
Vége a nyárnak, 
megy a kukába

/7. oldal

Érettségi
kesztyűben, 
maszkban

/3. oldal 

Napról napra
Április 16.

Április 17.

Április 18.

Április 19.

Április 20.

Április 21.

Április 22.

1652 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
8 beteg. 
729 koronavírusos beteg van kórházban. 
A kormány döntése alapján az idei érettségi vizsgák május 
4-étől, a járványhelyzetre való tekintettel szinte kizárólag 
írásbeli formában lesznek megtartva. 
Már elérhető a munkahelyvédelmi bértámogatás. 
Fokozottan ellenőrzik a rendőrök a tiszaújvárosi busz-
pályaudvart és környékét délutánonként, amikor nagy 
a forgalom. 

1763 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 14 
idős krónikus beteg. 
847 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. 
A posta megemelte az utalványok háznál történő kézbesíté-
sének összeghatárát. 
17 fővárosi és 43 vidéki kórházba szállítanak egyéni védő-
felszereléseket, összesen 53,4 tonnányit. 
Újabb kereskedelmi egységekben osztottak mosható szá-
jmaszkokat a tiszaújvárosi önkéntesek. Az ÖCSI jóvol-
tából összesen már több mint ötezren kaptak maszkot. 

1834 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 16 
krónikus beteg. 
829 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. 
Hatmillió maszk és hárommillió gumikesztyű érkezett Kí-
nából. 
50 arcvédő pajzsot kaptak a tiszaújvárosi egészség-
ügyben és szociális ellátásban dolgozók. Az adományo-
zó Zsukk László, a Color Pack Zrt. vezérigazgatója, a 
pajzsot Koncz Gergő fejlesztette ki és a Color Pack Zrt. 
gyártotta le. 

1916 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
17 beteg. 
784 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. 
Tiszaújvárosban a rendőrség megerősített szolgálatban 
ellenőrizte a kijárási korlátozásra vonatkozó szabályok 
betartását: szombaton és vasárnap több alkalommal in-
tézkedtek a garázssorokon, és a vendéglátóipari egysé-
gek környékén. 

1984 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
10 beteg. 
811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. 
Az ALTEO Nyrt. 3000 darab egyszer használatos maszk-
kal támogatja Tiszaújvárost a vírus elleni védekezésben. 

2098 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
14 beteg. 
842 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. 
Rendhagyó körülmények között, szigorú egészségügyi-biz-
tonsági szabályok mellett, de zajlik a munka a felsőoktatás-
ban, így a felvételi folyamat is folytatódik. 
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda és a Napsugár 
Bölcsőde ügyeleti rendszerben ismét fogad gyerekeket. 

2168 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
12 beteg. 
825 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. 
Tiszaújvárosban az önkormányzat segít a helyi érettsé-
gi megszervezésében, maszkkal, gumikesztyűvel és köz-
terület felügyelők biztosításával. 

Újratervezés előtt a város
Szociális és pénzügyi kérdések is terí-
tékre kerültek a prevenciós bizottság 
ülésein. Koronavírussal fertőzött beteg 
továbbra sincs Tiszaújvárosban, a kijá-
rási korlátozás szabályait pedig - egy-
két kivételtől eltekintve - a lakosság be-
tartja. 

Még a hétvége előtt áttekintették a vá-
ros rendészeti helyzetét, mivel Magyar-
ország kormánya felhatalmazást adott a 
települések polgármestereinek, hogy he-
lyi szinten további szigorító intézkedése-
ket vezessenek be a hétvégére. Dr. Fülöp 
György polgármester arról tájékoztatott 
facebook-oldalán, hogy egyeztetve Mis-
kolczi Istvánnal, Tiszaújváros rendőrka-
pitányával, abban állapodtak meg, hogy 
a rendőrök fokozottan ellenőrzik majd a 
buszpályaudvart és környékét, ahol dél-
utánonként megnövekedett a forgalom. 
A kapitány vasárnap arról számolt be, 

hogy szombat este, illetve vasárnap déle-
lőtt több alkalommal kellett intézkedniük 
a garázssorokon, illetve néhány vendég-
látóipari egység környékén, ahol nem tar-
tották be a kijárási korlátozás szabályait, 
figyelmeztetésben részesültek. 
- A polgármesteri hivatal szakembereivel 
közösen áttekintettük Tiszaújváros 2020-
as költségvetését - jelentette be a polgár-
mester - és tekintettel a kialakult helyzet-
re, megkezdtük a költségvetés áttervezé-
sét. Először megnéztük, hogy az önkor-
mányzattól milyen bevételek estek el, mi-
lyen adóbevételek nem maradnak itt, il-
letve milyen egyéb, eredetileg tervezett 
bevételeink maradnak el. Ezt megvizsgál-
va hozzuk majd meg a szükséges, kiadás-
csökkentő lépéseket. Egy fontos cél lebeg 
a szemünk előtt: nagyon fontos, hogy a 
járványügyi helyzet következtében kiala-
kult szociális krízist kezelni tudjuk, tehát 
bárki, aki bajba került, forduljon az ön-
kormányzat felé, mert képesek vagyunk 

arra, hogy átmenetileg segítsünk neki. 
A polgármester szólt arról is, hogy az ön-
kéntesek, az ÖCSI jóvoltából már közel 
ötezer mosható szájmaszkot osztottak 
szét és múlt csütörtökön mindenki, aki 
szociális étkeztetésben részesül, kapott a 
maszkból. 
A prevenciós bizottság hétfőn ismét ülé-
sezett. 
- Ismételten felmértük az igényeket a 
bölcsődében és a napközi otthonos óvo-
dában. - mondta a polgármester. -  Az in-
tézmények keddtől indokolt esetben, a 
legszigorúbb biztonsági intézkedések 
mellett, csak teljesen egészséges gyer-
mekeket fogadnak, őket minimális lét-
számú, ötfős csoportokban helyezik el. A 
szülők nem léphetnek az épületbe, a gye-
rekeknek érkezéskor váltóruhát kell fel-
venniük, a játékokat és eszközöket folya-
matosan fertőtlenítik, a Városgazda Non-
profit Kft. munkatársait pedig az óvodai 
és bölcsődei udvart is fertőtlenítették. 

Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Hatodik hete tart az a rendkívüli helyzet, amit a koronavírus-jár-
vány idézett elő városunkban is. Munkatársaimmal és a Prevenci-
ós Bizottság tagjaival az első percben elhatároztuk, és azóta is eh-
hez tartjuk magunkat, hogy minden egyes döntést felelősen, meg-
fontoltan, körültekintően hozunk meg, hiszen mindegyiknek óri-
ási súlya van. Egyetlen cél lebeg a szemünk előtt, hogy a város 
veszteségét minden tekintetben minimalizáljuk, ennek érdekében 
idejében megtegyünk minden lehetséges intézkedést. Az elmúlt 
másfél hónap azt igazolja, hogy jó úton járunk, hiszen a mai napig 
sincs koronavírus-fertőzött Tiszaújváros lakói között, és nincse-
nek olyan problémáink sem, amelyekkel más településeken már 
küzdenek. Természetesen ez nem csak a mi érdemünk, hanem va-
lamennyi tiszaújvárosi ember közös sikere. Nagyon hálás vagyok 
mindenkinek a felelősségteljes hozzáállásért, köszönetet mondok 
a munkatársaimnak és hétköznapi hőseinknek, akik kemény mun-
kával, önmagukat nem kímélve dolgoznak értünk, városunkért. 
Minden eszközt biztosítunk nekik, hogy a lehető legkisebb mér-
tékben kelljen kockáztatniuk egészségüket, netán életüket, de a 
veszélyt lehetetlen nullára csökkenteni ebben a helyzetben.
Bevallom, polgármesterként meglehetősen nehéz számomra, 
hogy ha végigmegyek a városon, kihalt utcákat, maszkot vise-

lő embereket látok. Szürreális képek ezek, amelyekről azt hi-
hettük, csak egy filmben fordulhatnak elő. Mindannyiunkban 
van félelem a jövőtől, hisz nem tudhatjuk, mikor lesz ennek a 
helyzetnek vége, mi lesz velünk, a szeretteinkkel, sok ember 
egzisztenciájával, mi lesz a várossal, az országgal, Európával. 
Ha visszatér az életünk a normális kerékvágásba, mikor fog ez 
megtörténni, és valóban visszakapjuk-e a megszokott életün-
ket. Mindezt a bizonytalanságot pedig egy élettelen organiz-
mus okozza.
Az elmúlt hetekben sok új szó került az aktív szókincsünkbe. 
Pandémia, karantén, könyökköszönés, társadalmi távolságtar-
tás… Nem gondoltuk volna, hogy a napóleoni háborúk korából 
újra aktuálissá válik a triázsolás kifejezés, amikor a felcsernek 
a sérülések súlyossága alapján el kellett döntenie, kinek érde-
mes még segíteni, és kinek nem. 
Pszichológusok szerint lelkileg megterhelőbb egy percet kivár-
ni, ha nem nullától hatvanig, hanem hatvantól visszafelé szá-
molunk. Most hasonló helyzetben érezhetjük magunkat mi is. 
A visszaszámlálás elindult, és mi várjuk, hogy leteljen a kriti-
kus idő. Addig is kitartást, hitet, erőt kívánok mindannyiunknak!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Dr. Fülöp György polgármester
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„Amikor Isten látta,
Hogy az út túl hosszú;

A domb meredek,
A légzés túl nehéz lett;

Átölelt és mondta: gyere haza.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
GODÁNY JÁNOS

életének 68. évében elhunyt.
A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel szűk csa-

ládi körben kísérjük utolsó útjára a sajószögedi 
Városi Temetőben.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot április 26-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd április 27-től (hétfőtől) 
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688) a látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.   Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-16  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus 

A nyilvános szentmisék és minden nyilvános liturgia 
szüneteltetéséről

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

S Z Ü N E T E L!
A közmédia által kínált közvetítések mellett használjuk ki a 
Szent István Rádió és Televízió által sugárzott és online elérhe-
tő tartalmakat, kapcsolódjunk be a szentmise, a déli Úrangyala 
és az esti rózsafűzér imádság közvetítésekbe. Külön felhívjuk a 
figyelmet, hogy a rádió programjai interneten is elérhetőek, akár 
okostelefonon is.
A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával, 
egyszerű és rövid formában a sírnál történik. Tisztelettel kérem, 
hogy az esetleges altemplomi temetés esetében a hozzátartozók 
előzetesen a plébániával egyeztessenek.    
A plébánia iroda nyitvatartása is szünetel, és kérem minden ha-
laszthatatlan esetben a 06-49-540-102 telefonszámon előzete-
sen egyeztessünk.
Református
A Tiszaújvárosi és Tiszaszederkényi Református Gyülekezet tá-
jékoztatása
A kormányzati intézkedésekkel összhangban, a Magyarorszá-
gi Református Egyház Zsinati Elnöksége kérésének megfelelő-
en, annak visszavonásáig a gyülekezeteinkben is szüneteltetünk 
minden egyházi alkalmat. Kereszteléssel, esküvővel kapcsolat-
ban csak e-mailes és telefonos egyeztetésre van lehetőség szán-
dék bejelentésére, alkalmakat nem tartunk.
Temetés bejelentése szintén telefonon, és a továbbiakról akkor 
adunk tájékoztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com
Mobil: +36304861847
Görögkatolikus
„Krisztus feltámadása azt a bizonyosságot adja az embernek, 
hogy személye nem pusztán maszk, illúzió, ő maga nem tragi-
kus figura, hanem hiteles személy, nem mitikus vagy nosztal-
gikus, hanem igazi történelmi valóság. Jézus Krisztusnak nem 
azért Megváltó, Üdvözítő a címe, mert szép tanítást hozott a vi-
lágnak, hanem mert megvalósítja a történelemben a személy 
igazi valóságát. Ő maga a személy létének alapja. Benne az em-
ber létezése fölszabadul a halál uralma alól.”
Szombaton 17:30 vecsernye. Vasárnap 10:00 reggeli istentiszte-
let, 11:00 Szent Liturgia (a szertartások nem nyilvánosak, ha va-
laki mégis szeretne eljönni, jelezze a parókusnak).
A Görögkatolikus Médiaközpont több helyszínről, de leginkább 
Máriapócsról közvetít szertartásokat. A Miskolci Egyházme-
gye honlapjának nyitó oldalán található linkre kattintva elérhe-
tők a székesegyházban végzett szertartások (7:30 utrenye, 10:00 
Szent Liturgia, 19:00 vecsernye).

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

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

hogy a 06-80/200-839-es zöld szám 

határozatlan ideig szünetel. 

Parkolóátépítés 
a fürdőnél

Ha kell, fűtenek

Megújul a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő gyógyászati 
részlege előtti parkoló egy része. Kialakítást tavaly októberben 
kezdte el a TiszaSzolg 2004 Kft., a beruházás befejezésének ha-
tárideje április 30-a. A beruházás mintegy nettó 20 millió forint-
ba kerül. A tervek között szerepel a terület teljes rekonstrukció-
ja is, hogy a jövőben minél rendezettebb környezet várja a ter-
málfürdőbe érkezőket.  
- A gyógyfürdő bejárata előtti területet, illetve a régi zúzott kö-
ves parkolót újítjuk most fel - nyilatkozta lapunknak Nagy Gá-
bor,  a TiszaSzolg 2004 Kft. műszaki- és szolgáltatás vezetője. 
- Jelenleg 41férőhelyes térkő burkolattal ellátott parkolót alakí-
tunk ki, amiből 5 hely a mozgáskorlátozottaknak lesz fenntart-
va. Ezen kívül a területen a közvilágítási oszlopokat is kicserél-
jük.

ema   

Bár a nappalok egyre melegebbek, nem ritkák még az éjszakai, 
hajnali erős lehűlések sem, ezért a társasházakban a radiátorok 
még biztosan melegek maradhatnak a következő napokban. A fő 
szabály szerint amennyiben három egymást követő napon az át-
laghőmérséklet nem éri el a 12 fokot, vagy akár egy napra is a 
10 fokot, nem áll le a távhőszolgáltatás. A társasházak azonban 
kérhetik a szolgáltatás leállítását. A TiszaSzolg 2004 Kft.-nek 
egyébként május 15-éig kell rendelkezésre állnia, azaz, ha szük-
séges, fűtenie. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal 

(49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

Szag
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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Érettségi kesztyűben, maszkban, írásban
Napról napra változnak az érettségi körüli 
döntések. A múlt héten jelentették be, hogy 
május 4-én kezdődnek az érettségik, a szóbe-
li elmarad, csak írásban tudnak számot adni 
a diákok tudásukról. Majd a következő hír-
ben szakértők a vírus tetőzésének időpont-
ját, május harmadikára, azaz a vizsgák előt-
ti napra tették. Így érdemes újra átgondol-
ni a megmérettetés időpontját. A döntésho-
zók azt ígérték, ezt meg is teszik. Ha a jár-
ványhelyzet úgy alakul eltolják az érettségi 
időpontját. Tehát marad az idegőrlő bizony-
talanság. 

Tóth Attila is idén érettségizik, és tovább is sze-
retne tanulni, de jelenleg elég bizonytalannak 
érzi a helyzetét.
- Én személy szerint nem örülök, hogy nem 
lesz szóbeli érettségi - mondta  Attila, aki a he-
lyi gimnázium végzőse. - Nekem sokkal jobban 
mennek a szóbeli feleletek, mint az írásbeli. Er-
re is készültem. Természetesen mindent bele-
adok az írásbelibe, de arra számítottam, hogy 
ha mégsem sikerülne úgy, ahogy szeretném, 
akkor ott a szóbeli. Így a továbbtanulásom-
mal sem tudom, hogy mi lesz, sikerül-e elér-
nem a bekerülési ponthatárt. Néhány napja fél-
retettem a kidolgozott szóbeli tételeket és tel-
jes vállszélességgel az írásbelire koncentrálok, 
hogy minél jobban sikerüljön.

Szakszervezeti javaslatok

A mostani álláspont szerint május 4-én elindul 
az érettségi, egészségügyi intézkedéseket be-
vezetve, a járványhelyzethez alkalmazkodva. 
Ezt kormányrendelet mondja ki. A Pedagógu-
sok Szakszervezete is amellett áll, hogy meg-
felelő biztonsági intézkedések mellett meg kell 
tartani a vizsgákat.  
- Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne törjön meg 
a gyerekek életútja a koronavírus-járvány mi-
att - tudtuk meg Szabó Zsuzsannától, a Pedagó-
gusok Szakszervezetének elnökétől. - Ugyan-
akkor fontos elmondani, hogy csak és kizárólag 
olyan körülmények között lehet érettségit szer-
vezni, ha a kormány és az oktatáspolitika teljes 
biztonságot tud garantálni.
- A Pedagógus Szakszervezet szerint melyek 
lennének azok az intézkedések, melyek meg-

felelő biztonságot nyújtanak ebben a koronaví-
rusos helyzetben a diákoknak és a tanároknak?
- Szakszervezetünk az érettségi időpontjának 
átgondolását kéri Maruzsa Zoltán oktatásért 
felelős államtitkártól. Mivel egy nap eltérés-
sel a járvány tetőzésével egybeesne az érettsé-
gi megkezdése, ezért azt javasoltuk, hogy több 
lehetséges időpontot határozzanak meg a dön-
téshozók, majd amikor túl vagyunk a járvány 
csúcspontján, akkor az előzőleg meghatáro-
zott időpontokból jelöljenek ki egyet, amihez 
a tanárok, a diákok és szülők is tudnak alkal-
mazkodni. Hiszen ez a bizonytalanság, ami je-
len esetben meghatározza az érettségit, bizony 
nagyon nehéz helyzetbe sodorja a gyerekeket, 
ami azt fogja eredményezni, hogy nem tudják 
majd a legjobb formájukat hozni, pont akkor, 
amikor arra a legnagyobb szükség lenne. Ter-
mészetesen, ha tolódna az érettségi, ahhoz a 
felsőoktatásnak is alkalmazkodni kellene. Mi-
vel azok a tanulók, akik most májusban vala-
miért nem tesznek érettségi vizsgát, de ősszel 
eredményesen helytállnak, akkor ne kelljen ki-
hagyniuk egy évet, hanem keresztfélévben, 
februártól megkezdhessék a tanulmányaikat a 
felsőoktatásban. Ehhez azonban az kell, hogy 
minden felsőoktatási intézmény minden sza-
kán indítson keresztféléves képzést. Valamint 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok a gyere-
kek, akik az 50 órás közösségi szolgálatot bár-
milyen ok miatt nem tudták teljesíteni, semmi-
lyen hátrányban ne szenvedjenek.
- Hogyan védenék a pedagógusokat?
- Felhívtuk a pedagógusok figyelmét, hogy ab-
ban az esetben, ha egészségi állapotuk nem te-
szi lehetővé, esetleg karanténban vannak, a csa-
ládjukban koronavírussal fertőzött van és úgy 

érzik, hogy veszélyeztetnék a vizsgán résztve-
vők egészségét, abban az esetben megtagad-
hatják a munkát.  Ezt a Munka Törvénykönyve 
lehetővé is teszi. Illetve a veszélyeztetett korú 
kollégák is kérhetik, hogy ne kelljen részt ven-
niük az érettségi folyamatában. Azonban több 
iskolából is azt a visszajelzést kaptuk, hogy az 
idősödő kollégák ott szeretnének lenni a gyere-
kek mellett ebben a fontos megmérettetésben, 
hiszen négy év kemény munkájuk van benne és 
nem szeretnék magukra hagyni tanítványaikat 
ennél a fontos állomásnál.

Így vizsgázhatnak

A Mezőkövesdi Tankerület is a biztonságot 
tartja a legfontosabb dolognak a kialakult hely-
zetben a tankerület összes középiskolájában, 

így a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium 
Szakgimnázium és Kollégiumban is.          
- Biztosítani kell az érettségizők és a pedagógu-
sok biztonságát, és ez ügyben már egyeztettem 
is Dr. Fülöp György, polgármesterrel - nyilat-
kozta lapunknak Gál János a Mezőkövesdi Tan-
kerület igazgatója. -  Természetesen ennek sem-
mi akadálya, mind az önkormányzat, mind az 
érintett intézmény mindent megtesz annak érde-
kében, hogy biztonságban legyenek a vizsgákon 
résztvevők. Ez azt jelenti, hogy az érettségik 9 
órakor kezdődnek. Az épületbe belépéskor köte-
lező lesz a kézfertőtlenítés. A tanulók és a peda-
gógusok is kapnak gumikesztyűt, maszkot, vala-
mint a tantermek előtt és a mosdókban is kihe-
lyeznek kézfertőtlenítőket. A szabály szerint egy 
tanteremben maximum 10 vizsgázó tartózkod-
hat. Ez a helyi gimnázium esetében megvalósít-
ható, miszerint egy terembe 9-en lesznek, meg-
tartva az előírt kétméteres távolságot.  Az érett-
ségit követően pedig a polgárőrök segítenek ab-
ban, hogy megakadályozzuk a fiatalok tömeges 
csoportosulását az utcán. Arra kérünk minden-
kit, hogy a vizsga után menjenek haza és telefo-
non vagy online csatornákon cseréljenek tapasz-
talatot az érettségi feladatokkal kapcsolatban.
- Azoknak a diákoknak, akik messzebbről ér-
keznek van lehetőségük kollégiumi elhelyezést 
igényelni?
- Természetesen róluk is gondoskodunk. Aki 
nem tudja megoldani az aznap reggeli beuta-
zást, annak tudunk helyet biztosítani a kollégi-
umban étkezés nélkül. Illetve, ha másképpen 
nem sikerül, akkor a gyermek beszállítását is 
meg tudjuk oldani, azonban azt gondolom ilyen 
eset nem, vagy csak elenyésző számban lesz.
- Kik tehetnek érettségi vizsgát?
- Bárki, aki arra jelentkezett. Azt le kell szö-
gezni, hogy az érettségi nem kötelező. Aki úgy 
gondolja, hogy a mostani helyzetben nem si-
került kellőképpen felkészülnie, dönthet úgy, 
hogy az őszi időszakban teszi le az érettségit. 
Amennyiben most nem jelenik meg a vizsgán, 
el kell tekinteni a javító- vagy pótló vizsgától, 
nem lesz semmilyen negatív következmény. 
Mindössze annyi történik, hogy a vizsgajelent-
kezését törölni kell. 
- Népszerűek az úgynevezett előrehozott érett-
ségik. Az alsóbb évesek gyakran élnek ezzel a 
lehetőséggel, hogy megkönnyítsék saját dolgu-
kat az utolsó évben. 
- Sajnos ebben a tavaszi vizsgaidőszakban er-

re nem lesz lehetőség. Ők az őszi időszak-
ban tehetnek majd vizsgát. Ugyanez vonatko-
zik azokra a tanulókra is, akik szintemelő vizs-
gát szeretnének tenni. Ebben azonban kivételt 
képeznek azok, akik, most végeznek, és azért 
tesznek szintemelő vizsgát, mert a felsőoktatá-
si felvételihez szükség van rá.    
- Kik szóbelizhetnek?
- A szóbeli vagy gyakorlati vizsgák azoknál 
a tantárgyaknál lehetségesek, ahol egyébként 
sincs írásbeli, mint például a hittan, rajz és vi-
zuális kultúra, de ide tartozik a testnevelés is. 
- Mit kell tudni az értékelésről? Van változás 
ezen a téren?
- A rendkívüli szabályozás alapján tett sikeres 
érettségi vizsga teljes értékű érettségi vizsgá-
nak minősül.

ema

„Ez a bizonytalanság, ami jelen eset-
ben meghatározza az érettségit, bi-
zony nagyon nehéz helyzetbe sodor-
ja a gyerekeket, ami azt fogja eredmé-
nyezni, hogy nem tudják majd a leg-
jobb formájukat hozni, pont akkor, 
amikor arra a legnagyobb szükség len-
ne.”

Szabó Zsuzsanna

„Az épületbe belépéskor kötelező lesz 
a kézfertőtlenítés. A tanulók és a pe-
dagógusok is kapnak gumikesztyűt, 
maszkot, valamint a tantermek előtt és 
a mosdókban is kihelyeznek kézfertőt-
lenítőket.”

Gál János

Idén is lesz lehetőség testnevelésből érett-
ségizni. 

Egy teremben maximum 10-en, másfél méter távolságra vizsgázhatnak. 

Tóth Attila inkább szóbelizni szeretett vol-
na. 
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Hétfőn délelőtt ülésezett a koordinációs bizottság, a MOL 
és a thyssenkrupp képviselőinek részvételével. Az egyezte-
tő megbeszélésen elhangzottakról Pap Zsolt alpolgármester 
tájékoztatta lapunkat. 

- A beruházás és a mobil lakópark területén nem volt és most 
sincs koronavírussal fertőzött beteg, ilyen panaszokkal a mun-
kavállalók nem keresték meg háziorvosaikat. Továbbra sem ér-
kezett újabb munkavállaló az építési területre és a lakóparkba, a 
beruházás tovább folytatódik, az építési folyamatok pedig lép-
csőzetesen épülnek egymásra. Ezért szükség van olyan szak-
emberekre, akik megfelelő képesítéssel és szaktudással rendel-
keznek. Így az elkövetkezendő időszakban - külön állami enge-

déllyel - érkeznek majd munkavállalók az építési területre. Az 
érkezőket koronavírus-tesztnek vetik majd alá, és csak a nega-
tív eredménnyel rendelkezők kezdhetik meg a munkát. Az ér-
kező munkavállalók nem mindegyike Tiszaújvárosban fog lak-
ni, és nem egyszerre érkeznek. Mind a MOL, mind a thyssenk-
rupp vezetése szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását és vég-
rehajtását. Megtörtént a szerződéskötés egy kereskedelmi szol-
gáltatóval, amely a camp területén biztosítja a dolgozók min-
dennapi szükségleteinek ellátását (alapvető élelmiszerek, tisz-
tálkodási eszközök). Tiszaújváros rendőrkapitányától pedig azt 
a tájékoztatást kaptam, hogy a mobil lakóparkra vonatkozó be-
jelentéseket rendkívüli figyelemmel kísérik, a területet folya-
matosan ellenőrzik - foglalta össze az aktualitásokat az alpol-
gármester. 

Újra érkeznek külföldi munkavállalók



Fokozott figyelemmel és fegyelemmel 
A koronavírus-járvány már mintegy húsz 
idős otthonban ütötte fel a fejét az ország-
ban, köztük megyénkben is, Borsodnádas-
don. Ha pedig bekerült egy-egy ilyen intéz-
ménybe, ott gyorsan terjed, s az idős, beteg 
emberek számára különösen veszélyes. 

Komoly nyomás alatt vannak most az idős ott-
honok lakói és dolgozói is. A magas kocká-
zatnak kitett idősek védelmében Müller Cecí-
lia országos tiszti főorvos országos ellenőrzést 
rendelt el. Ezek az ellenőrzések, azon túl, hogy 
feltárják a hiányosságokat, lehetőséget biztosí-
tanak egyfajta konzultációra is - fogalmazott az 
országos tiszti főorvos az operatív törzs április 
15-ei sajtótájékoztatóján, majd hozzátette: 
- 1035 ilyen egységet, szociális intézményt tar-
tunk nyilván az országban, ezek létszáma rend-
kívül eltérő a tíz-húsz férőhelyes intézmények-
től kezdve a több száz férőhelyet biztosítóig. 
Azokkal kezdjük, amelyek a legnagyobbak, 
hiszen nagy valószínűséggel ott a legnagyobb 
kockázat, hiszen sok idős ember van együtt. 
Tiszaújvárosban két idős otthon is működik, az 
önkormányzati fenntartású Ezüsthíd Gondozó-
ház és Idősek Otthona, valamint a református 
egyház által működtetett Nikodémus Idősek 
Otthona. Előbbit már ellenőrizték a népegész-
ségügyi szakemberek. Nem tártak fel hiányos-
ságot, a részletekről a határozat kézhezvéte-
lét követően tájékoztatja majd lapunkat Poro-

patich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszolgálta-
tó Központ vezetője. Addig is beszámolt az in-
tézmény megváltozott mindennapjairól. Márci-
us 9-től látogatási tilalmat, később teljes zárla-
tot rendeltek el. Jelenleg 40-en élnek a gondo-
zóházban és 19-en az idősek otthonában. 
- A koronavírus nagy kihívás elé állította az 
intézményt is, de a szolgáltatást igénybeve-
vőket is - mondta Poropatich Péter -  Nagyon 
sok olyan rendelkezést is hoztunk, melyek-
ről úgy gondoltuk, hogy óvja az intézmény-
ben lakók egészségét. Nagyon sok segítséget 
kaptunk polgármester úrtól, Pap Zsolt alpol-
gármester úrtól, illetve az egész várostól is, hi-
szen a rendelőintézet ellátott minket olyan esz-
közökkel, melyeket mi nem használtunk, mert 
eddig nem volt rá szükségünk. A Brassai kö-
zépiskola műanyag maszkokat gyártott az in-
tézmény számára, melyeket a későbbiek során 
az idősek ellátása során föl tudunk használni. 
Jelenleg Az ellátottak egészségének megőrzé-
se érdekében védőmaszkokat, munkaruhákat, 
védőeszközöket vásároltunk, több fertőtlenítő 
adagolót szereltünk fel az intézményben, hogy 
mindenki közvetlenül tudja fertőtleníteni a ke-
zét, a dolgozók is, és a gondozottak is. Két izo-
lációs szobát alakítottunk ki, aminek az a cél-
ja, hogy ha ne adj’ isten valaki megbetegszik, 
azt el tudjuk izolálni, el tudjuk látni úgy, hogy 
a többi lakóval ne érintkezzen. Ide külön fel-
szerelést raktunk be, oxigénpalackot is bizto-
sított számunkra a városi rendelőintézet. Tehát 

biztosítottuk azokat a jogszabályi előírások ál-
tal előírt feltételeket, amelyek szükségesek ah-
hoz, hogy a koronavírussal fertőzött beteget 
is el tudjunk látni, vagy esetleg a koronavírus 
gyanújában lévőket is el tudjuk látni, el tudjunk 
izolálni. Már kezdettől fogva igyekeztünk úgy 
alakítani az intézmény életét, hogy minél keve-
sebbet találkozzanak egymással az ellátottak. 
Ez sajnos sok mindenkit megterhelt, ezért két 
szociális munkásunk folyamatosan azon dolgo-
zik, hogy oldja azt a feszültséget, ami a bezárt-
ságból adódik, és segítse átvészelni az idősek 
számára ezt a nehéz időszakot. A Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központ új melegen tar-
tó tálcákat is vásárolt. Eddig úgy étkeztettük az 
időseket, hogy több csoportban, minél jobban 
szétültettük őket az ebédlőben, hogy a másfél 
méteres távolság mindenki között meglegyen. 
Az új tálcák rendszerbeállításával meg tudjuk 
oldani, hogy minden lakó a szobájában étkez-
zen. Ebből a szempontból is kedvezőbb hely-
zetet tudtunk biztosítani az ellátottak számára - 
mondta Poropatich Péter. 
A református egyház fenntartásában lévő Niko-
démus Idősek Otthonában jelenleg 47-en élnek. 
Az elmúlt héten Dr. Fülöp György polgármes-
ter bejelentette, egymillió forinttal támogatják 
az otthont a járvány elleni védekezésben.
- Köszönöm az önkormányzat támogatását, 
ami különösen jól jön a bajban. Kétszer ad, 
aki gyorsan ad - fogalmazott Dr. Varga Ist-
ván fenntartó lelkipásztor, aki szólt arról is, 
hogy milyen intézkedéseket vezettek be a ki-

alakult helyzetben. - Ez a szomorú és sajnála-
tos helyzet mindent megváltoztatott a hétköz-
napi életünkben - mondta Dr. Varga István. - 
Teljes karantént rendeltünk el az otthonban. 
Ez azt jelenti, hogy látogatási tilalom van, se 
ki, se be nem jöhetnek lakók illetve látogatók. 
A lakók megértik, hogy mindez az ő érdekü-
ket szolgálja, hogy ne menjenek ki, maradja-
nak a szobájukban. Egymás között, mint egy 
családban, természetesen érintkezhetnek. Hi-
szen egymást úgy nem fertőzhetik, ha kívülről 
nem jön be vírus, és ezért a dolgozóinkat is fo-
kozatosan szűrjük. Minden alkalommal, ami-
kor valaki bemegy az otthonba - csak munka-
végzés céljából - fertőtlenítésen megy keresz-
tül, az  utcai ruhát le kell vetni és csak intéze-
ti ruhában dolgozhat. Különböző védőfelsze-
reléseket biztosítunk a dolgozóknak. Ilyen a 
maszk, a gumikesztyű, lábzsák. Ezek bizony 
tetemes összeget rúgnak, a bajnak is vannak 
vámszedői, és amik idáig elérhető áron vol-
tak védőeszközök, azok most kétszeres-há-
romszoros árakon érhetők el. Egyelőre biz-
tonságban vagyunk. Úgy gondolom, ha Isten 
segít bennünket, nagyobb baj nélkül át tud-
juk vészelni ezeket a napokat. Ehhez az kell, 
hogy mindenki fegyelmezett legyen, nem csak 
az otthon lakói, de a hozzátartozók is. A lé-
nyeg az, hogy mi itthon maradunk, és minden-
ki mást is kérek, hogy ahhoz, hogy ez elmúl-
jon nagyobb vész nélkül, maradjunk otthon. 

Fodor Petra

Már negyedik hete kuksol karanténban a város. 
Kihaltak az utcák, mintha mindenki pihenne. 
Ablakomból kinézve csak egy-egy kutyust lá-
tok sétáltatni a gazdiját… Komolyan vesszük 
a központi- és a városvezetési intézkedéseket, 
rendeleteket. Harcolunk egy láthatatlan ellen-
ség ellen, és hála Istennek, ahogy tapasztalom, 
komolyan vesszük. Az életünk függ tőle.
Kis városunk mindig békés, csendes. Ebben a 
helyzetben még inkább kötelességünk betartani 
a szabályokat saját egészségünk és a közösség 
érdekében, akár egy nagy családban. Hogy bol-
dogan élhessünk egymás mellett.  Kint 2-3 mé-
terre, bent úgy, mint máskor.
 Köszönet és tisztelet a Krónika és a Tisza TV 

felhívásainak, polgármesterünk biztató sora-
inak és a segítőknek! Jó látni az ebédet hozó 
autók mellett serénykedő önkénteseket, akik az 
idős lakóknak visznek ételeket. Fiatalok siet-
nek ételhordóval, bizonyára ők is ebben segíte-
nek. Szinte mindenkin maszk és védőkesztyű, 
betartva a sorban állási távolságokat és a vásár-
lási időpontokat.
Köszönet az eladóknak! Egészségük kockázta-
tása ellenére kedvesen, türelemmel szolgálnak 
ki minket. Olyannyira odafigyelnek az idősek 
délelőtti vásárlási időpontjára, hogy engem há-
rom üzletben is megkérdeztek a bejáratnál, va-
gyok-e 65 éves… Isten áldja meg őket, de jó 
napom lett tőle!

Köszönet az orvosoknak, mentősöknek, tűz-
oltóknak, akik védik egészségünket, bizton-
ságunkat ebben a számukra is veszélyeztetett 
helyzetben. Rendőröknek, polgárőröknek, akik 
segítik a rend fenntartását. Tanároknak, akik 
otthonról tanítanak! Mindnyájuknak köszönet 
és hála!
Mekkora ajándék, nyugalom, hogy míg a vi-
lágban, sőt fővárosunkban is tetőzik a járvány, 
városunkban még egy beteg sincs! Próbáljuk 
programozottan tölteni a bezártságot. Akik-
nek kertjük van, ott őszre biztosan paradicso-
mi állapotok születnek a dolgos családapa ke-
zei által. Az édesanyák, feleségek a lakást fé-
nyesíthetik,  és jobbnál jobb ételkülönlegessé-
gekkel ajándékozzák meg szeretteiket. Az er-
kély is levegőzési, napozási hely, ahol palán-

tákat, virágokat is ültethetünk, minikertet va-
rázsolva rá. Van egy szép tavunk, melyet kö-
rüljárhatunk, napozhatunk, levegőzhetünk a 
partján, vagy a kiserdő sétányán is mozogha-
tunk. Mennyi olvasatlan regény vár a könyves-
polcokon, filmek, közös családi játékok, kinek 
mi ad szórakozást, elfoglaltságot. Ez egy kény-
szerhelyzet, amit uralnunk kell, ha lehet türe-
lemmel és egészségesen. Egyszer, ha vége lesz, 
akár azt is tapasztaljuk majd magunkon, hogy 
valamelyest közelebb hozott egymáshoz a jár-
vány, amit egyféle nyereségként könyvelhe-
tünk majd el.
 De addig is vigyázzunk magunkra, egymásra, 
tartsuk be a szabályokat, hogy a vírus minden 
fronton vereséget szenvedjen! 

Gál T Olgi

Koronás gondolatok

Az Ezüsthíd Gondozóházat és Idősek Otthonát már ellenőrizték: mindent rendben találtak. 

Kijárási tilalom van a Nikodémus Idősek Otthonában. 
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„Két szociális munkásunk folyamato-
san azon dolgozik, hogy oldja azt a fe-
szültséget, ami a bezártságból adódik, 
és segítse átvészelni az idősek számára 
ezt a nehéz időszakot.”

Poropatich Péter

„Úgy gondolom, ha Isten segít bennün-
ket, nagyobb baj nélkül át tudjuk vé-
szelni ezeket a napokat. Ehhez az kell, 
hogy mindenki fegyelmezett legyen.”

Dr. Varga István



Autósiskolák parkolópályán 

Rendkívüli véradások, segítség a szűrésben 

Leállt a vizsgáztatás, nincs oktatás, kény-
szerszünetet tartanak az autósiskolák. A 
koronavírus-járvány megelőző intézkedé-
seként március 19-én bezártak az iskolák, 
vizsgaközpontok. Hogy mi várható, arról 
Kőrössy Brigittával, a Kőrössy Autósisko-
la gépjárművezetők-oktatójával beszélget-
tünk. 

- Zárva van az iskola, teljes a leállás?
- Nincs vezetés-oktatás, nincs vizsgáztatás, 
csak KRESZ-oktatáson lehet részt venni, ezt is 
csak online képzésben. Nem tudjuk, hogy mi-
kor lesz lehetőségünk arra, hogy oktassunk és 
vizsgáztassunk, így nincs értelme annak, hogy 
a tanulók az autóban üljenek. Egyébként sem 
lehetne, hiszen a másfél méteres távolságot 
meg kell tartani. 
- Mi lesz azokkal, akik már beiratkoztak, el-
kezdték a tanfolyamot?
- Akik még a KRESZ-nél tartanak, ők tanulhat-
nak, van gyakorlási lehetőségük. Hat hónapot 
kaptak, tehát dupla annyi idejük van a tanulás-
ra, gyakorlásra, mint normál esetben. Akik már a 
forgalomban vezetnek, sajnos ők rosszabb hely-
zetben vannak, hiszen nem tudnak gyakorolni. A 
legrosszabb azoknak, akik már pont a vizsga előtt 
álltak. Bízunk benne, hogy minél hamarabb visz-
szaáll a rendszer és nem fognak sokat felejteni. 

- Elveszhetnek-e a vizsgaeredmények?
- A KRESZ-vizsga két évig érvényes, akiknek 
esetleg most járna le, nekik meg lesz hosszab-
bítva az érvényessége annyival, ameddig a ve-
szélyhelyzet tart. Nekünk sem jó ez a helyzet, 
egyre feszültebbek vagyunk, amiért nem tu-
dunk oktatni. Aggasztó, hogy sok idő telik el 
tanulás nélkül, sokat fognak felejteni a tanulók. 
- Mi a helyzet a motoros-oktatással? 
- A motoros képzésre lenne éppen lehetőség, 
de ha elkezdődne az oktatás, nem igazán lehet 
tudni, hogy a tanulónak mikor lenne lehetősége 
vizsgázni. Például egy nagymotoros képzésnél 
9 óra a rutin, ezt gyorsan le lehet tudni a rutin-
pályán. De lehet, hogy a rutinvizsga csak szep-
temberben lesz, így sok idő telik el, ami a tanu-
lónak sem jó. 
A jogosítvány megszerzéséhez elsősegély-
nyújtásból is vizsgázniuk kell a diákoknak. A 
vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt szervezi. 
Szervezte. 
- A Magyar Vöröskereszt országosan felfüg-
gesztette a közúti járművezető jelöltek első-
segélynyújtási vizsgáztatását - mondta Laták 
Kamilla, a Magyar Vöröskereszt megyei koor-
dinátora. - A vizsgákat online nem lehet meg-
valósítani, hiszen a vizsga során van egy ellá-
tó és egy ellátott személy, köztük pedig közeli a 
kontaktus, illetve az ellátott személyt helyette-
sítő eszköz és az ellátó között is. Alapesetben a 

vizsgán hat fő van jelen, ez most egy kicsit sok 
egy helyen, a megfelelő távolságot sem tudjuk 
tartani, így egyelőre elálltunk a vizsgák szerve-
zésétől. Született egy eljárási javaslat: akik már 
jelentkeztek a márciusi vizsgára, előnyt élvez-
nek majd akkor, amikor tudunk vizsgáztatni és 
egy várólista is készül, amire a jelentkezés sor-
rendjében regisztráljuk a tanulókat. Reméljük, 
hogy minél hamarabb el tudunk kezdeni vizs-

gáztatni és gördülékenyen zajlik majd. Havon-
ta egyébként egyszer rendezünk vizsgát, min-
den hónap harmadik keddjén, itt Tiszaújváros-
ban. Van, amikor 50-70 fő is jelentkezik a vizs-
gára, nyáron több a fiatal, a diák, ilyenkor na-
gyobb a létszám is. Összességében éves szin-
ten mintegy 400-an teszik le itt az elsősegély-
nyújtó vizsgát. 

Fodor Petra

A kijárási korlátozás alatt is szervez véra-
dásokat a Magyar Vöröskereszt, igaz, kicsit 
másként. Adományoznak a rászorulóknak 
is, amikor és amit csak tudnak, igaz, ezt sem 
a hagyományos módon. És egy új feladat, a 
legnagyobb falat: segítik a rendőrök és men-
tősök munkáját Tornyosnémetinél, a hatá-
rátkelőnél. Az aktualitásokról Laták Kamil-
lával, a Magyar Vöröskereszt megyei koor-
dinátorával beszélgettünk. 

- A koronavírus-járvány miatti intézkedések 
igencsak megváltoztatták a gazdaság működé-
sét, helyzetét. Sokan kerültek nehéz helyzetbe, 
több-e most a segélykérő?
- A megyében nagyon eltérő, hogy mennyien 
fordulnak hozzánk. Tiszaújvárosi lakcímmel 
viszonylag kevés segélykérelem érkezik, a kör-
nyező településekről viszont folyamatosan ke-
resnek meg bennünket, itt az előtérben (Tisza-
újváros, Tisza út 2. - a szerk.) is el van helyez-
ve egy kis láda, egy füzet - itt is lehet felénk 

jelzéssel élni. Megpróbálunk minden segélyké-
relemre reagálni valamilyen adománnyal, re-
ményeink szerint mindenkivel tudunk majd ér-
demben foglalkozni. 
- Mögöttünk csokik és csoki nyuszik sorakoz-
nak. Kik kapják meg ezeket a csomagokat?
- Ezt a kis adomány a tiszaújvárosi nehéz sor-
sú gyerekek fogják megkapni, főként olyanok, 
akik egyrészt nagyon nehéz helyzetben vannak, 
másrészt életkorukból adódóan kell nekik egy 
kis megerősítés, hogy kicsit édesebben teljenek 
az otthoni tanulással töltött percek. Nagycso-
portos és alsó tagozatos gyerekek kapják majd 
meg helyben az adományokat. Hogy kik, arról 
a partnerszervezeteinktől szoktunk javaslatokat 
kérni, egyrészt a védőnői szolgálattól is szokott 
jelzés érkezni, másrészt a családsegítő szolgá-
lat is partner abban, hogy jelen helyzetben kik 
azok, akik leginkább rászorulnak az ilyen ado-
mányokra. 
- Sokféle feladata van a Vöröskeresztnek, 
adott-e újakat a kialakult helyzet? 
- A nap 24 órájában Vöröskeresztes önkéntesek 
mérik a határátkelőknél a belépők testhőmér-

sékletét Tornyosnémetinél a koronavírus jár-
vány ideje alatt, így szűrjük az esetleges fer-
tőzötteket. Az elsősegélynyújtó ponton 12 órás 
váltásban dolgoznak önkénteseink, a munká-
jukkal az Országos Mentőszolgálatot próbálják 
kicsit tehermentesíteni. 
- Vannak-e, lesznek-e véradások, kell-e valami-
től tartani a donoroknak? 
- A véradások szervezése is nehezebbé vált, pe-
dig szerveznünk kell a kijárási korlátozás alatt 
is. Sőt, született állásfoglalás arról, hogy egy 
esetleges kijárási tilalom esetén is folytatnunk 
kell. A véradások szervezése teljesen új proto-
koll szerint zajlik: a véradókat időpontra hív-
juk a helyszínre, a helyi lehetőségekhez igazít-
va: fél órában 5 főt, húsz percben 3 főt tudunk 
fogadni. A véradókat egyesével telefonon fel-
hívjuk, hogy megbeszéljük, számára melyik az 
az időpont, ami ideális lehet. Valamint megkér-
dezzük, hogy jelenleg maradéktalanul egészsé-
gesnek érzik-e magukat, jártak-e 30 napon be-

lül külföldön, illetve találkoztak-e olyan sze-
méllyel, aki külföldről érkezett. 
- Tünetmentesen is lehet valaki vírushordozó. 
- Igen, de egy transzfúziónál annyira kevés az 
esély a fertőződésre, hogy a levett vért nem is 
szűrik a covid19-re. 
- Tiszaújvárosban lesz véradás? 
- Május 7-ére és 8-ára tervezzük 8 és 16 óra 
között, a helyszín még egyeztetés alatt van. De 
mindenkit értesítünk majd, a rendszeres vé-
radóinkat telefonon, de érdemes figyelni szer-
vezetünk facebook-oldalát is. Mindenkit csak 
biztatni tudok a véradásra, aki pedig először je-
lentkezik donornak, mert pont most, ez a ne-
héz helyzet erősítette meg abban a szándéká-
ban, hogy igenis szeretne segíteni, akkor nyu-
godtan keressen fel bennünket. Számára egy 
külön tájékoztatást fogunk tartani a véradással 
kapcsolatban. 

Fodor Petra

Kelemen Alízt is kellemetlenül érinti a kialakult helyzet, 
tavaly nyáron letette a KRESZ-vizsgát és az elsősegély-
nyújtó vizsgát. Szeptember végén, október elején aztán el-
kezdett vezetni tanulni. 
- A járvány előtti utolsó napokban volt a vizsgám - mondja 
-, ami sajnos nem sikerült, így most ez az egész hónapok-
kal tolódik. Új órákat kellene vennem, hogy gyakoroljak, 
minimum hatot, és utána lehet megpróbálni újra a vizsgát. 
- Hogy érintett, hogy most ezt mégsem tudod megtenni? 
Nem tartasz-e attól, hogy sokat fogsz felejteni? 
- Ettől nagyon félek, mert ha még nem is fogom elfelej-
teni a vezetés alapjait, biztosan kiesek majd a gyakorlat-
ból, és nagyon szerettem volna, ha már meglenne a jogo-
sítványom. Egy kicsit ez most visszaesés és el is kesered-
tem emiatt sajnos. 

Újraélesztési bemutató a biztonság napján. Aki jogosítványt szeretne, ezt is meg kell tanulnia. 

Az önkéntesek Tornyosnémetinél ellenőrzik az országba lépők testhőmérsékletét. 
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„Nekünk sem jó ez a helyzet, 
egyre feszültebbek vagyunk, 
amiért nem tudunk oktatni. 
Aggasztó, hogy sok idő telik el 
tanulás nélkül, sokat fognak 
felejteni a tanulók.”

Kőrössy Brigitta

„A véradások szervezése is ne-
hezebbé vált, pedig szervez-
nünk kell a kijárási korlátozás 
alatt is. Sőt, született állásfog-
lalás arról, hogy egy esetleges 
kijárási tilalom esetén is foly-
tatnunk kell.”

Laták Kamilla



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

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

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

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!
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Vége a nyárnak, megy a kukába
Kezdőként tavaly megtanultam, hogy a nyá-
ri koncerteket legkésőbb decemberben el 
kell kezdeni szervezni, mert januárban már 
a legtöbb zenekar naptára tele van szep-
temberig. Így aztán decemberben kiválasz-
tottam három szombati napot, május, júni-
us és július végére, és megegyeztem néhány 
zenekarral, hogy jöjjenek el Tiszaújváros-
ba. Most pedig felhívtam őket, hogy még-
se. Nekem még nem sok munkám volt ben-
ne, de egy zenekar, amely megírja a számo-
kat, begyakorolja az egész műsort, rengeteg 
pénzt és időt fektet ebbe, és ez most, hogy 
nem játszhatnak, mind megy a kukába.

Somogyi „Soma” László a Brigantik zene-
karral jött volna hozzánk Várpalotáról. Náluk 
most annyira rossz a helyzet, hogy még próbál-
ni sem tudnak.
- Minden koncertet lemondtatok a nyárra?
- Már megvoltak nyárra a lekötött koncertjeink, 
amiket mi szerveztünk, és volt sok buli, ahová 
meghívást kaptunk, ezeket most mindet visz-
szamondták. Mentünk volna Veszprémbe, lett 

volna Pesten egy szabadtéri majális a régi Zöld 
Pardon helyén - azt nagyon vártuk, mert ott na-
gyon sok ember látott volna minket. Valószínű-
leg elmarad a székesfehérvári FEZEN fesztivál 
is, és nem megyünk hozzátok sem Tiszaújvá-
rosba. Nekünk itt Várpalotán van egy egyesüle-
tünk, és már harmadik éve szervezünk egy elég 
nagy fesztivált, a Rockpalota Fesztivált. Helyi 
metál-, rock- és punkzenekarok lépnek fel, és 
az idén már meghívtunk volna egy nagyobb, 
nevesebb zenekart is, azon kívül jött volna 
Olaszországból, a testvérvárosunkból egy ze-
nekar, és már kétnapos lett volna mindenféle 
programokkal, fesztiváljelleggel. Leszervez-
tünk komoly hangosítást, biztonsági szolgála-
tot, rendőrséget, katasztrófavédelmet. Most az 
a terv, hogy későbbre rakjuk, nézünk egy szep-
temberi időpontot.
- Úgy gondoljátok, hogy szeptemberre lecseng 
a vírus?
- Én a nyár végében bízom. Abból kiindulva, 
hogy Kínában mennyi idő alatt csengett le, és 
most már az olaszoknál is csillapodik, ezen fel-
buzdulva úgy gondolom, hogy nálunk is csak 
pár hónapig fog tartani.
- Akkor meg az lesz, hogy mindenki átrakja 
szeptemberre, és akkora fesztiváltömeg lesz né-
hány hét alatt, hogy nem lehet annyi helyre el-
menni.
- Valószínűleg az lesz. Olvastam, hogy klubok, 
zenekarok, sporteseményeket szervezők a nyári 
dátumokat átrakták őszre, mindenkinek be van 
táblázva az ősz. A fesztiválok viszont nem így 
működnek, ahhoz jó idő kell, szabad tér, így a 
fesztiválok szerintem elmaradnak. A nagy eu-
rópai fesztiválok, például a Hellfest is lemond-
ta már, szerintem nálunk sem lesz Rockmara-

ton, FEZEN. Ezeket nem lehet átrakni, mert ezt 
csak nyáron lehet megrendezni, jó időben. Az 
a baj, hogy mi még próbálni sem tudunk, mert 
a próbatermünk a Várpalotai Sportcsarnokban 
van, ami közintézmény, úgyhogy hetek óta nem 
tudtunk bemenni oda sem.
- Hát ezt nem hiszem el, már nagyon vártam 
a május végét, hogy menjünk Tiszaújvárosba 
- mondta Varga Lajos, a The Age zenekar gi-
táros-énekese, amikor felhívtam. Lajost sokan 
ismerik Tiszaújvárosban, hiszen itt nőtt fel, és 
1990-ben Takival és Gombos Balázzsal alapí-
tó tagja volt a HVG zenekarnak. Annak a HVG 
zenekarnak, amely mint egy keltetőgép, na-
gyon sok zenészt indított útjára. Nem sok olyan 
korombeli tiszaújvárosi zenész van, aki ne ját-
szott volna a HVG-ben.
- Hogy néz ki a nyári program, minden koncer-
tet lemondtatok?
- A tavaszunk jó lett volna, áprilisban lett volna 
két bulink, májusban is kettő, ugyanígy ment 
volna végig a nyár, gondolom. Egy ilyen ze-
nekarnak havi egy-két koncert az jó, de persze 
minden koncertet lemondtak. Nyárra, augusz-
tusra még nem voltak dátumok, addig nem lát-
tunk előre, de mindig bejön valami, biztosan 
végigzenéltük volna a nyarat.
- Mire számítotok, mikor lehet újra koncertezni?
- Mindenki azt mondja, hogy július végére visz-
szatér az élet, én augusztusra számolok. Bízok 
ebben, mert azt látom, hogy egész ügyes az or-
szág, jól menedzseljük a helyzetet. És bízok ab-
ban is, hogy az ilyen kis zenekaroknak sokkal 
könnyebb lesz játszani, klubozni, ha beindul az 
élet, mert annyira ki lesznek éhezve az embe-
rek a zenére.
- Dolgozol színházban, filmekben, és más előa-
dásokban is, ott mit mondanak?
- A színháznak teljesen vége van. A művészek 
voltak az elsők, akiknek teljesen végük lett, 
színház egyáltalán nem működik most az egész 

világon. Én találtam egy másik munkát, úgy-
hogy most teljesen mást csinálok. Remélem, 
hogy megmarad ez az állás, különben egy do-
log marad, a fizikai munka. Amíg a színészek-
nek van egy kis megtakarított pénzük, addig 
jó, aztán előbb-utóbb jön a pakolás, takarítás, 
ilyesmi melók. Ha ez így megy tovább, hirtelen 
nagyon sok színészt fogsz látni a boltban pol-
cokat feltölteni.
Az egyik legjobb és legismertebb magyar 
punkzenekar, a QSS gitáros-énekese, Veszelsz-
ki „Vessy Only” Norbert nem pihen, próbál po-
zitívan hozzáállni a helyzethez, és mindenkit 
arra biztat, hogy folytassa a munkát.
- Lemondtatok minden koncertet a nyárra?
- Mi nyáron nem nagyon vagyunk aktívak kon-
cert szempontból. Fesztiválokon ugyan ját-
szunk, de nyár elejére, meg nyár végére szok-
tunk belőni bulikat, nyárra nem igazán. Ez 
nem azt jelenti, hogy pihenünk - csináljuk az 
új anyagot, próbálunk, most voltam lent a pró-
bahelyen és felénekeltem négy dalt, a hétvégén 
pedig összeraktam egy új videoklipet.
- Mit gondolsz, meddig tart ez az időszak?
- Ahogy nézem a világban a történéseket, nagy-
jából mindenki a június utáni időt meri nagyon 
óvatosan becélozni, de az is óvatos. Van egy 
magyar orvos kint Kínában, ő egy videotelefo-
nos beszélgetésben azt mondta, hogy ott a szi-
gorú karanténkövetelmények között két hóna-
pig tartott. Nem lehet ezt megjósolni, nem is ér-
demes, mert csak csalódik az ember.
- Akkor úgy számoltok, hogy a nyár az kuka?
- Koncertszempontból igen, de ezen kívül ren-
geteg dolgunk van a zenekarral. Csináljuk az új 
lemezt, ennek az előkészületeit, grafikai mun-
káit, kiadását kell szervezni. Írni kell a számo-
kat, fel kell venni, csinálni kell a háttérmunkát. 
Leülni nem ülünk le, hát hogy? Nem úgy is-
mersz engem.

Surányi P. BalázsQSS - Veszelszki Norbert és Tóth Zoltán

The Age - Varga Lajos, Tóth Joci és Várszegi Martina.

„Ha ez így megy tovább, hirtelen na-
gyon sok színészt fogsz látni a boltban 
polcokat feltölteni.”

Varga Lajos

Kihívás előtt 
Már messziről észre lehet venni az épülő 
szállodát, kimagasodik a környezetéből. Kö-
zelről azt is látni lehet, hogy milyen elegáns 
lesz, amikor majd elkészül. Hatalmas üveg-
portálok a homlokzaton, ott jártunkkor ép-
pen daruval emeltek egy adagot a hatalmas, 
vastag üvegablakokból. A külső szigetelé-
sen is dolgoznak már, a belső terekben pe-
dig most folyik a gipszkarton falszerkezetek 
beépítése. 

Nem a legjobbkor jött a járvány, minden szem-
pontból átírta a terveket. Jáborszki Zsoltot, a 
generálkivitelező cég képviselőjét arról kérdez-
tük, hogy haladnak a munkálatokkal a jelenle-
gi helyzetben. 
- Mint mindenre, a mi életünkre is rányomja a 
bélyegét a koronavírus, előtte munkaerőhiány-
nyal küszködtünk, most pedig az építőanyagok 
beszállítása akadozik egy kicsit, valamint nyil-
ván önök is tapasztalták, az euró árfolyama is 
elszállt, és ez megdrágítja az anyagokat. Pró-
bálunk mindenen spórolni, ezért most egy ki-
csit több időt vesz igénybe az anyagbeszerzés. 
Jáborszki Zsolt azt is elmondta, hogy munka-
erő szerencsére most van, hiszen sokan haza-
jöttek külföldről, itthon keresnek és találnak 
munkát. - Jelenleg alvállalkozókkal együtt 
nagyjából negyvenen dolgoznak az építkezé-
sen - mondta.

Év végére szeretnének olyan fázist elérni, hogy 
elindulhasson a használatbavételi engedélyez-
tetési folyamat, persze addig még nagyon sok 
minden van hátra. A gépészet, a burkolások, 
festés, tapétázás még mind csak ezután követ-
keznek.
Az indulás sem lesz egyszerű, erről már Szabó 
András projektmenedzserrel beszélgettünk, aki 
úgy fogalmazott, hogy a turizmus mint olyan, 
jelenleg szünetel. Ennek az újraindítása lesz a 
szakemberek  legnagyobb kihívása, remélhető-
leg már a közeljövőben, persze ezt előre nem 
lehet megjósolni.
- Volt egy felépített koncepciónk a szálloda for-

galmára, vendégkörére, és hát remélem, hogy 
nagyon nem kell ezt majd teljesen átértékelnünk, 
de az építkezés hátralévő ideje alatt a megválto-
zott körülmények miatt figyelnünk kell a trende-
ket. Úgy gondolom, hogy talán a nagyobb töme-
geket, a nagyobb létszámokat mozgósító szeg-
mens az, ami talán visszafogottabb lesz a jár-
vány levonulta után, tehát nekünk elsősorban 
az üzleti vendégkörre kell majd első lépcsőben 
koncentrálnunk, és ha a trendek a rendezvény-, 

illetve a sportturizmus kapcsán mégis mást mu-
tatnak, akkor mi annak csak örülni fogunk.
Egyelőre az a legfontosabb cél, hogy eljussa-
nak odáig, hogy a használatbavételi eljárás év 
végére elkezdődhessen, azután lehet majd to-
vábblépni. Addig viszont nagyon sok múlik a 
járvány lefolyásán, amiről most még senkinek 
nincs biztos információja.

R. Zs.

Jelenleg negyvenen dolgoznak az építkezésen. 
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„Mint mindenre, a mi életünkre 
is rányomja a bélyegét a korona-
vírus, előtte munkaerőhiánnyal 
küszködtünk, most pedig az épí-
tőanyagok beszállítása akadozik 
egy kicsit.”

Jáborszki Zsolt



Figyelembe véve az új típusú koronavírus járvány hatásait és 
veszélyeit, a vírus elleni védekezés érdekében a járványügyi 
elkülönítés, járványügyi megfigyelés, járványügyi ellenőrzés, 
valamint a házi karantén alatt álló ingatlanhasználók számára 
az alábbiakat javasoljuk: 
- Elsősorban az Operatív Törzs, valamint az országos tisz-
tifőorvos tájékoztatását kötelező figyelembe venni, miszerint a 
háztartásban keletkező hulladékot dupla hulladékgyűjtő zsák-
ba szükséges csomagolni. 
- A fertőzések elkerülése érdekében a házi karanténban lévők 
mentesülnek a kötelező szelektív hulladékgyűjtés alól, a ház-
tartásban keletkező hulladékot együtt kell gyűjteni a vegyes 
hulladékgyűjtő edényben (kivéve üveghulladék). Ennek oka, 
hogy a szelektív hulladékot a telephelyen kézi válogatással 
szortírozzák, ami növeli a dolgozók megbetegedésének kocká-
zatát a szelektív hulladék válogatása során. 
- A hulladékot biztonságos, szakadásálló hulladékgyűjtő zsák-
ba kell helyezni, vagy dupla zsákot kell használni (egyiket a 
másikba helyezve). Az önálló hulladékokat - pl. használt papír 

zsebkendő - nem szabad önmagában a hulladékgyűjtő edény-
be dobni. 
- A hulladékgyűjtő zsákokat csomózással vagy megkötéssel 
kell lezárni, a hegyes és éles tárgyakat törés és átlyukasztás 
biztos eldobható tartályba kell csomagolni. 
- A zsákokat a lehető legbiztonságosabban kell tárolni, ezzel 
megelőzhető, hogy az állatok széttépjék és érintkezésre lépje-
nek a hulladékkal, illetve, hogy széthordják. 
- A maszkokat, zsebkendőket, gumikesztyűt, papírtörlőt hasz-
nálat után műanyag zsákokban kell gyűjteni. Ezeket a zsákokat 
becsomózva (anélkül, hogy összenyomnánk vagy összetömö-
rítenénk) zárható fedelű kukába kell helyezni. 
A szállításban résztvevő munkatársak és hozzátartozóik egész-
ségének megóvása érdekében kérjük, hogy a fentieknek meg-
felelően szíveskedjenek eljárni. 
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 
Telefon: 06 21 3500 111 E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnon-
profit.hu 

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirde
ÜZEMELTETÉSI  MUNKATÁRS

munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozat-
lan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A távhőszolgáltatási üzem műszaki, kar-
bantartási, beruházási feladatainak előkészítése, koordinálása, 
az üzemvezető munkájának támogatása.
Pályázati feltételek:
• műszaki területen szerzett (gépészmérnöki vagy gépész tech-
nikusi) végzettség,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:  
• energetikai szakirányon szerzett végzettség
• tiszaújvárosi lakhely
A pályázathoz csatolni kell: 

• szakmai, fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 11.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „üzemeltetési munkatárs” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 15.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2020. május 20-tól tölthető be.
Érdeklődni a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen lehet.

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.
Az óvodai nevelésben részvételre kötelezetteket nyilvántartó, 
az óvodába járási kötelezettség teljesítését felügyelő Oktatási 
Hivatal a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról postai úton -vár-
hatóan 2020. április 6-10. között - értesítést küld azon gyerme-
kek lakcímére, akiknek a tárgyévben kezdődik meg óvodázta-
tási kötelezettsége (a részletes tájékoztatás a www.oktatas.hu 
honlapon elérhető).
Az Oktatási Hivatal által az óvodák fenntartóinak fenti tárgy-
ban megküldött tájékoztatója a www.tiszaujvaros.hu/korona-
virus honlapon érhető el.
Legfontosabb információk:
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) 
bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő-
napjától (2020. szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik.
2. A Tiszaújváros közigazgatási területén élő óvodaköteles 
gyermekek esetében a kötelező felvételi lehetőséget a Tisza-
újváros Város Önkormányzata fenntartásában működő Tisza-
újvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás 
köz 13. biztosítja.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné 
gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát - a kötelező felvételt 
biztosító óvoda adatainak megadásával - elektronikus úton, te-
lefonon vagy - különösen indokolt esetben - személyesen je-
lezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
3. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az 

óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartják 
meg. A gyermek felvételéről 2020. április 20-ig hoznak dön-
tést, melyről írásban értesítik a szülőket valamint az érintett 
gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda veze-
tőjét.
4. A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hiva-
talból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan 
gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés ar-
ról, hogy másik óvoda felvette volna őket. A gyermek felvéte-
léről írásban értesítik a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges ira-
tok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül 
majd sor. Ha tehát a szülő a kötelező óvodai felvételt biztosító 
óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, akkor nincs szük-
sége intézkedésre az óvoda felé, ugyanakkor javasolt, hogy 
legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az 
óvodával az ilyen esetekben is.
5. A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsé-
gének teljesítését követően, a nem a felvételi körzetében élő 
gyermekek felvételére vonatkozóan, a hozzá beérkezett szülői 
szándéknyilatkozatok alapján szabad férőhelyei függvényében 
beiratkozást tarthat, majd a felvételre vonatkozóan legkésőbb 
2020. április 30-áig döntést hoz.A felvételről írásban értesíti az 
érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellá-
tó óvoda vezetőjét.
6. A sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig a ki-
jelölt óvoda hivatalból felveszi és erről írásban értesíti a szülőt.
A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett orszá-
gos veszélyhelyzetben elsősorban a telekommunikációs eszkö-
zök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott 
óvodánál a beiratkozás rendjéről.

Az óvodai beiratkozások megváltozott rendje

Hulladékkezelés a házi karantén esetén

Növényi hulladék
égetése

Felhívjuk a Tiszaújváros közigazgatási területén kiskertmű-
velést folytatók figyelmét, hogy a környezetvédelemről szóló 
helyi rendelet előírásai szerint a levegő tisztaságának védel-
me érdekében csak a mezőgazdasági termelés során keletke-
ző növényi hulladék égetése végezhető május 1-ig. Ezen idő-
szakot követően szeptember 1-ig az avar és a kerti növényi 
hulladék égetése tilos.
Ipari eredetű és kommunális hulladék szabadtéri égetése az 
év minden szakában tilos.
A szabadtéri égetésre engedélyezett időszakban be kell tarta-
ni a tűzgyújtás alábbi alapszabályait:
- A szabadtéri tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felsze-
reléseket 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, kézi-
szerszámokkal meg kell szüntetni.
A termőföldnek nem minősülő ingatlanon köteles a tulajdo-
nos, vagy a használó a növényzet gondozását, száraz növény-
zettől mentes állapotban tartását rendszeresen elvégezni. 

Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
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 pályázat benyújtásának határideje: 
2020. május 28.
A pályázattal kapcsolatosan további információ :
a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu oldalon található.

Első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján az 1. bírálati időszak-
ban (2020. március 1. - 2020. március 31.) az alábbi kérelmezők 
részesültek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában

Szám Név A visszatérí-
tendő támo-
gatás össze-
ge E Ft 

A vissza 
nem térí-
tendő tá-
mogatás 
ö s szege 
E Ft

Vásárolt ingatlan címe

1. Fülöp 
Viktor

300 300 3580 Tiszaújváros, 
Örösi út 117. 1/2.

2. Galgóczy 
Hanna

400 400 3580 Tiszaújváros, 
Juhar köz 6. 3/12.

3. Horváth 
Sándor

600 600 3580 Tiszaújváros, 
Mátyás király út 
40. 3/3.

4. Koscsó 
Péter

400 400 3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 29. 
4/1.

5. Horváth 
Tamás

750 700 3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 15. 
Fsz. 2.

A kérelmezőknek 
megállapított ösz-
szeg

2 450 2 400

Maradvány ösz-
szesen

22 300 21 600

     Dr. Fülöp György
polgármester

Tájékoztatjuk a szociális étkeztetésben részesülőket, hogy - 
tekintettel a járványügyi helyzetre - a térítési díjak személyes 
befizetésére nincs lehetőség. 
Amennyiben meg tudják oldani, kérjék hozzátartozóik segít-
ségét a csekkek befizetéséhez vagy a térítési díj átutalásához.
Számlaszám: 11734114-15763923 
A közleményben kérjük, tüntessék fel az ellátott nevét.
Ha a fent leírtakra nincs lehetőségük, kérjük, gyűjtsék össze 
a csekkeket és a veszélyhelyzet elmúltával fizessék be a tel-
jes összeget.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
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A labdarúgók még bíznak a bajnokság folytatásában
LABDARÚGÁS. Több sportágban a szakszövetség úgy dön-
tött, hogy véget ért a bajnokság, mert a koronavírus-járvány 
miatt nem lehetséges a pontvadászat folytatása. A labdarú-
góknál március 14-én játszotta le legutóbbi mérkőzését zárt 
kapuk mögött a Putnok ellen az NB III Keleti csoportjában 
szereplő Termálfürdő FC Tiszaújváros együttese. Ezután a 
Magyar Labdarúgó Szövetség felfüggesztette a szövetség va-
lamennyi szervezett versenyprogramját. Mivel Tiszaújvá-
rosban a Sportcentrum is bezárt, a sárga-kék labdarúgók 
az erőnléti edző, Dajka László által küldött feladatokat vég-
zik el otthonukban, és természetesen a vezetőedző Gerlicz-
ki Máté is tartja a kapcsolatot a játékosokkal. Az újvárosi-
ak szakvezetőjét kérdeztük a kialakult helyzetről, az esetle-
ges folytatás lehetőségéről.

- Az MLSZ döntését hogyan élték meg a tiszaújvárosi futballcsa-
pat háza táján?
- Már az eddigi utolsó mérkőzés is nagyon furcsa volt, hiszen 
zárt kapuk mögött, üres lelátók előtt kellett játszanunk. Már arra 
a mérkőzésre is úgy készültünk, hogy betartottuk azokat a sza-
bályokat, amelyeket íratlanul is megkövetelt az élet. Akkor még 
sokan nagyot néztek, hogy miért nem fogunk kezet, vagy miért 
tartunk egymástól kellő távolságot. Ezeket nehéz volt megolda-
ni, de úgy éreztem fontos volt, hogy így jártunk el és ezeket be-
tartottuk. A hét felkészülése, és az, hogy a Putnok elleni találko-
zón már nem lehettek ott a nézők, rá is nyomta a bélyegét a mér-
kőzésre, sajnos nem tudtunk olyan teljesítményt nyújtani, amit 
elvártam. Akkor már sejteni lehetett, hogy drasztikus esetben ez 
lesz az utolsó mérkőzés ebben a bajnokságban, vagy hetekre, 
hónapokra félbeszakad a pontvadászat. Ez be is igazolódott, hi-
szen néhány nappal később már meghozta döntését az MLSZ a 
bajnokság felfüggesztését illetően. Jelen helyzetben nem tudunk 
mást tenni, mint azt, hogy alkalmazkodunk a körülményekhez 
és megpróbálunk a lehető legjobban kijönni ebből a, nyugodtan 
használhatom ezt a szót: „rémálomból”. 
- Hogyan lehet ebben az igencsak nehéz helyzetben, ahogy fo-
galmazott „rémálomban” tartani a lelket a focistákban, milyen 
munkát, milyen feladatot tud nekik adni?
- A feladatokat Dajka László erőnléti edző minden héten elküldi 
a játékosoknak, ebben meghatározza, hogy mi az aktuális pen-
zum. Ez hetente öt foglalkozást jelent. Ilyenkor egyébként is 
négy edzéssel és egy mérkőzéssel „üzemeltünk” volna. Ezt az 
öt foglalkozást próbálja kollégám lemodellezni, és ennek meg-
felelően kiadni a feladatokat. Ezek általában futó és erősítő gya-
korlatok. Természetesen én is tartom a kapcsolatot mind a veze-
tőséggel, mind a játékosokkal. A labdarúgókkal történő beszél-
getés ilyenkor nemcsak arról szól, hogy mikor és hogyan folyta-
tódhat a bajnokság, hanem más dolgokról is szó esik, olyanok-
ról, amelyekről máskor nem. Ilyenkor fontos, hogy tartsam a já-
tékosokban a lelket, hiszen ők nagyon szeretnek futballozni, ne-

kik ez egy óriási érvágás, hogy nem mozoghatnak, nem sportol-
hatnak. Ezt most nehezen éli meg mindenki, de arra törekszünk, 
hogy sérülésmentesen éljük túl ezt az időszakot.
- Hogy érzi, mennyire tudnak ezzel a megbarátkozhatatlan hely-
zettel azonosulni a játékosok, hogyan viselik el ezeket a napo-
kat?
- Mindenki nagyon fegyelmezett és tisztában van a helyzet sú-
lyosságával. A srácok be is tartanak minden utasítást. Mivel sok 
olyan játékos van, aki most is dolgozik, rákérdezek, hogy hasz-
nálnak-e maszkot, hordanak-e gumikesztyűt, akár munkában, 
akár bevásárlásnál. Megbirkózni ezzel azonban korántsem egy-
szerű, ha a saját magam példájából indulok ki, érezem maga-
mon is, hogy ez rendkívül frusztráló időszak. Mindenkinek azt 
tanácsolom, és saját magam is ezt követem, hogy próbáljuk a 
legtöbbet kihozni az itthoni létből is, a családdal, a gyerekkel, 
akinek már van gyereke. Minél többet foglaljuk le magunkat! 
Az unatkozás és a magány nagyon komoly sérüléseket okozhat. 
Meg kell találni a napi ritmusnak a megfelelő menetét. Nem le-
het csak aludni, mert abból semmi jó nem sül ki. Az ötödik hét-
nél járunk, most kezdődnek még lelkileg is a keményebb napok, 
ha ez még sokáig fog tartani, akkor erre különösen figyelni kell.
- Hogy valósul ez meg az ön esetében, hogyan zajlik egy napja?
- Most is dolgozom otthoni munkában, divatos szóval él-
ve „home office-ban”, egy biztosító társaságnál tevékenyke-
dem. Bankfiókokat kell látogatnom Északkelet-Magyarorszá-
gon, mely 13 helyszínt jelent és egyébként utazással járna, de 
most telefonon és skype-on tartjuk a kapcsolatot. Ugyanez való-
sul meg a saját „csapatommal”, kollégáimmal, ugyanis minden 
reggel egy skype értekezlettel kezdünk, ma egy oktatást is tartok 
az „új belépőknek” egy telefonkonferencia keretében. Délután 
a bevásárlás következik, mely most az én reszortom, és az elő-
írásoknak megfelelően maszkban és gumikesztyűben megyek a 
boltba. Természetesen a fiammal való játék sem marad el, de ez 
a nap 24 óráját is kiteszi. Most már profi gombfoci- és úgyneve-
zett „rúgósfoci” játékosnak mondhatom magam. Minden a foci 
körül forog otthon, de hármasban el szoktunk járni futni és brin-
gázni, és mivel kertes házban lakunk a kertészkedés sem marad-
hat el. Szoktunk együtt főzni is. 
- Mit gondol, mi lehetne a jobb megoldás, várni a bajnokság 
folytatására, vagy kimondani, hogy véget ért a szezon?

- Ezt megmondani nem könnyű feladat, nehéz eldönteni, hogy 
melyik a jó megoldás. A vakvilágba nem lehet várni, hogy a fut-
ballban meddig lehet eltolni a bajnokságot, hiszen a következő 
szezont is időben el kell kezdeni, hogy a jövő évi Európa-baj-
nokság és az olimpia előtt befejeződhessen. Az semmiképpen 
nem tűnik életszerű megoldásnak, hogy egy-másfél hónap alatt 
vasárnap, szerda, vasárnap ritmusban a félprofi játékosok le tud-
janak játszani 10-12 mérkőzést. Azonban, ha ezt határozza meg 
az MLSZ, akkor nekünk annyi dolgunk van, hogy ezt követjük 
és lejátsszuk a bajnokságból még hátralévő meccseket. A Bajno-
kok Ligája és az Európa Liga egészen más kávéház, azt gondo-
lom ez a két sorozat valamilyen formában befejeződhet, de ez is 
függ, hogyan alakul a járvány. Egy biztosnak tűnik most is, hogy 
nézők nélkül rendezik meg ezeket a találkozókat. Itt azonban ak-
kora pénzek forognak kockán,  - euro milliárdokról beszélünk -, 
hogy biztos vagyok benne, ha lesz rá mód, ezeket a mérkőzése-
ket le fogják játszani. 

Brézai Zoltán

Kérdőjelek

Az interjú elkészítését követően tartotta meg közgyűlését az 
MLSZ, melyen Csányi Sándor, a szakszövetség újraválasztott 
elnöke az NB I folytatását illetően a következőket mondta el: 
„Az biztos: ha nem tudunk június tizenharmadikáig kezdeni, 
akkor le kell zárni a bajnokságot. Két forgatókönyv is elkép-
zelhető ebben az esetben: nem lesz feljutó és kieső sem, vagy 
lesz feljutó, ebben az esetben tizennégy csapattal kezdődik a 
következő szezon. Ha most Ausztria úgy látja, hogy el tud in-
dulni, akkor remélem, mi is eljuthatunk odáig néhány héten 
belül. Jó lenne nem az utolsó pillanatban, hanem már május-
ban.”
A kérdés most már csak az, hogy az alacsonyabb osztályú baj-
nokságok esetében hogyan alakul majd a további menetrend, 
feltéve, ha ott is esély kínálkozik a bajnokság folytatására. Az 
újvárosi együttes 26 pontjával jelenleg a 7. helyen áll az NB 
III Keleti csoportjában. 

„Jelen helyzetben nem tudunk mást ten-
ni, mint azt, hogy alkalmazkodunk a 
körülményekhez és megpróbálunk a 
lehető legjobban kijönni ebből a, nyu-
godtan használhatom ezt a szót: „rém-
álomból”. 

Gerliczki Máté

Nagy a kontraszt: ennyien voltak az FC Fehérvár elleni Magyar Kupa mérkőzésen. Üres a lelátó, a Putnok ellen már zártkapus mérkőzést tartottak. 

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

Terhesgondozás, tanácsadás a járvány ideje alatt 
Aggodalom vírusmentes időszakban is van a 
kismamákban. Járvány idején talán több is. 
Király Kinga és Benőcs Dávid első gyerme-
küket várják. Kinga a 19.. hétben van, túl 
néhány vizsgálaton, orvos-, védőnő találko-
zón. Négy hete karanténban tölti minden-
napjait, védve magát, a babát, és családját. 

- A terhesség 19. hetében járok, gyakorlati-
lag egy hónapja, a járványveszély kihirdetése 
óta itthon vagyok. Az orvosomhoz mentünk el 
Miskolcra két alkalommal, csak nála voltam, 
máshol nem. Egyelőre még dolgozom, termé-
szetesen itthonról, ha bárhová elindulunk, ak-
kor csak autóval, de valójában nem találko-
zom senkivel, a családtól is el vagyok szepa-
rálva, csak a férjem, Dávid jár bevásárolni, 
én itthon teszek-veszek. Szerencsére van ker-
tünk, így nagyobb a mozgásterem, mintha pa-
nelban lennénk. Természetesen a terhesgondo-
zás nem állt le, online kapcsolatban vagyok a 

védőnőmmel, de egy-két személyes találkozó 
is lesz.  Az orvosommal nem ritkább a talál-
kozás, minden ugyanúgy zajlik, mint járvány-
mentes időszakban, az ultrahang vizsgálatok és 
a vérvételek eddig megvoltak, remélem ezután 
sem lesz változás. Ami más, mint néhány hete, 
hogy a párom nem jöhet be velem a vizsgála-
tokra, én is csak szigorúan maszkban és kesz-
tyűben, és szigorították az apás szülést, mi is 
ezt tervezzük, ám mi szeptemberre várjuk első 
gyermekünket, reméljük addigra lecseng a jár-
vány és együtt lehetünk majd bent a szülőszo-
bában. Mivel a Semmelweis kórházat kiürítet-
ték és átalakították járványkórházzá, így vélhe-
tően nem ott, hanem a megyei kórházban fogok 
majd szülni. A magánorvosomhoz nem kórhá-
zi épültbe járok, viszont a jövő héten mennünk 
kell a kórházba, mert bizonyos vizsgálatokat 
ott végeznek el. Egy barátnőmtől tudom, hogy 
csak szigorúan egyedül mehetett be az épület-
be, védőfelszerelésben, és testhőmérés után - 
számol be a mindennapjairól és aggodalmairól 
Király Kinga, majd férje Benőcs Dávid veszi át 
a szót. - Nagyon vigyázunk most mindannyian, 
itthonról kizárólag én járok el, megszaporodtak 
az online rendeléseink, ezt választottuk a sze-
mélyes boltba járás helyett, szinte minden nap 
jön a futár hozzánk, a küldeményeket is csak 
én veszem át, utána pedig alaposan fertőtlení-
tek. A kesztyű és a maszk mindennapos vise-
letem, ezzel is védem Kingát, a babát, maga-
mat és a családomat is, ebben az időszakban ez 
most a legfontosabb. Nem aggódunk, nem pá-
nikolunk, odafigyelünk, elővigyázatosak va-
gyunk, ennyit tehetünk.  Nagyon készülök én 
is a szülésre, remélem, hogy ott lehetek majd 

Kingával és foghatom a kezét, hiszen az lenne 
a legnagyobb élmény, ha együtt csinálhatnánk 
végig - mondja Dávid. 
A koronavírus-járvány miatt jelentős változá-
sok történtek a terhesgondozási rendben. Mi-
után a szülész-nőgyógyász megállapítja a ter-
hességet, a kismamának a védőnőt kell felke-
resnie. Most ez is, mint sok minden más, on-
line történik. Persze vannak személyes találko-
zók is, csak ritkábban.
- A védőnői szolgálat nem állt le, a járvány óta 
távkonzultáció keretében látjuk el a várandós 
kismamákat, a csecsemőket és a gyermekeket 
ez azt jelenti, hogy a digitális platformokon be-
szélgetünk, de ha szükség van rá, illetve a kö-
telező vizsgálatok alkalmával személyesen ta-
lálkozunk a gondozottakkal. Ezek előre egyez-
tetett időpontokban történnek, szájmaszk és 
kesztyű használata mellett. A bejáratnál kikér-
dezzük őket az esetleges légúti fertőzést kizár-
va, és csak kézfertőtlenítés után jöhetnek be az 

épületbe. Természetesen mi is védőfelszerelés-
ben fogadjuk őket, két gondozott között szel-
lőztetünk, és csak utána jöhet be a következő. 
Annyi a változás, hogy a kismamák kötelező 
alapvizsgálatait itt tartjuk a tanácsadói részle-
gen, a gyermekrendelő földszintjén van az nst, 
az ultrahang, és a labor is, természetesen itt is 
időpontot egyeztetünk a kismamákkal. A cse-
csemők és kisgyerekek védőnői szűrővizsgála-
ta is itt zajlik, egy kérdőíves felmérést töltünk 
ki, amit telefonon beszélünk meg a szülőkkel, 
ezután szintén előre megbeszélt időpontban 
hétfői és keddi napokon hívjuk be az anyukákat 
és a gyerekeket  - mondja Kissné Kányási Ani-
ta vezetővédőnő.  A rendelőkben a fertőtlení-
tésre kiemelten figyelnek: két várandós között 
fertőtlenítik a bútorokat, kilincseket. Az alap-
vizsgálatokat igyekeznek úgy szervezni, hogy 
a lehető legkevesebb kontaktus legyen a kisma-
mák között. 

berta

A Tisza TV műsora
Április 23., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése
HétHatár: Lépcsőházak fertőtlenítése - Érettségi - Születések a járvány idején - Szünetel a jo-

gosítványok megszerzése - Szállodaépítés - Parkolófelújítás - Fűtés 
Hétről-Hétre: Svédországba kapcsolunk - Sportolóból mentős - Kerékpárral karantén idején - 

Barkácsoljunk otthon! - Karanténrádió
18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről

Április 24., péntek
18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről

19.00 Tisza TV retró: Sodrás Társulat: Mamma Mia 
Április 26., vasárnap

 10.00 Egy hajóban - vallási negyedóra ( ismétlés 14 óráig )
 14.00 Válogatás a TFCT és a  Phoenix mérkőzéseiről. Phoenix - Vasas, TFCT – DVTK II. 

(2013 májusa). Ismétlés másnap reggel 7 óráig.
Április 27., hétfő

18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről
 19.00  Tisza TV retró: a 2006. Családi magazin, ismétlés másnap reggel 7 óráig.

Április 28., kedd 
18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről

Április 29., szerda: 
18:00 A Tisza TV rendes adása benne: HétHatár: Tájékoztató a járványügyi helyzetről - Óvo-

dába mehetünk? - Idősek otthon vagy otthonban? - Retro május 1. 
Hétről-Hétre: Akik minden nap dolgoznak: Hogy vagytok? - Lehmann testvérek karanténban - 

Testvérvárosi járványhelyzet -  BalkonGrill a’la Jani
Április 30., csütörtök

18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről.

Kinga és Dávid első gyermeküket várják, apás szülést terveznek, ha lecseng a járvány.

„Mivel a Semmelweis kórházat kiürí-
tették és átalakították járványkórház-
zá, így vélhetően nem ott, hanem a me-
gyei kórházban fogok majd szülni.”

Király Kinga

„A kismamák kötelező alapvizsgála-
tait itt tartjuk a tanácsadói részlegen, 
a gyermekrendelő földszintjén van az 
nst, az ultrahang, és a labor is, termé-
szetesen itt is időpontot egyeztetünk a 
kismamákkal.” 

Kissné Kányási Anita

A várandós kismama most elszigetelten éli mindennapjait.

10. � Paletta 2020. április 23.
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