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2775 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 12 
idős krónikus beteg. 
998 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-
en vannak lélegeztetőgépen. 
Mától kötelező bölcsődei és óvodai ügyeletet biztosítani 
azoknak az önkormányzatoknak, amelyek bezárták ezeket 
az intézményeket. 
Érettségi: megkezdődött a maszkok és védőeszközök kiszál-
lítása. 
Augusztus 15-ig semmilyen tömegrendezvényt nem enge-
délyeznek az országban. 
Dr. Fülöp György: Június közepéig nem nyit ki a fürdő. 

2863 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 11 
krónikus beteg. 
983 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-
en vannak lélegeztetőgépen. 
Világszerte 3.257.520-an fertőződtek meg a koronavírus-jár-
ványban, a halálesetek száma 233.405. 

2942 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 12 
krónikus beteg. 
1008 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-
en vannak lélegeztetőgépen. 

2998 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 5 
krónikus beteg. 
1005 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-
en vannak lélegeztetőgépen. 

3035 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 11 
krónikus beteg. 
1027 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-
en vannak lélegeztetőgépen. 
Szigorú intézkedések mellett 1144 helyszínen kezdődnek az 
idei érettségi vizsgák. 
Vidéken szigorú menetrend szerint újraindulhat az élet. 
A magyar honvédség preventív céllal fertőtlenítést végez 
az Ezüsthíd Idősek Otthonában és Gondozóházban. 
Tiszaújvárosban a játszótereket továbbra is lezárva tart-
ják, a parkok látogathatók. 
Szigorúan szabályozva indulnak újra a háziorvosi és a 
szakrendelések Tiszaújvárosban. 

3065 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 12 
krónikus beteg. 
982 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-
en vannak lélegeztetőgépen. 
Gyorsabban utalja ki a NAV a visszaigényelt áfát a kkv-
knak. 
A Semmelweis Egyetem kiküldte az összes felkérő levelet 
a reprezentatív szűrővizsgálatra, így Tiszaújvárosba is. 
Részlegesen megnyitja kapuit a Tiszaújvárosi Sportcent-
rum a versenyzők és a szabadidős sportolók előtt. 
Továbbra is zárva tartanak Tiszaújváros játszóterei. 
Az utánpótlás korosztály kivételével újraindul a sporté-
let Tiszaújvárosban. A labdarúgók, kosárlabdázók és ké-
zilabdázók május 31-ig nem kezdik meg az edzéseket. 

3111 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 10 
krónikus beteg. 
964 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-
en vannak lélegeztetőgépen. 
Vidéken újraindulhatnak a közlekedési vizsgák és utókép-
zések. 
Péntektől újra lehet könyveket kölcsönözni a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárból, az igényeket már el lehet jut-
tatni. 

Enyhülő korlátozások, újraindul az élet

Május 4-én új fejezet kezdődött, Buda-
pest és Pest megye kivételével az egész 
országban újraindult az élet. Szigorú 
szabályok között, de enyhültek egyes 
korlátozások. 

- Jelenleg mindannyian azt tartjuk a leg-
biztonságosabbnak, ha a strandfürdő le-
hetséges nyitását júniusra halasztjuk - je-
lentette be Dr. Fülöp György polgármes-
ter április 30-ai tájékoztatójában. Mint 
mondta, május közepén újra egyeztet-
nek a nyitásról. A beindítás előtt körül-
belül egy hónapos felújítási, karbantartá-
si időszakra van szükség, melyet eddig a 
bizonytalan időszak miatt nem kezdtek el. 
Másrészről a vendégforgalom június má-
sodik felére erősödik fel - fogalmazott a 
polgármester. 
Újraindulnak az egészségügyi ellátások, 
részlegesen megnyitja kapuit a sportcent-
rum és már a könyvtárból is lehet kölcsö-
nözni, igaz, mindent másképp, mint ed-
dig. A prevenciós bizottság hétfői tájé-

koztatója természetesen erről, az élet új-
raindításáról szólt. Mindezek előtt Dr. 
Fülöp György közölte: a játszótereket to-
vábbra sem nyitják meg. 
- Tiszaújváros önkormányzata minden 
döntését úgy hozza meg, hogy az a vá-
roslakók érdekét, biztonságát, egészségét 
szolgálja - mondta -, a rendelet értelmé-
ben pedig mindenki köteles más emberrel 
a szociális érintkezést a lehető legkisebb 
mértékűre korlátozni, és a másik embertől 
lehetőség szerint legalább másfél méter 
távolságot, úgynevezett védőtávolságot 
tartani. A védőtávolság megtartása mel-
lett a közterületek, parkok látogathatók. A 
játszótereken nehézségekbe ütközne a tá-
volság megtartása, ezért nem nyitjuk meg 
azokat. Nyilván ennek egy másik oka is 
van: a játszótereket elsősorban gyerekek, 
fiatalok látogatják, mivel ők iskolába se 
járhatnak, ezért nem használhatják a ját-
szótereket sem. Tudom, hogy a gyerme-
kek egyre inkább vágynak a játszótér-
re, közösségbe, tudom, hogy a legkiseb-

beknek még elmagyarázni is nehéz, hogy 
mi az a vírus, és hogy miért nem játsz-
hatnak a barátaikkal, miért nem látogat-
hatják meg nagyszüleiket. Nekünk, helyi 
döntéshozóknak mindig a kormányren-
delet az irányadó, a játszóterek használa-
tát illetően pedig aggályos az is, hogy ho-
gyan tudnánk szakszerűen fertőtleníteni, 
hiszen ez azt jelenti, hogy minden egyes 
használat után folyamatosan fertőtleníte-
ni kellene a játékelemeket. Úgy gondo-
lom, hogy a kormányrendelet is ezért nem 
nevesíti a játszótereket, hiszen ezt a köz-
ponti döntéshozók is aggályosnak látták. 
Sokan értetlenül állnak a vendéglátóhe-
lyek megnyitása előtt, ezt is kormányren-
delet tette lehetővé. A védőtávolság meg-
tartásáról pedig a hely üzemeltetője köte-
les gondoskodni, tehát Tiszaújváros ön-
kormányzatának e tekintetben nincs dön-
tési jogosultsága. Természetesen vannak 
olyan helyek, ahol van, ilyen a piaci vá-
sárcsarnok is, ahol több mint két hete kö-
telezően előírtuk a maszk viselését. 

Tiszaújváros hetilapja      2020. május 7.      XXXVIII. évfolyam, 19. szám

A játszóterek lezárva maradnak. 

A korlátozások egy részét feloldották Budapest és Pest megye kivételével az 
egész országban. 

Még csendes a város, de lassan újra kezdődik minden. Fokozatosan, felelősen, a lakosság egészségét szem előtt tartva 
születnek az újabb és újabb döntések. 
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot május 10-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd má-
jus 11-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 
9-11., tel.: 49/340-052) látja el.  
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 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
Vigyázzunk egymásra továbbra is!
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége 2020. 
május 4-én közleményt adott ki, melynek értelmében annak 
visszavonásáig a gyülekezeteinkben továbbra is szüneteltetünk 
minden templom-közösségi alkalmat. Kereszteléssel, esküvővel 
kapcsolatban csak e-mailes és telefonos egyeztetésre van lehe-
tőség szándék bejelentésére, alkalmakat nem tartunk. Temetés 
bejelentése szintén telefonon, és a továbbiakról akkor adunk tá-
jékoztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Vasárnaponként 10 órától a Tisza TV műsorán igehirdetés néz-
hető, továbbá facebook oldalunkon (@reftujvaros) és honla-
punkon (honlap.parokia.hu/lap/tiszaujvarosi-reformatus-egy-
hazkozseg) is elérhetők prédikációk, igei gondolatok és közér-
dekű információk
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák, 
bátorítsák szeretteiket, továbbra is imádkozzunk a járvány el-
múlásáért. Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és mindazo-
kért, akik a járvány következtében veszítették el szerettüket. 
Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, és a felelőssé-
get hordozó döntéshozókért, akik lehetővé teszik városunk és 
országunk működését ebben a nehéz időszakban. Imádkozzunk 
egész egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próbaté-
tel idején is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz 
és áldássá lehessünk az irgalmasság szolgálatában.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Támogassa adója 1%-ával a református egyházat és gyülekeze-
tünk valamelyik alapítványát!
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
Alapítványaink adószáma:
• Tiszaszederkényi Reformátusokért Alapítvány: 18434176-1-
05
• Tiszaújvárosi Reformátusokért Alapítvány: 18434200-1-05
• Nikodémus Alapítvány: 18443318-1-05
• Tiszaújvárosi Református Énekkar: 18449345-1-05
• Kazinczy Gyermekei Alapítvány: 18403604-1-05
• Tiszaújvárosi „Katica” Alapítvány: 18433151-1-05
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetéséről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a per-
selypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások 
befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet számlájá-
ra. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen célból tör-
tént a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: 61200254-10002955
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)

Görögkatolikus
Csütörtökön 17:30 esti istentisztelet. Pénteken 17:30 esti isten-
tisztelet, utána Akathisztosz Hymnosz. Szombaton 17:30 esti is-
tentisztelet. Vasárnap 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent 
Liturgia, 17:30 esti istentisztelet. Hétfőn és kedden 17:30 esti 
istentisztelet. Szerdán 8:00 Szent Liturgia, 17:30 esti istentisz-
telet utána paraklisz.
A templomi szertartások újra nyilvánosak, de tartsuk meg a kel-
lő távolságot és a biztonsági előírásokat!

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

Poropatich Péter intézményvezető
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

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

AZ ÖCSI PSZICHOLÓGUSA SEGÍT!
Pálnokné Pozsonyi Márta pszichológusunk kedden és csütör-
tökön 10-14 óra között várja azon tiszaújvárosi lakosok hívá-
sát, akiknek segítségre van szükségük a jelenleg kialakult ve-
szélyhelyzetben.

20/431-7743
A telefonszám csak a veszélyhelyzet ideje alatt hívható.

ÖCSI

SEGÍTSÉG AZ IDŐSEKNEK
Kérem azokat a tiszaújvárosi egyedülálló nyugdíjasokat, 
akiknek nincsenek olyan hozzátartozóik, akik gondoskodni 
tudnának róluk, jelezzék az alábbi telefonszámok egyikén: 

548-375 „Tiszavirág” Idősek Klubja 
548-230 „Őszirózsa” Idősek Klubja 
548-235 „Tiszaszederkény” Idősek klubja 
343-622 „Tisza-parti” Szabadidőház 
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ munkatársai hét-
köznap munkaidőben 8.00 és 16.00 óra között fogadják a be-
jelentéseket.

Poropatich Péter intézményvezető 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

KÜLFÖLDRŐL HAZAÉRKEZŐK 
FIGYELMÉBE

Kérjük a bármelyik külföldi államból hazaérkező tiszaújvá-
rosi lakosokat, hogy haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot 
a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával (ÁNTSZ) az 
alábbi telefonszámokon, melyeket minden nap 17 óráig hív-
hatnak: 06-49/542-224, 06-49/542-227
06-30/612-9665. Koronavírusra utaló tünetek esetén telefo-
non keressék a háziorvosukat!

A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy tiszaújvárosi férfi megtalálásához.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 05050-157/27/2020. körözési számon kö-
rözési eljárást folytat Hársasi László 55 éves tiszaújvárosi lakos eltűnése ügyében.
A férfi 2020. február 11-én a reggeli órákban ment el otthonából sajószögedi munkahelyére, 
ahonnan ismeretlen helyre távozott. Tartózkodási helye azóta ismeretlen, a felkutatására tett ren-
dőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Hársasi László 176 centiméter magas, rövid, őszes hajú, bajuszt és szakállt visel, egyik tenyerén 
vágási heg látható.
Eltűnésekor fekete színű orkándzsekit, fekete farmernadrágot, szürke kötött sapkát és feke-
te-szürke hótaposó csizmát viselt.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen 
látható személlyel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó tele-
fonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingye-
nesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.

Keresik Hársasi Lászlót 

Ház
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik máju-

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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E-ben ballagtak el 
1986-ban, ötödik osztályban, azt kérte tő-
lünk a tanár néni, hogy rajzoljuk le, mi-
lyen lesz az élet a 2000-es években. Minden-
ki űrhajókban és hasonló repülő eszközök-
ben gondolkodott, hogy majd ezek váltják 
fel az autót, és ilyenekkel fogunk közlekedni. 
Az egyikünknek sem jutott eszébe, hogy lap-
topot rajzoljon, amin a véndiákok az éppen 
zajló ballagásukat követik. Otthonról.

„Békeidőben” ilyenkor szoktak a végzősök el-
búcsúzni középiskolájuktól, de mint minden 
mást, most ezt is elektronikus eseményként, 
„E-ballagás” címmel rendezték meg, ami tu-
lajdonképpen egy rövid videofilmet takar. Nem 
tudom, a mai tizenévesek között vannak-e sci-
fi rajongók, ha igen, akkor legalább ők biztosan 
élvezték, hogy egy képernyő előtt ülve zajlik a 
műsor. Elhiszem, hogy először egy kicsit fur-
csa lehetett, de kedves ballagók, nézzük a dol-
gok jó oldalát is, és valljuk be, volt két nagy-
szerű dolog is ebben a videós ünnepségben. 
Először is nem kellett az igazgató bácsi hosz-
szú beszédét végigállni, hanem most át lehe-
tett gyorsan tekerni, a másik pedig az, hogy mi-
lyen jó sztori lesz ez később, amikor majd el-
mesélitek a gyerekeiteknek. De kezdjük előbb 
azzal, hogy a bolondballagás sem maradt el. A 
diákönkormányzat összerakott egy „E-ötvös: 
Virtuális bolondballagás” versenyt, ahol a gye-
rekek, miután beöltöztek a jelmezükbe, posz-
toltak róla egy képet, és a többiek lájkolással 
tudtak rájuk szavazni. Az esemény oldalán az 
látszik, hogy a Travis Scottnak öltözött Gás-
pár Emese nagyon megszorongatta a nyugdíjas 
néninek öltözött Meczkó Viktóriát, de végül a 

néni legyőzte a rappert, és az óriáspizzát Viki 
nyerte. Gondolom, a plusz pontot a banya-ka-
mion, mint kellék felvonultatása jelentette. Vi-
ki nem csak azért szerencsés, mert megnyerte a 
versenyt, hanem azért is, mert anyukája titok-
ban egy rögtönzött ballagást szervezett neki a 
lépcsőházuk elé.
- Én már régen eldöntöttem, amikor beindult ez 
a vírus dolog, hogy a virágcsokrát mindenkép-
pen megkapja, mert nekünk szokás szerint ez 
egy családi rendezvény, és nem akartam, hogy 
elmaradjon - mondta Szabó Anna, Viki anyu-
kája. - Láttam, hogy a tiszaújvárosi csoportban 
azt írták, hogy ezen a napon szólhatna a „Bal-
lag már a vén diák” az ablakokban, az erkélye-
ken, és őket is megtapsolhatnánk. Ezt felve-
tettem itt a házban, és az egész nagyon gyor-
san kialakult. Nem tudta, hogy mi fog történ-
ni, csak odaadtam neki fent a csokrot, és lekí-
sértem vele. Viki barátjáék a második emele-
ten laknak, tőlük szólt a zene, ők is lejöttek, az-
tán még néhányan lejöttek a lépcsőházból, és 
a nagymamája is átjött a szemben lévő lépcső-
házból. Nagyon aranyosak voltak az emberek, 
mert a környező házakból is tapsoltak, és az au-
tósok is dudáltak.
Az „E-ballagás” egy 22 perces videó, melyet 
Tóth Réka tanárnő rendezett, elkészítésében pe-
dig Kovács Balázs és Tóth Márton Marcell 11.B 
osztályos tanulók segítettek. A film a végzős ha-
tosztályosok, angol tagozatosok, négyosztályo-
sok, info-matekosok és közgázosok tablóképe-
ivel kezdődik, ezután Szaniszló László megbí-
zott intézményvezető mond búcsúbeszédet. Sza-
bó Réka 11.B osztályos tanuló Tóth Enikő ver-
sét szavalja el „Ballagás a járvány idején...” cím-
mel, majd Gere Lilla a 11.A-ból köszönti ünne-
pi beszéddel a ballagókat. Az Eötvös-érem dí-
jat minden évben azok a végzős tanulók kap-
ják, akik kiváló tanulmányi eredményeiken fe-
lül versenyeken, sportban és rendezvényeken is 
kimagasló eredményeket érnek el. Idén az Eöt-
vös-érmet Unyi Dominik Vajk kapta. A film vé-
gén a tizenkettedik évfolyam fényképekkel bú-
csúzik tanáraitól és diáktársaitól.
- A diákönkormányzat elnökével, Vitányi Klau-
diával beszélgettünk, hogy milyen jó lenne, ha 
valamilyen formában mégis meg tudnánk tar-
tani a ballagást, ekkor merült fel az ötlet, hogy 
csináljunk „E-ballagást” - mondja Tóth Réka 
tanárnő. - Klaudia felvette a kapcsolatot a ti-

zenkettedikes diákönkormányzat titkárokkal, 
egyeztettünk intézményvezető úrral, és zöld 
utat kapott a terv. Olyan szerencsém van, hogy 
a tizenegyedikes osztályom informatika-mate-
matika szakos. Megemlítettem nekik az ötle-
tet, tartottunk egy online egyeztetést, és azon-
nal mondták, hogy tudnak segíteni. Ugyanígy a 
videóban szereplő gyerekek is nagyon szívesen 
vállalták a segítséget.
- Ez egy nagyon nehéz helyzet, mert a balla-
gás, és az érettségi vizsga a gimnazista élet na-
gyon szép lezárása, amire mindenki készül, 
osztályfőnök, diák, szülő egyaránt - mondja 
Kissné Ignáth Tünde tanárnő, a most végzős 
12.B osztályfőnöke. - Amikor bevezették a di-
gitális munkarendet, akkor arra még nem gon-
doltunk, hogy ez azt is fogja jelenteni, hogy az 
idén nem rendezhetjük meg a ballagást. Ezért 
mindenki elkeseredett, a diákok is, osztályfő-
nökök is, mert az iskolai évek  legméltóbb le-
zárása a hagyományos ballagás, ahol a szülők 
együtt örülhettek volna a gyermekük sikeré-
nek, hogy eljutott idáig. Nagyon kedvesek a ti-
zenegyedikes osztályfőnökök és diákok, hogy 
megszervezték ezt a meglepetést, és próbálták 
a körülményekhez képest emlékezetessé ten-
ni mindezt. Számunkra ez az „E-ballagás” vi-
deó egy óriási meglepetés volt, nagyon megha-
tó, hogy ennyire fontosnak tartották ezt az ese-
ményt. Hatalmas munka van mögötte. A mai 
napig naponta többször megnézem, és könnyes 
a szemem, mindig elszorul a torkom. Óriási kö-

szönet a tanároknak és diákoknak, akik ebben 
részt vettek, mert nagyon nagy munka volt ezt 
úgy megszervezni, hogy nem találkozunk na-
pi szinten a gyerekekkel, és le a kalappal előt-
tük, hogy ilyen szépre sikerült. A végzős diá-
kok is nagyon örültek neki, mert így nem az 
marad meg bennünk, hogy elmaradt a ballagás, 
hanem az, hogy milyen rendhagyó módon lett 
megszervezve.
A ballagás rendhagyó volt, de megkérdeztem 
Molnár-Varga Gergőt a 12.H-ból arról, hogy 
mi a tervük a bankettre. Gergő elmondta, bízik 
abban, hogy még semmi sincs veszve, és úgy 
gondolja, lehet, hogy lesz itt még ballagás is.
- A bankettről még nem tudunk semmit, még 
nem gondolkodtunk rajta - mondta. - Viszont 
azt hallottuk, hogy vissza akarják vezetni a tan-
termi oktatást az év végére, az utolsó két hétre. 
Arról beszélgettünk a barátaimmal, ha ez így 
lesz, akkor szervezni kellene valamit, mond-
juk rendesen elballagni. Azon gondolkodtunk, 
hogy ez az „E-ballagás” furcsa dolog volt, mert 
ha visszavezetik a tantermi oktatást, akkor csak 
arrébb kellene tolni időben a ballagást meg a 
bankettet, és meg lehetne tartani mindent. Ami-
kor mondták, hogy lesz ez az online ballagás, 
én azt mondtam, hogy szerintem inkább ezt az 
egészet időben tolni kéne. Mert a tanév utolsó 
két hetében már nem sok minden történik, az 
utolsó hétre meg lehetne szervezni a ballagást 
és a bankettet is.

Surányi P. Balázs

Könnyű volt a magyar, megoldható a matek 
Szigorú szabályok között hétfőn megkez-
dődtek az írásbeli érettségik. Hétfőn ma-
gyarból, kedden matematikából, szerdán pe-
dig történelemből vizsgáztak a diákok. Or-
szágos szinten több mint 70 ezren ültek visz-
sza az iskolapadba. Tiszaújvárosban a két 
középiskolában összesen mintegy 160 érett-
ségiző kezdett hozzá a feladatok megoldásá-
hoz hétfőn reggel kilenckor.

 A megmérettetést a diákoknak a véghajrá 
előzte meg. Az utolsó napokban még lehetett 
csiszolni a tudásukon. Az osztályfőnökök nap-
jait pedig az érettségit megelőző adminisztrá-
ció töltötte ki. 
- Ilyenkor lezárjuk a naplót, kitöltjük a bizo-
nyítványokat és a törzslapokat - sorolta a te-
endőket Lukács Árpád, a Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollé-
gium tanára, a 12. A osztályfőnöke. - Minden-
kinek be kell írni az év végi jegyét, az óraszá-

mot, a közösségi szolgálatot, felmentéseket, ki 
kell töltenünk a záradékokat. Ha mindezzel ké-
szen vagyunk, rákerül a pecsét a bizonyítvány-
ra, hogy az érettségi vizsgát megkezdheti.
Meg is kezdték az Eötvösben, több mint 130-
an. 
- Igyekeztem mindent megtenni annak érdeké-
ben, hogy sikeres legyen a gyerekek felkészü-
lése – folytatta Lukács tanár úr.- Minden online 
órát úgy építettem fel, ahogy azt tettem a sze-
mélyesen tartott órákon is. Minden alkalommal 
készítettem óravázlatot és küldtem a tananyag-
hoz kapcsolódó feladatsorokat is. Párhuzamo-
san haladtunk a tizenkettedikes anyaggal és az 
ismétléssel. Szerintem ez az utóbbi másfél hó-
nap akár előny is lehetett volna az érettségizők-
nek, hiszen sok idejük felszabadult, amit a fel-
készülésre lehetett volna fordítani. Volt, aki így 
is tett, de olyat is tapasztaltam, aki azt gondolta 
március közepén, hogy akkor vége az iskolának 
és nem vette komolyan a digitális munkarendet.   
Hétfőtől szerdáig az érettségi idejére a gim-
názium előtti útszakaszt lezárták, egyesével, 
a megfelelő távolság betartásával léphettek a 
gyerekeket az épületbe, kerülve a tömeges ta-
lálkozást. A belépéskor kötelező a kézfertőt-
lenítés, valamint maszkot és gumikesztyűt is 
kaptak a vizsgázók. 
- A maszkot sajnos nem lehetett levenni, de a 
tanárok azt megengedték, hogy az orrunk alá 
lehúzzuk - mesélte Molnár-Varga Gergő, a 
gimnázium egyik végzőse. - A gumikesztyűt le-
vehettük írás közben, de amikor lapot osztottak 
vagy alá kellett írni valamit, akkor fel kellett 
vennünk. Ha a mosdóba mentünk, nem kellett 
gumikesztyűt viselni, de maszkot igen. Vissza-
érve a terembe újra fertőtlenítették a kezünket. 
Furcsa volt így írni, mert zavarta az arcomat a 
maszk, de megmondom őszintén, én rosszabb-
ra számítottam. A feladatok sem voltak nehe-

zek. Érthetőek voltak a feladatmegfogalmazá-
sok. Az első feladat szövegértés volt a köny-
vekről és a kódexekről. A második feladatban 
választani lehetett. Én a novellaelemzést vá-
lasztottam, ami szerintem nem volt nehéz.
Halmazokkal, valószínűségszámítással, függ-
vényekkel és egyenletekkel is meg kellett bir-
kózniuk a vizsgázóknak kedden, a matematika 
érettségin.  
- Nekem elég nehéz volt az otthoni felkészülés - 
mesélte Tóth Zsanna Mónika. - Nehezen tudtam 
rávenni magam arra, hogy könyvet vegyek elő. 
A suliban jobb lett volna, mivel nap, mint nap 
gyakoroltunk volna és ott ugye, muszáj csinál-
ni. Ennek ellenére úgy érzem jól sikerült a ma-
gyar és a matek írásbeli is. A matek érettségi el-
ső részét kifejezetten könnyűnek éreztem, meg 
is lepődtem. A második rész egy kicsit bonyolul-
tabbnak tűnt, de teljesen megoldható volt. 

 ema

„Nagyon kedvesek a tizenegyedikes 
osztályfőnökök és diákok, hogy meg-
szervezték ezt a meglepetést.” 

Kissné Ignáth Tünde

Tóth Zsanna MónikaMolnár-Varga Gergő

Szigorú szabályok szerint érettségizhettek. 

Meczkó Viki rögtönzött ballagása a lépcsőház előtt. A háttérben a győztes jelmez.
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És ti hogy vagytok, hétköznapi hősök?

Két-, illetve egy héttel több ágazat, szak-
ma képviselőit kerestünk fel, hogy megtud-
juk, hogyan és miben változott a munká-
juk, van-e bennük aggodalom, hogyan érzik 
magukat. Most ismét körbejártuk a várost 
és megnéztük, kik, hogyan dolgoznak a jár-
ványhelyzet idején, kik állnak nap, mint nap 
csatasorba.

Városgazdák

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
közterületeken dolgozó munkatársai nem tud-
ják megoldani, hogy otthonról, számítógépről 
végezzék a napi munkájukat. A természet nem 
foglalkozik a vírushelyzettel, nem állt le.  
- A koronavírus miatt változtak a Városgazda 
Kft. munkálatai?
- Nem változott, inkább azt mondhatom, hogy 
felgyorsult - mutat körbe a Március 15-e park-
ban Tamits Adrienn, a Városgazda Kft. kerté-
szeti részlegvezetője. - Idén a tavasz hamarabb 
jött, ezért a munkálatokat is hamarabb el kel-
lett kezdeni, folyamatosan végezzük a park-
fenntartási és közterületi munkálatokat, ahogy 
az időjárás engedi. A játszótereknél a lezárá-
sok megtörténtek, ezeket állandóan ellenőriz-
zük, hogy nem történt-e a korlátozás ellenére 
használat, valamint a piacnál is be kell tartat-
nunk a korhatáros korlátozást. Odafigyelünk a 
higiéniai szabályok betartására, illetve a mun-

katársak figyelmét is felhívtuk arra, hogy mun-
kavégzés közben be kell tartaniuk a másfél mé-
teres távolságot. 
- Te hogy érzed magad? Van benned félelem?
- Nincs sok időm gondolkodni ezen. A veszélyt 
még nem érzem, mivel Tiszaújvárosban jelen-
leg még nincsen fertőzött, nem érzem azt, hogy 
valamilyen úton-módon veszélyeztetve lennék. 
Vékony István szintén a Városgazda Kft-nél 
dolgozik, parkgondozó, gépkocsivezető. Nap, 
mint nap járja a város útjait, köztereit. 
- Akár van vírushelyzet, akár nincs, a városban 
rend kell, hogy legyen - mondja mosolyogva 
István. - A füvet le kell nyírni, a gallyakat, fale-
veleket össze kell szedni, az utakat fel kell se-
perni. Az élet nem állt meg. Látjuk is, ha kö-
rülnézünk. A mi munkánkat egyelőre az idő-
járás határozza meg, ami mindössze annyiban 
változott, hogy egy ideje maszkban dolgozunk, 
és kaptunk kézfertőtlenítőt, amit rendszeresen 
használunk. Bent az étkezőhelyet is gyakrab-
ban takarítják, és nem mehetünk be egyszer-
re mindannyian. Két csoportra osztva regge-
lizünk. Jó, nem mondom, kicsit nehéz, hogy a 
munkahelyen kívül nem mehetünk sehová, de 
félelem nincs bennem. Egy kis könnyebbséget 
jelent, hogy kertes házban lakunk, ott meg min-
dig van mit csinálni. Bográcsozunk, kertészke-
dünk, meg megy a takarítás ezerrel - teszi hoz-
zá mosolyogva. 

A polgárőr

Ők nem a tisztaságra, hanem a rendre vigyáz-
nak. Munka mellett, önként vállalva, a rend-
őrséggel szorosan együttműködve. A járvány-
helyzet miatt természetesen ők sem maradhat-
nak otthon, hiszen feladat akad bőven. 
- Olyan helyzettel szembesültünk március köze-
pén, amivel eddig még soha - kezdi Tóth Gyula, 
a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület elnöke. - Er-
re egyáltalán nem voltunk felkészülve. Első kör-
ben Tiszaújváros rendőrkapitányával, Miskolczi 
István rendőr alezredessel egyeztettünk, aki   
megnyugtatott, hogy mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy polgárőreink továbbra is biz-
tonságban legyenek a közös szolgálatok során. 
Biztosítanak számunkra védőeszközöket, amit 
az Országos Polgárőr Szövetségtől nem kapunk 
meg. Viszont kaptam egy tájékoztatást, amiben 
felhívták a figyelmemet, hogy a 65 év feletti pol-
gárőröket nem engedhetem szolgálatba, ami ná-
lunk nem sok polgárőrt érintett. Azt kell, hogy 
mondjam, hogy szerencsés helyzetben van az 
egyesületünk, mert Tiszaújvárosban nagyon jó a 
szociális háló. A humánszolgáltató központ és az 
intézményműködtető központ szépen felkarolta 
az idősek ellátását, kiszolgálását, illetve az ellá-
tásban segítő ÖCSI csoport is fontos szolgálatot 
tesz. Mi például a múlt héten 15 darab többször 
használatos, mosható maszkot kaptunk tőlük. A 
jól működő ellátórendszernek köszönhetően az 
egyesületünknek csak a közrend és közbizton-

ság fenntartásával kell foglalkoznia. Folyamato-
san ellenőrizzük az üzleteket, gyógyszertárakat 
a délelőtti, 9 órától 12 óráig tartó időszakban, hi-
szen ekkor csak a veszélyeztetett korúak vásá-
rolhatnak. Ezen kívül a MOL óriás beruházásá-
hoz érkező nagyobb berendezések szállítási út-
jának biztosításában is segítünk a rendőrségnek.  
- Mi lett nehezebb az elmúlt hetek alatt?
- Az elején furcsa volt, hogy nem lehet kezet 
fogni, nem lehet a szülőket megölelni, meg-
puszilni. Ez engem nagyon megérintett, mert 
ilyen még nem történt velem. Az elején még 
olyan volt, mintha  egy filmet néztünk volna. 
Távolinak tűnt ez az egész, aztán,  amikor meg-
jelentek a városban a maszkban, gumikesztyű-
ben egymástól másfél méteres távolságra sor-
ban állók a gyógyszertár előtt, akkor tudatosult 
bennem, hogy sajnos ez a valóság.

Áthelyezett segítők 

Tóth Gyula polgárőrként áll a város szolgála-
tában, feleségének, Tóth Gyuláné, Katinak is 
átrajzolódtak a hétköznapjai. Bölcsődei dajka-
ként most átmenetileg ebédkihordással foglal-
kozik.
- Mivel bezárt a bölcsőde, így ott most nincsen 

feladatunk, ezért ide, a központi étterembe he-
lyeztek át minket - mondja Kati. - Az a fela-
datunk, hogy az aznapi ebédet - több mint 600 
adagot - kivigyük azoknak az idős embereknek, 
akiknek nem tanácsos kijönniük.  
- Hogyan fogadtad ezt a helyzetet? Van benned 
félelem?
- Eleinte volt bennem aggodalom, hiszen egy 
ismeretlen betegséggel álltunk szemben. Az-
tán, ahogy teltek a napok, egyre inkább átbil-
lentem. Ma már nem igazán foglalkoztat. Dol-
gozom, ellátom a családomat. Hétvégéken pe-
dig igyekszem kipihenni magam. 
Oláh Dezső szintén segíteni érkezett a közpon-
ti étteremhez. 
- Eredetileg a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél dolgo-
zom, de most itt kell segíteni, erre van szük-
ség - mondja. - Fél tíz körül már pakoljuk a ko-
csikat, addigra kész az ebéd, és a segítők jön-
nek velem, kiszállítjuk az ebédeket a megadott 
címekre. Ez egy nagyon fontos szolgálat, amit 
szeretettel csinálunk, hiszen azokon az embere-
ken segítünk, akik különösen veszélyben van-
nak.

Ema

„Ez egy nagyon fontos szolgálat, 
amit szeretettel csinálunk, hiszen 
azokon az embereken segítünk, 
akik különösen veszélyben van-
nak.”

Oláh Dezső

„Akár van vírushelyzet, akár 
nincs, a városban rend kell, hogy 
legyen.”

Vékony István

„Folyamatosan ellenőrizzük az 
üzleteket, gyógyszertárakat a dé-
lelőtti, 9 órától 12 óráig tartó idő-
szakban, hiszen ekkor csak a ve-
szélyeztetett korúak vásárolhat-
nak.” 

Tóth Gyula

Tiszaújváros hétköznapi hőseiről köszönetképp egy kisfilm is készült. 
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Felfüggesztett támogatások

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
kormányrendelet, valamint a kataszt-
rófavédelemről szóló törvény rendelke-
zései alapján Tiszaújváros polgármes-
tere az önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésével összefüggésben több - ha-
táridőhöz kötött - határozatot módosí-
tott a közelmúltban.

Az említett kormányrendeletben kihirde-
tett veszélyhelyzet megszüntetését köve-
tő legfeljebb 60. napig a polgármester fel-
függesztette a Sulizsaru program, a Drog-
ambulancia Alapítvány és az ifj. Már-
kus Gábor Alapítvány a Magyar Triatlon 
Sportért 2020. évi támogatását. A Kazin-
czy Ferenc Református Általános Iskola, 

a Tiszaújvárosi Református Óvoda, a Ti-
szaújvárosi Szent István Általános Iskola 
működési támogatását 2020. június 30-ig 
ugyancsak felfüggesztette a polgármester. 
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a 
Miskolci Tankerületi Központ, valamint 
a Szerencsi Szakképzési Centrum műkö-
désére biztosított keretösszeg felosztásá-
ra vonatkozó javaslat elkészítésének ha-
táridejét legfeljebb a veszélyhelyzet meg-
szűnését követő 60. napig meghosszabbí-
totta dr. Fülöp György.
A sportegyesületek működési és létesít-
ményhasználati támogatását május 15-ig 
felfüggesztette, a diáksport támogatására 
biztosított keretösszeg felosztásáról szó-
ló döntés meghozatalának, illetve a kap-
csolódó feladatok ellátásának határidejét 

pedig augusztus 31-ig meghosszabbította 
a polgármester.
A polgármesteri határozat értelmében a 
június 30-ig tervezett városi rendezvé-
nyekhez kötődő támogatásokat értelem-
szerűen nem adják át, mivel a programok 
a koronavírus-járvány miatt elmaradtak, 
illetve elmaradnak.
A polgármester elfogadta az önkormány-
zat 2019-2024. évre vonatkozó gazdasági 
programját is. (Ez határidős kötelezettsége 
az önkormányzatnak.) A program átdolgo-
zott változatát - a koronavírus-járvány kö-
vetkeztében fellépő új társadalmi, gazdasá-
gi viszonyok kiértékelése után - a veszély-
helyzet megszűnését követően a képvise-
lő-testület elé terjeszti dr. Fülöp György.

f.l. 

Fokozott vadászati 
tevékenység

Kérjük a Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosokat, hogy az apró- és 
nagyvadállomány szaporodási és utódnevelési időszakára, és 
a vadászati ütemtervre való tekintettel a következőket vegyék 
fokozottan figyelembe:
- az őzek ellési ideje május végéig tart, a gidák nem „árvák”, 
kérjük, ne nyúljanak a magára hagyott gidákhoz,
- külterületen a kutyákat kizárólag pórázon szabad vezetni, 
futtatni. Az elkóborolt kutyákat - amennyiben vadat űznek - a 
hivatásos vadász köteles lelőni!
- vadgazdálkodási, erdő- és mezőgazdasági kötelezettségek-
re való tekintettel Tiszaújváros környékén fokozott vadásza-
ti tevékenység folyik.
A hajnali és esti szürkületben a kocogás, kutyasétáltatás foko-
zott balesetveszéllyel járhat, ebben az idősávban kérjük a fen-
ti tevékenységek mellőzését.
Külterületen, mező- és erdőgazdasági területen a kutyasétál-
tatás, kocogás, nem állampolgári jog!
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és gyakorlati alkal-
mazását.

Tisztelettel: Tiszaújvárosi Vadásztársaság

Nyit a posta Szederkényben 
A járványügyi helyzet 
miatt március 20-án be-
zárt a tiszaszederkényi 
posta. A hivatal óvárosi 
fiókja azóta - immár más-
fél hónapja -  nem nyi-
tott ki. A lakosság kéré-
sére és kérdésére dr. Fü-
löp György polgármester, 
és egyúttal szerkesztősé-
günk is levélben fordult a Magyar Posta Zrt.-hez tájékoztatá-
sért. A cég rövid válaszlevelében ennyit közölt: 
„A Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgató-
ság irányítása alá tartozó Tiszaújváros 5. Posta ideiglenesen 
március 20-ától szünetel. 2020 május 11-től a postahely új-
ból üzemel, változatlan nyitva tartással, azaz hétköznapokon 
8-13, 13.30-15-30 között várjuk ügyfeleinket.”

Telefonos előjegyzés útján újraindulhatnak 
a háziorvosi és szakorvosi ellátások, új sza-
bályok szerint megnyitotta kapuit a Tisza-
újvárosi Sportcentrum, és részlegesen új-
ra működik a Hamvas Béla Városi Könyv-
tár is. 

- Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a ma-
gas kockázati csoportba tartozó betegek fi-
gyeljenek magukra - mondta Pap Zsolt alpol-
gármester -, és ígérem, hogy mi is figyelni fo-
gunk rájuk. Kiemelt feladatként tekintünk ar-
ra, hogy ők ne fertőződjenek meg, mert az 
számukra súlyos, akár tragikus következmé-
nyekkel is járhat. Április 30-án jelent meg az 
EMMI rendelkezése az egészségügy újrain-
dításáról, ebben a miniszter az alábbi elvárá-
sokat fogalmazta meg: a covid19 szempont-
jából alacsony kockázatú beavatkozásokat el 
lehet végezni a szakrendelőkben, de ezeket is 
csak akkor, ha a beteg állapota sürgős beavat-
kozást igényel, a betegellátást egy előzetes, 
telefonos konzultációnak kell megelőznie. A 
beteg tehát először telefonon egyeztet házi-
orvosával, és amennyiben a háziorvos szük-
ségesnek látja, egyeztet a szakorvossal, és ő 
kér időpontot a beteg számára. Nagyon fon-
tos tehát, hogy a háziorvos kér időpontot, és 
csak ebben az időpontban lehet a rendelőben 
jelentkezni. A beteg a rendelőbe csak egyedül 
mehet be, amennyiben kísérőre van szüksége, 
egy szakdolgozó fog számára segítséget nyúj-
tani. A szakrendeléseken maximum egy beteg 
lehet bent a rendelőben és egy tartózkodhat a 
váróban. A szájmaszk használata és a kézfer-
tőtlenítés továbbra is kötelező - mondta az al-
polgármester. 
(A részletes szabályozás lapunk 6. oldalán ol-
vasható.)
Május 8-tól a teljes nyitásig részleges szol-
gáltatást nyújt a Hamvas Béla Városi Könyv-
tár, ami kizárólag könyvek kölcsönzésére ter-
jed ki. Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Műve-

lődési Központ és Könyvtár igazgatója tájé-
koztatójában elmondta: 
- A könyvtárosok e-mailen és telefonon fo-
gadják a konkrét könyvkéréseket és értesítik 
az olvasókat a könyvek átvételének idejéről. 
A könyvtárban lévő könyvekről az intézmé-
nyi honlapon lévő online katalógusból tájé-
kozódhatnak. Az előre összekészített csoma-
gokat a folyóirat olvasó egyik ablakán lehet 
majd átvenni. (A részletekről lapunk 8. olda-
lán olvashatnak.)
A sportcentrum keddtől újra várja látogatóit. 
Gál Csaba, a Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft. ügyvezetője elmondta: 
- Az egyesületi keretek között sportolók az el-
nökökkel, vezetőkkel történt egyeztetést kö-
vetően május 6-ától hétköznaponként 14 és 20 
óra között használhatják a létesítményeinket. 
Kivételt jelent az uszoda és a szabadtéri kon-
dipark, ezeket sem a lakossági, sem az egye-
sületi sportolók számára nem nyitjuk meg. 
(Részletek balra.)
Május 31-éig semmilyen edzést nem tartanak 
a labdarúgók, kosárlabdázók és a kézilabdá-
zók - mondta Dr. Fülöp György polgármester 
a sportegyesületek vezetőivel történt egyezte-
tés után. A szabadtéren űzhető sportágak (ka-
jak-kenu, atlétika) esetében bizonyos szabá-
lyok betartása mellett sportolhatnak a sporto-
lók. 

Fodor Petra

Egészségügy, kultúra, sport

A sportegyesületek támogatását május 15-ig felfüggesztette a polgármester. 

A kondipark zárva marad. 
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A járványügyi védekezés egyik eleme, 
hogy a kórházak országszerte felké-
szülnek a tömeges megbetegedésekre. 
Sokan kerültek most haza a kórházak-
ból, olyanok, akikre így otthon vigyáz-
nak szeretteik, otthon ápolják őket. 

Április 19-éig a kórházi ágyak 50 száza-
lékát kellett szabaddá tenni a kórházak-
ban, a következő ütemben pedig már 60 
százalékos ágykapacitást kell elérni. Ez 
összesen 39500 szabad ágyat jelent az 
országban, megyénkben összesen 2698 

ágyat kell szabaddá tenni. Sokan kerültek 
most haza a kórházakból, olyanok, akik 
otthoni ápolást igényelnek. 
- Egyelőre ki tudjuk elégíteni az igénye-
ket - mondta lapunknak Sass Szabolcsné, 
a Tisza-Filoxis Otthoni Betegellátó Szol-
gálat vezetője -, azt gondoltam, hogy sok-
kal nagyobb terhet ró majd ránk mind-
ez. Természetesen a szakirányú ellátá-
sok mennyisége csökkent, főképp a jár-
ványidőszak kezdetén. Alapvetően azért, 
mert a szakrendelések megszűntek és a 
betegek is féltek igénybe venni ezeket az 
ellátásokat, de ez már feloldódóban van. 

Egyre több szakellátást végzünk: gyógy-
tornát, fizioterápiás kezeléseket. A dolgo-
zóink megfelelő védőeszközökkel rendel-
keznek, van szájkendőjük, maszk, gumi-
kesztyű, köpeny, lábzsák, kézfertőtlenítő 
és olyan tárolóeszköz, amelyben a szeny-
nyes ruhákat tudják tárolni, szállítani. 
Kézfertőtlenítők, szájmaszkok, gumi-
kesztyűk és pajzsok - ezekből fogy most 
a legtöbb a gyógyászati üzletben. Most 
még inkább telefonon kérnek segítséget 
azok, akik otthon ápolják szeretteiket. Ők 
még csak most ismerkednek az otthoni 
ápolás alapjaival. 
- Túlságosan sok beteggel még nem talál-
koztam, - folytatta Sass Szabolcsné - véle-
ményem szerint még tartanak az emberek 
attól, hogy ezt az ellátási formát is igény-
be vegyék. Sokkal több viszont a telefonos 
kapcsolattartás, itt is nagyon sok informáci-
ót tudunk nyújtani. Az ellátást illetően ne-
künk is van B-tervünk, reméljük, hogy nem 
fog erre sor kerülni. A legfontosabb, hogy 
a betegeket az utolsó pillanatig megpróbál-
juk ellátni. De ha az ápolóinkat bárhová be-
rendelik az akut betegellátásba, nem tudjuk 
biztosítani a szolgáltatást. Így a jelenlegi 
betegeinket és a hozzátartozóikat megtanít-
juk a teendőkre, hogy telefonos irányítással 
is el tudják majd végezni a beteg ápolását. 

Fodor Petra
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Ellenőrzött 
Nikodémus

Sorra ellenőrzik az idősotthonokat a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ tisztiorvosi szolgálatának munkatársai. Az 
Ezüsthíd Gondozóház és Idősek otthona után a napokban a 
református egyház fenntartásában álló Nikodémus Idősek 
Otthonán volt a sor. 
- A mi otthonunk a rendezettek közé tartozik - mondta Dr. 
Varga István református lelkész - azt hiszem, hogy ez egy 
protokolláris vizsgálat volt. Mindent alaposan átnéztek, meg-
vizsgáltak, a dokumentumokat, jegyzőkönyveket, forgató-
könyveket, felszereléseket. A higiéniás előírások betartását. 
Úgy gondolom, maximálisan eleget tettünk minden feltétel-
nek. 
- Szükséges-e bármin is változtatni? 
- Mi már olyan mértékig szigorítottunk mindenen, nem hi-
szem, hogy lehetne csavarni még egyet a gombon. A né-
pegészségügyi központ munkatársai sem találtak semmilyen 
okot arra, hogy szigorítsunk bármin is. Ha Isten segít ben-
nünket, akkor vírusmentesen fogjuk átvészelni a következő 
napokat. 

FP

Negatív 
Ezüsthíd

Múlt héten, szerdán koronavírusra tesztelték az Ezüsthíd 
Gondozóház és Idősek Otthona lakóit és dolgozóit. A fáj-
dalommentes vizsgálat 15 perc után kimutatja, egyértelmű-
vé teszi, hogy valaki koronavírussal fertőzött-e vagy sem. Az 
eredményről Pap Zsolt alpolgármester a Tisza Televízió ápri-
lis 29-i adásában számolt be. 
- Sikerült vásárolnunk egy Amerikában készült gyorstesztet 
- fogalmazott az alpolgármester -, a szerződéskötés megtör-
tént. A teszt két tesztcsíkból áll, van hozzá egy reagens, egy 
tű, amit ha hozzányomunk az ujjbegyhez, kiugrik belőle és 
megszúrja. Az elve az, hogy a tesztcsíkra rá kell cseppenteni 
két reagenst, utána a pipettával a vérző ujjból vért kell venni 
és ebből kettőt szintén rácseppenteni. A csíkot a 15. percben 
kell megnézni, a tetején van egy kontrollcsík, ha ez jelenik 
meg, akkor a teszt negatív, alatta van két másik, ha ezen je-
lenik meg a csík, akkor pozitív. Az Ezüsthíd Gondozóházban 
és Idősek Otthonában 75 teszt készült, és mind negatív lett. 
Az operatív törzs utasítására a magyar honvédség hétfőn fer-
tőtlenítést végzett az idősek otthonában és a gondozóházban. 
Az épületben a közös helyiségeket, lépcsőházakat és raktára-
kat is fertőtlenítették, a lakók az épületben maradtak. 
                                                                                                                      fp

Otthonápolás telefonos segítséggel

„A legfontosabb, hogy a betege-
ket az utolsó pillanatig megpró-
báljuk ellátni. De ha az ápolóin-
kat bárhová berendelik az akut 
betegellátásba, nem tudjuk bizto-
sítani a szolgáltatást.”

Sass Szabolcsné

Kedves Betegeink!
Először is szeretném megköszönni mindenkinek az eddigi tü-
relmet, a fegyelmezettséget, és az együttműködést. Bizonyá-
ra sokan látták a médiákban és a közösségi oldalakon megje-
lent híreket, mely szerint újraindul az egészségügy, és újrain-
dul a szakrendelések működése. Mivel védőoltás nincs, ezért 
továbbra is nagy figyelmet fordítunk a szabályok betartására a 
fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a magas kockázati csoportba 
tartozó egyének, betegek most, az enyhítés mellett is nagyon 
figyeljenek magukra és természetesen mi is rájuk. A vírus fel-
tehetően tovább fog terjedni. Ezért az a feladatunk, hogy azok 
a személyek, akik fokozott veszélynek vannak kitéve, ne fer-
tőződjenek meg, mert számukra ez a fertőzés súlyos következ-
ményekkel járhat. 
Mint nyilvánosságra hozták, az a döntés született, hogy az 
egészségügyi ellátásokat újra kell indítani. Az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (EMMI) levelében az alábbi elvárásokat 
fogalmazta meg:
1. A Covid 19 szempontjából ALACSONY kockázatú beavat-
kozásokat lehet végezni és ezeket is csak akkor, ha a beteg 
egészségi állapota sürgős beavatkozást igényel!
2. A betegellátást egy előzetes TELEFONOS konzultációnak 
kell megelőznie.
3. A szakorvosnak elsődlegesen telekommunikációs (pl. tele-
fon) konzultációs formában kell a beteggel felvenni a kapcso-
latot.
4. Amennyiben a beteg egészségi állapota sürgősnek minősül 
és tanácsadással, távkonzultációval nem oldható meg a problé-
ma, csak akkor kerül sor személyes találkozásra.
5. Az orvosnak egy órában 4 betegtől többet NEM javasolt el-
látni, tehát nagyon körültekintően szükséges eljárni, ezért a kö-
vetkező betegfogadási rendet alakítottuk ki:
A beteg a háziorvosával veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben 
a háziorvosnak konzíliumra van szüksége, ő egyeztet a szak-
orvossal. Ha közösen úgy döntenek, hogy szakorvos-beteg ta-
lálkozásra van szükség, a háziorvos kéri az időpontot! Tehát a 
szakorvoshoz időpontot minden esetben a háziorvos kér a 
betege részére! Nem a beteg hívja a rendelőt!
A szakorvos – beteg találkozás az alábbi módon valósulhat 
meg:
a) Távkonzultáció formájában. Ilyenkor a szakorvos hívja tele-
fonon a beteget (a háziorvossal megbeszélt időpontban).
b) A háziorvoson keresztül megadott időpontban a rendelésre 
személyesen bejön a beteg. Ebben az esetben fokozottan kér-
jük az időpont betartását, mert amennyiben nem érkezik meg 
a számára biztosított időben, újabb időpontot kell kérni. Foko-
zottan kell figyelnünk, hogy torlódás ne alakuljon ki.
Személyes megjelenés esetén:
1. A beteg csak egyedül jöhet be a rendelőbe, kísérő nélkül. 
Amennyiben olyan állapotban van, hogy kísérőre van szüksé-
ge, úgy egy szakdolgozónk biztosít számára segítséget. 
2. A szakrendelőbe belépve testhőmérséklet-mérésnek kell 
megtörténnie és alkoholos kézfertőtlenítésnek.
3. A rendelő területén a szájmaszk viselése kötelező. Akinek 
van saját maszkja, kérjük, hozza magával. Amennyiben nincs 

saját maszkja, úgy belépéskor kap egy sterilizált textilmaszkot, 
melyet távozáskor a gyűjtőedénybe kell bedobni.
4. Elvárás, hogy a betegváróban lehetőleg ne tartózkodjon be-
teg, ezért minden szakrendelésen egy beteg lehet bent és ren-
delésenként maximum egy fő tartózkodhat a váróban, így van 
esély a 1,5 méteres távolság betartására.
Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy csak a háziorvosa 
által kért időponttal rendelkező beteget látják el! A konfliktu-
sok elkerülése végett kérjük, időpont nélkül ne jöjjenek. 
A rendelések gördülékenysége érdekében a szakrendelések fe-
lé irányuló telefonhívásokat nem áll módunkban a szakrende-
lésekhez kikapcsolni. A szakorvosi jelenlét idején az orvos a 
konzultációs időponttal rendelkező betegeket fogja hívni, vagy 
a helyszínen vizsgálja személyesen, így a külső hívások foga-
dása akadályozná a rendelés menetét. 
Az alábbi rendelések lesznek elérhetők előzetes időpontegyez-
tetést követően: 
- tüdőgyógyászat
- bőrgyógyászat
- urológia
- onkológia
- reumatológia
- ideggyógyászat
- ultrahang
- labor
- sebészet
- pszichiátria
- pszichológia
- endokrinológia
- diabetológia
- belgyógyászat
- kardiológia
Magas kockázatú kezeléseknek minősülnek a miniszteri levél 
alapján, és ezért az ellátás feltétele lenne a negatív COVID_19 
teszt (PCR), ezért egyelőre ezek az ellátások nem elérhetők: 
- fogászat - fogmegtartó kezelése,
- fül-orr-gégegyógyászat
- egynapos sebészeti beavatkozások
Fogászat: 
Az aerosol-képződéssel járó beavatkozások, pl. turbina, mik-
romotor, forgóeszköz és ultrahangos eszköz használata miatt. 
A feltételek központi megteremtéséig továbbra is csak a sür-
gősségi ellátást végzik a megszokottak szerint.
Szemészet:
A feladatot ellátó orvos kora miatt fokozott kockázatú, így 
egyelőre nem lesz rendelés, mivel a vizsgálatok zöme szemé-
lyes kontaktust igényelne. Szükség esetén felülvizsgáljuk az 
esetleges helyettesítést az igények tükrében.
Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátások
A szakmai ajánlás szerint továbbra is a már megszokott mó-
don, csak előzetes telefonos egyeztetést követően kerülhet sor 
személyes orvos-beteg találkozásra! Tehát felhívjuk a betegek 
figyelmét, hogy előzetes egyeztetés nélkül NE induljanak el a 
háziorvosi rendelőbe sem!
Előre is köszönöm segítő együttműködésüket!
Tisztelettel:

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

Újrainduló egészségügyi ellátások



A Tisza TV műsora
Május 7., csütörtök

9:00  HétHatár: Tájékoztató a járványügyi helyzetről - Megkezdődtek az érettségik - Virtuális 
ballagás - Éljen május elseje - Hogy terjed a kórokozó?-  Nyit a szederkényi posta - Süllőfészkek

9:15 Hétről-Hétre: Akik minden nap dolgoznak: Hogy vagytok? - Lassan újraindul az élet -  
Karanténtudósítás Görögországból - Sportrajt! - Szalonnasütőt a kertbe - Karanténrádió

(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Május 8., péntek

18:00 - 19:00: Járványügyi tájékoztató
19:00 Sordás Színtársulat: Rockabilly Hungary

Május 10., vasárnap
 10.00 Egy hajóban - vallási negyedóra ( ismétlés 14 óráig )

 14.00 Válogatás a  Phoenix és a TFCT mérkőzéseiből. (Phoenix KK - Veszprém, TFCT - To-
mor-Lak, 2013 júniusa.) Ismétlés másnap reggel 7 óráig.

Május 11., hétfő
18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről

 19.00  Tisza TV retró: a 2006. Civil magazin, ismétlés másnap reggel 7 óráig.
Május 12., kedd 

18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről
Május 13., szerda: 

18:00  HétHatár: Tájékoztató a járványügyi helyzetről - Érettségiztünk - Maszkban vagyunk - 
Szeméthegy a gát mögött - Munka ügyek   

Hétről-Hétre: Rendel a rendelő - Karanténtudósítás határon túlról - Élet a sportcentrumban
Május 14., csütörtök

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

Harmincéves a Hubble űrtávcső
A Hubble űrtávcső egy forradalmi megoldásnak számított, 
és majdnem két évtized tervező- és előkészítő munkájának 
megkoronázásaként 1990. április 24-én a Discovery űrsik-
ló fedélzetén útnak indult a világűr felé. A tudomány és az 
emberiség többet köszönhet ennek az eszköznek, mint az azt 
megelőző összes kozmológiai kutatásnak. Leképzésének tö-
kéletessége, az észlelési spektrum szélessége, új felfedezése-
inek tömege, és minden várakozást felülmúló tartós üzeme 
megítélésem szerint számot tarthat a Krónika olvasóinak fi-
gyelmére is.

A csillagászati ismeretek megszerzésének alapvető eszköze a tá-
vcső. Ez a tudományág robbanásszerű fejlődése 1610-től mér-
hető, azóta hogy Galilei első, mai szemmel primitív, színházi 
látcső minőségű eszközét az égbolt felé irányította, és tett világ-
rengető felfedezéseket. A távcső felbontása, és fényereje átmé-
rőfüggő, ezért építenek egyre nagyobb és költségesebb óriás tá-
vcsöveket. A ma működő legnagyobb teleszkóp a Kanári-szige-
teki Nagy Távcső (GTC) átmérője 10,4 méter, és négymilliószor 
halványabb objektumot tud észlelni, mint az emberi szem. At-
tól függetlenül, hogy az obszervatóriumokat kivétel nélkül ma-
gas hegyek tetejére telepítik, ahol tisztább a levegő, kevesebb a 
felhő, a légkör szelektív és korlátozott áteresztő képessége és ál-
landó keveredése mégis leküzdhetetlen akadályt jelent. A földi 
távcsövek felvételein a csillagok képe egy kb. 1 ívmásodperc át-
mérőjű elmosódott folt a légköri turbulencia, a fénytörés hely-
ről helyre való változása miatt. Az elméleti felbontóképesség so-
ha nem érhető el. A felszínen jelentősen korlátozza a megfigye-
léseket az égi háttérfényesség. Ha ez nagy, akkor a halvány égi-
testek beleolvadnak a háttérbe, gyakorlatilag nem vizsgálhatók. 
Különösen káros ilyen szempontból az egyre terjedő fényszeny-
nyezés. Ezen okok miatt régi álma a csillagászoknak, hogy nagy 
átmérőjű távcsövet telepítsenek Föld körüli pályára. Ez az álom 
vált valóra a Hubble teleszkóp felbocsátásával. Méretét az űrs-
ikló rakterének befogadóképessége határozta meg. Nagyságát 
egy nagyméretű vasúti tartálykocsi befoglaló méreteihez hason-
líthatnám, melyeket gyakran van módunk hosszan szemlélni a 
TVK-s bekötőút sorompójánál.
Nevét Edwin Hubble, huszadik századi csillagászról kapta, aki 
az elsők között feltételezte, hogy a távoli galaxisok vörös eltoló-
dását a világegyetem tágulása okozza. Fő alkatrésze egy 2,4 mé-
ter átmérőjű tükrös távcső mely négy, a távcső élettartama alatt 
többször cserélt műszerbe továbbítja az összegyűjtött fényt. A 
távcső felbontóképessége 0,007 ívmásodperc, ami megközelí-
tőleg olyan, mintha egy emberi hajszálat figyelnénk meg, több 
mint egy kilométer távolságból. A Föld felszínéről elérhető leg-
jobb (természetes) felbontás 0,5-1 ívmásodperc, ami ugyanilyen 
távolságból egy kisebb pénzérme detektálásának felelne meg. 

Nem volt ez mindig így, mert az első felvételek mindenki meg-
döbbenésére életlenek lettek. Egy nagyon banális hibára derült 
fény; a nagyjából négymilliárd dollárból megépített távcső fő-
tükrét elcsiszolták. A Hubble űrtávcsövet modulárisra tervezték, 
hogy a már pályán keringő műhold meglévő alkatrészeit idő-
vel újabbakra cserélhessék, így követve a technika fejlődését. 
Az egyes fejlesztésekkel nemcsak a berendezés megbízhatósá-
gát növelték, de minden alkalommal jelentősen javult a tudomá-
nyos adatok minősége is. A moduláris felépítésnek hála a fellö-
vés után szűk négy évvel - ennyi ideig tartott mire a NASA ösz-
szekoldulta a nagyjavításhoz szükséges pénzt a kongresszustól - 
sikerült kijavítani a hibát: 1993. december 9-én olyan új kame-
rát építettek a NASA űrsiklóval érkező űrhajósai a távcsőbe, ami 
képes volt korrigálni a tükör hibáját (az egész tükröt másikra 
cserélni természetesen lehetetlen lett volna). A NASA 1994. ja-
nuár 13-án közölte az első olyan képet, ahol már nem volt sem-
milyen hiba, és a Hubble végre azzá a teleszkóppá vált, amely-
nek eleve tervezték.
A Hubble-t ezután még négyszer szervizelték, az öt űrsikló kül-
detés alkalmával többek között a szenzorokat, feldolgozóegysé-
geket, giroszkópokat, de még az óriási napelemtáblákat is lecse-
rélték az űrhajósok. Az utolsó nagyjavítás 11 éve, 2009-ben tör-
tént, amivel elméletileg mostanáig, 2020-ig tolták ki az űrtávcső 
élettartamát. Ha minden állapotbecslés helytálló, akkor még tíz-
húsz éve lehet a Hubble-nek hátra, aztán a kozmikus körülmé-
nyek közt lassan, de biztosan a meghibásodó alkatrészek miatt 
egyszer csak végleg elnémul és megvakul, majd keringési ma-
gasságából egyre veszítve, a légkörbe lépve megsemmisül.
Eredetileg tizenöt évre tervezték a működését, bekalkulálva a 
szervizmissziók jótékony hatását is. Nos, az űrtávcső már túl 
van a harmincon, és ha a giroszkópjai jól bírják a következő 
éveket, akár még egy évtizeden keresztül szolgálhatja a csilla-
gászatot.
A Hubble űrtávcsőnek nincsenek manőverező fúvókái, sem pe-
dig egyéb meghajtása, így nem képes pályamódosításokat vég-
rehajtani. A távcső pozicionálását hat darab giroszkóp, vagy más 
néven pörgettyű forgási sebességeinek módosításával végzik el. 
A giroszkópok meghajtását napelemek biztosítják, így ez az 
energiaforrás kifogyhatatlan. A működéséhez szükséges energi-
át a Hubble az egyenként 7,5 méter hosszú napelemtáblái révén 
nyeri, amelyek összesen 2800 W-ot termelnek. Ez meglepően 
kevésnek tűnhet, lévén két porszívót már nem bírna el ez a telje-
sítmény. Az objektum folyamatosan veszít magasságából, ezért 
a szervizküldetések során mindig magasabb pályára helyezték. 
Ez a lehetőség az űrsikló program leállításával megszűnt, így a 
működés végének legvalószerűbb oka háromnál több giroszkóp 
kiesése, vagy a légkörben történő elégés lehet.
A Hubble végigfotózta az összes jelentősebb naprendszerbeli 
égitestet, a kollekcióból mindössze a Nap és a Merkúr maradt ki, 
mivel csillagunk fényessége károsította volna az űrtávcső mű-
szereit. Készültek viszont felvételek a másik két kiemelkedő fé-
nyességű objektumról, a Vénuszról, illetve a Holdról is - utób-
bi esetében kb. 100 méteres felbontást lehetett elérni, tehát nem, 
még a Hubble-lel sem látszik az Apolló által telepített amerikai 
zászló. A mellékelt felvételen a Szaturnusz általa felfedezett sar-
ki fény jelenségeit láthatjuk normál és UV fény tartományban. 
A Hubble űrtávcső egyik leghíresebb célpontja, a Sas-köd sö-
tét poroszlopai, melyek a közeli infravörös felvételen átlátszó-
vá válnak a bennük és mögöttük rejlő csillagok számára. A föld-
ről nézve az itteni csillagok túlnyomó többsége a porfelhő mi-
att nem látszik. 
Huszonhárom napnyi expozícióval készült el a csillagászat tör-
ténelem legjelentősebb felvétele. 

 

Az égbolt egy „csillagmentes” területére irányították a távcsö-
vet, ahol semmiféle objektum nem volt látható. Ez a terület egy 
holdkráternyi piciny látómezőt foglalt el. A kiértékelés követően 
a felvételen kb. tízezer galaxis volt megszámolható. A legtávo-
labbi galaxis távolsága elérte a 13 milliárd fényévet, tehát majd-
nem az ősrobbanásig tekinthettünk vissza. A kísérletet még két 
égterületen megismételték, és hasonló eredményeket kaptak. Az 
eredmények alapján állíthatjuk megalapozottan, hogy a világ-
egyetem galaxisainak száma 400 milliárd és 2 billió között van.
Legutóbbi nagy bravúrja a május közepére várt ATLAS üstökös 
magjának szétszakadásáról készült felvételek. 
Ez azt jelenti, hogy a remélt látványosság valószínűleg elmarad. 
Egy újonnan felfedezett égi vándor nyújthat vigaszt, ugyanis a 
C/2020 F8 (SWAN) üstökös napok óta szabad szemmel is látha-
tó, egyelőre sajnos csak a déli féltekéről, de egy kis szerencsé-
vel két hét múlva már mi is megpillanthatjuk. 
Az űrtávcsövek sikerén felbuzdulva a NASA és az Európai 
Űrügynökség közreműködésével elkészült és indításra vár a 6,5 
méteres  James Webb űrtávcső, amelyet várhatóan 2021-ben bo-
csátanak fel. Indítását már többször elhalasztották, mert a 10 
milliárd dollár költségű műszer másfélmillió kilométer távol-
ságban lévő speciális gravitációs pontba történő eljuttatása sok 
kockázatot rejt. 

Szutor István
               csillagászati klubvezető

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.

Jelentkezés a zeneiskolába
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 2020/2021-es tanévre várja minden kor-
osztályban a zenét tanulni vágyó növendékeket.
 Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, obo-
ára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, zongorára, gitárra, ütőhangszerek-
re várjuk.
Jelentkezni 2020. június 04-ig lehet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon, vagy a 
Jelentkezési lap visszaküldésével a beiratkozas.vandor@gmail.com címre.
(Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról)
 Hok Csaba

intézményvezető

A Szaturnusz sarki fényei. 

2020. május 7. Aktuális � 7.

Csillagok a porfelhőben.

Felbomlott az ATLAS üstökös



A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
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

Elmaradnak a közmeghallgatások
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbete-
gedést okozó koronavírus világjárvány Tiszaújvárosban történő elterjedésének megakadályozása érdeké-
ben a 2020. május 12-14. közötti időszakra tervezett közmeghallgatások elmaradnak.

Dr. Fülöp György
        polgármester

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. 

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

1 %
Kedves Szülők, Támogatók!
Köszönjük eddigi felajánlásaikat, mellyel tehetséges és rá-
szoruló diákjainkat segítették. Örömmel vennénk, ha adójuk 
1%-val idén is támogatnák az Eötvös gimnázium tanulóit.
Adószámunk: 18420070-1-05                                   

Köszönettel: 
Pogonyi-Simon Edit

az Eötvös Alapítvány elnöke

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

8. � Közlemények 2020. május 7. 



Csak a topliga folytathatja a bajnokságot
LABDARÚGÁS. A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség elnökségének döntése értelmében 
csak az OTP Bank Liga és a férfi Magyar 
Kupa küzdelmei folytatódnak a 2019/2020-
as szezonban.

Az OTP Bank Liga a 26. fordulóval, a Magyar 
Kupa pedig az elődöntőkkel folytatódik. Az 
elődöntők első fordulóját május 23-án, a visz-
szavágókat május 27-én rendezik meg. A dön-
tő időpontja június 2. Az OTP Bank Ligában a 
Ferencváros két korábban elmaradt bajnokiját 
a Magyar Kupa elődöntőkkel azonos időszak-
ban játsszák le, majd a bajnokság május 30-án 
indul újra a 26. fordulóval, kötelező koronaví-
rus teszttel, zárt kapuk mögött. A bajnokságot a 
tervek szerint június végéig kell befejezni, egy 
csapat két bajnoki mérkőzése között legalább 3 
napnak kell eltelnie. 
A bajnokságok közül az NB II és NB III-as baj-
nokságok esetében a kiírás elveit követve a fél-
be maradt bajnokságok záró táblázata alapján 
jelölik ki a feljutókat és kiesőket, valamint a 
megyei első osztályokból a feljutókat az NB 
III-ba.

Merkantil Bank Liga NB II
A felfüggesztett NB II-es bajnokság nem foly-
tatódik, a bajnokság elmaradt és hátralévő mér-
kőzéseit nem rendezik meg. A bajnoki táblázat 
jelenlegi állapota a záró táblázat, a bajnokság 
hivatalos végeredmény nélkül zárul le, nincs 
bajnok, nincsenek végső helyezések, és nin-
csenek végeredmény alapján feljutók és kiesők 

sem. A záró táblázat 1. és 2. helyén álló csapa-
tok (MTK, Budafok) jogosultak a 2020/21-es 
idényben az OTP Bank Liga NB I-es bajnok-
ságba nevezésre. A záró táblázat 18., 19. és 20. 
helyén álló csapatok (Tiszakécske, Vác, a már 
kizárt Balmazújváros) nem lesznek jogosultak 
a 2020/21-es idényben az NB II-es bajnokság-
ba való nevezésre.

NB III
A felfüggesztett NB III-as bajnokság sem foly-
tatódik, az elmaradt és hátralévő mérkőzéseket 
nem rendezik meg. A bajnoki táblázatok jelen-
legi állapota a záró táblázat, a bajnoki csopor-
toknak nincs hivatalos végeredménye, így nin-
csenek bajnokok, érmesek, és végeredmény 
alapján feljutók és kiesők sem.
A záró táblázat 1. helyén álló csapatok (cso-
portunkban a DEAC)) lesznek jogosultak a 
2020/21-es idényben a Merkantil Bank Li-
ga NB II-es bajnokságba történő nevezésre. 
A záró táblázatok utolsó három helyén ál-
ló csapatok, valamint a legrosszabb 13. he-
lyen álló csapat (összesen tíz csapat) nem 
lesznek jogosultak a 2020/21-es idényben 
az NB III-as bajnokságba való nevezésre. 
A Keleti csoportban a kizárt Ózd mellett a 
Hatvan és a DVTK II „érintett”, csakhogy 
a Diósgyőr minden valószínűség szerint NB 
I-es marad, ahogy a DVSC is, így a „fakók” 
védettséget élveznek (lásd a következő be-
kezdést), így akár a 12. Tállya sorsa is meg-
pecsételődhet.
A 2020/21-es idényben az NB III-as bajnok-
ságra azok a csapatok nevezhetnek, amelyek 

a fentiek alapján nem kerülnek át másik baj-
nokságba, valamint a Merkantil Bank Liga zá-
ró táblázatának 18. és 19. helyén álló csapa-
tok, a megyei I. osztályból feljutó csapatok és 
a 2020/21-es felnőtt nagypályás NB I-es csapa-
tok második csapatai.
A hírek szerint az MLSZ négycsoportos NB 
III-on töri a fejét, csoportonként 16 csapattal. 
Ha így lesz, az alaposan átírhatja a fentieket.

Megyei I. osztályok
A felfüggesztett megyei I. osztályú bajnoksá-
gok nem folytatódnak, a bajnokságok elmaradt 
és hátralévő mérkőzéseit nem rendezik meg. A 
megyei I. osztályú bajnoki táblázatok jelenlegi 
állapota a záró táblázat, a bajnokságoknak nem 

lesz hivatalos végeredménye, így nem lesz-
nek bajnokok, érmesek, végeredmény alapján 
feljutók és kiesők sem. A záró táblázatok első 
helyén álló csapatok (megyénkben a Sajóbá-
bony)) lesznek jogosultak a 2020/21-es idény-
ben az NB III-as bajnokságba nevezni.
A 2020/21-es idényben a megyei I. osztályú 
bajnokságokra a 2019/20-as megyei I. osztályú 
bajnokságokban részt vett csapatok (kivéve a 
fentiek alapján más osztályban induló csapato-
kat), valamint az NB III-ból kikerült csapatok 
nevezhetnek.
Az U19, U17 és U16 bajnokságok 2020/21-es 
versenyrendszerét a záró táblázaton elfoglalt 
helyezések alapján alakítják ki. 

f.l.

A kosarasok már a következő szezonra koncentrálnak
KOSÁRLABDA. A Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége (MKOSZ) előbb felfüg-
gesztette valamennyi osztályban a bajnoksá-
got, majd március 17-én befejezettnek nyil-
vánította azokat. Mindkét nem valameny-
nyi korcsoportjában, osztályában nem hir-
dettek bajnokot és nem volt kieső sem. A Ti-
szaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub az NB 
I B Zöld csoportjában 7 győzelemmel és 14 
vereséggel fejezte be a szezont. Az együttes-
nél már a jövőt tervezgetik. A vezetőedzőnél 
Szendrey Zsombornál érdeklődtünk arról, 
hogyan érintette őket a bajnokság „furcsa” 
befejezése.

- Hogyan élte meg a csapat azokat a napokat, 
amikor még nem volt biztos, hogy az MKOSZ 
bejelenti, hogy vége az idénynek?
- Ebben az időszakban, mint a legtöbb klub-
nál, nagyon sok kérdés fogalmazódott meg 
bennünk a folytatást és az edzéseket illetően. 
Senki nem tudta, hogy hogyan folytassa, mi-
képp tréningezzen. Az is nagy kérdőjel volt 
számunkra, hogy mi lesz a bajnokság végével. 
Nem álltunk jól ebben a szakaszban, így talán 
mi annak örültünk volna, ha véget ér a bajnok-
ság, de sportemberek vagyunk és az lett vol-
na az elsődleges célunk, hogy helytálljunk és 
minél előkelőbb helyen végezzünk. Akkor már 
a sportpályák többsége, így itt a Tiszaújvárosi 
Sportcentrum is bezárt és problémát jelentett, 
hogy hol készüljünk a következő mérkőzések-
re. Vártunk tehát a szakszövetség döntésére, de 
sejtettük, hogy mi lesz a vége, mert Európában 
már sorra befejeződtek a bajnokságok, és azt 
gondoltuk, hogy ez alól a hazai pontvadászat 
sem lesz kivétel.
- Március 17-én jelentette be az MKOSZ, hogy 

véget érnek a különböző korcsoportokban a 
bajnokságok Magyarországon. Mit jelentett 
ez a tiszaújvárosi kosarasok életében, hogyan 
gondolkoztak ezek után a további menetrend-
ről? 
- Itt több fontos kérdés fogalmazódott meg. Az 
egyik, hogy a játékosaink és természetesen az 
edzők is milyen mértékben kapjanak fizetést. A 
másik pedig az, hogy egyik pillanatról a másik-
ra nem lehet abbahagyni egy munkát, figyelni 
kell a jövőre is, hiszen ha most hirtelen leáll-
tunk volna egy félév kimaradt volna a követke-
ző szezon kezdéséig. Meg is egyeztünk az el-
nökséggel, hogy a munka folytatódik. Ám ez 
nem is volt kérdés, hiszen bármi is lett volna az 
elnökség döntése a fizetés, vagy létszámcsök-
kentését illetően, mindenképpen folytatni akar-
tuk, sportemberhez méltóan a lehetőségekhez 
mérten szinten tartani a formánkat. Persze vol-
tak befolyásoló tényezők, például az, hogy ki-
nek milyenek a lehetőségei az otthoni trénin-
gek kapcsán. Mennyire tudnak labdával gyako-
rolni, és ehhez mérten adtunk ki különböző fel-
adatokat. Kezdetben kondicionális gyakorla-
tokat kaptak a fiúk, de fontos volt az is, hogy 
fenntartsuk a motivációt. Például ilyen volt a 
kondíció erősítése, szinten tartása. Jómagam is 
kihasználtam ezt az időszakot arra, hogy a tu-
dásomat, képességeimet fejlesszem mindenfé-
le szinten, akár idegen nyelven is. A taktikai re-
pertoár bővítése is kulcsszerepet kapott ezek-
ben a hetekben, melyet amennyire lehetett pró-
báltam a játékosaimnak is átadni. Mellette per-
sze az egymással való kapcsolattartás, telefo-
nos, internetes beszélgetés sem maradhatott el. 
Itt arról folyt az eszmecsere, hogy ki hogy áll 
fizikailag, és kinek milyen a lelkiállapota, hogy 
bírja ezt a korántsem könnyű helyzetet. Ezekre 
a beszélgetésekre azért van szükség még most 

is, mert csapatsport lévén nélkülözhetetlen az 
ehhez hasonló, most éppen „virtuális” szinten 
zajló kontaktus. Egy ilyen labdás sportnál, mint 
a miénk, ahol a játékosok egymásra vannak 
utalva, nem könnyű egy efféle helyzetet kezel-
ni, és hosszú ideig ezt nem is lehet fenntartani. 
Most abban bízunk, ha enyhítések következ-
nek, akkor mi is elkezdhetjük a közös mozgá-
sokat, labdás edzéseket. Várjuk a lehetőséget, 
hogy mikor használhatjuk a sportcsarnokot. A 
szabadtéri mozgás is hasznos, de a terem job-
ban kíméli az ízületeinket.
- Mi a helyzet a tiszaújvárosi klubnál a fizeté-
sekkel, hiszen több egyesületnél lehetett halla-
ni, hogy csökkentették a játékosok, edzők bérét?
- Nálunk is így történt, hiszen hallottuk, hogy 
még a legnagyobb hírű csapatoknál is csökken-
tették a fizetéseket. Tiszaújvárosban a játéko-
sok bére némi csökkentéssel, de megmaradt, 
ám az elvégzett feladatokról beszámolókat kell 
készíteni a kosarasoknak, amely videós, és képi 
formában történik. A dokumentációt közvetle-
nül nekem küldik el a fiúk, amelyet - kiegészít-
ve a saját fejlesztő tevékenységeimmel együtt 
- továbbítok az elnökségnek. Egy edzésnapló-
hoz hasonló mindez, de nemcsak számokból 
áll, hanem akár egy élő videó kapcsolaton ke-
resztül is nézhetem az adott játékos sportolói 
tevékenységét. Hasonló ez, mint a digitális ok-
tatás a diákoknál.
- A tiszaújvárosi csapat egyetlen külföldije a 27 
esztendős, 198 cm magas Martin Jake esetében 
mi a helyzet?
- Ő amerikai-ausztrál állampolgár és szeretett 
volna hazautazni és ezt a karantén megkezdé-

se előtti napon meg is tette. Már korábban el-
döntötte, hogy elmegy tőlünk, amikor még 
nem is dőlt el az, hogy folytatódik-e a bajnok-
ság, vagy sem. Kis pánikot éreztünk a hangjá-
ban, azt mondta, aggódik az otthoni családtag-
jaiért. Nem tudni mi lesz vele a jövőben, most 
nem tartjuk a kapcsolatot, mert ő olyan játékos, 
aki szinten tudja magát tartani, nem kell félteni, 
hogy visszaesik a munkában. Kérdéses, hogy 
milyen lesz a jövő, mert hallani olyat is, hogy a 
sportban kevesebb lesz a pénz, és így külföldi 
játékosok semmilyen szinten sem tudnak majd 
csatlakozni a kerethez. Szeretnénk megtartani 
légiósunkat, de sok még a kérdés a következő 
szezonnal kapcsolatban. 
- Mit tartogathat a jövő, hogyan tovább a 
2020/2021-es bajnoki idényben?
- Sok kérdőjel van még, mert a jövő még szá-
mos kérdést rejt magában, most még minden-
ki a jelennel foglalkozik. Minden játékosunkat 
megkérdeztük, ha jövőre el tudjuk időben kez-
deni a felkészülést, akkor kikre számíthatok. 
Erre a kérdésre ebben a pillanatban mindenki 
igent mondott. Így tervezzük jelenleg a folyta-
tást. Véleményem szerint a bajnokság szeptem-
berben elkezdődhet ebben a csoportban. Nem 
hinném, hogy valamiért korábban, vagy később 
kezdenénk az idényt, hiszen több, vagy éppen 
kevesebb meccset nem tudunk játszani. A vírus 
azonban még közbeszólhat, de ha nem „lángol 
fel” újra, akkor úgy lehet kalkulálni, hogy au-
gusztusban elkezdhetjük az alapozást és szep-
temberben már az alapszakasszal a bajnokság 
is kezdetét veheti.

Brézai Zoltán

Az NB III. Keleti csoport záró táblázata
1. DEAC  17 12 2 3 45-20  38
2. Füzesgy.  18 12 2 4 30-18  38
3. Cegléd  18 11 3 4 36-24  36
4. Sényő  17 9 5 3 37-28  32
5. ESMTK  18 8 7 3 29-20  31
6. Jászberény  18 7 8 3 37-31  29
7. Tiszaújv.  18 8 2 8 30-27  26
8. Putnok  18 7 4 7 27-25  25
9. Balassagy.  18 7           3           8 27-28  24
10. Eger  18 6 2 10 19-31  20
11. Gyöngyös  18 5 5 8 28-36  20
12. Tállya  17 5 3 9 20-25  18
13. DVSC II.  18 4 4 10 29-36  16
14. Hatvan  17 2 4 11 16-33  10
15. DVTK II.  18 2 2 14 19-47  8

Szeptemberben talán elkezdődhet a 2020/21-es bajnokság. 
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„Most abban bízunk, ha enyhíté-
sek következnek, akkor mi is elkezd-
hetjük a közös mozgásokat, lab-
dás edzéseket. Várjuk a lehetőséget, 
hogy mikor használhatjuk a sport-
csarnokot.”

Szendrey Zsombor



Süllőfészkek a tavakban
Az egyik legfinomabb húsú hazai halunk a 
süllő. Sokan szeretik, ezért a horgászegyesü-
letek is azon vannak, hogy sok süllő legyen 
az általuk kezelt vizekben. A Zabos Géza 
Horgász Egyesület száz süllőfészket helye-
zett el még márciusban a kezelésében lévő 
vizekbe, az ívási idő után pedig a napokban 
felszedték azokat. 

Az Erdészeti tavon hétköznap is sokan hor-
gásznak. Török András és Szabó Sándor már 
hajnalban itt voltak. 
- A süllőt annyira nem szeretem, arra nem szok-
tam horgászni - mondta Török András -, a pon-
tyot annál inkább, meg egyébként mindenféle 
halat. A tavalyi évet elég jól zártam, idén még 
keveset voltam kint, csak két nemes halnál tar-
tok. 
Hal bőven van a tavakban, és - süllőből leg-
alábbis - idén még több lesz. Az élet tehát nem 
állt meg a horgászegyesületnél, sőt, a horgá-
szok még aktívabbak. 

- Minden héten egy vagy két nap van nyitva 
az egyesület irodája - mondta Balázs Tibor ha-
lászati őr -, attól függ, hogy mennyien kérnek 
időpontot. Engedélyt most úgy lehet váltani, 
hogy időpontot kell kérni a +36 70/383-2781-
es telefonszámon. Az időpont birtokában az 
egyesületi irodába pedig csak egyesével, száj-
maszkban és gumikesztyűben lehet belépni. A 
vizsgáztatás is lehetővé vált, igaz, szabadtéren. 
- Érződik-e bármilyen változás a koronaví-
rus-járvány miatt? Mennyien váltottak enge-
délyt? 
- Nagyon sok embernek kellett otthon maradnia. 
Sokan nem tudnak dolgozni, vannak, akik ezért 
váltották ki a horgászengedélyt. Így az országban 
is bárhova mehetnek: van engedélyük, van peca-
botjuk, hát mennek. Mintegy 1700-an váltották ki 
eddig az engedélyüket nálunk, egyre többen jár-
nak ki horgászni a tavainkhoz, főleg hétvégén, de 
azért hétköznap is jelentős ez a létszám. 
Több idő, több horgász - kell a több hal is. Ezen 
is dolgoznak, márciusban száz süllőfészket te-
lepítettek. 

- Általában 10-10 darabot, az Erdészeti-tó-
ba 20 fészek került - mondta Serfőző Gergely 
horgászmester -, a nagycsécsi tóba pedig 50. 
Oda tavaly nagyobb mennyiségű süllőt is te-
lepítettünk, az a tervünk hogy minden évben 
más tavunkat helyezzük előtérbe, ahová na-
gyobb mennyiségű süllőt telepítünk majd és 
több fészket helyezünk ki. Ezeket a fészke-
ket március elején kell letenni, a süllő ívási 
ideje március-áprilisban van, a tilalma már-
cius elsejétől április 30-áig tart. Március ele-
jén a hím süllő elkezdi keresni a víz szélén a 
gyökérzetes fákat, szálas gyökereket, és ahol 
nem talál eleget, ott segítségre van szüksége. 
Megtalálja ezeket a fészkeket, elkezdi tisz-
tán tartani, várja, hogy a nőstény odamenjen 
és leikrázzon. A hím pedig megtermékenyí-
ti és őrzi. 
- Mérhető-e a fészkek hatékonysága?
- Igen, amikor kivesszük a fészket, látszik rajta, 
hogy sikeresen lezajlott-e az ívás. A fészken le-
het látni apró kavicsdarabkákat, a süllő ide le-

gyezi, hajtja a vizet, hogy mindig oxigéndús víz 
kerüljön az ikrákra. Az apró sóder pedig visz-
szamarad a fészken. Ha azt látjuk egy fészken, 
hogy bekoszolódott, akkor áthelyezzük másho-
vá. A reményeinket egyébként túlszárnyaltuk, 
hiszen arra számítottam, hogy minden második 
fészek lesz sikeres, ehhez képest a Tolnai-tavon 
például 10-ből 9 fészek sikeres volt és hasonló-
an jó az arány a többi tavon is. 
- Miért fontos az egyesületnek, hogy növelje a 
süllőpopulációt?
- Ennek elsősorban gazdasági okai vannak. A 
pontynak 650 forint + ÁFA kilója, ehhez ké-
pest a süllői 3500-4500 forint körüli, attól füg-
gően, hogy a külföldi piac mennyire vásárol-
ja fel a hazai süllőt. Az egyesületnek ötszörö-
sét-hatszorosát kell egy kiló süllő telepítésére 
fordítania, mint a ponty esetében. Így, ha sül-
lőfészkekkel tudjuk növelni az állományt, ak-
kor a megmaradó összeget is ponty, illetve csu-
ka telepítésére tudjuk fordítani. 

Fodor Petra

A napokban szedték fel a fészkeket. 

10. � Paletta 2020. május 7. 

„A reményeinket egyébként túl-
szárnyaltuk, hiszen arra számí-
tottam, hogy minden második fé-
szek lesz sikeres, ehhez képest a 
Tolnai-tavon például 10-ből 9 fé-
szek sikeres volt és hasonlóan jó 
az arány a többi tavon is.”

Serfőző Gergely 
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