
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Már negyedik hete szólítom meg Önöket a Krónika címolda-
lán, és még mindig arról számolhatok be, hogy jelenlegi infor-
mációink szerint nincs koronavírussal fertőzött tiszaújvárosi 
lakos. Ez nyilván annak köszönhető, hogy a lakók legnagyobb 
része betartja az előírásokat, az intézkedéseinket pedig mindig 
idejében, körültekintéssel hozzuk meg.
Az elmúlt időszakban az egészségügyi rendszert megfelelő vé-
dőfelszerelésekkel láttuk el, megszerveztük a biztonságos mű-
ködését a járvány időszakára is. A segítséget igénylő veszé-
lyeztetett korúak ellátását biztosítjuk, intézményeink dolgo-
zói és önkéntesek közreműködésével. Folyamatosan dolgo-
zunk a krízistámogatási rendszer kialakításán, hiszen már most 
látszik, hogy gazdaságilag, anyagilag is sokakat sodor nehéz 
helyzetbe a járvány. A város költségvetése továbbra is stabil, 
biztonságos. Az információkat napi szinten juttatjuk el Önök-
höz, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsük a bizonyta-
lanságot, és az ebből fakadó feszültséget.
Persze a bizonytalanságot ebben a helyzetben lehetetlen tel-
jesen kiiktatni az életünkből, hiszen nem tudjuk, mikor rob-
ban be, meddig tart és még milyen hatással lesz mindennap-
jainkra a járvány. Olyan ez, mintha egy repülőn utaznánk. Az 
ég kék, az üzemanyagunk elegendő, de a gépen meghibáso-
dott egy alapvető fontosságú alkatrész, s nekünk menet köz-
ben kell azt megjavítani. Nem volt módunk felkészülni erre a 
helyzetre, nincs idő hibázni, nem segítenek minket tapasztala-

tok, és a tét mindannyi-
unk biztonsága. A „lan-
dolásunk” csak úgy le-
het sikeres, ha mind-
annyian betartjuk a sza-
bályokat, higgadtan, fe-
gyelmezetten tesszük a 
dolgunkat. Köszönet 
mindenkinek, aki ezek-
ben a nehéz időkben fá-
radhatatlanul dolgozik, 
hogy városunk tovább-
ra is a megszokott szín-
vonalon működhessen!
A járvány idején az egyik legfontosabb szabály, hogy fizikailag 
tartsuk távol magunkat egymástól. Lelkileg viszont annál kö-
zelebb kerülhetünk embertársainkhoz, legyenek rokonok, is-
merősök, vagy akár ismeretlenek is. Legyen az erőnk alapja ez 
az összetartozás, a közös cél érdekében tett erőfeszítések és le-
mondások, hiszen tudjuk: csak együtt sikerülhet, és együtt si-
kerülni fog!
A húsvéti ünnepekre lelki békét, jó egészséget kívánok minden 
városlakónak! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Dr. Fülöp György 
polgármester

Fertőtlenítenek, 
ebédet főznek, 
kiszállítanak

/5. oldal

Minden, amit 
a vírusról
tudni kell

/7. oldal 

Napról napra
Április 2.

Április 3.

Április 4.

Április 5.

Április 6.

Április 7.

Április 8.

585 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma, egy újabb be-
teg hal meg. 
Csaknem 10 ezer önkéntes tűzoltó is segíti a védekezést. 
240 magyart hoznak haza Észak-Amerikából.
Nagy kiszerelésben több liter felületfertőtlenítőt, kézfer-
tőtlenítőt, felmosó folyadékot és kéztörlőt kapott a tisza-
újvárosi rendelőintézet a Coop Zrt.  Szent István úti üz-
letétől.
Egy másik szállítmány is érkezett a rendelőintézetbe, a 
megrendelt 500 darab FFP2-es maszk első 250 darabos 
szállítmányát hozták házhoz.

623-ra nő a beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt 5 idős 
krónikus beteg. 
Meghaladta az egymilliót a fertőzöttek száma a világban, 
több mint 53 ezren haltak meg. 
Újabb vállalatokhoz érkeznek Honvédelmi Irányító Tör-
zsek. 
OrbánViktor: Idén minden egészségügyi dolgozónak 500 
ezer forintos pluszjuttatást biztosítanak. 
A Wizz Air hat gépe négymillió maszkot hoz Budapestre. 
A MOL Petrolkémia Zrt. 200 liter kéz- és 200 liter felü-
letfertőtlenítőt ajánlott fel a városnak, melyet a járvány 
elleni védekezésben használnak majd fel. 
Immár 170-en csatlakoztak az ÖCSI-hez, az önkéntes 
csoport tagjai a napokban a kereskedelemben dolgozó-
nak osztanak mosható szájmaszkokat egy-egy horgolt 
szívecske kíséretében, melyet helyi nyugdíjasok készítet-
tek. 

678 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 6 
krónikus beteg. 
Hét repülőgéppel érkeznek Magyarországra védőeszközök. 
Érintésmentes küldeménykézbesítést vezet be a Magyar 
Posta. 
Gulyás Gergely: járványügyi és gazdaságvédelmi alapot is 
létrehoz a kormány. 

733 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 2 
idős beteg. 
Munkaszüneti napokon sincs kamionstop. 
11 ezer liter fertőtlenítőszert szállít ki a MOL. 

744 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 4 
idős beteg. 
Elindul a díjmentes közterületi parkolás. 
Orbán Viktor: A kormány által kidolgozott gazdaságvédel-
mi akcióterv célja, hogy annyi munkahelyet hozzanak létre, 
amennyit a koronavírus tönkretesz. 
Országos tisztifőorvos: az ingyenes parkolás is a járvány 
lassítását szolgálja. 
Katonai sátrakat állítanak fel a debreceni Kenézy Gyula 
Kórháznál. 

817 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 9 
idős, krónikus beteg. 
Megjelent a Járvány Elleni Védekezési Alapról és a Gazda-
ságvédelmi Alapról szóló rendelet. 
Meghaladta a 15 ezret a hatósági házi karanténban lévők 
száma. 

895 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 11 
beteg, többségében idős emberek. 

Házhoz ment 
a segítség

Nagy kiszerelésben több liter felületfertőtlenítőt, kézfer-
tőtlenítőt, felmosófolyadékot és kéztörlőt kapott a tisza-
újvárosi rendelőintézet a Coop Zrt.  Szent István úti üz-
letétől. 
Az adományt a bolt vezetője és munkatársa vitte el szemé-
lyesen az egészségügyi intézmény főigazgatójának, aki, 
mint mondta, a járványveszély kihirdetése óta ez az el-
ső ajándékba kapott felajánlás, amit nagyon köszönnek és 
hálásak érte. Az adomány átvételekor érkezett egy másik 
szállítmány is, a megrendelt 500 darab FFP2-es maszk el-
ső 250 darabos szállítmányát hozták házhoz, hamarosan 
érkezik a rendelőbe az FFP 3 maszk is - tudtuk meg Nagy-
né Kántor Judit főigazgatótól. 

Erőnk alapja az összetartozás 
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
 Deli János 

a szeretett férj, apa és nagyapa 2020. 03. 26-án 
életének 75. évében elhunyt.

Temetése szűk családi körben megtörtént.
A gyászoló család

Dr. Knöchel Renate
(1937 - 2020)

1937-ben született Zeisauban. Orvosi diplomáját 1962-ben 
Drezdában szerezte meg, melyet 1966-ban honosítottak. 
1966. áprilisától a Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyer-
mekklinikáján dolgozott 1972-ig.
1970-ben jeles eredménnyel szakorvosi képesítést szerzett, 
ezt követően a klinikán tanársegédként, majd 1972 szeptem-
bere óta a városban dolgozott.
Korábbi munkahelyén szerzett elméleti és gyakorlati tudását 
hasznosítva, azt továbbfejlesztve tevékenykedett a leninváro-
si gyermekegészségügyi szolgálatban.
Egyenletes, magas színvonalú, megbízható munkát végzett. 
Nagy munkabírású, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelke-
ző gyermekorvos volt. A munkához, az új feladatokhoz va-
ló hozzáállása, lelkesedése követendő volt kollégái számára.. 
Rugalmasan alkalmazkodott az új követelményekhez, segítő-
kész volt, mindig lehetett rá számítani.
Kiemelkedő elméleti és gyakorlati tudását folyamatosan szin-
ten tartotta, rendszeresen vett részt továbbképzéseken, s az ott 
szerzett információkat, a hallottakat továbbadva kollégáit is 
tájékoztatta.

A véleményalkotásban, értékelésben őszinte, kritikus, önál-
ló javaslatokat fogalmazott meg a munka minőségi javítására.

Magatartása, vidám élet-
felfogása, barátságos ter-
mészete és eredményes 
orvosi munkája alapján a 
betegek ragaszkodtak hoz-
zá, munkatársai szerették, 
tisztelték.
Türelmesen, kedvesen, meg-
értően végezte áldozatos 
munkáját, minden kis be-
tegéhez volt feszültséget 
oldó, néhány közvetlen 
mondata. Ő valóban  „a” 
gyermekorvos, sok száz 
gyermek Renata doktor 
nénije volt, aki hivatásszerűen végezte a munkáját.
Nyugdíjas kora után is praktizált. 
Áldozatos és eredményes munkájával hozzájárult Tiszaújvá-
rosban a gyermekegészségügyi munka beindításához, az ellá-
tás színvonalának jelentős emeléséhez. 
Kiemelkedő szakmai és társadalmi tevékenysége elismerése-
ként 2002-ben az önkormányzat PRO URBE  Életműdíj ki-
tüntetésben részesítette.
Dr. Knöchel Renatát Tiszaújváros önkormányzata saját halott-
jának tekinti.

Felejthetetlen férjet vesztettünk el,
Egy drága jó apát és nagyapát. 

Többé nem láthatod már feleséged, gyer-
mekeid és az unokák mosolyát...

 Sírják utánad az angyalok dalát: 
„Soha többé nem ölelhetjük már a drága 

szeretett férjet, apát és nagyapát!”
Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, 

aki ismerte és szerette, hogy
Tomori ZolTán (Öreg Toma)

életének 70. évében,
március 26-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.

A jelenlegi járványhelyzet miatt hamvait egy későbbi idő-
pontban (nyár végén) helyezzük örök nyugalomra a tisza-
újvárosi temetőben, hogy szeretett férjemtől, édesapától, 
nagyapától méltó búcsút vehessen a család, a barátok, is-

merősök. Erről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
 Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgá-
latot április 12-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952), majd április 13-tól (hétfőtől) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) 
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 húsvét ünnepére készülve buzdítunk mindenkit arra, hogy 
hittel és lélekben, egyénileg és családban is méltó módon ünne-
pelje meg Megváltásunk titkát.” MKPK
A járvány időszakában felelősséget érezve mindenki felé, temp-
lomunkban a húsvét szent három napján nincs nyilvános szent-
mise, illetve közösségi ájtatosságok és összejövetelek. Ezért 
buzdítom Kedves Mindnyájukat, az egyéni ima, -bűnbánat, -áj-
tatosságok végzése, a Szentírás rendszeres olvasása mellett, kö-
vessék a különböző médiákon keresztül az egyházi közvetítése-
ket és műsorokat, illetve plébániánk új információit honlapun-
kon.   tiszaujvarosiplebania.hu 
A feltámadt Krisztus fénye, öröme és békéje ragyogja be ottho-
naikat!

Pásztor Pascal, plébános
Tisza TV – Húsvét vasárnap 
- 10.00  Elmélkedés – Egy Hajóban
- 14.00   Húsvét vasárnapi szentmise 2019. ismétlése
Egri Főegyházmegye
Ternyák Csaba érsek az egri Érseki Papnevelő Intézet kápolná-
jában vezeti a nagyheti szertartásokat.
Nagycsütörtök: április 9-én, csütörtökön 18.30-kor szentmise 
lesz az utolsó vacsora emlékezetére. (A krizmaszentelési szent-
misét egy későbbi időpontra halasztja a főpásztor.)
Nagypéntek: Április 10-én, pénteken 15 órakor az Úr szenvedé-
sének ünneplése, 20 órakor keresztút.
Nagyszombat: Április 11-én, szombaton 20 órakor húsvéti vi-
gília szentmise.
Húsvét vasárnap: Április 12-én, vasárnap 10 órakor szentmise.
A szertartásokat a hívek élőben követhetik a Szent István Rádi-
ón, számos helyi TV-csatornán és a szeminárium Facebook-ol-
dalán keresztül.
Szent István Rádió, Eger
Ternyák Csaba érsek az egri Érseki Papnevelő Intézet kápolná-
jában vezeti a nagyheti szertartásokat.
Nagycsütörtök: a krizmaszentelési szentmisét egy későbbi idő-
pontra halasztja a főpásztor. 18.30-kor szentmise az utolsó va-
csora emlékezetére.
Nagypéntek: 15 órakor az Úr szenvedésének ünneplése; 20 óra-
kor keresztút.
Nagyszombat: 20 órakor húsvét vigíliája.
Húsvétvasárnap: 10 órakor szentmise.
Hallgatható interneten a www.szentistvanradio.hu honlapon.
MTVA – rendkívüli közvetítések
Április 9-én, nagycsütörtökön szentmisét közvetítenek 10 órától 
a Duna TV-n a győri Nagyboldogasszony bazilikából. A szentmi-
sét bemutatja és szentbeszédet mond Veres András megyéspüs-
pök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke.
Április 12-én, húsvét vasárnap szentmisét közvetítenek 11 órá-
tól a Duna TV-n a budapesti Szent István-bazilika Szent Jobb 
kápolnájából. A szentmisét bemutatja, és szentbeszédet mond 
Erdő Péter bíboros, prímás.
Április 19-én húsvét 2. vasárnapi szentmisét közvetítenek 9 órá-
tól a Duna TV-n a budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet temp-
lomból. A szentmisét bemutatja, és szentbeszédet mond Kamp-
fmüller Sándor kórházlelkész.
Április 26-án húsvét 3. vasárnapi szentmisét közvetítenek 11 
órától a Duna TV-n a budapesti békásmegyer-ófalui Szent Jó-
zsef templomból. A szentmisét bemutatja, és szentbeszédet 
mond Szili András plébániai kormányzó.
Görögkatolikus
A püspöki rendelkezésnek megfelelően nagyhéten és húsvétkor 
sem lesznek nyilvános szent szolgálatok, ugyanakkor egyéni-
leg lehetőséget biztosítunk azoknak a testvéreknek, akik szeret-
nének ezekben a szent napokban a templomban imádkozni. Ez 
utóbbi esetben kérjük, hogy az egymás közötti két méter távol-
ságot mindenki tartsa be.
Nagycsütörtök: 18:00 Kínszenvedési evangéliumok olvasása. 
Nagypéntek: 8:00 Királyi imaórák, 15:00 Sírbatételi vecsernye, 
19:00 nagyszombati utrenye, Krisztus siratása. Nagypénteken a 
vecsernye végétől (16:30) este hét óráig lehetőséget biztosítunk 
a Szent Sír egyéni meglátogatására.
Nagyszombaton 9:00 Nagy Szent Vazul Liturgiája vecsernyé-
vel. 22:00 Húsvéti utrenye (feltámadási szertartás). Húsvét: 9 
órától lehetőséget adunk a húsvéti ételek egyéni megáldására. 
11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Húsvéthétfő: 10:00 utre-
nye, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Fényes hét keddjén: 
10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye.
A jelenlegi vészhelyzetben a húsvét öröméből fakadó hit adjon 
erőt és bátorságot mindnyájunknak: Krisztus feltámadt! - Való-
ban feltámadt!
Református
A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa kéri a 
református gyülekezetek tagjait, hogy húsvét vasárnap reggel 9 
órakor - Erdélyben a romániai időszámítás szerint 10 órakor - 
kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentisz-
teletbe, amit a budahegyvidéki református templomból közvetí-
tenek. Igét hirdet Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Refor-
mátus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Kérik a gyülekezeti 
tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a 
kenyeret és a bort egyidőben Kárpát-medence szerte.

Köszönetnyilvánítás
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség Nikodémus Idő-
sek Otthona dolgozói és lakói hálás szívvel köszönik meg ez-
úton is Zováth Zsuzsanna áldozatos munkáját, aki az otthon 
számára 50 db textilmaszkot készített adományként.

Kalács
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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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Piac, játszótér, parkok
Folyamatosan dolgoznak a Tiszaújvá-
rosi Városgazda Nonprofit Kft. mun-
katársai azon, hogy városunk a jár-
ványveszély ellenére továbbra is szép 
és rendezett legyen. Az új kihívások új 
feladatok elé is állították a céget, erről 
tartott tájékoztatót Kerékgyártó Ist-
ván, a cég ügyvezetője a napokban. 

- Az enyhe februárban kihasználtuk a jó 
időt - mondta - elvégeztük a cserjék, ró-
zsák metszését, jó ütemben haladunk. Az 
enyhe idő viszont visszaütött, az elmúlt 
napokban mínusz 5-6 fok is volt, sok he-
lyen a kertekben elfagyott az őszibarack, 
kajszibarack. Arra kérek mindenkit, hogy 
ettől függetlenül ne hagyják abba a nö-
vényvédelmi munkákat, folyamatosan 

végezzék, akkor is ha nem lesz termés. 
A Városgazda nem csak a parkokat szépí-
ti, ügyel a város tisztaságára is. 
- Kevesebb most a szemét - folytatta az 
ügyvezető -, szép tiszta a város. Lezártuk 
a játszótereket, labdapályákat, fitness par-
kokat, ettől azonban mi folyamatosan vé-
gezzük az itt adódó feladatokat, hogy ha 
a tilalom megszűnik, felújított, biztonsá-
gos játszótereken tudjanak a gyerekek ját-
szani. 
A biztonságra a cég telephelyén is ügyel-
nek, folyamatosan takarítanak, fertőtlení-
tenek, s az épületben egyszerre kevesen 
tartózkodnak. A dolgozók fejenként há-
rom mosható szájmaszkot is kaptak. A 
cég üzemelteti a piacot is, ahol több mint 

egy hete már él a korlátozás: 9 és 12 óra 
között csak a 65 éven felüliek, ezen kívül 
csak az ettől fiatalabbak vásárolhatnak. 
- Felkészültünk erre is, bár az első napok-
ban sokan még nem voltak tájékozottak. 
A rendelet szerint a mi kötelességünk be-
tartatni ezt a szabályt, én arra kérek min-
denkit, hogy vigyék magukkal szemé-
lyi igazolványukat, mert csak így tudjuk 
beengedni a vásárlókat a piacra - közöl-
te Kerékgyártó István, aki hozzátette, jó 
kapcsolatban állnak a többi céggel, intéz-
ménnyel, segítik egymást, amiben csak 
lehet. Végezetül megköszönte a lelkiis-
meretes munkát a Városgazda valameny-
nyi munkatársának. 

Fodor Petra

Újra akcióba lendültek az ÖCSI önkéntesei. Az elmúlt napokban 
a nagyobb élelmiszerüzleteket keresték fel, ahol mosható száj-
maszkokat osztottak az ott dolgozóknak horgolt szívecskék kí-
séretében, melyeket a nyugdíjas egyesület tagjai horgoltak.

Köszönet és ajándék
ÖCSI-től

Bárki bármikor megfertőződhet
Szerda reggelre 895 főre nőtt hazánkban a 
koronavírus-fertőzéssel azonosított betegek 
száma. A vírus már a közelben van, a MOL 
Petrolkémia Zrt. területén több munkavál-
lalónál mutatott pozitív eredményt a gyors-
teszt. Egyikük sem Tiszaújvárosban él, vi-
szont ez nem jelenti azt, hogy biztonságban 
vagyunk, hiszen bárki, bármikor megfertő-
ződhet. 

A prevenciós bizottság minden nap ülésezik, s 
hozza meg a szükséges döntéseket, annak érde-
kében, hogy Tiszaújvárosban minimalizálják a 
járvány hatásait. Egészség-, gazdaság- és csa-
ládvédelem - ezek most a legfőbb szempontok. 
- A gazdaság kibocsátási képessége csökken, nő a 
munkanélküliség, csökken a fogyasztás - mondta 
pénteki tájékoztatójában Dr. Fülöp György polgár-
mester -, ez nem egy olyan pénzügyi válság, ame-
lyet monetáris eszközökkel lehetne kezelni. Most 
arra kell törekednünk, hogy a meglévő problémá-
kat, a társadalmi bajokat mérsékelni tudjuk. A leg-
fontosabb a helyi társadalom számára, hogy meg 
tudjuk védeni, úgyhogy a meglévő költségvetési 
forrásainkat most erre a feladatra csoportosítjuk át. 
Azok a tiszaújvárosiak, akik elveszítik munkáju-
kat, számíthatnak az önkormányzat segítségére, a 
legjobb tudásunk szerint készülünk fel arra a hely-
zetre is, ha tömeges elbocsátásokra kerülne sor. Fo-
lyamatban van a krízistámogatási rendszerünk ki-

alakítása. Szeretnénk mi magunk is példát mutat-
ni: az önkormányzati szférában nem kerül sor el-
bocsátásokra, sőt, az ebben a szférában dolgozó 
valamennyi dolgozó béréről humánusan gondos-
kodunk, és mindenkinek garantáljuk a már meg-
emelt bérek kifizetését. Tudjuk, hogy sok helyi kis- 
és középvállalkozás nehéz helyzetbe került a ki-
alakult helyzet miatt, Tiszaújváros önkormányza-
ta keresi a lehetőségeket, hogy hogyan segíthet át-
vészelni ezt a nehéz időszakot. 
A nyugodt hétvége után április 6-án, hétfőn fel-
kavaró hírek érkeztek Zsinkó Tibortól, a MOL 
Petrolkémia Zrt. vezérigazgatójától: a válla-
lat rendszeres koronavírus szűrést ír elő a dol-
gozóinak és az első körben végzet tesztek kö-
zül három kollégánál fertőzés gyanúját mutat-
ták ki. Dr. Fülöp György elmondta: a munka-
vállalók egyike sem tiszaújvárosi lakos, és nem 
a poliol beruházás területének dolgoznak, vala-
mint eddig semmilyen tünetet nem mutattak. A 
vállalat kontrollteszteket rendelet el, melyeket 
az első tesztek után 48 órával kell elvégezni és 
két pozitív eredmény esetén válik bizonyossá a 
koronavírus-fertőzés. 
Sokakban felmerült a kérdés, hogy miért nem 
végeztet a város koronavírus teszteket, erre a 
polgármester így reagált: 
- Összhangban az operatív törzs álláspontjával, 
települések esetén nem megvalósítható a tesz-
telés, hiszen ez nem egy munkahely, ahol sok 
ember egy meghatározott területen, kontrollált 

ki- és beléptetési rendszer alapján ellenőriz-
hető. Ha azonban koronavírus okozta fertőzés 
gyanúja merül fel, akkor természetesen Tisza-
újváros területén is azonnal elvégzik az egész-
ségügyi protokoll szerinti vírustesztet és a kon-
taktkutatást. 
A tesztekről, tesztelésről Pap Zsolt alpolgár-
mester, mentőtiszt tájékoztatta a lakosságot. 
Mint mondta, a hivatalos eljárásrend szerint a 
mai napig az ÁNTSZ által elvégzett hivatalos 
tesztek azok, melyeket befogadnak. Az egyéb 
tesztelés eredményei nem mindig biztosak, 
akár hamis biztonságérzetet is adhatnak, hiszen 
az egyik nap elvégzett negatív teszt a követke-
ző nap már pozitív lehet. 
- Jelenlegi információink szerint kétféle tesztet 
végeznek - mondta Pap Zsolt -, az egyik a PCR, 
a másik a szerológiai vizsgálat. A PCR a vírus 
egyik anyagát mutatja ki, ami a véráramból és a 
felső légúti nyálkahártyából is kimutatható, két 
negatív eredmény után bizonyítja, hogy a beteg 
gyógyult. Ezt a tesztet akkor ajánlják, amikor 
valakin jelentkeznek a betegség tünetei, tehát 
valószínűleg covid-fertőzött. A másik a szero-
lógiai vizsgálat, amikor a vénából vesznek vért. 
A szervezetünk a fertőzésre immunválaszt ad, 
immunglobulint termel, ebből pedig két mole-
kula mutatható ki. Az egyik 5-7 nap után, a má-
sik 2-4 hét után jelenik meg a szervezetben. 

Fodor Petra

„A legfontosabb a helyi társadalom 
számára, hogy meg tudjuk védeni, 
úgyhogy a meglévő költségvetési forrá-
sainkat most erre a feladatra csoporto-
sítjuk át. Azok a tiszaújvárosiak, akik 
elveszítik munkájukat, számíthatnak 
az önkormányzat segítségére.” 

Szerdán délelőtt ülésezett az egészségügyi koordinációs bizottság. 

A 65 év felettiek 9 és 12 óra között vásárolhatnak a piacon. 

Szájmaszkban dolgoznak. 

2020. április 9. Aktuális � 3.

#maradjotthon 
#vigyázzunkegymásra

#együttsikerül

Hashtag-ek a közösségi oldalakon, mottók, 
szlogenek a mindennapokban. Az összefo-
gás, a szabályok betartásának jelentőségét 
már a gyerekek is értik és hirdetik. A kilenc-
éves Cseresznyés Emőke is, aki az alábbi al-
kotást készítette. 



Telefonos orvos-beteg konzultáció 
A gyermekrendelőben a járványveszély ki-
hirdetése óta Dr. Vámosi Judit rendelt, há-
rom hét után, hétfőtől kiegészítette őt Dr. Pe-
tő Gabriella. Városunk másik két gyermek-
orvosa Dr. Regéczy Zoltán és Dr. Gyimes 
Zsófia telefonon állnak a betegek rendelke-
zésére. 

 A járvány miatt minimálisra vették a szemé-
lyes kapcsolatot orvos és beteg között is. Min-
den beteg ellátása telefonos konzultációval 
kezdődik, ezután kell személyesen megjelenni 
a rendelőben, ha szükséges, kizárólag a házi-
orvos javaslatára. Dr. Gyimes Zsófia gyermek-
gyógyászt kérdeztem tapasztalatairól.

- Doktornő, sok hívást kapott az elmúlt hetekben? 
- Ez a helyzet arra kényszerít mindenkit, hogy 
minimálisra vegyük a személyes kapcsolatot 
orvos és betege között is, ezért telefonon kon-
zultálunk, nyújtunk segítséget, akkor, amikor 
még nem feltétlenül szükséges az orvosi vizs-
gálat. Az első két hét tapasztalata nagyon po-
zitív, a számok is azt mutatják, hogy minimá-
lisra csökkent a rendelőben vizsgált gyermekek 
száma. Azt mondhatom, hogy a szülők nagyon 
megértőek, okosan és fegyelmezetten állnak a 
problémához, felelősséget is mernek vállalni, 
és kielégíti őket valamilyen szinten ez a telefo-
nos konzultáció.
- Beindult a rendszer, hogy tapasztalja két hét 
után, jól működik?

- Valójában a telefonos konzílium lehetőséget 
sok új dolog segíti elő. Többek között az, hogy 
megváltozott az utóbbi időben a gyógyszeres 
kezelések szakmai háttere, ma már a gyermek-
kori betegségek többsége ismert vírusfertőzés, 
amiknek jellegzetes tünetei vannak, s nem igé-
nyelnek komoly gyógykezelést, csak otthoni 
ápolást. További könnyebbség, hogy az isko-
lák, óvodák, bölcsődék zárva vannak, nem ad-
ják át egymásnak a betegségeket a közösség-
ben a gyerekek.  Segít nekünk az is, hogy van 
ma már okostelefon, így a szülők el tudják kül-
deni nekünk a gyereken tapasztalt elváltozá-
sokat, legyen az bőr, torok, bármi. Összeségé-
ben azt mondhatom, a gyakorlat is azt mutatja, 
hogy jól működik ez a rendszer, és bíztatom a 
szülőket, hogy nyugodtan keressenek, amiben 
tudunk, segítünk.  
- Érez még olykor aggodalmat a szülőkön, a 
személyes orvos-beteg találkozás hiánya miatt?
- Én ezt nem érzem. Tudni kell, hogy mindig 
úgy zárjuk a beszélgetést, hogy bármi változás 
van a gyermek állapotában, rögtön visszaszól-
nak, és amennyiben úgy érzem, hogy orvosi 
vizsgálatot igényel, akkor odairányítom, hiszen 
állandó kapcsolatban vagyok a rendelővel. Azt 
gondolom, hogy sosincs indokolatlan hívás, fe-
lesleges otthon stresszelni magukat a szülők-
nek, nyugodtan hívjanak. 
- Milyen jellegű panaszokkal hívták? 
- Kisdedkorban a leggyakoribb a felső légúti 
hurutos betegség, láz, taknyosság, köhögés, tu-
lajdonképpen ez a fő panasz, de nem ritkák a 
különböző bőrjelenségek sem. Erre alaposabb 
kikérdezéssel, fotó küldésével rájövünk, és az 
a tapasztalat, hogy a szülőt is rá tudom beszél-
ni, és meg tudom nyugtatni, hogy ez nem olyan 
nagy probléma, hiszen csak tüneti terápiát igé-
nyel, de változás esetén újra át kell beszélni és 
újraértékelni. 
- Nincs ebben olyan veszély, hogy a szülő rosz-
szul adja meg a gyereken tapasztalt tünete „ko-
ordinátáit”, és így akár egy rosszul felállított 
diagnózis lehet belőle? 

- Az az igazság, hogy ez rajtunk is múlik, a kér-
désfeltevésen. A betegségek típusa, bár min-
denkinél kicsit másképp zajlik, többnyire már 
kikérdezéskor sejthető. Több évtizedes tapasz-
talatom segít abban, hogy kiszűrjem nagy való-
színűséggel a szokatlant. Különben az a vála-
szon is érződik, hogy mennyire fedik az elmon-
dott tünetek a valóságot, vagy ha a szülő bi-
zonytalanabb, azt is érzékeljük, ha ezt tapaszta-
lom, illetve a felvett adatok is arra utalnak, ak-
kor mihamarabb orvoshoz küldöm vizsgálatra. 
Egyébként nagyon ritkán érzemt, hogy a szülő-
től kapott információ nem megbízható. A Házi 
Gyermekorvosok Egyesületének van egy aján-
lása, hogy milyen tünetek esetén kell ténylege-
sen orvoshoz fordulni, ezt ajánlom mindenki fi-
gyelemébe. 
- Végezetül egy gondolat a koronavírusról. Bár 
tudjuk, a gyerekekre a legkevésbé veszélyes ez 
a vírus, de egy szülő akkor is aggódik, hiszen 
mindenki fél ettől a betegségtől és félti a gyer-
mekét.
- Valóban, mindenki fél a koronavírustól, de 
a szakma is azt mondja, hogy ma már minden 
tünetes gyerek koronavírus-fertőzött gyanús. 
Gyermekkorban, a koronavírus- fertőzés több-
nyire enyhe vagy középsúlyos formában zajlik, 
éppen úgy, mint bármilyen más vírusfertőzés, 
ezért azt tudom mondani a szülőknek, hogy ne 
stresszeljék magukat azon a tünetek jelentkezé-
sekor, hogy koronavírus vagy más vírus, hiszen 
csak tüneti terápia a teendő, bármi is okozza, ha 
súlyosbodnak a tünetek, akkor viszont kórház-
ba kell menni.  A lényeg az, hogy éppen azért, 
mert tünetmentesség, vagy enyhe tünetek mel-
lett fertőzhetnek, az idősektől, veszélyeztetet-
tektől kell őket távol tartani.

berta

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szó-
vivője elől nem lehet elmenekülni. Mindent 
lát, és mindent hall - amint megpróbálok 
megnézni egy videót, máris beugrik a kép-
be, és figyelmeztet, hogy maradjunk otthon, 
különösen az idős honfitársaink. Itt élek a 
Nikodémus Idősek Otthona mellett, látom, 
ahogy a lakók napközben kijönnek a kert-
be, így aztán megkérdeztem Varga-Somogyi 
Istvánnét, Gizi nénit, hogy telnek a napok a 
bezártságban.

- Történt már olyan Gizi néni életében, hogy 
megszigorították a kijárást?
- Ez még nekem is új dolog. 1946-ban szü-
lettem, de ez alatt a 74 év alatt még nem volt 
ilyen. Március elsején zárták be az otthont, azó-
ta nem fogadunk látogatókat, mi sem megyünk 
ki, csak a kertbe. Eddig még nem volt semmi 
olyan élményem, ami ehhez hasonlítható lehet-
ne, csupán a nagyszülőktől, szülőktől hallottam 
a két világégésnek a borzalmairól. Már több-
ször elgondolkodtam azon, lehet, hogy van eb-
ben a mostani helyzetben valami közös a hábo-
rúval. Akkor is valószínűleg az volt a kérdés, 
hogy mi lesz holnap, hogyan tovább, és talán 
most is mindenki emiatt aggódik, mert erre a 
kérdésre akkor sem volt, és most sincs válasz.
- A többiek hogyan élik meg ezt a helyzetet oda-
bent?
- Megoszlanak a vélemények. Van, aki túlzot-
tan bizakodó, azt mondja, hogy ezzel nem lesz 
olyan sok baj, a másik tábor pedig azt mond-
ja, hogy ez most bizony nem gyerekjáték. Az-

tán nyilván vannak a köztesek, akik nemigen 
érzékelik mi zajlik körülöttük. Egy-két szoba 
kivételével minden lakó egyedül van, és min-
denki reggeltől estig tévét néz. Néhány lakó-
nak van laptopja, internete, azt nézi, olvassa. 
Úgy gondolom, hatalmas információáradat önt 
el bennünket, és ki hogy éli meg, ki hogy for-
dítja le a saját érzelmi világára, de az minden-
képpen igaz, hogy ezek a mindenfelől érkező 
hírek rendkívül idegtépő, lélekgyengítő, nehéz 
perceket hoznak. Ráadásul ezek közül az infor-
mációk közül nagyon sok percenként más, és 
más, ellentétesek, vagy sokszor már úgy gon-
dolom, hogy kiüresedett frázisok. Néha pedig 
úgy érzem, inkább ijesztgetnek, mint használ-
nának. Megértem, hogy jót nem lehet monda-
ni egy járványról, de sokszor megfogalmazzuk 
itt egymás között, hogy talán már nem is kelle-
ne ezeket az információkat mindig meghallani.
- A hírek a leggyorsabban az interneten keresz-
tül jönnek. Hogy tetszik állni a technológiával?
- Aktív koromban, mielőtt nyugdíjba mentem, 
voltak olyan jelentések, amiket e-mailben kel-
lett elküldeni a feletteseimnek, szóval régóta 
internetezek. Most e-mailben, Skype-on, és 
Messengeren keresztül tartom a kapcsolatot a 
külvilággal. Nagyon lélekemelő tud lenni, ami-
kor találok valami számomra kedveset, vagy 
jót, vagy úgy ítélem meg, hogy egy cikk szól 
is valamiről, és azt megosztom az ismerőseim-
mel. Sok ismerősöm van, és a visszajelzéseket 
is nagyon jól veszem, mert az megerősít abban, 
hogy most jó volt ezt olvasni, vagy jó dolgot 
osztottam meg. Nem sok mindenhez értek az 
interneten, de nekem annyi elég, hogy a gyere-

kekkel tudok e-mailezni, chatelni, ez tökélete-
sen megfelel, ettől nekem nem is kell több.
- Változott a napirend?
- Minden maradt a régiben. Az étkeztetés, 
gyógyszerellátás, nővéri gondozás, takarítás, 
főzés teljesen zökkenőmentesen történik. Ha 
valakinek elfogy a higiéniai felszerelése - szap-
pan, borotvahab, ilyesmi -, akkor azt a vezető-
ség beszerzi, tehát ez is rendben van. Folyama-
tos a fertőtlenítés, takarítás -, amúgy is, de most 
még gyakrabban.
- Mivel telnek a napjaik?
- Van egy nagyon szép, közel kétezer kötetes 
könyvtárunk, ami rendelkezésünkre áll. Min-
denkinek van tévéje, rádiója, van, akinek okos 
telefonja, és laptopja is. Ezen kívül meghatáro-
zott időpontban lehet zenét hallgatni, vagy ha 
valaki egyedül akar lenni, az bemegy a szobá-
jába, és mást csinál. Most előtérbe került a kis 
apró emléktárgyak, vagy ajándéktárgyak készí-
tése bent a szobában, mert erre azért nagyon 

figyelünk, hogy ne legyünk közel egymás-
hoz, meglegyen a kért távolság. Van, aki ver-
set és prózát ír. Van, aki hímez, horgol, fest. Az-
tán most, hogy megjött a jó idő, van itt nekünk 
egy hatalmas udvarunk, sok virág van benne, 
és van, aki nagyon szívesen gondozza a kin-
ti virágokat - amúgy sokan a csodájára járnak, 
hogy milyen szépek a növényeink. Bibliát ol-
vasunk, vagy online istentiszteleteket is hall-
gattunk már lent a könyvtárban, vagy néztünk 
odafent a tévében. Most pedig a húsvétra ké-
szülünk, készítettünk egy fali tablót, ami arról 
szól, hogy közeleg a húsvét, amit most majd a 
magunk csendességében ünnepelünk meg.
- Itt lakok a szomszédos házban, és az utóbbi 
hetekben láttam, hogy a kertben a padokat is 
felkészítették a tavaszra, az otthon lakói kijár-
nak levegőzni, beszélgetni, napozni.
- Igen, akik még tudnak járni, vagy tolókocsi-
sok, kiülünk a fák alá. Ez így volt ezelőtt is, és 
nekünk ebben szerencsénk van, hogy itt van ez 
a nagy kert, mert ez egy kicsit enyhíti a bezárt-
ságot.
- Van valami, ami most hiányzik Gizi néninek, 
amire azt mondja, hogy ha most nem lenne be-
zárva, akkor de jó lenne?
- Természetesen a rokonok, barátok, ismerő-
sök, de most ezt megoldom online. Ha azt kér-
dezi, mi lesz az első dolog, amit csinálni fogok, 
amikor újra kimehetünk - körbesétálom a tisza-
újvárosi tavat.
- Mire számít, meddig tart ez a korlátozás?
- Talán az jó cím lehetne ennek a cikknek, és 
egyben a válaszom is a kérdésére, hogy legyen 
feltámadás! Legyen minél hamarabb vége en-
nek a rémálomnak.

Surányi P. Balázs

Legyen feltámadás!

A csecsemők és kisgyermekek állapota rövid 
idő alatt változhat, súlyosbodhat,  ezért, ha 
gyermekénél az alábbi aggasztó tüneteket ta-
pasztalja, kérjen mielőbb segítséget! 
A mentőket riassza, és kezdje meg az első-
segélynyújtást! 
Mentők: 112.

• Ha a gyermek nem vesz levegőt, eszmélet-
len, pulzusa nem tapintható. 
• Egyes légzészavarok esetén: nehézlégzés, 
fulladás, leszürkülés, elkékülés, 
ugató köhögési rohammal kísért nehéz, húzó 
belégzés, hirtelen bekövetkező 
rekedtség kínzó légszomjjal, hirtelen kialaku-
ló heves mellkasi fájdalom. 
• Sérülések, balesetek esetén: láthatóan súlyos 
sérülés, észlelhető csonttörés, 
magasból leesés, nagy vérzés, vérvesztés, esz-
méletvesztéses fejsérülés, égés, forrázás, fa-
gyás, kihűlés, vízbefúlás, mérgezés, idegen-
test félrenyelése, áramütés, vagy ezek gyanú-
ja, állat súlyos harapása, kígyó marása. 
• Idegrendszeri tünetek esetén: eszmélet-
lenség, eszméletzavar, eszméletzavarral já-
ró izomrángatózások, feltűnő aluszékonyság, 
szokatlan heves nyugtalanság, merev tarkó, 
csillapíthatatlan fejfájás, erős kínzó szédülés, 
hirtelen látászavar, kettős látás, öngyilkossá-
gi kísérlet. 

Forduljanak mielőbb orvoshoz:
• Egyes lázas állapotok esetén: láz 3 hónapos-
nál fiatalabb csecsemőnél, 

szabályos lázcsillapítás ellenére sem enyhülő 
magas láz, tartós láz, súlyos, elesett állapottal. 
• Egyes légúti tünetek esetén: kínzó, nem csil-
lapodó köhögés, nehezített ugató 
köhögés, sípoló nehézlégzés, légúti betegség-
ben hirtelen rosszabbodás, 
fájdalomcsillapítás ellenére is fennálló kínzó 
fülfájás. 
• Hasi tünetek esetén: csillapíthatatlan gör-
csös hasfájás, kínzó haspuffadás, 
szelek elakadása, súlyos, ismétlődő hányás, 
hasmenés (kiszáradásra utal, ha több órája 
száraz a pelenka), csecsemőnél véres széklet, 
erős alhasi fájdalom, erős nőgyógyászati vér-
zés, a here fájdalmas duzzanata esetén. 
• Vizeletürítési zavarok esetén: vizeletürítés 
több, mint 12 órás hiánya, 
gyakori fájdalmas vizelés lázzal, véres vizelet 
nagy hasi fájdalommal. 
• Veszélyes allergiás állapot esetén: hirtelen 
bekövetkező, rekedtséggel járó 
nehezített belégzés, rovarcsípés kifejezett fej/
nyak és szemhéj duzzanattal, 
nagy testfelületre kiterjedő csalánkiütés. 
• Egyes bőrtünetek esetén: terjedő bőrvérzé-
sek, sárgaság, 
kiterjedt bőrkiütések lázzal. 
• Szociális sürgősség esetén: ha a gyermeket 
felügyelet nélkül hagyják, 
elhanyagolás, bántalmazás jelei vannak. 

Az Országos Gyermekegészségügyi 
Intézet és a Házi Gyermekorvosok 
Országos Egyesületének  ajánlása

Varga-Somogyi Istvánné
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Mikor forduljunk sürgősséggel 
gyermekgyógyászati ellátáshoz, ügyelethez? 

„Ne stresszeljék magukat azon a tü-
netek jelentkezésekor, hogy koronaví-
rus vagy más vírus, hiszen csak tüneti 
terápia a teendő, bármi is okozza, ha 
súlyosbodnak a tünetek, akkor viszont 
kórházba kell menni.”



Felkészülés a kétkapus rendszerre 

Fertőtlenítenek, ebédet főznek, kiszállítanak

Országszerte megkezdődött a rendelőinté-
zetek, kórházak átszervezése a koronavírus 
miatt. A városi rendelőintézet is igyekszik 
felkészülni arra az esetre, ha Tiszaújváros-
ban is csoportos, vagy akár tömeges megbe-
tegedés lenne. Az eddig megszokott rendszer 
is sokat változott. 

-  A háziorvosok most az elsődleges kapcsola-
tot jelentik beteg és orvos között, tehát bárki-
nek bármi egészségügyi problémája van, első 
lépésben a háziorvost kell értesíteni telefonon 
- mondta Pap Zsolt alpolgármester. - Nagyon 
fontos, hogy betartsuk ezt a szabályt, és csak 
abban az esetben menjünk a rendelőbe, ha a há-
ziorvos azt javasolja. 
Új, úgynevezett kétkapus rendszert építenek ki 
a rendelőintézetben. 
-  Ez azt jelenti, hogy úgy kell átalakítani a ren-
delőintézetet,  hogy a koronavírussal fertőző-
dött betegek teljesen el legyenek különítve a 
többi betegtől - folytatta tájékoztatását Pap 

Zsolt. - Éppen ezért abban a rendelőrészben, 
ahová ügyeleti időszakban érkeznek a betegek, 
ott lesz majd a háziorvosi ellátás. Itt felváltva 
fognak a háziorvosok rendelni, és a szabály to-
vábbra is érvényben marad, először csakis te-
lefonon lehet az orvost megkeresni, és az or-
vos utasításainak megfelelően eljárni. A ren-

delőintézet C épületében, ami most felnőtt há-
ziorvosi rendelőként működik, telefonos kon-
zultáció után azok jöhetnek majd, akik a koro-
navírus tüneteit észlelik magukon, tehát láza-
sak, köhögnek, légszomjjal küzdenek. Csak a 
hátsó bejárat lesz majd nyitva, a másik, a gyer-
mekrendelő felőli oldalon lévő fotocellás be-
járati ajtó zárva lesz, illetve az emeleti átjáró 
is le lesz zárva. Erre azért van szükség, hogy 
teljesen el tudjuk különíteni a légúti betegeket 
a többi, egyéb problémával a rendelőbe érke-
ző betegektől. Hozzá kell még tennem, hogy az 
egynapos sebészeti ellátó részlegen betegellá-
tásra és megfigyelésre szükséges eszközök áll-
nak a rendelkezésünkre, EKG monitor, defib-
rillátor, mobil lélegeztető gép, központi oxigé-
nellátó, illetve egy mobil légúti váladékszívó 
berendezés is. Ezek az eszközök nagyban se-
gítik majd a betegellátást. Mivel mind az emlí-
tett eszközök, mind az ágyak mobilizálhatóak, 
könnyen át lehet telepíteni más helyiségekbe, 
de az egynapos sebészeti részleg is átalakítható 
fektető résszé, amennyiben arra szükség lenne.      

Bár a kétkapus rendszer még csak tervezet, a ren-
delőintézet igyekszik minél hamarabb elvégezni az 
átalakításokat, hogy ha a rendelet élesbe lép, akkor 
már felkészülten tudják fogadni a betegeket.  
- Azért esett a C épületre a választás, mert nagy 
a belső tere és megfelelő távolságban tudjuk 
elhelyezni a betegeket - mutat körbe Nagyné 
Kántor Judit, a rendelőintézet főigazgatója. - A 
felső szinten lesz az ellátó orvosok elhelyezése, 
ahol kialakítunk egy pihenőszobát és mosdót. A 
földszinten pedig egy személyzeti konyharészt, 
valamint két rendelőben lesz az akut légúti be-
tegek ellátóhelyisége, illetve egy harmadik ren-
delőben alakítunk ki egy fektetőt, amennyiben 
szükséges, a mentő érkezéséig ebben a helyi-
ségben tudják a betegeket megfigyelni, oxi-
genizálni, ellátni. 
A járványhelyzet megszűnése után a rendelő 
alapos fertőtlenítésen esik majd át, így nem kell 
vírusfertőzéstől tartani a későbbiekben azért, 
mert most akut ellátórendszeré alakítják a fel-
nőtt részleget.      
 Ema

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont és a Tiszaújvárosi Intézményműködte-
tő Központ (TIK) is állja a sarat a kialakult 
vészhelyzetben.
 
- Azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a nehéz 
helyzetben is helyt tudunk állni, felkészültek 
vagyunk - mondta Kósa-Tóth Zoltán a TIK in-
tézményvezetője. - A beszállítóink megbízható-
ak, és folyamatosan gondoskodni tudunk meleg 
ételről azok számára, akik ezt igénybe veszik. 
A szigorú higiéniai szabályokat eddig is be kel-
lett tartanunk, ezt folyamatosan ellenőrizték is, 
és természetesen ezután is szigorúan betartjuk. 
Ami mégis változott az az, hogy a gumikesz-
tyű használatát kötelezővé tettem a dolgozóink 
számára, mind a kiadagolásnál, mind a beérke-
zett szennyezett ételhordók kezelésénél. A szá-
jmaszkot pedig mindenki saját belátása szerint 
viseli. Mintegy 400 házhozszállítást végzünk, 
amit a humánszolgáltató központ, a TIK dol-
gozói, illetve a TiszaSzolg 2004 Kft. munkatár-
sai végeznek. Jelenleg 900 ételhordó van hasz-
nálatban, ami forgó rendszerben működik, te-
hát amit ma kivisznek, azt a holnapi kiszállítás-
kor visszahozzák. Ezek vadonatúj ételhordók, 
és szomorúan tapasztaljuk, hogy a kiszállítás-

kor nem az új ételhordókat kapjuk vissza, ha-
nem bizony előfordul, hogy a használt, esetle-
gesen már szinte használhatatlan műanyag edé-
nyek kerülnek vissza a központi étterem kony-
hájára. Arra kérem a lakosságot, hogy tartsák 
tiszteletben a közös tulajdont, és azt az ételhor-
dót küldjék vissza, amelyikben előző nap kap-
ták az ebédet. A beérkezett műanyag edények 

minden alkalommal ipari mosogatógépbe ke-
rülnek, ahol néhány perc alatt 60 fokon elmo-
sogatjuk, és 85 fokon fertőtlenítjük. Arra is fel 
vagyunk készülve, hogy amennyiben a korona-
vírus elterjed a városban, már nem cserélhető 
műanyag  ételhordóban fogjuk az ebédet szál-

lítani, hanem egyszer használatos, érintésmen-
tes műanyag edényekben. Ezekből körülbelül 
két hónapra elegendő mennyiség áll a rendel-
kezésünkre.  
Eddig csak azoknak az idős embereknek szál-
lították ki az ebédet, akik ezt kérték, a legújabb 
kormányrendelet szerint, azonban a 65 éven fe-
lüliek már nem mehetnek személyesen az ebéd-
jükért, kötelező a kiszállítás.
- A humánszolgáltató központ nem csak az étel 
kiszállításában vesz részt - tudtuk meg Poropa-
tich Pétertől, az intézmény vezetőjétől. - Azok-
nak a 65 év feletti városlakóknak, akik igényel-
ték, megszerveztük a bevásárlást és a gyógy-
szerkiváltást is. Mindkét esetben telefonon kell 
jelezni az igényt, majd munkatársunk felkere-
si az igénylőt és elkéri tőle a bevásárlólistát és 
egy körülbelüli összeget, ami fedezi a kiadáso-
kat. Ezzel kapcsolatban arra kérem a lakossá-
got, hogy pénzt csak abban az esetben adjanak 
oda a bevásárlást végző személynek, ha felmu-
tatta a humánszolgáltató központ által kiállított 
igazolványát. Azt tudni kell, hogy egyedi igé-

nyeket kielégíteni nem tudunk, egy üzlettel va-
gyunk szerződésben, akik a rendelések alapján 
összeállítják a csomagokat, amit munkatársa-
ink kiszállítanak. Hasonló a helyzet a gyógy-
szerek kiváltásánál is. Ebben az esetben szük-
ségünk van az illető TAJ kártyájának számára, 
illetve a körülbelüli pénzösszegre, ami fedezi a 
gyógyszerek árát.

ema

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

Az ügyeleti részen lesz a háziorvosi rendelés. 

Fertőtlenítik a beérkezett ételhordókat.

A felnőtt háziorvosi rendelőt alakítják át a koronavírusos betegek számára. 

2020. április 9. Aktuális � 5.

„A szigorú higiéniai szabályokat eddig 
is be kellett tartanunk, ezt folyamato-
san ellenőrizték is, és természetesen ez-
után is szigorúan betartjuk.”

Kósa-Tóth Zoltán

„Azoknak a 65 év feletti városlakók-
nak, akik igényelték, megszerveztük a 
bevásárlást és a gyógyszerkiváltást is.”

Poropatich Péter 

„Úgy kell átalakítani a rendelőintéze-
tet,  hogy a koronavírussal fertőződött 
betegek teljesen el legyenek különítve a 
többi betegtől.”

Pap Zsolt



Felkészülten a fertőzésre
Az első tesztek alapján több fertőzött mun-
kavállaló is van a MOL Petrolkémia Zrt. te-
rületén - tájékoztatta Zsinkó Tibor , az MPK 
vezérigazgatója dr. Fülöp György polgár-
mestert hétfőn. A dolgozók tünetmentesek, 
jól vannak, elkülönítették őket, és karan-
ténban vannak, de további kontrollteszte-
ket is végeznek majd rajtuk. A vállalat ápri-
lis óta végez koronaszűrést a MOL működé-
se szempontjából kritikus pozíciókban dol-
gozóknál. Többek között erről is kérdeztük 
a cég vezérigazgatóját, és arról a fertőtlení-
tőszer adományról, amiből elsőként Tiszaúj-
város kapott.

- Információink szerint Tiszaújváros az elsők 
között kapott a MOL Hygi fertőtlenítőszeréből. 
- A MOL Petrolkémia és a város működése 
gyakorlatilag elképzelhetetlen egymás nélkül. 
Az MPK Zrt., ahogy eddig is, felelős partner-
ként szerepet vállal a város életében, így most 
a saját magunk eszközével, a MOL-csoportban 
gyártott fertőtlenítőszerekkel igyekszünk hoz-
zájárulni Tiszaújváros koronavírus elleni véde-
kezéséhez. Ezért is ajánlottuk fel, hogy a vál-
lalat 200-200 liter kéz- és felületfertőtlenítőt 
adományoz a tiszaújvárosi önkormányzatnak, 
amit információim szerint a városi rendelőin-
tézet használ majd fel, de más önkormányza-
ti intézmények is kapnak belőle. Úgy tudom 
többek között a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ, az Ezüsthíd Gondozóház, a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Remél-
jük, hogy ezzel a felajánlással hathatós segítsé-
get tudunk nyújtani az intézmények működé-
séhez ebben a rendkívüli helyzetben, és hozzá-
járulunk ahhoz is, hogy biztonságosabb körül-
ményeket biztosítsanak mind az ott dolgozók, 
mind a látogatók számára. Egyébként terveink 
szerint a MOL Hygi termékek még áprilisban 
elérhetőek lesznek a MOL töltőállomásokon, 2 
és 4 literes újrahasznosított műanyag flakonok-
ban és természetesen kisebb, 200 és 500 millili-
teres kiszerelésekben is kaphatók lesznek.  

- A járványveszély idején leállt a munka a po-
liol beruházáson, vagy továbbra is dolgoznak 
a munkavállalók, akik a városban maradtak?
- A poliol beruházással összefüggésben körül-
belül 1000 fő, építésben résztvevő munkaválla-
ló van most a területen, ők már jó ideje itt van-
nak, továbbra is dolgoznak, az építkezés zaj-
lik. Nyilván a helyzetre való tekintettel továb-
bi munkaerő-mobilizáció ebben a helyzetben 
nem megoldható, de akik itt vannak a területen, 
ők továbbra is folytatják a munkát. A külföl-
di előgyártások is zajlanak, ott is előfordulhat-
nak bizonyos akadályoztatások, de ezeket pró-
báljuk üzleti szempontból kezelni, menedzsel-
ni és a jelenlegi erőforrásainkkal tovább folyik 
a munkavégzés, ebben nincs fennakadás, me-
gyünk előre és folytatjuk. 
- Hogyan kezeli a MOL Petrolkémia a vírus-
helyzetet? Hogyan vigyáznak egymásra, a 
munkavállalóikra? 
- Már jó pár héttel ezelőtt nagyon sok intézke-
dést vezettünk be, amivel próbáljuk védeni a 
munkavállalóinkat, illetve valamennyi iparte-
lepen belül tartózkodó kollégánkat. Ott kezd-
tük, hogy ahol lehetett, elrendeltük az otthoni 
munkavégzést és csak az üzletmenet folytonos-
sága szempontjából fontos pozícióban dolgozó 
kollégák járnak be az üzemekbe, így minimali-

záltuk a fizikai jelenlétet. Már kezdetektől fog-
va fertőtlenítő hatású szappanokat helyeztünk 
ki, ezeket rendszeresen utántöltjük. Folyama-
tos fertőtlenítő takarításokat végzünk a helyi-
ségekben, tömegközlekedési protokollt alakí-
tottunk ki, azaz a buszokat ózongenerátorokkal 
fertőtlenítjük rendszeresen, tájékoztató kam-
pány van több hullámban az alapos kézmosás-
ról, kontaktusok kerüléséről és a védőmaszk vi-
seléséről. Saját gyártású fertőtlenítőszereket ál-
lítottunk elő a MOL-csoportban, ezeket eljut-
tatjuk valamennyi üzemünkbe, valamennyi te-
lephelyünkre. Bevezettük a saját munkaválla-
lók, a teher- gépjárművezetők és a kivitelezők 
esetében is a kötelező maszkhasználatot, illetve 
a testhőmérséklet mérést, a saját kollégáinknak 
pedig, akiknek ebben a nehéz helyzetben az 
üzemekben kell helytállniuk, extra járványügyi 
juttatást is biztosítunk. Ezen túlmenően április-
ban egy magasabb fokozatra kapcsoltunk a vé-
dekezésben, és annak érdekében, hogy elkerül-
jük a csoportos megbetegedéseket, védeni tud-
juk kollégáinkat és családtagjaikat és fenntart-
suk az üzemeink zavartalan működését, a MOL 
működése szempontjából kritikus pozíciókban 
rendszeres koronaszűrést is biztosít a vállalat, 
hogy már tünetmentes esetekben is időben be 
tudjuk azonosítani az egyes eseteket és ezek ki-
szűrhetők legyenek
- Azt mondta, hogy április óta tesztelik a mun-
kavállalókat, tudnak-e már fertőzöttekről?
- Azt tudom mondani, hogy ez egy egészen 
friss dolog, hiszen pár napja indultunk ezzel 
a kezdeményezéssel. Első pozitív esetek van-
nak, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezek 
még kontrollvizsgálatra várnak, tehát ezeket az 
eseteket egy újabb teszttel meg kell erősíteni, 
ezek most fognak még megtörténni, de egyéb-
ként a vállalat az irányadó eljárásrendnek meg-
felelően megtette a szükséges lépéseket. A bel-
ső előírásunknak megfelelő extra óvintézkedé-
seket léptettük életbe, tehát az elkülönítés és a 
kollégák karanténba küldése mellett pandémiás 
fertőtlenítést végeztünk. Telephelyi kontaktku-
tatást és kontrollteszteket rendeltünk el minden 

érintett esetében, hogy csökkentsük a tovább-
fertőzés veszélyét. Még egyszer mondom, a 
kontrollteszteket folyamatosan végzik. Az volt 
a célunk a sorozatos teszteléssel, hogy pontos 
képet kapjunk a vírus terjedéséről, és megfe-
lelő időben tudjunk reagálni az eseményekre. 
Válsághelyzetekben fontos, hogy ne sodród-
junk az eseményekkel, hanem mi magunk le-
gyünk képesek irányítani.  A sorozatos tesztek-
kel ezt a cselekvési szabadságot építettük meg. 
Mivel nem ért váratlanul, fel is készültünk er-
re a helyzetre, minden szükséges intézkedést az 
előzetes terveknek megfelelően hajtunk végre.
- Hogy vannak azok a munkavállalók, akiknek 
pozitív lett a tesztje?
- Az első körben elvégzett pozitív eredményt 
mutatók mindegyike jól van, munkavállalóink 
tünetmentesek. Ennek ellenére természetesen 
ők már házi karanténban vannak. 

berta 
  

MOL ajándék a városnak

A MOL Petrolkémia 200-200 liter felület- és kézfertőtlenítőt adományozott Tiszaújváros 
önkormányzatának.

 A koronavírus elleni védekezés érdekében a MOL a múlt héten megkezdte a Magyarországon 
hiánycikknek számító kéz- és felületfertőtlenítő termékek gyártását. A vállalatcsoporthoz tar-
tozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó MOL Lub Kft. mindössze két hét alatt állította át 
almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőmosó-folyadékot készítő gyártósorát. Az egy-
ség a nap 24 órájában, három műszakban, megállás nélkül dolgozik és termeli ki a napi mint-
egy 50.000 literes mennyiséget, amivel a MOL jelentősen hozzá tud járulni a koronavírus okoz-
ta higiénés helyzet eredményes kezeléséhez. A fertőtlenítőszereket múlt csütörtökön Földi Re-
gina, a MOL Petrolkémia kommunikációs partnere adta át Pap Zsoltnak, Tiszaújváros alpol-
gármesterének.
 A MOL Petrolkémia felület- és kézfertőtlenítőt adományát Tiszaújváros önkormányzata kap-
ta, fő felhasználója a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet lesz, valamint az önkormányzati in-
tézmények is kapnak belőle, így - többek közt - a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, az 
Ezüsthíd Gondozóház, és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-, de jutott belőle a Niko-
démus Idősek Otthonának is, tudtuk meg Pap Zsolt alpolgármestertől. 

Kéz- és felületfertőtlenítő szereket kapott a város. Az adományt Földi Regina, a MOL 
Petrolkémia kommunikációs partnere adta át. 

Zsinkó Tibor
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„Az első körben elvégzett pozitív ered-
ményt mutatók mindegyike jól van, 
munkavállalóink tünetmentesek. En-
nek ellenére természetesen ők már házi 
karanténban vannak.”



Minden, amit a koronavírusról tudni kell
Még mindenkiben sok a kérdés, még sokan vagyunk bizony-
talanok, és most, hogy egyre közeledik hozzánk is a korona-
vírus-járvány, egyre többen aggódunk. Miközben nap, mint 
nap friss hírekkel önt el bennünket a világsajtó, s még több 
információ után kutatva böngésszük a netet, olykor álhírek-
be botlunk bele. Félretájékoztatnak, továbbadjuk, megoszt-
juk, elhisszük. A következő cikkben első kézből, hiteles for-
rásból, hiteles személytől, szakembertől kaphatnak tájékoz-
tatást a koronavírusról és a járványról.  Prof. Dr. Boldogkői 
Zsolt molekuláris biológus, a MTA doktora, a Szegedi Tu-
dományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető 
egyetemi tanára válaszolt kérdéseinkre.

- Miért pusztít ilyen gyorsan és tömegesen a COVID-19, mint 
bármelyik korábbi koronavírusféle?
- Valószínűleg a vírus (SARS-CoV-2) felszínen elhelyezkedő 
tüske (S protein) igen nagy hatékonysággal tudja felismerni az 
ACE2 sejtreceptorokat, amely a fertőzés első lépése. Más sza-
vakkal, a vírus egy tökéletes kulcsot készített a sejten lévő zár-
hoz. A másik két koronavírus (SARS-CoV-1 és MERS-CoV) 
terjedőképessége sokkal mérsékeltebb, de nagyobb halálozási 
rátát produkálnak. 
- Miért az idősek a fertőzés legnagyobb veszélyeztetettjei, és mit 
tud a gyermekek szervezete?
- Egyrészt, az idősek immunrendszere gyengébb a fiatalokénál, 
ami nem feltétlenül jelenik meg betegség formájában, de a vírus 
ellen gyengébb „bástyákat” képez. Másrészt, az öregkor jellem-
zői a krónikus betegségek, melyek közül a koronavírus-fertő-
zés szempontjából a legfontosabbak az immunrendszer betegsé-
gei mellett, a tüdő betegségei (COPD, asztma, dohányos tüdő), 
a szív és érrendszeri betegségek, és a cukorbetegség. Valóban, 
úgy tűnik, hogy szemben az influenzával, a gyermekek ellenál-
lóbak a koronavírussal szemben: ők is megfertőződnek, de rit-
kán alakul ki betegség ezzel kapcsolatban. Nem tudjuk a pon-
tos okot. 
- Valósnak tartja azokat a számokat, amiket hallunk a hivata-
los tájékoztatókon? Körülöttünk mindenhol több tízezer fertő-
zött van, Magyarországon valóban lehetnek még ilyen alacsony 
számok a csoportos megbetegedés időszakában?
- A tisztifőorvos szerint tízszer annyi a fertőzött, mint amit nyil-
vántartunk. Ennek fő oka, hogy viszonylag keveset tesztelünk, 
például Németországhoz képest. Viszont a halálozási száma-
ink is alacsonyabbak a nyugati országokénál, tehát okkal gon-
dolhatjuk, hogy a fertőzöttek száma is alacsonyabb. Magyaror-
szág szerencséje, hogy a vírus ide később gyűrűzött be, ezért 
volt idő a cselekvésre. A kezdeti habozás gyorsan tettekké ala-
kult, ez a valószínű oka a jobb statisztikánknak. A kérdés persze 

az, hogy megússzuk-e alacsony fertőzöttségi szinttel a járványt, 
vagy a lakosság nagy része mindenképpen megfertőződik. Ha ez 
utóbbi a helyzet, akkor is jó a járványgörbe laposítása, mert az 
egészségügyi kapacitásunk így több beteget tud megmenteni, és 
a vakcinát vagy egyéb ellenszert is kifejleszthetik addig. Az el-
húzódó válság viszont nem tesz jót a gazdaságnak. 
- Egy esetleges fertőzés után mikor, mennyi időn belül lehet ész-
lelni a tüneteket? Vannak -e jósló tünetei a koronavírus-fertő-
zésnek?
- Az eddigi tapasztalatok változó megjelenési időket mutatnak: 
van, akiben nem lesznek tünetek, van, akinél két nap, mások-
nál két hét kell az első egyértelmű tünetek megjelenéséhez. Ha 
a betegség a tüdőt is érinti, akkor maga a betegség több hétig is 
eltarthat.
- Újrafertőzhet-e a vírus? Mutálódik?
- Az újrafertőződés többtényezős dolog. Ha nincs, vagy nagyon 
enyhék a tüneteink, nem biztos, hogy megfelelő szintű immun-
védelem alakul ki bennünk. Ha kialakul a védelem, akkor a ví-
ruson múlik a dolog. Kialakulhatnak olyan mutációk, amelyek 
megváltoztatják a vírus antigén szerkezetét, és az immunrend-

szerünk nem ismeri fel a vírust. Itt jegyzem meg, hogy különö-
sen a zoonotikus (állatról emberre kerülő), légúton terjedő víru-
sok esetében egy számunkra kedvező mutáció és szelekciós fo-
lyamat is lejátszódhat, akár párhuzamosan az előzővel: a vírus 
virulenciájának a csökkenése. Azok a vírusok szelektálódnak ki, 
amelyek nem kötik ágyhoz a gazdaszervezetet, hanem hagyják, 
hogy közösségi életet éljen, s mindeközben terjessze őket.
 - A klorokin hatóanyagban sokan reménykednek, a tudomány is. 
Milyen kutatási eredmények vannak ezzel kapcsolatban, illetve 
miért veszélyes ez a szer?
- A klorokin eredetileg egy malária-ellenes szer, de alkalmazták 
bizonyos autoimmun betegségek kezelésére is. Nagyobb dózis-
ban retinopátiát (az ideghártya sérülése) okozhat. Orvosi kont-
roll mellett persze így is alkalmazható, ha kiderül, hogy való-
ban hatásos. Eddig nem léteznek egyértelmű adatok ezt illető-
en. Hatásosság esetén szerencsések lennénk, hiszen az Alkaloi-
da Vegyészeti Gyár jóvoltából nagy mennyiségben rendelkezés-
re állhatna ez a szer.
- A BCG oltást többek között Hollandiában is tesztelik időseken. 
Van, lehet annak alapja, hogy aki korábban BCG vakcinát ka-
pott, az egyúttal védettséget is a koronavírus ellen?
- Vészhelyzetben, gyógyszerek és vakcinák hiányában, mindent 
megpróbálunk. Egy korábbi megfigyelés szerint a TBC ellen al-
kalmazott BCG oltás bármilyen fertőzés esetén 30%-os védel-
met biztosított, ha az oltást egy évvel követte a fertőzés. Az in-
ternetet körbejárják azok a színes térképek, amelyeken a BCG 
oltást és a vírusfertőzöttséget próbálják összefügésbe hozni. 
Nem vennék rá mérget, hogy működik is a dolog. Pedig nem 
lenne rossz, ha működne, hiszen nálunk 1954 óta kötelező az 
oltás.
- Tüsszentés, köhögés nélkül is fertőzhet a koronavírus, erre 
amerikai szakértők jutottak a napokban. Valóban így van?
- Igen, az egy légtérben való tartózkodás is kockázatot jelent. A 
fertőzött tárgyak érintése, és azt követően a száj, az orr és a szem 

piszkálása, vagy a fertőzött ételek fogyasztása is veszélyes le-
het. Különböző felületeken akár három napot is túlélhet a vírus.
- Ajánlják a gyümölcs, zöldség mosószeres tisztítását, illetve a 
tojás hypós áztatását.  Valóban ezt kéne tennünk?
- Azokat a gyümölcsöket, amiket kinn hagyhatunk három napig, 
majd ezt követően alaposan megmossuk őket, fertőtlenítő hatást 
jelenthet. Ha hűtőszekrénybe, vagy főleg fagyasztószekrénybe 
tesszük a fertőzött ételt, az jelentősen meghosszabbíthatja a ví-
rus túlélését. Elvileg a tisztítószeres mosás fertőtlenít, a hypótól 
viszont szaga lehet az ételnek. 
- Meddig életképes a vírus ruhán, levegőben?
- A levegőben kb. 3 óráig él, de nyilván ez függ a melegtől, a pá-
ratartalomtól és az UV sugárzástól. Műanyagon és rozsdamen-
tes acélon mérték a leghosszabb időt, ami három nap volt. Papí-
ron egynapos túlélésről számoltak be. 
- A maszk-kérdés még mindig kérdés! Valóban megvéd, szüksé-
ges?
- A maszk leginkább attól véd, hogy mi ne fertőzzünk el máso-
kat, de maszktól függően az egészségeseket is védi bizonyos fo-
kig. Fontos ellenőrizni, hogy csak a maszk szűrőjén kerül a ví-
rus a tüdőbe, vagy ha valahol szelel a maszk. Ez utóbbi esetben, 
nem sokat ér a viselése.
- Vajon miért nem tesztel Magyarország többet? Egyre többet 
hallani arról, hogy magánklinikákon rengeteg koronavírus tesz-
tet csinálnak az emberek. Egy múlt heti hírben egy hazai ma-
gánklinika orvosa azt mondta, hogy az elvégzett 1500 tesztből 
30 pozitív lett.
- Vannak országok (pl. Németország, Dél-Korea), ahol a tesz-
telésre helyezik a hangsúlyt. Ha nagyon sok a fertőzött, akkor 
a kontakt-követésnek nincs sok értelme, de a fertőzötteket, ak-
kor is el lehet különíteni. Nem tudom pontosan, miért nem tesz-
telünk többet.
- Hogy állnak a vakcinakutatások? Ha lesz vakcina, mikorra le-
het körülbelül és hány évig ad védettséget?
- Több ország, elsőként Kína, elkezdte a vakcina előállítását. 
Normálisan ez több év, de a helyzetre való tekintettel a teszte-
lést lerövidíthetik, és akár már az év vége felé is lehet vakcina.
- Hozhat-e enyhülést a vírustámadásban a nyár? 
- Ha az enyhülés azt jelenti, hogy csökken a járvány intenzitá-
sa, akkor a válasz, hogy talán igen. Viszont, szemben a szezon-
ális influenzával, ez a vírus valószínűleg nem fog eltűnni magá-
tól a meleg beköszöntével.  
- Mikor és hogy fog megállni ez a vírus?
- Ez a nap kérdése. Két elméleti lehetőség van: magától áll le, 
vagy az ellenszerek, vakcinák hatására. Magától akár váratlanul 
is leállhat nyáron, ám erre kicsi az esély. Ha sok ember megfer-
tőződik, akkor az úgynevezett nyájimmunitás fogja megállítani. 
Ez annyit jelent, hogy ha a populáció bizonyos százaléka átesett 
a fertőzésen (ez az arány függ a kórokozótól), akkor az immuni-
tással nem rendelkezők is védettek lesznek.

berta
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„Az egy légtérben való tartózkodás is kocká-
zatot jelent. A fertőzött tárgyak érintése, és azt 
követően a száj, az orr és a szem piszkálása, 
vagy a fertőzött ételek fogyasztása is veszélyes 
lehet.”

„Ha hűtőszekrénybe, vagy főleg fagyasztó-
szekrénybe tesszük a fertőzött ételt, az jelen-
tősen meghosszabbíthatja a vírus túlélését.”

„Magától áll le, vagy az ellenszerek, vakci-
nák hatására. Magától akár váratlanul is le-
állhat nyáron, ám erre kicsi az esély.”



A Tisza TV műsora
Április 9., csütörtök

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

Április 10., péntek
18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről

19.00 Tisza TV retró: Sodrás Társulat: Indul a bakterház. Is-
métlés másnap reggel 7 óráig. 

Április 12., vasárnap
 10.00 Egy hajóban - vallási negyedóra ( ismétlés 14 óráig )
 14.00  A tiszaújvárosi egyházak 2019-ben rögzített húsvéti 

szertartásai, ismétlés másnap délutánig
Április 13., hétfő

 19.00  Tisza TV retró: a 2006. májusi Családi magazin, is-
métlés másnap reggel 7 óráig.

Április 14., kedd 
18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről

Április 15., szerda 
18.00  A Tisza TV rendes adása benne: HétHatár, Hét-

ről-Hétre, ismétlés másnap délelőtt 10 óráig
Április 17., csütörtök

18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről.

Mesterhármas 
a katolikus iskolában

Az idei tanévben a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Álta-
lános Iskola rajz tagozatos tanulói már harmadjára hoztak haza 
országos rajzversenyről kiemelkedő helyezéseket.
Legutóbb az Egri Főegyházmegye hirdetett „Krisztus teste, a 
szentmisében itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát” 
című rajzpályázatot, melyben a közel 1300 beérkezett pályamű 
közül, az 5-6. osztályosok kategóriájában Giák Tekla Éva (víz-
festék) a 3. helyet, Tóth-Bajusz Márton Mihály temperával ké-
szült festményével a 2. helyet érdemelte ki. A 7-8. osztályos 
tanulók közül, temperával készült alkotásával Kovács Dáni-
el Zsolt 2. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Iklódiné Bodo-
lai Judit.
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

Gál Benjáminné 
intézményvezető

Ha valamilyen nagy mennyiséget akarunk 
szemléltetni, gyakran használjuk a „mint csil-
lag az égen” kifejezést. Ez a valóságban je-
lenthet keveset is, és nagyon sokat is.
A hiedelmekkel ellentétben sötét, Hold- és köz-
világítástól mentes éjszakán szabad szemmel 
csak körülbelül 2000 csillagot láthatunk az ég-
bolton. A csillagok száma persze ettől összemér-
hetetlenül nagyobb. Mai tudásunk szerint a vi-
lágegyetem nem végtelen nagyságú, hanem egy 
13,6 milliárd fényév sugarú gömbben elhelyez-
kedő galaxisok összessége. Ha a világegyetem 
nem végtelen nagyságú, akkor a benne található 
csillagok száma is meghatározható.
A mi galaxisunkban, a Tejútrendszerben mint-
egy 400 milliárd naptömegnyi csillag találha-
tó. Kozmológiai számítások szerint a világegye-
temben hozzávetőleg szintén 400 milliárd gala-
xis van. Innen már csak egy egyszerű szorzás 
eredményként azt kapjuk, hogy a világegyetem 
csillagainak a száma 160 trilliárd! Ezt a számot 
úgy tudjuk leírni, hogy a 160 után még 21 nullát 
írunk. Ez a szám messze meghaladja az általunk 
felfogható és értelmezhető volument, ezért el-
gondolkoztam azon, hogyan lehetne ezt a meny-
nyiséget „kézzel foghatóvá” tenni.
 A mindenki által ismert egyik legkisebb nö-
vényi mag a mákszem. Feleltessünk meg egy 
mákszemet a Napnak! Ebben a léptékben egy 
fél milliméter átmérőjű magocska személyesíti 
meg a másfél millió kilométer átmérőjű Napot. 

Egy négyzetméteres felületen 4 millió mák-
szem helyezhető el, így a Tejútrendszert kép-
viselő mákmennyiség 100 ezer négyzetmé-
ter, azaz 10 hektárnyi területet foglalna el. Ezt 
alapul véve a világegyetemet képviselő mák-
felület 40 milliárd négyzetkilométernyi terü-
leten lenne elhelyezhető. Ha ezt a mákmeny-
nyiséget Magyarország területén halmoz-
nánk fel, ez 4,3 millió réteget képezne, vagy-
is országunkat 2150 méter magasan borítaná 
a mák. Képzeljük el, hogy ekkor a Lomnici 
csúcs is egy kis szánkózó dombnak tűnne, a 
Chopok ki sem látszana!
Ha Európát terítenénk be ezzel a mennyiség-
gel, akkor 1965 milliméteres rétegvastagságot 
kapánk, az egész földgömbön elterítve pedig 
40 milliméternyi mákban gázolnánk. 
Vizsgáljuk meg, hogy ennyi mák mekkora 
súlyt nyom. A mákszem tömege 0,6 gramm. 
Ebből következően a Tejútrendszert képvise-
lő mákszemek 240 tonnát nyomnának, a vi-
lágegyetemé pedig 96 billió tonnát.
Innentől kezdve egyszerű a képlet: A világ-
mindenség csillagait megtestesítő mákszemek 
tömege tonnában mérve megegyezik Magyar-
ország teljes éves költségvetésének ötszörö-
sével, vagy a leggazdagabb állampolgárunk 
vagyonának kettőszázötvenszeresével forint-
ban mérve. Ugye hogy nem is olyan sok…?

Szutor István 
 csillagászati klubvezető

Maradj otthon a könyvtárral!
Még négy hete sincs, hogy a koronaví-
rus terjedését megelőző óvintézkedés 
miatt hirtelen kellett a Hamvas Béla 
Városi Könyvtár kapuit bezárni ol-
vasóink, látogatóink előtt. A könyvtár 
dolgozói azonban a zárt kapuk mögött 
sem tétlenkednek: dolgozunk azért, 
hogy az internet segítségével most is 
az Önök rendelkezésére álljunk. Sok 
hasznos információval szolgálunk, és 
olyan kikapcsolódási lehetőségeket kí-
nálunk, amelyek a tartalmas időtöltést 
segítik elő.

Honlapunkon a Híreink-ben több folya-
matosan bővülő és frissülő linkgyűjte-
mény található. Fontosnak tartjuk, mint 
információkat szolgáltató intézmény, 
hogy minden hiteles nemzetközi, orszá-
gos, és helyi vonatkozású közérdekű in-
formációról tudósítsunk, amit a korona-
vírusról és az intézkedésekről tudni érde-
mes.
Másrészről feladatunk az iskolai oktatás 
és az élethosszig tartó tanulás támogatása 
is, melynek érdekében a pedagógusok és 
a diákok minden korosztálya számára ok-
tatást és tanulást segítő hasznos webolda-
lak és programok listáját gyűjtöttük ösz-
sze.
A felnőtt- és a gyermekkönyvtár honlap-
ján is létrehoztunk egy-egy „maradjott-
hon” menüt, amelyben egyrészt elérhető-
vé tesszük a kulturális szórakozás hazai 
internetes kínálatát (például a régi film-
híradók, legendás színházi előadások, díj-
nyertes magyar természetfilmek, cirku-
szok, koncertek), a művészetkedvelőknek 
a magyar múzeumok virtuális kiállításait, 
az olvasni vágyóknak az online elérhető 
e-könyveket, hangoskönyveket.
Ezeken kívül kreatív könyvtárosaink tol-

lából számos új írás, játék és foglalkozás 
születik, melyekkel a kikapcsolódni, szó-
rakozni vágyó kicsiknek és nagyoknak 
adunk irodalmi és egyéb kulturális isme-
reteket, megoldandó játékos feladatokat.
Gyermekoldalunkra hetente kerülnek fel 
a Mesetarisznya és a Rajzolj és alkoss! 
otthon is elkészíthető kreatív sorozatai, 
mesékkel és részletes képes elkészítési 
útmutatóval.
Átélhetjük újra közös könyvtári élménye-
inket! Fotógalériánkból visszanézhetők 
rendezvényeink képei.  
Felnőttek számára hamarosan megjelen-
nek a korábbi és a tervezett kamarakiál-
lításaink online formában, valamint már 
megtekinthető a 3D nyomtatóról készült 
új virtuális bemutatónk a hozzá kapcsoló-
dó kahoot! játékkal. 
Folyamatosan bővítjük blog bejegyzése-
inket ismeretterjesztés témakörben, ezen 
kívül készülünk a költészet napjára is.  
Több héten keresztül irodalmi kvízek-
kel és játékokkal várjuk majd a költésze-
tet kedvelőket. Olvashatnak érdekessége-

ket, pletykákat költőkről és természetesen 
sok-sok verset.
A könyvtár elektronikus katalógusa je-
lenleg sincs zárva, böngészhetik új doku-
mentumaink adatait, már most eldönthe-
tik, mit szeretnének majd kikölcsönözni, 
helyben használni, ha újra személyesen 
találkozhatunk a könyvtárban.
Facebook oldalunkon számos hasznos in-
formációt osztunk meg, egy kis játékkal 
fűszerezve, hogy ezek a nehéz napok (he-
tek, hónapok) könnyebben teljenek.
Végül kérjük kedves jelenlegi és leendő 
olvasóinkat, hogy Tiszaújváros korszerű 
és színvonalas könyvtári szolgáltatásának 
fejlesztése érdekében segítsék munkánkat 
a honlapunkon is közzétett online kérdő-
ív kitöltésével. Akik határidőre beküldik 
a felmérőlapot, június 15-én nyeremény-
sorsoláson vehetnek részt!
A Hamvas Béla Városi Könyvtár csapata 
nevében egészséges és élménydús otthon 
töltött napokat kívánok:

Kázsmér Ágnes
könyvtárvezető

„Több héten keresztül irodal-
mi kvízekkel és játékokkal vár-
juk majd a költészetet kedvelő-
ket. Olvashatnak érdekessége-
ket, pletykákat költőkről és ter-
mészetesen sok-sok verset.”

Hány csillag van az égen?
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Az óvodai beiratkozások megváltozott rendje
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 elérhetők az óvoda hon-
lapján, az http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ oldalon. 
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

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 Tiszaújváro-
si Katasztrófavédelmi Kirendeltség (49) 341-244, (49) 341-
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Tájékoztatás a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda felvételi rendjéről 

2020. április 9. Hirdetmények � 9.



Hulladékkezelés a házi karantén esetén
Figyelembe véve az új típusú koronavírus járvány hatásait és veszélyeit, a vírus elleni védeke-
zés érdekében a járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés, járványügyi ellenőrzés, va-
lamint a házi karantén alatt álló ingatlanhasználók számára az alábbiakat javasoljuk: 
- Elsősorban az Operatív Törzs, valamint az országos tisztifőorvos tájékoztatását kötelező figye-
lembe venni, miszerint a háztartásban keletkező hulladékot dupla hulladékgyűjtő zsákba szük-
séges csomagolni. 
- A fertőzések elkerülése érdekében a házi karanténban lévők mentesülnek a kötelező szelektív 
hulladékgyűjtés alól, a háztartásban keletkező hulladékot együtt kell gyűjteni a vegyes hulla-
dékgyűjtő edényben (kivéve üveghulladék). Ennek oka, hogy a szelektív hulladékot a telephe-
lyen kézi válogatással szortírozzák, ami növeli a dolgozók megbetegedésének kockázatát a sze-
lektív hulladék válogatása során. 
- A hulladékot biztonságos, szakadásálló hulladékgyűjtő zsákba kell helyezni, vagy dupla zsá-
kot kell használni (egyiket a másikba helyezve). Az önálló hulladékokat - pl. használt papír 
zsebkendő - nem szabad önmagában a hulladékgyűjtő edénybe dobni. 
- A hulladékgyűjtő zsákokat csomózással vagy megkötéssel kell lezárni, a hegyes és éles tárgya-
kat törés és átlyukasztás biztos eldobható tartályba kell csomagolni. 
- A zsákokat a lehető legbiztonságosabban kell tárolni, ezzel megelőzhető, hogy az állatok szét-
tépjék és érintkezésre lépjenek a hulladékkal, illetve, hogy széthordják. 
- A maszkokat, zsebkendőket, gumikesztyűt, papírtörlőt használat után műanyag zsákokban kell 
gyűjteni. Ezeket a zsákokat becsomózva (anélkül, hogy összenyomnánk vagy összetömöríte-
nénk) zárható fedelű kukába kell helyezni. 
A szállításban résztvevő munkatársak és hozzátartozóik egészségének megóvása érdekében 
kérjük, hogy a fentieknek megfelelően szíveskedjenek eljárni. 
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 
Telefon: 06 21 3500 111 E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu 

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2020. április 09-én (csütörtökön) 2.600 kg háromnyaras és 400 kg kétnyaras 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Tisza, Üzemvíz csatorna:   300 kg 
Sajó:     200 kg 
Csécsi tó:     700 kg 
Erdészeti tó:     500 kg  + 200 kg kétnyaras ponty 
Tolnai tó:     300 kg  + 200 kg kétnyaras ponty 
Örösi tó:     300 kg  
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor:
Kürti tó:     300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Er-
dészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Horgászni 2020. április 10-én (péntek) reggel 06.00 órától lehet. 

      Serfőző Gergely
horgászmester  

Gallyazás, növényeltávolítás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy előreláthatólag 2020. április 13-ától az ÉMÁSZ Hálózati 
Kft. megbízásából a vállalkozó megkezdi a 0,4 KV-os és a 22 kV-os villamoshálózatok mentén 
(a kül- és belterületen egyaránt) a biztonsági övezeten belüli, fák, bokrok, magasabb aljnövény-
zet gallyazását, szükség esetén kivágását.
Ennek keretében a vállalkozó elvégzi a Kertvárosban, a közvilágítási oszlopokra felfuttatott kü-
lönféle futó-, illetve kúszónövények eltávolítását is, tekintettel arra, hogy az oszlopok földelé-
se nem látható szemrevételezéssel, illetve a hálózat sem megközelíthető, ezért az ÉMÁSZ Há-
lózati Kft. elrendelte ezek leszedését.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Növényi hulladék égetése
Felhívjuk a Tiszaújváros közigazgatási területén kiskertművelést folytatók figyelmét, hogy a 
környezetvédelemről szóló helyi rendelet előírásai szerint a levegő tisztaságának védelme ér-
dekében csak a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égetése végezhető 
május 1-ig. Ezen időszakot követően szeptember 1-ig az avar és a kerti növényi hulladék ége-
tése tilos.
Ipari eredetű és kommunális hulladék szabadtéri égetése az év minden szakában tilos.

A szabadtéri égetésre engedélyezett időszakban be kell tartani a tűzgyújtás alábbi alapszabá-
lyait:
- A szabadtéri tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
- A tűz nem hagyható őrizetlenül.
- Az égetés befejezését követően a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást 
vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.

A termőföldnek nem minősülő ingatlanon köteles a tulajdonos, vagy a használó a növényzet 
gondozását, száraz növényzettől mentes állapotban tartását rendszeresen elvégezni. 

Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továb-
biakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hir-
det 

a Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár (3580 Tiszaújváros, 

Széchenyi út 2.) 
igazgatói (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői beosztás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő időpontja: 2020. július 1.
A megszűnés időpontja: 2025. június 30. 

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3580 Tiszaúj-
város, Széchenyi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értéke-
li az intézményben folyó közművelődési, köz-
gyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az 
intézmény által kezelt vagyon védel-méért, az 
intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a 
szakmai területek irányításáért, a szakmai fel-
adatok színvonaláért. A költségvetés kerete-
in belül gondoskodik az intéz-mény személyi 
és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító 
okiratban foglalt felada-tok ellátásáról. Az in-

tézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett 
munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart 
fenn a fenntartóval, különböző szakmai szer-
vezetekkel és intézményekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pót-
lékra a Kjt., valamint a 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) 3. sz. 
mellékletében foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú végzettség és közművelődési 
szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfo-
kú végzettség és felsőfokú szakirányú szakké-
pesítés a Vhr. 6/A. § (1) bekezdés aa) vagy ab) 
pontja szerint.
- A képesítési követelménynek megfelelő fel-
adatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai 
gyakorlat.
- A magasabb vezetői beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe ki-
nevezhető. A betöltendő közalkalmazotti mun-
kakör a pályázó legmagasabb iskolai végzett-
ségének és szakképzettségének megfelelően 
kerül megállapításra.
- Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudo-
mányos tevékenység.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség válla-
lása.
- Magyar nyelvtudás a Vhr. 2. § (3) bekezdé-
se alapján.

Előnyt jelent: 
- Szakmai szervezetekben betöltött tisztség.
- Szakmai munkakörben szerzett legalább 5 
éves vezetői gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok köz-
jegyző által hitelesített másolatai,
- a Vhr. 6/G. § (2) bekezdésében előírt kép-
zés elvégzését igazoló okirat, annak hiányá-
ban nyilatkozat arról, hogy a megbízás kez-
detétől számított két éven belül a képzést el-
végzi,  
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési el-
képzelés (vezetői program),
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági er-
kölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, 
D pontjának megjelölésével) a büntetlen előé-
let és annak igazolására, hogy a pályázó nem 
áll közügyektől, és foglalkoztatástól vagy te-
vékenységtől eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a 
pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályá-
zati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 
szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalásáról,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és 

a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról,
-5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló do-
kumentum.  

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. május 28.
A Kormányzati Személyügyi Központ inter-
netes oldalán történő megjelentetés időpontja: 
2020. április 8.
A pályázattal kapcsolatosan további informá-
ció kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály 
(06-49/548-031). 

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata Polgármesteréhez törté-
nő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 7.). Kérjük a borítékon fel-tün-
tetni a „Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatói pályázata” szöveget. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázat benyújtási 
határidejét követő első képviselő-testületi ülé-
sen, várhatóan 2020. június 25-én kerül sor. 
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, il-
letve a Vhr. 7. § (2) bekezdése alapján létre-
hozott bizottság, továbbá a Képviselő-testület 
kultúráért felelős szakbizottsága véleményezi. 

A magasabb vezetői beosztás a képviselő-tes-
tület döntését követően 2020. július 1. napjá-
tól tölthető be.

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

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!

ÖCSI MEGHALLGAT!
Szeretnénk lelkileg is támogatni az otthonaikban egyedül élő időseket, hiszen ez egy bizonyta-
lan és magányos időszak lehet számukra, ezért holnaptól elindítjuk az „ÖCSI meghallgat” kam-
pányunkat. 
Három önkéntesünk: Jutka, Icus és Enikő minden nap 10 és 16 óra között várják azon szépkorú-
ak hívásait, akik magányosnak érzik magukat, beszélgetőpartnerre van szükségük.
Jutka 49/345-864, Icus 49/739-758, Enikő 49/739-059

AZ ÖCSI PSZICHOLÓGUSA SEGÍT!
Pálnokné Pozsonyi Márta pszichológusunk kedden és csütörtökön 10-14 óra között várja azon 
tiszaújvárosi lakosok hívását, akiknek segítségre van szükségük a jelenleg kialakult veszély-
helyzetben.
20/431-7743
A telefonszám csak a veszélyhelyzet ideje alatt hívható.

ÖCSI
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Giada nem mondott le olimpiai álmairól
KAJAK-KENU. A sportolókat is érintik a 
koronavírus-járvány miatti korlátozások. A 
Tiszaújvárosi KKSE ifjúsági Európa baj-
nok kenusának, Bragato Giadának életét is 
megváltoztatta a kialakult helyzet. A korosz-
tályos világversenyek elmaradnak, és a nem 
olimpiai versenyszámok világ bajnokságá-
nak megrendezése is kérdéses. A tokiói nyári 
olimpiai egy évvel történő elhalasztása azon-
ban reményt is jelent számára, hiszen az öt-
karikás álmairól még nem mondott le. 

- A kialakult helyzet mennyire befolyásolta a 
felkészüléseteket, hogyan zajlik most a munka?
- A téli felkészülést maximálisan végig tudtuk 
csinálni, és ez szerencsére nagyon jól is sike-
rült. Mivel akkor még nem érintett a vírus, úgy 
terveztük, hogy lesznek versenyek. Már elég 
korán vízre is szálltunk, hiszen elutaztunk Por-
tugáliába, ahol február 15. és 29. között edző-
táborban vettünk részt, hogy a válogatóverse-
nyekre készüljünk. Szerencsére még a vírus 
terjedése előtt sikerült hazatérnünk, így elke-
rültük a megfertőződés veszélyét, és nem ke-
rültünk karanténba. Később már helyben, Ti-
szaújvárosban addig folytattuk a munkát, amíg 
a város be nem jelentette, hogy a sportcentrum 
és az egyesületek klubházai bezárnak. Így je-

lenleg a kajak-kenu tanmedencét és a csónak-
házat sem tudjuk használni. Mivel nekem sa-
ját lapátom és hajóm van, amíg tehetem nyílt 
vízfelületen, a Sajón, a Tiszán, illetve a Nyé-
ki tavon edzek. Ezt csak addig tudom megten-
ni, amíg nem szigorítanak a tilalmon. Termé-
szetesen mellette helyben, az Ifjúsági park re-
kortánpályáját is kihasználom futásra, és gim-
nasztikai gyakorlatok elvégzésére. Az edzőm-
mel, Krucsay Józseffel folyamatosan kapcso-
latban állunk, a többi versenyzőtársammal 
együtt. Súlyzó sajnos nincs. Itthon videón ren-
delkezésre állnak a különböző edzéstervek, és 
aszerint folyhat a munka, de nem olyan bősé-
ges a választék, hiszen a kondiparkokat sem le-
het igénybe venni, így maradnak a testsúlyos és 
az állóképességes feladatok. Ugyan edzőtábor-
ba elmehettem volna, de mindenféle szempont-
ból jobb nekem, ha a saját edzőmmel és itthon, 
Tiszaújvárosban készülhetek.
- A tokiói nyári olimpia egy évvel történő elha-
lasztásáról döntött a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság. Versenyszámod, amelyben Szegeden 
tavaly a felnőtt világbajnokságon szerepeltél, a 
C-1 500 méter nincs az ötkarikás programban. 
Milyen lehetőségeid vannak, hogy a két olimpi-
ai versenyszámban C-1 200 méteren, vagy C-2 
500 méteren kiharcold a tokiói szereplés jogát? 
Harcba szállsz az olimpiai részvételért?
- Úgy is történt a felkészülés, hogy a válogató-
versenyen is elindulok. Mivel sportágamban, a 
kajak-kenuban nem egyéni kvóta van, hanem 
nemzet nyeri el a részvétel jogát, így nem fel-
tétlenül az utazhat az olimpiaira, aki ezt kihar-
colta. Jelenleg úgy tűnik, hogy a válogatási el-
vek nem változtak. Van olyan versenyszám, 
amelyben nincs még kvótánk, így abban még el 
kell indulni a kvalifikációs versenyeken. Válto-
zások persze lehetnek, de ez majd később kide-
rül. Fontos azonban azt is megemlítenem, hogy 
a korosztályos versenyeket, így a brandenbur-
gi ifjúsági és U23-as világbajnokságot töröl-
ték. Szegeden lett volna ebben az évben a nem 
olimpiai versenyszámok világbajnoksága, an-
nak megrendezése még kérdéses. Legszíveseb-
ben annak hinnék, aki azt mondja, hogy júni-

usban, vagy júliusban már vége lesz a járvány-
nak, de van olyan vélemény is, hogy akkor-
ra vagy még később, októberre várható a tető-
zés és terjed még más országokban is. Ahogy 
figyelem a híreket, látom, hogy nagyon sok 
olyan ország van, ahol magas a megbetegedé-
sek száma. Nyilván nem rendeznek nemzetkö-
zi versenyeket, ha csak 20 nemzet tud megje-
lenni. Bízzunk a legjobbakban, próbálok for-
mában maradni, szinten tartani magamat, hogy 
ne essek ki a ritmusból. De közel sem tudok 
olyan edzésmunkát végezni, mintha rendesen 
tudnék edzeni.
- Mivel édesapád olasz, így más szemmel is fi-
gyeled a járványhelyzetet. Olaszországban 
többszázezer megfertőzöttről és több mint tíze-
zer halottról szólnak a hírek. A családot ez ho-
gyan érintette?
- Édesapám még a vírus Olaszországba kerülé-
se előtt elutazott Afrikába dolgozni. Így ő sze-
rencsére kimaradt ebből a borzalmas helyzet-
ből, ami ott van. Ő jobban figyelemmel kíséri 
az ottani eseményeket, a barátai miatt. Treviso-
ban élt egyébként, és azt mondja, ott nem any-
nyira rossz a helyzet, de azért ott sem könnyű, 
mint sehol sem Olaszországban. Aggódik a ba-
rátok, ismerősök miatt, folyamatosan követi a 
híradásokat, de most nem tud onnan segíteni. 
Ahogy látom, Olaszország sem volt felkészül-
ve a járvány ilyen mértékű tetőzésére. 
-A Debreceni Egyetem sportszervező szakos 
hallgatója vagy, most a felsőoktatásban is táv-

oktatásban működik a képzés. Hogyan tudjátok 
megoldani ezt a helyzetet?
- Az oktatás sem volt erre az eshetőségre fel-
készülve, vannak hibák, de amíg megkapjuk 
az anyagot, addig nincs probléma. Nekünk az 
e-learning rendszerben folyik az oktatás. Az a 
baj - megmondták a tanárok is -, hogy nem tud-
ják ezt a rendszert olyan szintű terhelés alatt 
tesztelni, mint amikor működésbe lép. Az első 
héten többször „lefagyott” a rendszer, nem en-
gedett belépni. Mára ez változott, hiszen a di-
ákok kezdeti lelkesedése is alábbhagyott, ke-

vesebben lépnek be. Az oktatók elküldik szá-
munkra a diákat, melyek segítenek a tanulás-
ban. Arról még nincs szó, hogy hogyan zajla-
nak a vizsgák, milyen jellegű lesz és meddig 
tart a vizsgaidőszak. Nekem sok „matekos” 
tárgyam van, így ez bonyolultabb. Nem tudni, 
hogy webkamerán keresztül fog zajlani a szá-
monkérés, vagy tesztjellegű lesz. Rengeteg ta-
nár pedzegeti a beadandókat, hogy egy úgy-
nevezett kis szakdolgozat szerű, 20-25 olda-
las anyagot állítsunk össze és építsük bele az 
adott tantárgyból a félév anyagát, ezt én is sze-
rencsésnek találom, mert ez legalább mindenki 
számára elkészíthető.

Brézai Zoltán

Az edzések megtartása nem könnyű feladat 
ebben az időszakban. Krucsay Józsefet, a Ti-
szaújvárosi KKSE kenus edzőjét arról kérdez-
tük, mit tudnak tenni ebben a korántsem egy-
szerű időszakban.
- Jelenleg az edzés önállóan, úgynevezett 
„távirányítással” folyik - fogalmazott a szak-
ember. - Ez azt jelenti, hogy a keze alatt 
edző 20 sportolónak korcsoportokra lebont-
va elektronikus felületeken megírja az edzés-
munkát, melyeket önállóan esetleg szülői se-
gítséggel hajtanak végre. Csoportos edzéseket 
ugyanis ebben az időszakban nem tarthatnak. 
Krucsay József úgy gondolja, hogy a felada-
tok változatássá, újszerűvé tételében segítsé-
get nyújtanak a videók is, de mindez a szemé-
lyes kontaktust nem pótolja. Bragato Gaidá-
val komolyabb feladatokat gyakorolnak, hi-
szen nem tudhatják, hogy mikor kezdődnek 
újra a versenyek. 

- Az olimpia elhalasztásával egy évet sike-
rült nyerni - emelte ki a tréner. - Bragato Gi-
ada esetében még van remény, hogy kijut az 
olimpiára, hiszen Kisbán Zsófiával a Lágy-
mányosi Spari sportolójával együtt indul-
na a kenu kettesek 500 méteres válogatóján. 
Itt azonban elengedhetetlen a közös munka 
megléte a felkészülés során. Az olimpiát il-
letően még az sem teljesen biztos, hogy az 
egyesek versenyét a 200 méteres távon meg-
rendezik-e, mert felvetődött, hogy itt is 500 
méteres legyen a versenyszám - folytatta 
gondolatait az edző. 
Krucsay József végül arról is beszélt, hogy 
ebben az időszakban a fiatalokat sem köny-
nyű motiválni. A szakember azonban bízik 
abban, hogy versenyzői szeretik a sportot, az 
edzéseket, és a mozgás hiánya a vírus lecsen-
gése után is visszahozza őket a Tisza part-
jára. 

Útban a világbajnoki 5. hely felé a szegedi síkvízi kajak-kenu világbajnokságon. 

„Bízzunk a legjobbakban, próbálok 
formában maradni, szinten tartani 
magamat, hogy ne essek ki a ritmus-
ból. De közel sem tudok olyan edzés-
munkát végezni, mintha rendesen tud-
nék edzeni.”

„Edzőmmel azt terveztük, hogy min-
denképpen harcba szállunk az olim-
piai részvételért, könnyen nem adunk 
semmit.”

„Saját lapátom és hajóm van, amíg 
tehetem nyílt vízfelületen, a Sajón, a 
Tiszán, illetve a Nyéki tavon edzek. 
Ezt csak addig tudom megtenni, amíg 
nem szigorítanak a tilalmon. Termé-
szetesen mellette helyben, az Ifjúsá-
gi park rekortánpályáját is kihaszná-
lom futásra, és gimnasztikai gyakorla-
tok elvégzésére.” 

Béke László klubelnök, Giada, és edzője Krucsay József.

Az olimpia elhalasztása reményt is jelent Giada számára. 
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Locsolóvers
Azt hitted, hogy húsvét napján szárazon maradsz?
Megöntözlek szép Virágszál, akárhogy szaladsz!
Rózsavíz van üvegemben, jaj, de illatos:
Dehogy hideg, dehogy csípős, ne félj aranyos!
Ha akarod, hát csak fussuk azt a fát körül,
mert tudom én, hogy úgy titokban
a szíved örül.
Örül, mint a friss harmatnak a nyíló rózsaszál,
Mondd csak, a sok piros tojás ugyan kire vár?
Kis kosárkád látom, éppen azzal van tele,
Jaj, de szépek! Hányat kapok? 
Enyém lesz fele?
Csilingel a harangvirág, tarka lepke száll,
piros tojást osztogat egy kedves Rózsaszál.
Szabad-e locsolni?

(Néhai ENGI JÁNOS bácsitól, 
aki 1920-ban született Tiszakeszin)

Kedves Tiszaújvárosiak!

Közeleg a húsvét, az ünnep, ami egészen más-
ként alakul, mint az eddigiek. Persze most is 
lesz a megterített asztalon sonkatál, és hímes 
tojások is várakoznak majd egy fonott kosár-
ban, csak akik körülülik az asztalt, azok lesz-
nek kevesebben. Sokan teljesen egyedül töltik 
majd ezt az ünnepet. Nem azért, mert senki-
nek nem hiányoznak, hanem furcsamód pon-
tosan azért, mert nagyon is szeretik őket hoz-
zátartozóik. Óvják, vigyázzák az idősebbeket, 
hogy semmi bajuk ne essen, de ez együtt jár 
azzal, hogy kényszerűségből ők most egyedül 
lesznek húsvétkor.  
Kedves Barátaim!
Tudom, mindnyájunknak nehéz ez a mosta-
ni helyzet. Úgy gondolom, hogy az élet egy 
próbatétel elé állított bennünket. Áldozatot 

kell hoznunk egymásért, a barátainkért, a csa-
ládunkért. Ezúttal elmarad a locsolkodás, a 
templomi szertartásokon való együttlét fele-
melő hangulata, a rokonok látogatása, a jóízű 
beszélgetés az ünnepi asztal körül. Hatalmas 
hiányérzetet élünk meg. Ám ha ezt a próba-
tételt kiálljuk, akkor a járvány elmúltával nem 
szeretteinket kell majd gyászolnunk, hanem 
annak örülhetünk, hogy helyre áll a világ rend-
je, újra együtt lehet az egész család, iskolába 
és dolgozni járhatunk, utazhatunk, találkozha-
tunk a barátainkkal, közösségi életet élhetünk. 
Arra kérem Önöket, hozzuk meg ezt az áldo-
zatot együtt! Legyen ez a mostani otthon töl-
tött húsvét a remény ünnepe!

Dr. Fülöp György 
polgármester

Méhecskehotel és legelő
Az elmúlt évtizedekben drasztikusan csök-
kent a beporzó rovarok száma. Kutatók sze-
rint ez lehet a klímaváltozás, a kemizálás nö-
vekedésének, a monokultúrás növényterm-
esztésnek a következménye. Fogyatkoznak a 
táplálékszerzési, a szaporodási helyek. 

Az Európában található növényfajok több mint 
80%-ának megtermékenyülése függ a bepor-
zó rovaroktól. Beporzáskor sokan csak a méze-
lő méhekre gondolnak (nyugati mézelő méh), 
pedig Magyarországon több mint 800 vad-
méh faj található és ezek mind részt vesznek 
a beporzásnál. A méhek beporzó tevékenysé-
ge éves szinten kb. 5 milliárd euro értéket kép-
visel az európai gazdák számára. Az Európai 
Unió a vidékfejlesztési program keretein belül 

agrár-környezetgazdálkodási (AGK) támoga-
tást biztosít méhlegelők létesítésre, fenntartá-
sára, hogy megóvja és növelje a biológiai sok-
színűséget.
Sok város parkjai és lakótelepei „zöld sivata-
got” jelentenek a beporzó rovaroknak, hiszen 
nincs szaporodási helyük és a folyamatos ka-
szálás, fűnyírás miatt csökken a nektárt terme-
lő növények száma. Több nagyváros már fel-
ismerte ezt a problémát, Párizs és Stockholm 
belvárosában a parkokban egyes helyeken nem 
kaszálnak gyakran, hogy a méhek nektárhoz 
jussanak a vadvirágokból és ezzel pénzt is spó-
rolnak. Magyarországon, ha ilyet tennénk, a la-
kosság válasza az lenne, a polgármester megint 
a parkon spórol. Magyarországon a mezőgaz-
dászok létesítenek méhlegelőket, elsősorban a 
táblák szélein, nyilvánvalóan az AGK támoga-
tásnak köszönhetően. Városokban még nincs 
példa erre.
A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. ez év tava-
szán 1 hektáron létesít méhlegelőt. A terület ki-
választása a Szederkényi összekötőút melletti 
kaszálóra esett, elég távol a kerékpárúttól, mert 
tudjuk, hogy sokan idegenkednek a méhektől. 
A talajelőkészítés után Syngenta évelő méh-
legelő magkeveréket vetünk 20 kg/ha meny-
nyiségben. Számításaink szerint a méhlegelőt 
3 évig lehet fenntartani, majd ezután újra kell 
vetni. Az évelő méhlegelő egyéves és évelő nö-
vényekből áll össze, összesen 12 fajt tartalmaz. 
A cél az, hogy tavasztól őszig folyamatosan vi-
rágozzon, biztosítsa a nektárt a beporzó rova-
rok számára. A méhlegelő „étlapját” döntően 
pillangósvirágú növények alkotják (vörös he-
re, lucerna, alexandriaihere, bíborhere, fehér-
here), tartalmaz még mézontófüvet (facélia), 
pohánkát (hajdina), takarmányrepcét. Angliá-
ban a már korábban elindított méhlegelő prog-
ram eredménye az volt, hogy a poszméhek szá-
ma meghatszorozódott, a lepkék száma 12-sze-

resére, más beporzó rovarok száma tízszeresé-
re emelkedett. 
Ha már létesítünk méhlegelőt, miért ne épít-
sünk méhecskehotelt is a magányos méhek szá-
mára. A családokban élő, köztudottan agresz-
szív telepes méhek és darazsak mellett léteznek 
ugyanis magányosan élő fajok is. Ezek a né-
hány milliméterestől a poszméh méretig előfor-
duló szelíd, nem támadó fajok partfalak, fák, a 
talaj lyukaiba falazzák utódaikat. Jelenlétük na-
gyon fontos a lakott területeken is, mivel faj- és 
méretgazdagságuk alapvető fontosságú a válto-
zatos virágméretű növényfajok beporzásában, 
amit a házi méhek egymagukban nem tudnak 
elvégezni. Szakembereink, még a téli hónapok-
ban, maradék anyagokból két méhecskehotelt 
készítettek, ehhez felhasználtunk nádat, tűzifa 
rönköket, amelyeken 2-10 milliméteres lyuka-
kat fúrtunk. A méhecskehoteleket védeni kell a 
nedvességtől és déli fekvésű, napfényes helyre 
kell kihelyezni. Lehet egyszerűbb hoteleket is 
készíteni, a kertes házban mindig találunk ma-
radékanyagokat az építéshez, de készíthetünk 

az erkélyen is, csak megfelelően kell rögzíte-
ni. A Magyar Madártani Egyesület honlapján 
nagyon sok hasznos útmutatót találunk ehhez. 
Most, hogy sokan tartózkodnak otthon, kiváló 
lehetőség, hogy a család együtt megfigyelheti a 
beporzó rovarok szorgos tevékenységét. 

Kerékgyártó István
ügyvezető

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

A remény ünnepe

Egy hektáron létesítenek méhlegelőt. 

Az elkészült méhecskehotel. 

Tavasszal még bőven van nektár. 

12. � Paletta 2020. április 9.


	TKRO_001_00_0409
	TKRO_002_00_0409
	TKRO_003_00_0409
	TKRO_004_00_0409
	TKRO_005_00_0409
	TKRO_006_00_0409
	TKRO_007_00_0409
	TKRO_008_00_0409
	TKRO_009_00_0409
	TKRO_010_00_0409
	TKRO_011_00_0409
	TKRO_012_00_0409

