - A lövészárokban 
nincs zuhanyzó. Ott lőnek. - Aztán gondolom látta, hogy megütközök ezen, ezért így folytatta: 
Jobb büdösnek lenni, mint halottnak. Most ehhez tartom magam. Maradok bezárva.

Surci

Otthon tanulnak, nem könnyű sem a gyerekeknek, sem a szülőknek. 
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„Nem várhatjuk el, hogy a szülő tanít-
sa meg a tananyagot este, otthon mun-
ka után, ezért csak a minimumra ha-
gyatkozunk.”

Orbán Mónika

„Hangsúlyoztuk, hogy ne forduljon elő 
az, hogy a gyerekek annyi tanulnivalót 
kapnak, hogy napi nyolc-tíz órát kell-
jen a feladatukkal foglalkozni, esetle-
gesen a számítógép előtt ülni.”

Gál János



A koronavírus elleni védekezés érdekében a 
MOL megkezdte a Magyarországon hiány-
cikknek számító kéz-, és felületfertőtlenítő 
termékek gyártását. A vállalatcsoporthoz tar-
tozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó 
MOL Lub Kft. mindössze két hét alatt állítot-
ta át almásfüzitői üzemének egyik, korábban 
szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát. 

Az egység a nap 24 órájában, három műszak-
ban megállás nélkül dolgozik és termeli ki a na-
pi mintegy 50.000 literes mennyiséget, amivel 
a MOL jelentősen hozzá tud járulni a korona-
vírus okozta higiénés helyzet eredményes ke-
zeléséhez.
A két új termék receptúrája a WHO ajánlá-
sa alapján készült, amelyeket a Nemzeti Né-
pegészségügyi Központ a helyzetre való tekin-
tettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott 
jóvá. A kézfertőtlenítőhöz szükséges etanolt 
magyar forrásból szerezte be a MOL Lub, így 
hazai beszállítótól, hazai cég állítja elő a hazai 
higiéniás termékeket.

Az első legyártott mennyiségeket a MOL Lub 
már le is szállította az Operatív Törzs által 
meghatározott és a koronavírus kezelésében ki-
emelt fontossággal bíró állami intézményeknek 
( kórházaknak, hulladékkezelőnek, közüze-
meknek) és önkormányzatoknak. A termelés és 
a kiszállítás folyamatos lesz, ezzel megszűnhet 
az ellátási probléma. 
A MOL finomítóiban, üzemeiben és töltőállo-
másain dolgozó szakembereit is ezzel a fertőt-
lenítőszerrel védi a vírus ellen annak érdeké-
ben, hogy mindig megfelelő létszámú állomány 
tudja biztosítani az ország energiaellátását. A 
MOL Lub egyúttal azon is dolgozik, hogy mi-
hamarabb elindulhasson a termék kiskereske-
delmi értékesítése, hogy a lakosság is hozzáfér-
hessen a jelenleg hiánycikknek minősülő ter-
mékhez.
A MOL HYGI egyelőre 2 literes, újrahasznosít-
ható műanyagból készült flakonban érhető el, 
de a MOL Lub kisebb kiszereléseket is alkal-
maz majd a jövő hónaptól.
Ezen felül a MOL-csoport Szlovákiában és 
Horvátországban is megkezdi fertőtlenítők 
gyártását a helyi üzemeiben az országos igé-
nyek lefedésére.
- Az egész világon hiánycikk a fertőtlení-
tőszer, ami a koronavírus elleni védekezés 
egyik legfontosabb eszköze. A járványhelyzet 
fokozódásával úgy döntöttünk, hogy almásfü-
zitői üzemünk egyik gyártósorát a vírus elleni 
védekezés szolgálatába állítjuk. Egyúttal szo-
ros egyeztetésben Magyarország Kormányá-
val megkezdtük a termékek kiszállítási rend-
szerének kidolgozását is. Rendkívüli helyze-
tek, rendkívüli megoldásokat igényelnek. Re-
kordidő, mintegy két hét alatt sikerült átállí-
tani a gyárat, megszerezni a szükséges enge-

délyeket és kialakítani a gyártási folyamato-
kat. Nagyon reméljük, hogy az Almásfüzitőn 
előállított kézfertőtlenítők érdemi segítséget 
adnak a járvány elleni védekezésben. Szeret-
ném megköszönni MOL Lub-os kollégáimnak 
ezt az emberfeletti munkát. Ez is jól mutatja 
a MOL-csoport munkavállalóinak elkötelező-
dését az ország biztonsága és energiaellátása 
iránt. Amíg a MOL működik, az ország műkö-
dik. Felelősségünk, hogy mindenáron biztosít-
suk a hazai energiatermelést, finomítást, szál-
lítást és kereskedelmet - még a legnehezebb 
időkben és gyakran nagy áldozatok árán is. De 
ezeket az áldozatok a MOL-csoport mindig 
meg fogja hozni - nyilatkozta  Hernádi Zsolt, 
a MOL elnök-vezérigazgatója.

Fertőtlenítőt gyárt a MOL

Mélyrepülésben
 a benzinár

Április elsején ismét bruttó 8 forinttal csökkent a benzin ára, amivel újabb történelmi 

mélységbe került az üzemanyag átlagára. Így szerdától 290 forintos átlagáron tankolha-

tunk. Legutoljára 2015-ben volt 300 forint alatt a benzin ára, ami mindössze néhány na-

pig tartott. Ez a csökkenés azonban most tartósabbnak ígérkezik a szakértő szerint.

- Egy hónap alatt közel 100 forintot eset a benzin átlagára, de a gázolajért is több mint 60 fo-

rinttal kell kevesebbet fizetnünk, mint egy hónappal ezelőtt - nyilatkozta lapunknak Grád Ot-

tó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. - Ezt a folyamatot alapvetően a kőolaj világpiaci 

árának drámai csökkenése indította el. Lassan egy hónapja, hogy kitört egy jelentős árháború a 

két komoly kőolaj kitermelő, Szaúd-Arábia és Oroszország között, ennek az eredménye, hogy 

folyamatosan csökken  a kőolaj világpiaci ára. Ehhez szorosan kapcsolódik az egyre pesszimis-

tább gazdasági kilátásokat eredményező, világjárvánnyá fejlődő koronavírus is. A kettő együtt 

hozta, hogy történelmi mélypontra esett a kőolaj ára. Autótulajdonosként természetesen örü-

lünk az alacsony üzemanyagáraknak, de látható, hogy a fogyasztás ennek ellenére jelentősen 

esik, ami egyértelműen azt mutatja, hogy gyengül a gazdaság. Hosszú távon pedig elkerülhe-

tetlenné válnak majd a negatív hatások, amik mind a gazdasági kilátásokra, mind az olajválla-

tok működésére befolyással lesznek.  

SEGÍTSÉG AZ IDŐSEKNEK
Kérem azokat a tiszaújvárosi egyedülálló nyugdíjasokat, akiknek nincsenek olyan hozzátarto-
zóik, 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 hétköznap munkaidőben 8.00 és 
16.00 óra között fogadják a bejelentéseket.

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 étkeztetést:  
548-184, 548-328, 548-305.

Poropatich Péter intézményvezető
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR TÁJÉKOZTATÁSA
Tisztelt Könyvtártagok!

A zárvatartás alatt a kikölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok lejárati idejét automati-
kusan meghosszabbítjuk. A szolgáltatások felfüggesztésének idejére késedelmi díjat 

nem számítunk fel.
Távszolgáltatásaink a www.tmkk.tiszaujvaros.hu honlapon keresztül továbbra is használha-

tók, online felületeinken tájékozódhatnak a változásokról.
Jó egészséget mindenkinek!

KÜLFÖLDRŐL HAZAÉRKEZŐK FIGYELMÉBE
Kérjük a bármelyik külföldi államból hazaérkező tiszaújvárosi lakosokat, hogy haladéktala-
nul vegyék fel a kapcsolatot a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával (ÁNTSZ) az aláb-
bi 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 háziorvosukat!

A Tisza TV műsora
Április 2., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése 
18.00 - 19.00  Sajtótájékoztató a járványügyi 

helyzetről
Április 3., péntek

18.00 - 19.00 Sajtótájékoztató a járványügyi 
helyzetről

19.00 Tisza TV retró: Sodrás Társulat: Mág-
nás Miska, ismétlés másnap reggel 7 óráig. 

Április 5. vasárnap
 10.00 Egy hajóban - vallási negyedóra ( is-

métlés 11 óráig )
 11.00  TFCT - PMFC Magyar Kupa mér-

kőzés (2012), Phoenix KK - DEAC  bajnoki 

mérkőzés (2012), ismétlés másnap 7 óráig
Április 6., hétfő

 18.00 - 19.00  Sajtótájékoztató a járványügyi 
helyzetről

19.00  Tisza TV retró: a 2006. áprilisi Családi 
magazin, ismétlés: másnap reggel 7 óráig.

Április 7., kedd 
18.00 - 19.00  Sajtótájékoztató a járványügyi 

helyzetről
Április 8., szerda: 

18.00  A Tisza TV rendes adása benne: Hét-
Határ, Hétről-Hétre, ismétlés másnap délelőtt 

10 óráig
Április 9., csütörtök

18.00 - 19.00 Sajtótájékoztató a járványügyi 
helyzetről.

HYGI

A molos kézfertőtlenítőben 80 százalékos 

etanol aktív hatóanyag van, emiatt gom-

ba-, baktérium- és vírusölő hatású. Egy-

egy „kézmosáshoz” 3-5 milliliter elég. Azt 

még nem tudni, hogy a kiskereskedelmi for-

galomba milyen kiszerelés érkezik - ha ne-

gyed- vagy félliteres flakon lesz, akkor előb-

biek 50-80, utóbbiak 100-170 kézfertőtlení-

tésre lesznek elegendőek.

Egyelőre kétliteres kiszerelésben gyártják a fertőtlenítőt. 

2020. április 2. Aktuális � 7.

„Rendkívüli helyzetek, rendkívüli 
megoldásokat igényelnek. Rekordidő, 
mintegy két hét alatt sikerült átállítani 
a gyárat, megszerezni a szükséges en-
gedélyeket és kialakítani a gyártási fo-
lyamatokat.”

Hernádi Zsolt



Lehallgatnak? Figyelnek!

Érkezik az ATLAS üstökös

Nekem már régóta gyanús volt, hogy a Face-
book lehallgat. Azt figyeltem meg, ha kint az 
utcán beszélgettem valakivel valamiről, nem 
sokkal később elkezdtek hirdetések jönni 
azokról a dolgokról, melyekről én úgy gon-
doltam, hogy csak szóban hangzottak el.

Erre mások is felfigyelhettek, ugyanis a Face-
book kiadott egy nyilatkozatot, melyben azt ál-
lítják, hogy nem használják a telefon mikrofon-
ját hirdetések kiválasztására, vagy annak befo-
lyásolására, mi jelenjen meg a hírfolyamunk-
ban. Azt mondják, hogy a hirdetéseket érdek-
lődési körök, és egyéb profil információk alap-
ján jelenítik meg - nem az alapján, amiről han-
gosan beszélünk. Végül így fejezik be: „A tele-
fon mikrofonját csak akkor használjuk, ha erre 
Ön engedélyt adott az alkalmazásnak.” Ez így 
van, a telefon operációs rendszerében - iOS, 
Android - megadhatjuk azokat az alkalmazáso-
kat, amelyeknek engedélyezzük azt, hogy hoz-
záférjen a telefon mikrofonjához, kamerájá-
hoz, vagy a GPS-hez. Tehát egy egyszerű lé-
péssel véget vethetünk a parának, ha a Face-
book alkalmazásnak letiltjuk ezek használa-
tát. Ezzel viszont azok lábon lövik magukat, 
akik élőzni szoktak, vagy Messengeren keresz-
tül telefonálnak. Ezért folytassuk a történetün-
ket úgy, hogy engedélyezünk mindent a Face-
book alkalmazásnak, és tételezzük fel azt, hogy 
az alkalmazás belehallgat a beszélgetéseinkbe, 
erről felvételt készít, és hazaküldi, hogy majd 
ebből kulcsszavakat szedjenek ki egy reklám-
kampányhoz. Elméletileg tehát ott van a telefo-
nunkon egy csomó hangfájl, amik arra várnak, 
hogy az alkalmazás visszaküldje őket a Face-
booknak elemzésre, hogy miről beszélgettünk. 
Ennél a pontnál segítségül hívtam régi kollé-
gámat, Baliga Norbert információbiztonsági 
szakértőt, aki sokáig mobiltelefon hackeléssel 
foglalkozott.
- Emlékszem annak idején azzal is foglalkozta-
tok, hogy megfigyeltétek a mobiltelefonok adat-
forgalmát, tehát minden, a telefonból kimenő és 
bejövő adatot láttatok. Ez hogyan történt?
- Ez nagyon egyszerű dolog, azon a WiFi el-
érési ponton, amihez a telefont csatlakoztat-
tuk, egy hálózati forgalomelemző programmal 

figyeltük az adatforgalmat, így mindenről tud-
tunk, ami a telefonból kiment, vagy bejött. Te-
hát ha a Facebook alkalmazás hangfájlokat kül-
dött volna haza elemzésre, azt az adatforgalmat 
is láttuk volna. Persze ez nem azt jelenti, hogy 
a Facebook nem küld vissza adatokat rólunk, 
ellenkezőleg, figyeli, milyen sebességgel gör-
getjük végig a hírfolyamot, hol, milyen posz-
toknál állunk meg, mennyi ideig olvassuk azt a 
posztot, mit lájkolunk, mire kattintunk. Ezeket 
az információkat visszaküldi, és egy adatbázis-
ban tárolja rólunk. Nem szükséges hangfájlo-
kat rögzíteni, ami tele lehet egy csomó irrele-
váns, használhatatlan dologgal, amikor mi ma-
gunk adunk át egy csomó információt a visel-
kedésünkkel, azzal, hogy mit csinálunk a Face-
bookon. Ilyen hangfájlok küldése jelentős há-

lózati forgalmat generálna, aztán ezeket a fájlo-
kat valami automatikus módszerrel fel is kelle-
ne dolgozni, hogy a beszédünkből kulcsszava-
kat vegyenek ki. Ez óriási munka lenne. És tel-
jesen felesleges, mert ezeket az adatokat más-
képpen is össze tudják gyűjteni rólunk, amiből 
egy big data adatbázist építenek. Egyébként 
volt egy ilyen kísérlet, ahol egy szobába tele-
fonokat raktak, majd napokon keresztül elő-
re felvett beszélgetéseket játszottak be, és fi-
gyelték, hogy milyen adatok mennek ki a te-
lefonokról. Eddig még sehol senki nem tapasz-
talt olyat, hogy a Facebook belehallgatott vol-
na az éterbe, és azt a felvételt elküldte volna 
feldolgozásra. A világon rengeteg információ-
biztonsági szakértő foglalkozik ezzel, rengeteg 

hacker is van, akik próbálják támadni, darabja-
ira szedni az olyan alkalmazásokat, mint a Fa-
cebook, szóval, ha hazabeszélne, az már régen 
kiderült volna.
- Rendben, tehát biztosak lehetünk abban, hogy 
a Facebook nem hallgat bele a beszélgetésünk-
be, és nem ez alapján kapunk reklámokat. Ak-
kor mi történik, miért van az, hogy beszélgetek 
valakivel valamiről, és nem sokkal utána arról 
a dologról kapok reklámokat?
- Ahogy említettem, a Facebook egy big da-
ta adatbázist épít rólunk azokból az informá-
ciókból, hogy miket csinálunk az alkalmazás-
ban, mire keresünk rá, milyen posztokat olva-
sunk el, mit írunk le az üzeneteinkben, mit láj-
kolunk, merre járunk, kik az ismerőseink, és ők 
mit csinálnak. Például az alkalmazás hozzáfér 
a helyzeti információdhoz, és azt látja, hogy 
bementél egy műszaki boltba. Innentől kezd-
ve, ha az a műszaki bolt reklámoz náluk, az 
ő reklámjaikat fogod kapni egy darabig. Per-
sze, hogy úgy néz ki, mintha valaki figyelne. 
Vagy az ismerősöd reggel keres valamit az in-
terneten, délben összefutsz vele, és ő elmeséli, 
mit keres. A Facebook látja, hogy egy helyen 
vagy azzal az ismerősöddel, tehát valószínű-
leg arról a dologról beszélgettek, amire ő reg-
gel rákeresett, így aztán te is elkezded azokat a 
reklámokat kapni, arról a dologról, amit ő né-
zett meg. Így teljesen érthető, hogy úgy látszik, 

hogy valaki lehallgatta a beszélgetéseteket, pe-
dig nem, az történik, hogy magunktól átadunk 
annyi információt a Facebooknak, hogy abból 
ők különböző algoritmusok segítségével ösz-
szekombinálják ezeket a dolgokat. De használ-
nak olyan algoritmusokat is, amelyek a kapott 
információk alapján előre gondolkodnak. Pél-
dául ha azt látja a Facebook, hogy most háza-
sodtatok össze a barátnőddel, abban biztos le-
hetsz, hogy kilenc hónap múlva elkezdesz pe-
lenka- és egyéb újszülöttel kapcsolatos reklá-
mokat kapni, vagy lakáskölcsönöket fog feldo-
bálni, hogy vegyetek lakást. Nem kell lehall-
gatniuk, én úgy gondolom sokkal ijesztőbb ez 
az adatbázis, amit összeállítanak rólunk, mint-
ha felvennék azt, hogy a haverokkal hülyéske-
dünk. Egyébként, ha figyeled az információ-
biztonsági híreket, éppen ma tört ki a botrány 
a Zoom nevű videókonferencia alkalmazás kö-
rül. Kiderült, hogy amikor megnyitod az alkal-
mazást, adatokat küld vissza a Facebooknak, 
többek között egy egyedi hirdetési azonosítót, 
amit aztán arra használnak, hogy célzott hirde-
tésekkel bombázzanak. És a legszebb az egész-
ben, hogy nem is kell, hogy Facebook felhasz-
náló legyél. Ha nincs Facebookod, ez az alkal-
mazás akkor is elküld nekik számos informá-
ciót rólad.

Surányi P. Balázs

Ilyen nehéz időszakban, melyben napjain-
kat éljük, nem árt néha tekintetünket az ég-
re emelni a szó szoros, és átvitt értelmében 
egyaránt. Mindkét esetben a teremtett vi-
lágmindenség szépségének és nagyszerűsé-
gének meglátása és megélése lehet a jutal-
munk, segítve ezzel a napi gondjainkon tör-
ténő felülemelkedést.

Az elkövetkezendő időszakban egy nagyon lát-
ványosnak ígérkező égi jelenség megfigyelése 
vihet új szint életünkbe. Egy nemrégiben felfe-
dezett üstökös tartja izgalomban a csillagászo-
kat és az égbolt szerelmeseit, amely hamaro-
san jóval fényesebbé válik, mint ahogyan azt az 
előzetes számítások szerint várták.
A C/2019 Y4-et 2019. december 29-én észlelte 
a Földet fenyegető kisbolygókat és aszteroidá-
kat kutató ATLAS nevű égboltfelmérési prog-

ram. A NASA és nemzetközi partnerei folya-
matosan kémlelik az eget, hogy megtalálják a 
ránk nézve veszélyes égitesteket. Egy 50 cm-es 
automata távcső detektálta az akkor még rend-
kívül halvány égi vándort. Az üstökösöket fel-
fedezőjükről nevezik el, így ez az objektum 

ATLAS üstökös néven vonul majd be a csilla-
gászati történelembe.
Február közepén az üstökös, amely  egészen 
addig kizárólag  közepes méretű csillagászati 
távcsövekkel volt megfigyelhető a sötét éjsza-
kai égbolton, hirtelen elkezdett kifényesedni.
Az előrejelzések szerint az ATLAS április kö-
zepétől már szabad szemmel is látható lesz, 
először diffúz, fényes foltként tűnve fel az ég-
bolton (április 22-én újhold lesz, tehát ekkor 
különösen jók lehetnek az észlelési körülmé-
nyek), majd egyre jobban kirajzolódik az üs-
tökösmag légköre és a csóvák is. 2 magnitúdó 
környékén már a nagyvárosokból is könnyedén 
észlelhető lesz távcső nélkül is, május közepé-
re, végére pedig az égitest fényessége elérheti a 
Vénuszét. Ez minden eddig ismert üstökös fé-
nyességét meghaladná, még az 1811-es Nagy 
Üstökös, és a 1997-es Halle-Bopp üstökösét is! 
Meg kell jegyezni, hogy a fényességre vonat-
kozó jóslatok nagyon bizonytalanok, így csak 
remélhetjük, hogy az évszázad üstököse köze-
lit felénk.

Az újonnan felfedezett üstökös nagyon hosszú 
utat tett meg legutóbbi napközelsége óta.
Számítások szerint mintegy 662 csillagásza-
ti egység távolságig is elkódorog a hosszúra 
nyújtott elliptikus pályáján, tehát majd 99 mil-
liárd kilométerre (egy csillagászati egység nem 
más, mint az átlagos Nap - Föld távolság, ami 
nagyjából 150 millió km). Ez a távolság a Plútó 
pályáján is húszszor messzebbre nyúlik. A szá-
mítások szerint legutóbb az egyiptomi Ó-bi-
rodalom felemelkedésének elején járt a köze-
lünkben, kb. 4800 éve. Ebből következik, hogy 
a most élő emberek többé nem láthatják. A leg-
szebb látványt május közepétől várjuk, amikor 
a napnyugtát követően az északnyugati égterü-
leten fog elhelyezkedni az 1. ábra szerint. Nap-
közelpontja május 31-én lesz, júniusban már a 
hajnali égbolton kell keresni. Remélem a lát-
vány összevethető lesz a 2007-es McNaught 
üstökösével, amely sajnos csak a déli féltekén 
volt megfigyelhető. ( 2. ábra)

Szutor István
csillagászati klubvezető

„A Facebook egy big data adatbázist 
épít rólunk azokból az információk-
ból, hogy miket csinálunk az alkalma-
zásban.”

„Február közepén az üstökös, amely  
egészen addig kizárólag  közepes mé-
retű csillagászati távcsövekkel volt 
megfigyelhető a sötét éjszakai égbol-
ton, hirtelen elkezdett kifényesedni.”

Az ATLAS májusban lesz a legszebb. 

A McNaught üstökös 2007-ben. 
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Felfüggesztett
kéményseprés

Az óvodai beiratkozások megváltozott rendje

Tisztelt Ügyfelünk!
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a 
szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e 
utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási 
területén - így Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is - felfüggesz-
ti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzések később lesznek.
Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kéménytu-
lajdonosainak kérésére, egyeztetett időpontokban elvégzendő el-
lenőrzéseket és megrendeléseket is, amelyeket szervezetünk szin-
tén megpróbál átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési időpont kö-
zös megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy ha az ellenőrzés 
elvégzését halaszthatatlan fontosságú probléma indokolja.
Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar-elhárí-
tást érintő megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari 
nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában.
Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a 
személyes megjelenés előtt egyeztessenek időpontot a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei ellátási csoport mobilszámán: +36 
(70) 6418531, illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább a 1818 
9-1-es telefonos, a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ 
weboldalon regisztráció nélkül működő online, vagy más írásbe-
li (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.; kemenysepro.ugy-
felszolgalat@katved.gov.hu) csatornákat.
A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megvál-
toztak. Szakembereink kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel 
- szájmaszk, védőszemüveg, és kesztyű viselésével -, valamint 
sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus ter-
jedése ellen.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a katasztrófavédelem ké-
ményseprőipari szervezetének szakemberei mellett több szol-
gáltató végzi a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak 
égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát.
Az egyes szolgáltatókra más-más eljárási szabályok vonatkoz-
hatnak, amelyekről a szolgáltatók honlapjain tájékozódhatnak.
Aki bizonytalan, lakóhelye irányítószámának megadásával ezen 
a weboldalon ellenőrizze, ki a kéményseprője: https://kemeny-
sepres.katasztro favedelem.hu/ugyfelszolgalat

Az emberi erőforrások minisztere - a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III. 11.)Korm. rendeletre figyelemmel - a 
2020/2021. nevelési évre történő óvodai 
beiratkozás vonatkozásában egyedi eljá-
rási szabályokat határozott meg a 7/2020. 
(III. 25.) EMMI határozatában.
Az óvodai nevelésben részvételre köte-
lezetteket nyilvántartó, az óvodába járási 
kötelezettség teljesítését felügyelő Okta-
tási Hivatal a felvétellel kapcsolatos tud-
nivalókról postai úton -várhatóan 2020. 
április 6-10. között - értesítést küld azon 
gyermekek lakcímére, akiknek a tárgyév-
ben kezdődik meg óvodáztatási kötele-
zettsége (a részletes tájékoztatás a www.
oktatas.hu honlapon elérhető).
Az Oktatási Hivatal által az óvodák fenn-
tartóinak fenti tárgyban megküldött tájé-
koztatója awww.tiszaujvaros.hu/korona-
virushonlapon érhető el.
Legfontosabb információk:
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján 
minden gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig betölti a 3. élet-
évét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. 
szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik.
2. A Tiszaújváros közigazgatási területén 
élő óvodaköteles gyermekek esetében a 

kötelező felvételi lehetőséget a Tiszaúj-
város Város Önkormányzata fenntartásá-
ban működő Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás 
köz 13. biztosítja.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biz-
tosító óvodába szeretné gyermekét beírat-
ni, akkor ezt a szándékát - a kötelező fel-
vételt biztosító óvoda adatainak megadá-
sával - elektronikus úton, telefonon vagy 
- különösen indokolt esetben - személye-
sen jelezze az általa választott óvoda ve-
zetőjének 2020. április 17-ig.
3. A kötelező felvételi körzettel nem ren-
delkező óvodák az óvodai beiratkozáso-
kat április 2. és április 20. között tartják 
meg. A gyermek felvételéről 2020. áp-
rilis 20-ig hoznak döntést, melyről írás-
ban értesítik a szülőket valamint az érin-
tett gyermek kötelező felvételi lehetősé-
gét biztosító óvoda vezetőjét.
4. A kötelező felvételt biztosító óvo-
da 2020. április 21-ig hivatalból felveszi 
a felvételi körzetébe tartozó valameny-
nyi olyan gyermeket, akik vonatkozásá-
ban nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy 
másik óvoda felvette volna őket. A gyer-
mek felvételéről írásban értesítik a szülőt. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemu-
tatására a gyermek első óvodai nevelési 

napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő a 
kötelező óvodai felvételt biztosító óvodá-
ba szándékozik beíratni a gyermekét, ak-
kor nincs szüksége intézkedésre az óvo-
da felé, ugyanakkor javasolt, hogy lega-
lább telefonon vagy e-mailben vegyék fel 
a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetek-
ben is.
5. A kötelező felvételt biztosító óvoda a 
felvételi kötelezettségének teljesítését kö-
vetően, a nem a felvételi körzetében élő 
gyermekek felvételére vonatkozóan, a 
hozzá beérkezett szülői szándéknyilatko-
zatok alapján szabad férőhelyei függvé-
nyében beiratkozást tarthat, majd a felvé-
telre vonatkozóan legkésőbb 2020. ápri-
lis 30-áig döntést hoz.A felvételről írás-
ban értesíti az érintett szülőket, valamint 
a gyermek kötelező felvételét ellátó óvo-
da vezetőjét.
6. A sajátos nevelési igényű gyermeket 
2020. április 28-ig a kijelölt óvodahiva-
talból felveszi és erről írásban értesíti a 
szülőt.
A koronavírus-járvány miatt a Kormány 
által kihirdetett országos veszélyhelyzet-
ben elsősorban a telekommunikációs esz-
közök segítségével (telefon, internet) tá-
jékozódjon a kiválasztott óvodánál a be-
iratkozás rendjéről.

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség 
ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET

 AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS MEGVÁLTOZOTT 
RENDJÉRŐL

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Tiszaújvárosi Reformá-
tus Óvodába a 2020/2021-es nevelési évre a beiratkozás 2020. 
április 6., 7., 8. napján történik
„A veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es nevelési 
évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen 
járunk el.
A veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontok-
ra különös figyelemmel való tekintettel” (7/2020 (III.25.) EM-
MI határozat és a 2011. évi. CXC.Nkt.  (8.§ és 49.§ alapján)
A megváltozott munkarend miatt a beiratkozás lehet:
Online: A beiratkozáshoz szükséges szándéknyilatkozatot 
pontosan és olvashatóan kitöltve, aláírásukkal ellátva, (vala-

mint a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat) szkennel-
ve vagy fotózva csatoltan megküldhetik a refiovibeiratkozas@
gmail.com email címre a fent megjelölt időpontokban.
A szándéknyilatkozat letölthető: https://cutt.ly/beiratkozas
Telefon: A szándéknyilatkozaton szereplő szükséges adato-
kat pontosan bediktálva.  Tel:49/340-306  Április 7.-én, 8:00-
11:00-ig
Rendkívüli esetben: Április 7-én, 8:00 - 11:00-ig Tiszaújvárosi 
Református Óvoda 3580 Tiszaújváros, Irinyi János út 4. 
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
szülő/gondviselő: személyi igazolvány, lakcímkártya
gyermek: keresztlevele, lakcímkártya, 
születési anyakönyvi kivonat, TAJ - kártya 
Szeretettel várjuk jelentkezését!      

Tiszaújvárosi Református Egyházközség

TISZTELT SZÜLŐK!
Az emberi erőforrások minisztere - a veszélyhelyzet kihirdeté-
séről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel - a 
2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás vonatko-
zásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg a 7/2020. 
(III. 25.) EMMI határozatában.
Ehhez igazodva, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda is 
elkészítette az eljárásrendhez igazodó felvételi tájékoztatóját. 
A 2020-2021-es nevelési évtől azok a gyermekek válnak 
óvodakötelessé, akik 2020. 08. 31-ig betöltik a 3. életévüket. A 
tárgyévben óvodakötelessé váló gyermekek szüleinek az Okta-
tási Hivatal tájékoztatást küld, várhatóan 2020. 04. 06. - 2020. 
04. 10. között. 
Az Oktatási Hivataltól kapott tájékoztató alapján mindazon 
óvodaköteles gyermekek, akik számára a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda a kötelező felvételt biztosító óvoda (Ti-
szaújváros közigazgatási területén élnek, itt van lakcímük 
vagy tartózkodási helyük), 2020. április 21-ig automatikusan 
felvételt nyernek intézményünkbe, kivéve azokat a gyermeke-
ket, akikről jelzés érkezik, hogy egy másik óvoda felvette.
Mivel azonban több feladatellátási helyen működünk (Sze-
derinda óvoda, Bóbita óvoda, Tündérkert óvoda, Szivárvány 
óvoda), a gyermekek csoportba történő besorolásánál nagy se-
gítség lenne számunkra, ha Önök is kitöltenének egy felvételi 
kérelmet, melyen a legfontosabb adataikat megadhatják, kéré-
süket megfogalmazhatják. 
A szabad férőhelyek erejéig, lehetőséget adunk továbbá mind-
azon gyermekek óvodába történő felvételére, akik 2020. 09. 
01. - 2020. 12. 31. között töltik be a 3. életévüket és szeretnék 
elfoglalni óvodai férőhelyüket (előfelvételt nyert gyermekek). 
Ebben az esetben a gyermekek férőhelyüket csak a 3. életévük 
betöltése után foglalhatják el, de a felvételük már ebben a fel-
vételi eljárásban megtörténhet. 
Ez esetben kérjük kitölteni a szándéknyilatkozatot!
Szintén a szabad férőhelyek erejéig lehetséges olyan gyerme-
kek felvétele is, akik számára nem a Tiszaújvárosi Napközi 
Otthonos Óvoda a kötelező felvételt biztosító óvoda, de egyéb 
családi, munkahelyi ok, körülmény miatt (pl.: Tiszaújvárosban 
dolgoznak a szülők/szülő) ide szeretnék beíratni a gyermekü-
ket.

Ebben az esetben is szándéknyilatkozatot kell kitölteniük!
A felvételi körzeten kívül élő gyermekek felvételére vonatko-
zóan, április 30-ig hozunk döntést és értesítjük a szülőket. 
A felvételi kérelmek 2020. 04. 02-től elérhetőek lesznek az 
óvoda honlapján, az http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ olda-
lon. 
A honlapon három különböző jelentkezési lapot/szándéknyi-
latkozatot találnak, ezért kérem, azt töltsék ki, amely Önök-
re vonatkozik.
1. Felvételi kérelem, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
felvételi körzetébe tartozó, óvodaköteles gyermekek számára.
2. Szándéknyilatkozat óvodai felvételre vonatkozólag, a Tisza-
újvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetébe tartozó, 
előfelvételes gyermekek számára.
3. Szándéknyilatkozat óvodai felvételre vonatkozólag, a nem 
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetébe tar-
tozó gyermekek számára.
Amennyiben a honlapon lévő nyomtatványokat valamilyen 
oknál fogva nem tudják elérni, illetve további kérdések me-
rülnek fel Önökben, akkor kérem, keressenek minket a szivar-
vany@tujvaros.hu  e-mail címen, valamint telefonon, a 06/70 
380-6900 számon.
A járványügyi helyzetre tekintettel elsősorban az online és te-
lefonos kommunikációt részesítjük előnyben!

Micskiné Bodó Erzsébet 
óvodavezető

Kazinczy beiratkozás
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába gyerme-
keiket beíratni szándékozó szülők iskolánk honlapjának - 
www.kazinczyrefi.hu - nyitóoldalán található BEIRATKO-
ZÁS linken elérhető szándéknyilatkozat kitöltésével jelez-
hetik iskolaválasztási szándékukat, hogy mielőbb fel tudjuk 
venni Önökkel a kapcsolatot és válaszoljunk a felmerülő kér-
désekre, valamint a beiratkozással kapcsolatos teendőkre.  
A 2020/2021-es tanévben induló osztályaink: magyar-angol 
két tanítási nyelvű, valamint általános tantervű.
Az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) hatá-
rozata szerint a körzettel nem rendelkező általános iskola az 
oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6. - ápri-
lis 24. között tartja. Az általános iskola a szándéknyilatkoza-
tok alapján folyamatosan - a veszélyhelyzet által megköve-
telt egészségügyi szempontokra figyelemmel - elkészíti a be-
iratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szü-
lőt haladéktalanul tájékoztatja. A körzettel nem rendelkező ál-
talános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 
27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt 
és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános 
iskola vezetőjét, tehát a szülőnek semmilyen további értesíté-
si kötelezettsége nincs. 

Makkainé Chmara Marianna 
igazgató

A TISZAÚJVÁROSI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA FELHÍVÁSA

Hittel és szeretettel a gyermekekért!
Tájékoztatjuk a katolikus iskola iránt érdeklődő, leendő el-

sős tanulók szüleit, hogy az iskolába történő
BEIRATKOZÁS a 2020/2021-es tanévre,

2020. április 06-24.
Ebben az esztendőben azok a gyermekek válnak tanköteles-
sé, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a hatodik életé-
vüket, és az iskolai tanulmányok megkezdéséhez szükséges 

fejlettséget elérték.
A katolikus általános iskola - a veszélyhelyzet által megkö-
vetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel - elkészíti a 
telefonon, vagy az előzetesen benyújtott szándéknyilatkoza-
tok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, 

amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja.
Kérjük Önöket, hogy a beiratkozással kapcsolatos fontos in-

formációkat, kísérjék figyelemmel az iskola honlapján!
www.szentistvan-tiszaujvaros.hu

Telefon: 06/49-542-203
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 

szeretettel várja a tanköteles korú gyermekeket!
Gál Benjáminné    
intézményvezető

Tájékoztatás a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda felvételi rendjéről 
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CSATORNAHASZNÁLATI KISOKOS
Az ÉRV. Zrt. a minél magasabb színvonalú szolgáltatás elérése érdekében az alábbi tá-
jékoztatást nyújtja a közműves szennyvízelvezető rendszer rendeltetésszerű használatá-
nak szabályairól, annak érdekében, hogy a szolgáltatást Ön is mindenkor problémamen-
tesen vehesse igénybe.
A HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ÉS SZENNYVÍZELVEZETŐ-HÁLÓZAT SÉRÜLÉ-

KENYSÉGE MIATT KÉRJÜK AZ ALÁBBIAK BETARTÁSÁT:
1. A szennyvízelvezető-hálózat nem alkalmas szilárd hulladék „eltüntetésére”. 
Ezek az anyagok elzárják a víz áramlását, tönkreteszik az átemelőben lévő szivattyúkat. Kér-
jük, ezeket ne helyezzék a szennyvízgyűjtő hálózatba!
Ilyen anyagok többek között: 
- bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag palack, 
- macskaalom, építési törmelék, homok, kavics, 
- vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon, nedves popsitörlő, pelenka, stb.), 
- egyéb háztartási hulladék, textil, fültisztító, gyufaszál, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tol-
lazata. 
A jelenlegi időszakban megváltozott lakossági szokások, a higiénés célú törlőkendők fo-
kozott használata kiemelt körültekintést igényel, és semmiképp ne dobják a közműháló-
zatba!
2. A csatornahálózat nem alkalmas olaj és olajszármazékok „eltüntetésére”. 
A zsírok, olajok az aknában kihűlnek, kemény szappanszerű lerakódást képeznek, amely üze-
meltetési zavart okoz a szivattyúk úszókapcsolóinál, és a gravitációs csatornahálózat elzsíroso-
dásához vezet. Kérjük, ezeket ne öntsék az elvezető rendszerbe! 
Ilyen anyagok többek között: 
- sütésnél használt növényi olaj, vagy állati eredetű zsír, 
- hígító, benzin, festék, 
- fáradt gépolaj. 
3. A csatornahálózat nem alkalmas a talajvíz, illetve csapadékvíz „elvezetésére”. 
Az átemelők - így a háztartási szennyvízbeemelő is - egy meghatározott szennyvízmennyiség 
szállítására kerültek kialakításra. Amennyiben hirtelen, nagy mennyiségű csapadékvíz kerül 
a rendszerbe, az túlterhelődik és előre nem meghatározható helyen kilép a szennyvízelvezető 
rendszerből (kiönt). Ez nem csak bűzhatással, hanem szennyezéssel, fertőzésveszéllyel is jár. 
Kérjük, hogy a talajvizet és a csapadékvizet ne vezessék a szennyvízelvezető hálózatba! 
4. A szennyvízcsatorna hálózatába juttatni szigorúan tilos az alábbiakat: 
- mérgek, mérgező anyagok; 
- tűzveszélyes anyagok; 
- gyógyszerek, növényvédő szerek; 
- nehézfém tartalmú folyadékok. 
Kérjük, amikor igénybe veszi a közműves szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatásun-
kat, és ezzel együtt a szennyvíz tisztítását, gondoljon arra, hogy a fentiek betartásával a 
közös jövőnket is óvja!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.ervzrt.hu
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.

Maszk, gumikesztyű, szappan, kézfertőt-
lenítő, és sok-sok kézmosás. Erről szólnak 
most a napok és a lapok is. Luczai Gabri-
ella természetgyógyász-fitoterapeuta, saját 
maga készít kézmosó folyadékot és tanácso-
kat is ad járványhelyzet idejére. Vele beszél-
gettem. 

- Olyan anyagokat használtam a kézmosó fo-
lyadék elkészítésekor, melyekről tudjuk, hogy 
tisztítják, fertőtlenítik a bőrt. Illetve olyan illó-
olajokat tettem bele, melyek szintén hasznosak. 
Nagyon egyszerű összetevőkből el lehet készí-
teni, nyilván ezeket meg kell vásárolni, de a 
webshopok szerencsére működnek. Kell hozzá 
mosóalap, desztillált víz, alkohol, tejsav, zse-
lésítő anyag. És utána jönnek a csodák, az il-
lóolajok. 
- Milyen illóolajokat lehet használni?
- Szegfűszeget, eukaliptuszt, teafát, édesnaran-
csot tettem most bele, de lehet kakukkfüvet, le-
vendulát, ezekről tudjuk, hogy fertőtlenítenek. 
Én azért tettem bele eukaliptuszt, mert elpusz-
títja a bőrön lévő élősködőket, segíti a tüdő 
munkáját, az ott próbálkozó behatolókat el-
pusztítja, és miközben kezet mosok, be is léleg-
zem. A kézmosó kíméli a kezet, a víz nem bánt-
ja a bőrt, a mosóalap is nagyon kellemes, ami-
kor megmossuk a kezünket, érezhetően sokkal 
selymesebb, finomabb, mint a boltban kapha-
tóak. 
- Sokan elgondolkodunk ilyenkor, hogy mit le-
het tenni, hogy az előttünk álló időszakban is 
egészségesek maradjunk. Fel lehet-e valahogy 
erősíteni a szervezetünket? 

- Természetgyógyász vagyok, így ezzel a szem-
mel nézem, hogy mi történik ilyenkor a termé-
szetben és a szervezetben. Általánosságban ta-
vasszal és ősszel szokott megjelenni az influen-
za vírusa, a megfázáshoz lehet kötni, ilyenkor 
sokkal jobban tud garázdálkodni, ennek pedig 
oka van. Erre kell felkészíteni a szervezetün-
ket, már több helyen is hangsúlyoztam, hogy az 
étrenddel, folyadékfogyasztással, böjttel sokat 
tehetünk. Másrészt, ha ismerjük testünk termé-
szetes működési folyamatait, akkor észrevesz-
szük, hogy mi történik és tudunk segíteni. 
- Mire lehet ilyenkor figyelni, felfigyelni? 
- Ebben az időszakban nagyon fontos a bőr 
megfelelő egészségi állapota. Nem szabad, 
hogy kiszáradjon, melegen kell tartani, így a 
bőrön keresztül megtörténik a folyamatos mé-
regtelenítés, kipárolgás. Ha ez nem történik 
meg, ebből szokott a baj lenni. Ha száraz a bő-
rünk, a vírusok, bacilusok, külső fertőzést oko-
zók könnyebben utat találnak maguknak, és ha 
a bőr felszínén hideg hatására a pórusok ösz-
szehúzódnak, majd rövid időn belül nincsenek 
felmelegítve, akkor a folyadékok bent marad-
nak a testünkben és egészen máshol próbálnak 
utat találni, még mindig a mi érdekünkben. El-
jutnak az orrnyálkahártyára, hogy ott megpró-
báljanak távozni, de ha ezt mindenféle orrspré-
vel megakadályozzuk, akkor új utat keresnek. 
Megpróbálnak a tüdőn keresztül kijutni köhö-
géssel, de ha ezt köhögéscsillapítóval megaka-
dályozzuk, akkor a vizelet, széklet útján pró-
bálja a kórokozókat távozásra bírni, esetleg há-
nyással, de ezeket is szeretjük megakadályozni, 
mert kellemetlenek. Ekkor egyetlen megoldá-
sa marad a szervezetnek, zsírraktárba, „karan-

ténba” helyezni a betolakodókat. Amikor pe-
dig jön egy újabb külső hideg hatás, akkor eze-
ket az anyagokat feloldja és a vér útján utazva 
eljutnak azokhoz a szervekhez, melyek kevés-
bé edzettek és újabb, súlyosabb betegségek ala-
kulhatnak ki. Hogy ez még ugyanakkor vagy 
később, esetleg egy év múlva lesz komolyabb 
betegség, az csak attól függ, támogatjuk-e szer-
vezetünket, segítjük-e méregtelenítéssel, az 
egészségünk fejlesztésével természetes módon.
- Mit tehetünk? 
- Ihatunk például olyan teákat, melyek a bőrt is 
táplálják és az immunrendszerünket is. Itt van 
például a rooibos tea, amivel nagyon sokat se-
gíthetünk. Ezt kutatási eredmények is igazol-
ják, japán kutatók vizsgálták a hatását koráb-
ban, tehát nem a koronavírus esetében. Arra ju-
tottak, hogy hasznos az emberi influenzavíru-
sok elleni küzdelemben, úgy gondolom, érde-

mes lehet fogyasztani. Ne feledkezzünk meg az 
ismertebb növényekről sem, mint a kakukkfű, 
bodzavirág, hársfavirág, kamilla, csipkebogyó, 
borsmenta, citromfű, édesgyökér, fahéj, de még 
a répa is. Ezeket kombinálhatjuk rooibos teá-
val. Minden esetre igaz, hogy a minőségi alap-
anyag elengedhetetlen, különben nem használ. 
Fontos a táplálkozás is, bár ételeinket nem gyó-
gyételként esszük, de hatnak ránk, hisz azzá le-
szünk, amit eszünk. Ha tudatosan válogatjuk 
össze táplálékunkat, teáinkat, testápoló szere-
inket, mindez segíthet abban, hogy ne kapjuk 
el a betegségeket, vagy ha mégis elkaptuk, ak-
kor enyhébb lefolyású legyen. Az is igaz, hogy 
az utolsó pillanatban kapkodni nehezebb. Ha az 
életünket úgy éljük, hogy nem a betegségek ke-
zelésére, hanem egészségünk megőrzésére he-
lyezzük a hangsúlyt, már sokat tettünk. 

Fodor Petra

A természet is segíthet

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 Kirendelt-

ség (49) 341-244, (49) 341-168

Szünetel 
a temetői járat

Tisztelt Lakosság!
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenlegi jár-
ványügyi helyzet miatt 2020. március 31. 
napjától a temetői szerződéses járatok nem 
közlekednek!
 Köszönjük szíves megértésüket.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ebzárlat, 
legeltetési tilalom

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A B-A-Z megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztálya 2020. április 5. - 2020. április 25. 
közötti időszakra Tiszaújváros közigazgatá-
si területére legeltetési tilalmat és ebzárlatot 
rendelt el, a rókák  (és más vadon élő raga-
dozók) veszettség elleni orális immunizálá-
sa miatt. 
Bővebb tájékoztatást a www.tiszaujvaros.hu 
honlapon olvashatnak.

Eboltás, 
veszélyeshulladék-gyűjtés később

Tájékoztatjuk a település ebtulajdonosait, hogy az április első hetére tervezett ebek kötelező ve-
szettség elleni oltása a koronavírus járvány miatt későbbi időpontban lesz, amelyről az ebtulaj-
donosok időben értesítést kapnak a Tiszaújvárosi Krónikában, a Képújság felületén és a város 
http://www.tiszaujvaros.hu honlapján.
                                                                *
Tájékoztatjuk a település lakóit, hogy az április első hetére tervezett veszélyes hulladék begyűj-
tés a koronavírus járvány miatt későbbi időpontban lesz végrehajtva, amelyről  a Tiszaújváro-
si Krónikában, a Képújság felületén és a város http://www.tiszaujvaros.huhonlapján tájékozta-
tást teszünk közzé.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap dél-
után 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 beavat-

kozást igénylő, rendkívüli események beje-
lentésére szolgáló telefonszámot működtet. 
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívó-
számra beérkező hívásokat, amennyiben a 

diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Szünetel 
a zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy a 06-80/200-839-es 

zöld szám 
határozatlan ideig szünetel. 

Teákkal is tehetünk egészségünk megőrzéséért. 

10. � Aktuális 2020. április 2.



A foci rabja, amióta él 2.
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 bejár-
ta a világot, közel harminc országban 
labdarúgóedzői tanfolyamokat tartott. 
Pályafutásának első 20 évét idéztük fel 
cikkünk első részében. Innen folytat-
juk.

- Mikor vett teljes fordulatot az edzői kar-
rierje, hogyan került külföldre?
- 1977-ben teljesen váratlanul bekerül-
tem a FIFA programba, amit csak az an-
gol nyelvtudásomnak köszönhetek, mert 
akkor még nem voltam ismert edző. Fel-
hívtak az MLSZ-ből, hogy elvállalnám-e, 
hogy egy háromnapos svájci előkészítés 
után Srí Lankára, utána pedig Malajziába 
menjek. Nagy dolognak tűnt, hogy a Di-
ósgyőr ifi csapatának az edzője vagyok, 
és előadást tarthatok a FIFA keretein be-
lül, ezt nem lehetett visszautasítani. 1977 
és 1978 között voltam Sri Lankán, Malaj-
ziában, Zambiában, Tanzániában, Barba-
doson, és Jamaicában. Ezt csak a nyelv-
tudásnak köszönhettem, és így ismertek 
meg az MLSZ-ben is. 1978-ban Nyíregy-
házán megelégelték a középszerűséget, 
és az MLSZ-hez fordultak, hogy ajánlja-
nak egy edzőt. Keszthelyi Misi bácsi, az 
edzőbizottság elnöke mondta nekik, hogy 
itt van Temesvári, aki nyelveket beszél, 
ambiciózus. Így kerültem Nyíregyházá-
ra, ahol a klub történetében először felju-
tottunk az első osztályba. Ezután követ-
kezett az Újpesti Dózsa 1981 és 1985 kö-
zött, ahol két Magyar Kupa győzelmet ér-
tünk el, valamint a KEK 1984-es szezon-
jában a nyolcaddöntőig jutottunk el, ahol 
a skót Aberdeen, majd később a Man-
chester United legendás managerével Sir 
Alex Fergusonnal, amire nagyon büsz-
ke vagyok. 1985 és 1988 között a nagy 
múltú Tatabányai Bányász edzője voltam. 
Egy kieséstől éppen megmenekült csapa-
tot vettem át, és 1987-ben már bronzér-
mesek, 1988-ban pedig ezüstérmesek let-
tünk, a klub történetének a legjobb ered-
ményével, amit megelőzően csak Dr. La-
kat Károly mesteredzőnek sikerült meg-
csinálnia. A következő állomás Debre-
cen volt, ahol vezetésemmel a népszerű 
„Loki” az első évben visszakerült az NB 
I-be, és aztán az első osztályban is meg-
állta a helyét. A debreceni időszak köz-
ben, 1988-ban ismét megkerestek a FI-
FA-tól, hogy tartsak előadásokat. Így ke-
rültem még azon a nyáron Szingapúrba, 
Thaiföldre, Máltára, és a Fidzsi-szigetek-
re. A FIFA-nak 2003-ig dolgoztam, vol-
tam többek között Ghánában, Nigériá-
ban, Pakisztánban, Irakban, Iránban, és 
Belizében, összesen közel harminc or-
szágban. A FIFA előadások mellett termé-
szetesen folytattam az edzősködést, Deb-
recen után 1990 és 1993 között a Mal-
dív-szigetek szövetségi kapitánya lettem, 
aztán következett 1995-től 2000-ig Kuva-
it, Szudán, és Albánia.
- Beszéltünk arról, hogy az ötvenes évek-
ben óriási fociláz volt, az egész ország 
szerelmes volt a fociba. Talán most azért 
nem megy annyira a magyar focinak, 
mert hiányzik ez a láz?
- Erre nagyon nehéz röviden válaszolni, 
mert nagyon sok összetevője van. Az öt-
venes években a kiugrási lehetőség, az, 
hogy hírneved legyen, vagy csak simán, 
hogy külföldre mehess, ahhoz az kellett, 
hogy futballista legyél. És nem is kellett 
válogatottnak lenni, elég volt, ha csak me-
gyei első osztály szinten futballoztál, mert 

ott is millió előnye volt, népszerű voltál. 
Ezekben az években mindenki futballozni 
akart. A legnagyobb lehetőség ez volt az 
érvényesülésre, dicsőségre, reflektorfény-
be kerülésre, ez volt a fő motiváció. És te-
hetséges is a magyar, itt megvolt a krea-
tivitás, a fegyelmezettség is, ami nagyon 
fontos a labdarúgásban, tehát minden ösz-
szejött az ötvenes-hatvanas években. Na-
gyon népszerű volt a sportág. És ez most 
megváltozott. Most már nem kell futbal-
listának lenni, hogy külföldre menj. Nem 
akarom leegyszerűsíteni, de most már 
nem csak a futballal kereshetsz pénzt, 
teljesen megváltozott a világ. Erre lehet 
mondani, hogy de hát Angliában is meg-
változott, meg Franciaországban is meg-
változott, aztán ott mégsem esett így visz-
sza a labdarúgás. Sőt, ott vannak az élvo-
nalban. Millió tényezőből áll össze a vá-
lasz. 1956 is nagy érvágás volt. Az ifi vá-
logatott toronymagasan nyerte az UEFA 
tornát, és az egész válogatott kint maradt. 
Egy egész generáció kiesett, és utána el-

telt 15-20 év azzal a gőggel, hogy nekünk 
nem kell futni, mi magyarok vagyunk, mi 
úgyis nyerünk. Puskásék elmentek kül-
földre. Utánuk még jött egy nagyon jó 
korosztály, akik akár világbajnokságot is 
nyerhettek volna, de ez az alaptalan gőg, 
hogy nekünk nem kell edzeni, elég a tech-
nikai tudás, és a magyar foci elkezdett fo-
kozatosan lefelé csúszni. Egyik MLSZ el-
nök jött, a másik ment, volt olyan is, aki 
abszolút nem odavaló volt, tehát a veze-
téssel is baj volt. Nem az volt, hogy rosz-
szabb gyerekek jöttek játszani, hanem a 
vezetés, a miliő volt problémás. 1986-ban 
még volt egy fellángolás, az a csapat ne-
héz ágon kijutott, de miután leszerepel-
tek, mindenkit kirúgtak, az egész váloga-

tottat, Détári maradt egyedül. Mi, magya-
rok ilyenek vagyunk, nincs átmenet, most 
pedig ott járunk, hogy az európai közép-
mezőny alján van a válogatott.
- És az sem segít, hogy most ennyi pénzt 
öntenek a fociba?
- A másik meg az, hogy ez a pénz semmi 
ahhoz képest, amit külföldön keresnek. 
Ez az én nyugdíjamhoz sok, meg az itte-
ni fizetésekhez sok, de egy angol negye-
dosztályú játékos legalább ötször annyit 
keres, mint itt egy NB I-es játékos.
- Mert ott van néző, és a jegyeladásokból 
bejön a pénz. De a magyarok nem járnak 
ki meccsre, nem vesznek jegyet.
- Mert a magyar ember nem hülye. Pus-
kásról ismerik az országot, amikor ő ját-
szott, akkor volt néző. 1953-ban, amikor 
a csúcson volt a válogatott, az NB II Kö-
zép csoportban a Szikra Gázművek, a Ke-
leti csoportban a Diósgyőr volt a bajnok, 
és Pesten volt az osztályozó az NB I-be 
jutásért. Ezen a Diósgyőr - Gázművek 
meccsen 53 ezer néző volt az Üllői úton, 
taposták egymást az emberek. Most meg 
a magyar válogatottat talán 20 ezer ember 
nézi meg a Groupama Arénában. Tehát az 
ötvenes években tudta a magyar ember, 
hogy a világ legjobbjait látja.
- Ez akkor egy 22-es csapdája, nem jár-
nak ki az emberek a meccsre, mert rosz-
sz játék van, és mivel nem járnak ki, nincs 
benne pénz.
- Pénz van benne, mert ahhoz képest, amit 
én edzőként keresetem, a mostani edzők 
és játékosok sokkal többet keresnek. Mil-
liós fizetések vannak. Világviszonylatban 
nem keresnek sokat, csak a magyar átlag-
fizetésekhez viszonyítva.
- De ez mégsem elég motiváció nekik?
- Hofinak voltak jó műsorai, az egyik 
viccben azt kérdezi, hogy tud úszni? Nem 
tudok. És ha megfizetem, tud? Érted, ha 
megfizeted, akkor se tudok úszni. Aztán 
itt van a kábeltévé, nem kell sehova men-
ni, ide leülünk, nem kell tolongani, meg 
hideg sincs, és látjuk a brazilokat, a né-
meteket, angolokat, egyszerre harminc 
meccs van, nem tudom hová kapcsoljak. 
Angliában vidáman énekelnek a szurko-
lók, itt trágárságokat kiabálnak. Elfordult 
a fiatalság, most már egy kézilabda csa-
patnak nagyobb a szurkolótábora lassan, 
mint a Ferencvárosnak. Régebben a fut-
ball volt magasan a legnépszerűbb sport-
ág Magyarországon, manapság ez már 
nem teljesen így van. Már nem olyan nép-
szerű a foci. Nem tudod elképzelni mi-
lyen őrület volt itt régen. A már sokszor 
emlegetett londoni 6:3-as mérkőzés visz-
szavágójára 1954 májusában 2 millió je-
gyet is el lehetett volna adni, de csak 103 
ezer néző fért be a Népstadionba.
- Mikor fog a magyar válogatott világbaj-
noki döntőt játszani?
- Ez pillanatnyilag elég irreálisnak tű-
nik, de soha nem szabad feladni. A ma-
gyar labdarúgás dicső hagyományai köte-
leznek, és reményt adhatnak, alapul szol-
gálhatnak a felzárkózásunknak.

Surányi P. Balázs

TRIATLON. Némi túlzással ketrecbe zárt oroszlánként pró-
bálják meg leküzdeni a koronavírus járvány miatti korlá-
tozásokat a tiszaújvárosi triatlonosok is, akik számára épp-
úgy bizonytalan a szezonkezdet, a versenyévad, mint a többi 
sportág művelőinek. A helyi triatlon versenyek közül a Tisza 
Triatlon májusi megrendezése kérdéses, de jelen állás szerint 
a júliusi Triatlon Nagyhét is bizonytalan.

A világjárvány keresztülhúzta a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
sportolóinak alapozását, finomhangolását a 2020-as szezon-
ra. Az elit csoport, az olimpiai A-kerettag Lehmann Csongor, 
az olimpiai B-keretben számon tartott Putnóczki Dorka és Leh-
mann Bence, valamint a Héraklész keret két junior korosztályos 
tagja, Bóna Kinga és Sinkó-Uribe Ábel, továbbá Sinkó-Uribe 
Aurél éppen hogy befejezhette ciprusi edzőtáborozását. Az ifjú-
sági válogatott horvátországi felkészülése - Vágási Zoltánnal és 
a Debrecenből év elején Tiszaújvárosba igazolt Kovács Gyulá-
val - azonban már elmaradt, mint ahogy a serdülő keretben jegy-
zett Lehmann Sára is helyben járásra kényszerült, valamennyi 
társával együtt.  

Úszás nélkül

- A szűk elit nagyon jó állapotban van, kíváncsi lettem volna 
az első versenyekre - fogalmazott Lehmann Tibor elnök-vezető-
edző. - A franciaországi Liévin-ben, a tavaly általunk „felfede-
zett” fedettpályás Európa-kupán szerettünk volna először rajt-
hoz állni, de ezt a március elejei erőpróbát már elhalasztották, 
azóta pedig a triatlonban is teljesen megállt az élet. A korlátozá-
sok miatt nehezedtek az itthoni edzéslehetőségek is, melyek kö-
zül a legdurvább, hogy a Sportcentrum uszodájának bezárásával 
úszásra egyáltalán nincs lehetőségünk. A Magyar Triatlon Szö-
vetség (MTSZ) dolgozik valamiféle megoldáson, hogy az úszó 
olimpiai kerethez hasonlóan a mi 10-12 élversenyzőnk is tud-
jon legalább heti néhány alkalommal úszni, mondjuk Budapes-
ten. Legjobbjaink lakásaiban berendeztünk egy-egy mini kondi-
termet, a futó- és kerékpáros edzések otthonról indulnak, igyek-
szünk mindent megtenni azért, hogy gond nélkül átvészeljük ezt 
a nehéz időszakot. A kényszerűen megváltoztatott edzésprog-
rammal néhány hetet át tudunk vészelni, visszaálltunk alapozó 
munkára, ami még jó is lehet, csak az úszás hiányzik nagyon. A 
kisebb gyerekek otthon mozognak a szülőkkel, vagy egyénileg, 
online módon kommunikálva az edzőkkel. Ők nyilván nem szo-
ros programot követnek, inkább a kapcsolatot tartják a csapat-
tal és a sportággal. 

A Nagyhét is bizonytalan

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub - Tiszaújváros önkormányzatának 
és számos támogatónak a segítségével - közel három évtizede 
rendez nagysikerű hazai és nemzetközi versenyeket, természe-
tesen ezen idén sem szeretnének változtatni.
- A XXIX. Tisza Triatlonnal kapcsolatban most úgy látom, hogy 
csökkent az esély a tervezett május 23-24-i időpontra, bár sen-
ki nem tudja megjósolni, meddig áll fenn ez a helyzet- fogalma-
zott Lehmann Tibor, aki az MTSZ szakmai alelnökeként is te-
vékenykedik. - Alternatív időponton gondolkodunk, mint ahogy 
minden korai magyarországi verseny szervezői is. Az elit világ-
kupát és a junior Európa-kupát is magába foglaló, július 15-19-
re tervezett  XXII. MOL Triatlon Nagyhéttel kapcsolatban sem 
született még döntés. A város vezetőivel, a támogatókkal, szol-
gáltatókkal és szervezőkkel együtt - a körülmények változásá-
nak függvényében - figyeljük a fejleményeket és később tájé-
koztatjuk a közvéleményt.

SZIS

Triatlonos
újratervezés

Lehmann Bence (jobbról), Putnóczki Dorka, Lehmann 
Csongor és a pécsi Sárszegi Noémi a  tavalyi világbajnoksá-
gon, a svájci Lausanne-ban.

Puskással az Újpesti Dózsa - Real Madrid meccs előtt 1982-ben.

LMTK-MVSC meccs cikk az Észak-Ma-
gyarország 1975. április 29-i számából.
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Képeslapok a nagyvilágból 
Szerda reggel van, a mostani adatok szerint 859.032 koronavírussal fertőzött beteg van a 
Földön. A bing.com/covid oldalon folyamatosan frissül ez a szám, a térképen jól látszik, 

hogy melyik országban mi a helyzet. Amik pár hete még kis piros pöttyök voltak ezen a 
térképen, mostanra hatalmasra duzzadtak. Grafikonok, elemzések, becslések mindenhol. 
S közben testvéreink, szeretteink, rokonaink, barátaink, ismerőseink is ott vannak valahol 
azokban a piros pöttyökben. Londonban, Hamburgban, New York-ban. Őket kértük meg 
arra, küldjenek pár fotót arról, hogy telnek a mindennapok most. 

12. � Külhoni 2020. április 2.
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