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3641 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 
krónikus beteg. 
Az aktív fertőzöttek közül 510-en vannak kórházban, közü-
lük 27-en lélegeztetőgépen. 
Novák Katalin: június 16-tól lehet ottalvós táborokat szer-
vezni. 
Valamennyi átkelőt megnyitották a román-magyar határon. 
Müller Cecília: hétfőtől folytatódik a védőoltások beadása a 
hetedik osztályos tanulóknak. 

3678 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 
krónikus beteg. 
Az aktív fertőzöttek közül 483-an vannak kórházban, közü-
lük 23-an lélegeztetőgépen. 
Nem kell hatósági házi karanténba vonulnia az Ausztria fe-
lől érkezőknek, ha van negatív koronavírus-tesztjük. 
Az óvodák és a bölcsőde hétfői megnyitására készül Ti-
szaújváros: a humánszolgáltató központ, a napközi ott-
honos óvoda, az intézményműködtető központ és a Vá-
rosgazda kollégái közösen dolgoznak azért, hogy bizton-
ságos körülmények között fogadhassák a gyerekeket. 

3713 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 6 
krónikus beteg. 
Az aktív fertőzöttek közül 462-en vannak kórházban, közü-
lük 21-en lélegeztetőgépen. 
Online Gyermeknapi Ki Mit Tud-ot hirdet a város, má-
jus 29-ig lehet nevezni. 

3741 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 4 
krónikus beteg. 
Az aktív fertőzöttek közül 442-en vannak kórházban, közü-
lük 28-an lélegeztetőgépen. 
Megjelent az iskolák júniusi működését szabályozó kor-
mányrendelet: június 2. és 15. között tantermen kívüli digi-
tális munkarend szerint folyik az oktatás. 

3756 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 5 
krónikus beteg. 
Müller Cecília: a járvány lecsengő szakaszában van. 
Újra fogadja a gyerekeket a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda, a Tiszaújvárosi Református Óvoda és a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Napsugár 
Bölcsődéje. 

3771 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 
krónikus beteg. 
Az aktív fertőzöttek közül 436-an vannak kórházban, közü-
lük 27-en lélegeztetőgépen. 
A kormány benyújtja a különleges jogrend visszavonásáról 
szóló törvényjavaslatot. 
Éjféltől Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitják 
határaikat egymás állampolgárai számára. 
Müller Cecília: már lényegesen többen gyógyultak meg, 
mint ahányan aktív fertőzöttek. 

3793 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 6 
krónikus beteg. 
Az aktív fertőzöttek közül 430-an vannak kórházban, közü-
lük 25-en lélegeztetőgépen. 

Lassan minden újra a régi 

Újra kinyitottak az óvodák és a bölcső-
de, sok szolgáltató döntött úgy, kinyit-
ja ajtaját a látogatók, vevők, érdeklő-
dők előtt. Lassan újra a régi kerékvá-
gásban működik a világ, de a járvány-
veszély még mindig tart. A Prevenciós 
Bizottság továbbra is minden nap ülé-
sezik, és meghozza a szükséges dönté-
seket. 

Dr. Fülöp György polgármester egy hete 
arról tájékoztatta a városlakókat, hogy a 
poliol beruházás területére új munkavál-
lalók érkeztek, többségében román nem-
zetiségűek. A MOL Petrolkémia Zrt. tá-
jékoztatása szerint mindannyian egészsé-
gesek, de a biztonsági előírásoknak meg-
felelően csak a kéthetes karantén letöltése 
után állhatnak munkába, addig elkülönít-
ve szállásolják el őket. 

- A nyitott kommunikáció jegyében, 
egyeztetve a MOL Petrolkémia Zrt.-vel, 
az elkövetkezendő időszakban a Cityapp-
on keresztül tájékoztató üzeneteket kül-
dünk önöknek arra vonatkozóan, hogy hol 
történnek majd üzemleállások - mondta a 
polgármester -, mindezt azért, hogy sen-
ki ne ijedjen meg és legyen tisztában az-
zal, hogy ez egyfajta technológiai szük-
ségszerűség. (Tájékoztató a leállásokról 
lapunk 2. oldalán.)
A legtöbbeket érintő változás, hogy hét-
főtől újraindult a bölcsőde és az óvodák. 
- Az épületeket szakszerűen fertőtlení-
tették, elindulnak a konyhák, az udvaro-
kat, játszótereket is fertőtlenítették és fel-
készítették arra, hogy a gyermekek újra 
igénybe fogják venni. A járványhelyzet 
továbbra is fennáll, a szülőknek lehetősé-
gük és joguk van úgy dönteni, hogy nem 
viszik bölcsődébe, óvodába a gyerekeket 
- fogalmazott a polgármester, aki hozzá-

tette, hogy az ALTEO Nyrt. által koráb-
ban felajánlott egyszer használatos masz-
kokból 1500 darabot átadnak a napközi 
otthonos óvodának. (Örömteli újranyitás 
- cikkünk az 5. oldalon.)
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet-
tel kapcsolatban a polgármester közölte, 
megkezdődött a fiziko- és balneoterápi-
ás részleg felkészítése annak érdekében, 
hogy elindulhassanak az úgynevezett szá-
raz gyógykezelések. 
- Jelenlegi ismereteink szerint több mint 
500 betegnek maradt félbe a kezelése a 
járványügyi helyzet miatt - mondta -, bí-
zunk benne, hogy a vizes kezelések és 
masszázsok kivételével újraindulhatnak a 
kúrák. (Cikkeink a 6. oldalon.)
Dr. Juhos Szabolcs jegyző a veszélyhely-
zet ideje alatt érvényben lévő szabályok-
ról, a polgármesteri határozatokról és ren-
deletekről adott tájékoztatást. (Részletek 
lapunk 3. oldalán.)
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A Prevenciós Bizottság minden nap 
ülésezik, a döntésekről, aktualitások-
ról a polgármester nyújt tájékoztatást. 

Megérkezett a poliol beruházás utolsó óriásberendezése is a Tiszán, és új mun-
kavállalók is érkeztek, többségében Romániából. 

Érkezés az óvodába: a gyerekek az ajtóban búcsúznak el szüleiktől, fertőtlenítik kezeiket, ezután mehetnek átöltözni. 
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
 DuDás István

 életének 78. évében elhunyt. 
Utolsó útjára 2020. június 2-án, 14 órakor kísérjük 

a nemesbikki temetőben. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

A gyászoló család

Baba született
Városunk új lakója, Bényei Anna Imola 2020. május 3-án 12:47-kor 
született 3550 grammal és 48 centiméterrel. Anyukája, Bényeiné Nyitrai 
Zsófia és apukája, Bényei Attila Márk Mollinak becézi a kislányt.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot május 31-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd június 1-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.   Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket. Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-16  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus
„2020. május18-ától, hét-
főtől kezdve ismét tart-
hatunk nyilvános szent-
miséket és más liturgikus 
cselekményeket templo-
mainkban, vagy alkalmas 
szabadtéri környezetben 
főegyházmegyénk egész 
területén. Ennek során 
gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!  A szer-
tartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők kö-
zött másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincse-
ket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük 
a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmi-
se előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a részt-
vevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használa-
tára. A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentál-
dozás kizárólag kézbe adással történik. Perselyezés, adomány-
gyűjtés a mise végén történjen.” (Idézet Dr. Ternyák Csaba eg-
ri érsek rendelkezéséből, bővebben honlapunkon: tiszaujvaro-
siplebania.hu)
A közösségi összejövetelek egyelőre még szünetelnek. 
Nyári napközis tábor az általános iskolásoknak a plébánián jú-
nius 22-26-ig, reggel 08.00-16.00 óráig. Jelentkezés június 01-
től 07-ig a hitoktatóknál.
Ezeket figyelembe véve a szentmisék a megszokott időpon-
tokban lesznek: kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szer-
da 8.30, vasárnap 11.00. Vasárnap, május 31-én pünkösd vasár-
nap, szentmise 11.00.
Az altemplom ideiglenes nyitvatartása
Hétfő, Kedd - Zárva
Szerda - Vasárnap:  08.00 – 12.00
Az altemplom ugyanabban az időben egyszerre az egy háztar-
tásban élők által maximum 3 fő/ 5 perc időtartamra, orrot és 
szájat takaró maszkban látogatható!
Az irodai ügyfélfogadás korlátozott, sürgős esetben:
kedd: 09.00-13.00, csütörtök: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Az előtérben kézfertőtlenítés!
Egyéb esetben ügyintézés: (49)540-102 telefonszámon!

Görögkatolikus
Egyházközségünk támogatásáról. Az egyházi hozzájárulás (ré-
giesen „egyházadó”) egy olyan önkéntes felajánlás, amellyel 
minden megkeresztelt és saját jövedelemmel rendelkező gö-
rögkatolikus ember támogatja egyházközsége fenntartását, mű-
ködését. Ennek ajánlott összege az egyháztanács javaslata alap-

ján évi 6000 Ft, de akinek 
ez gondot okoz, keveseb-
bet is adhat, amit köszö-
nettel elfogadunk. Ez a 
felajánlás önkéntes, meg-
fizetése nem feltétele an-
nak, hogy valaki egyházi 
szertartást (keresztelés, 
temetés, stb.) kérjen.
Befizethető a következő számlaszámon: 12035803-00165588-
00100006 (Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia).
Istentiszteleti rend: Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:30 Akat-
hisztosz hymnosz. Szombaton elhunyt hozzátartozóinkra em-
lékezünk: 11:00 Szent Liturgia, pannichida. 17:30 vecsernye 
litiával. Pünkösdvasárnap 8:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 
17:30 vecsernye a térdhajtási imákkal. Pünkösdhétfőn 10:00 
utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Kedden és 
szerdán 8:00 Szent Liturgia.

Református
Istennek hála gyüleke-
zeteinkben újra vannak 
templomi istentisztele-
tek. Egymás iránti fele-
lősségünk érdekében a 
Magyar Kormány hatá-
lyos rendelkezései to-
vábbra is iránymutatók, 
így az előírt higiéniai és 
biztonsági szabályokat 

szigorúan betartjuk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfe-
lelően készüljenek Istent dicsőítő alkalmainkra. Keresztelés-
sel, esküvővel és temetéssel kapcsolatban e-mailen és telefo-
non várjuk a megkereséseket, és a továbbiakról akkor adunk 
tájékoztatást.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Az istentiszteletek rendje a megszokott időben folytatódik.
Tiszaújváros:
• 2020. május 31-én, 11 órától pünkösdi ünnepi, úrvacsorával 
egybekötött istentisztelet. 
• Bibliaóra, gyerekistentisztelet és konfirmáció előkészítő el-
marad.
Tiszaszederkény:
• Pünkösdi ünnepi úrvacsorás istentiszteletünk 2020. május 31-
én, fél 10 órakor kezdődik.
Sajószöged:
• Pünkösdi ünnepi istentisztelet 2020. május 31-én 9 órakor
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha 
az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot igé-
nyelnek, de közösségben lehetünk egymással. 
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Leállnak,
 fáklyáznak

Tisztelt Lakosság!
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a MOL Petrolkémia 
Zrt. megkezdte a 2020. évi tervezett tisztítási, karbantartási 
munkálatait. A leállások kezdésével egyidejűleg a rendszer-
ben található szénhidrogének lefáklyázása is megkezdődik. 
A fáklyázásokat kontrollált körülmények között hajtjuk vég-
re, mely esetenként intenzív fényhatással és erős hanghatás-
sal járhat.
 
A tervezett karbantartások időpontjai:    
• Butadién üzem  05. 25 - 07. 17
• MTBE üzem  06. 29 - 07. 15
• LDPE-2 üzem  07. 20 - 07. 24
• PP-3 üzem  07. 29 - 08. 05
• Olefin-2 üzem  08. 09 - 09. 13
• HDPE-2 üzem  08. 13 - 08. 27
• PP-4 üzem  09. 28 - 10. 04
 Megértésüket köszönjük!

 MOL Petrolkémia Zrt.

Hűség
Ezzel a rejtvénnyel véget ér májusi so-

rozatunk. A megfejtéseket június 3-ig 

egyben várjuk e-mailben a kronika@

tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. � Sokféle 2020. május 28. 



Hivatali munkarend
Megvizsgálva a járványügyi helyzet országos, regionális és ti-
szaújvárosi alakulását, valamint a megjelent központi jogszabá-
lyokat és az azokkal összefüggő enyhítő, a korlátozásokat felol-
dó, eltörlő intézkedéseket, az a döntés született, hogy 2020. jú-
nius 2-ától ismét teljes létszámban, a veszélyhelyzetet megelőző 
munkarendben működik a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal.
Az ügyfélfogadás azonban - határozatlan ideig - továbbra is a je-
lenlegi marad, azaz személyes ügyintézésre csak kivételes hely-
zetben, és a szabályok betartása mellett van mód. 

Adomány, támogatás
A Prevenciós Bizottság tájékoztatóján elhangzottak (lásd 
jobbra) mellett - élve a törvényi felhatalmazással - továb-
bi határozatokat is hozott Dr. Fülöp György polgármester.

A rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel egyszeri élel-
miszeradományban részesülnek azok a szociálisan rászoruló, 
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási problémákkal küzdő 
családok, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő családok, valamint a rászoruló idős személyek, akik a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálata által összeállított listán szerepelnek.
A Tiszaújvárosi Remény Gyógyszertár Kft. által az önkormány-
zatnak felajánlott 5 millió forintos támogatás felhasználásáról is 
döntött a polgármester. A kiadási előirányzatot átcsoportosítot-
ta a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ költségvetésének 
dologi kiadásaira. Az összeg a koronavírus-járvány elterjedésé-
nek megakadályozására használható fel.
Polgármesteri határozat született arról is, hogy az „Energiaraci-
onalizálási és gépészeti feladatok támogatása” előirányzat ter-
hére 1,1 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtha-
tó a Torony társasház (Bolyai köz 2.) liftfelújítási munkálataira. 
                                                                                                                          f.l.

Befejeződött a tiszai szállítás 
Fontos mérföldkőhöz érkezett a MOL 
1,2 milliárd euróból épülő poliol komp-
lexumának beruházása. November óta 
36 hajószállítmánnyal összesen 65 ké-
szülék érkezett vízi úton. A múlt héten 
megérkezett az utolsó óriásberendezés 
is, melyet ugyancsak a Tiszán szállítot-
tak Tiszaújvárosba.

A poliol komplexum berendezéseit és mo-
duljait a világ több pontján gyártották. A 
készülékek többségét súlyuk és méretük 
miatt nem vihették közúton, ezért szállí-
tásukra a vízi utat választották. A szállí-
tás tervezésénél figyelembe kellet venni, 
hogy - az elmúlt 15 év adatai alapján - a 
Tisza vízszintje évente csak rövid időszak-
ban alkalmas ilyen szállítások lebonyolítá-
sára. 2019 novembere óta összesen 65 ké-
szülék „hajózott” a Tiszán, melyek súlya 
10 és 400 tonna között volt, méretük pedig 
néhány métertől 45 méterig terjedt. A fél-
éves időszak alatt a Tisza vízszintje 3 al-
kalommal csökkent olyan szintre, hogy a 
szállításokat ideiglenesen le kellett állítani.
Érkeztek készre szerelt egységek Thai-
földről és egyéb berendezések a világ szá-

mos országából Spanyolországtól Kínáig. 
A tengeri szállítmányok a fekete-tenge-
ri Konstanzába érkeztek, ahonnan folya-
mi uszályokon a Dunán és a Tiszán hajóz-
tatták fel a berendezéseket Tiszaújváros-
ba. A szállítmányok más része a belgiumi 
Genkből indult, ahonnan folyami szállítás 
során a Rajna, Majna, Rajna-Majna-Du-
na csatorna, a Duna és a Tisza volt az út-
vonal.

A Tisza-parton új ideiglenes kikötőt kel-
lett építeni, ahol egy nagy teherbírású 
lánctalpas daru emelte át speciális szállí-
tójárművekre a rakományokat. A szállít-
mányok a kikötőből az építési területig az 
erre a célra kialakított úton jutottak el.
Néhány érdekesség. Leghosszabb készü-
lék: 45 méter, legnehezebb készülék: 404 
tonna, a szállított készülékek összes tö-
mege: 5500 tonna.

Zökkenőmentes működés
A katasztrófavédelmi törvény vonatko-
zó rendelkezése alapján veszélyhelyzet-
ben a települési önkormányzat képvi-
selő-testületének feladat- és hatáskörét 
a polgármester gyakorolja. Eredetileg 
május 28-án ülésezett volna városunk 
képviselő-testülete, de az ülés elmarad. 
Vannak viszont olyan döntések, melye-
ket meg kell hozni, s olyanok is, melye-
ket el lehet halasztani. Dr. Juhos Sza-
bolcs, városunk jegyzője az aktualitá-
sokról nyújtott tájékoztatást. 

- Ahogy az a márciusi és áprilisi hóna-
pokra tervezett ülések esetében is tör-
tént, Dr. Fülöp György levélben tájékoz-
tatta a képviselő-testület tagjait és a kül-
sős bizottsági tagokat, hogy az eredeti-
leg május 28-ára tervezett képviselő-tes-
tületi ülést nem áll módjában összehívni. 
Számos jogszabály állapíthat meg azon-
ban határidőt bizonyos döntések megho-
zatalára, illetve több olyan kérdés merül-
het fel, amiben az intézkedés indokolt le-
het. A köznevelésről szóló törvény felha-
talmazása alapján az önkormányzat fenn-
tartóként jogosult dönteni a Tiszaújváro-
si Napközi Otthonos Óvodában indítha-
tó csoportok számáról - mondta Dr. Ju-
hos Szabolcs. - Figyelembe véve a gyer-
meklétszám 2020/2021-es nevelési évre 
prognosztizált alakulását, a jelenleg mű-
ködő 24 csoport helyett a 2020 szeptem-
berében induló nevelési évben 23 óvodai 
csoport indul, a csökkentés az óvodaveze-
tő tájékoztatása szerint az intézménynél a 
tervezett nyugdíjba vonulások miatt fog-
lalkoztatási gondot nem okoz. 

Módosult a testület 2020. évi munkaterve 
is, ezek szerint később születik döntés az 
önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, 
a költségvetés végrehajtásáról szóló be-
számolóról, az önkormányzat 2019. évi 
maradványának jóváhagyására vonatko-
zó javaslatról. Később tárgyalnak a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ, va-
lamint a Tiszaújvárosi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár tevékenységéről, a köz-
rend és közbiztonság helyzetéről, az éj-
szakai járőrszolgálat ellátásáról, és a ka-
merás térfigyelő rendszer működésének 
tapasztalatairól, valamint a Tiszaújvárosi 
Mecénás Közalapítvány 2019. évi mun-
kájáról. 
Szintén később születik döntés a Tisza-
Szolg 2004 Kft. és a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 
2019-es mérleg és eredménykimutatás jó-
váhagyásáról, a vezetői jutalmakról, vala-
mint később tárgyalnak Tiszaújváros ön-
kormányzatának 2019-ben elvégzett bel-

ső ellenőrzéseinek tapasztalatairól. 
- A döntések előtt minden esetben törvé-
nyességi vizsgálatot végeztünk - szögez-
te le Dr. Juhos Szabolcs -, hogy megfe-
lel-e a jogszabályoknak. A határozatok a 
szükségesség és arányosság elvének szi-
gorú betartása mellett születtek meg. A 
polgármesteri határozatok és rendeletek 
az önkormányzat honlapján (www.tisza-
ujvaros.hu/koronavirus) megtalálhatók, 
az előterjesztések pedig az önkormányza-
ti tájékoztató rendszerben olvashatók
(www.onkormanyzat.tiszaujvaros.hu). 
Biztosíthatom önöket, hogy a továbbiak-
ban is csak olyan ügyben lesz polgármes-
teri döntés, amely a vírus elleni védeke-
zést szolgálja, vagy amely során törvény-
ben rögzített határidőket kell betartani. 
Azokban a kérdésekben, amelyek eseté-
ben halasztható a döntéshozatal, nem lesz 
egy személyben intézkedés. 

Fodor Petra

Trianon 100

Rendhagyó módon emlékezik meg Tiszaújváros a trianoni 
békediktátum 100. évfordulójáról. A Tiszaújvárosi Művelő-
dési Központ és Könyvtár igazgatóját, Mátyás Zoltánt kér-
deztük meg a kerek évforduló kapcsán arról, hogy a jelenle-
gi helyzetben, amikor még tartanak a társas érintkezésre vo-
natkozó korlátozások, milyen lehetőség lesz az emlékezésre? 

- Különleges eseménnyel emlékezünk az évfordulóra - mond-
ta az igazgató. - Zajácz Tamás bőrműves iparművész 2020. jú-
nius 4-ére szabadtéri megemlékező tematikus tárlatot szervez. 
A programban több mint húsz alkotást lehet megtekinteni, me-
lyek témája az országrészek elszakítása, az emlékezés nemzeti 
tragédiánkra. Zajácz Tamás egyedi látásmóddal készített, gon-
dolkodásra ösztönző bőrképei a Városháza szomszédságában lé-
vő Barátság kertje környezetében láthatóak majd. Aktív és fele-
melő sétára invitáljuk a tiszaújvárosiakat, akik június 4-én, csü-
törtökön, ezen az autentikus szabadtéri helyszínen 12.00 óra és 
18.00 óra között láthatják a nem mindennapi alkotásokat. 
Zajácz Tamás aktívan töltötte a karantén hónapjait, ebben az 
időszakban fogalmazódott meg benne, hogy egy ausztriai mű-
vésztelepen látottak mintájára úgynevezett „liget tárlatot” lehet-
ne szervezni, ami a jelenlegi helyzetben is méltó környezetet te-
remtene a megemlékezésre.
- Mindig is érdekeltek a történelmi események, Trianon kérdés-
köre pedig különösen - nyilatkozta a művész. - Inspirált a téma, 
annál is inkább, mivel komoly történészek is más-más módon 
értelmezték az akkori történéseket.
A szervezők kérik az emlékezőket, hogy a biztonsági előírásokat 
tartsák be, amikor ellátogatnak a rendhagyó kiállításra.

„Biztosíthatom önöket, hogy a to-
vábbiakban is csak olyan ügyben 
lesz polgármesteri döntés, amely 
a vírus elleni védekezést szolgálja, 
vagy amely során törvényben rög-
zített határidőket kell betartani.”

Dr. Juhos Szabolcs 

Kolosszust emel a kolosszus. 
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Új helyszíneken figyelnek a kamerák

Hét helyszínen telepítettek a közelmúltban új térfigyelő kamerákat, további hat 
helyszínen a meglévő eszközöket cserélték ki. 
Az új helyszínek: 
- az Örösi út és a Mátyás király út kereszteződése
-  az Örösi út és a Szent István út kereszteződése 
- a Szent István út és a Mátyás király út kereszteződése
- a Béke út és a Munkácsy Mihály út kereszteződése
- a Szederkényi út és a Liszt Ferenc utca kereszteződése
- a Huszár Andor utca és a Farkas Kálmán utca kereszteződése
-  a Vasvári Pál utca és a Dózsa György utca kereszteződése

Helyi adók befizetése, 
bevallása

A 2019. évről benyújtandó állandó jel-
legű helyi iparűzési adó bevallásának 
meghosszabbított határideje minden 
adózót érintően 2020. szeptember 30., 
és ez az adó befizetésének határideje 
is. A befizetés határideje független at-
tól, hogy valaki már benyújtotta koráb-
ban az adóbevallását, vagy csak ezu-
tán fogja megtenni. Akinek a 2019. év-
ről visszaigényelhető adója keletkezik, 
és azt vissza is kéri, annak továbbra is 
a beérkezéstől, de legkorábban júni-
us 2-át követő 30 napon belül utalja ki 
az adóhatóság a túlfizetését, amennyi-
ben más adónemben, vagy más adóha-
tóságnál nincs lejárt tartozása, és erről 
a bevallásában is nyilatkozik.  



Kuplung, fék, gáz 
Jó hír a vezetni tanulóknak, újraindult az 
oktatás és a vizsgáztatás. Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium engedélyével 
két ütemben - május 6-ától vidéken, május 
18-ától pedig az ország teljes területén - le-
het vezetni tanulni, vizsgázni, utánképzése-
ken részt venni. 

Sokan örültek ennek, különösen azok, akiknek 
a járványügyi helyzetben félbeszakadt az okta-
tásuk. Rácz Roland is köztük volt, most két hó-
nap kihagyás után kissé szokatlan neki a vezetés. 
- A tanfolyamot már nagyon rég elkezdtem - 
mondta Roland - de a két hónap szünet alatt kijöt-
tem a rutinból, most nagyon nehéz újra megszok-
ni a vezetést, és figyelni is.  Amikor az újraindu-
lás után először autóba ültem, még azt is elfelej-
tettem, hol vannak a pedálok. A vezetés maga él-
mény, szeretem is, csak mindig félek, hogy vala-
mi hibát követek el, vizsgák előtt nagyon izgulok. 
Roland - csakúgy, mint a többi diák - maszk-
ban, kesztyűben vezet, s így ülnek autóba a 
gépjárművezető-oktatók is. A Kőrössy Autósis-
kola is újra oktatja a diákokat, május 8-án nyi-
tottak. 

- A diákok megérezték ezt a pár hét kiesést - 
mondta Kőrössy Brigitta gépjárművezető-okta-
tó -, különösen azok, akik épp forgalmi vizs-
ga előtt álltak. A tanulóknál a pedálok okoz-
ták a legnagyobb problémát, és nagyon rosz-
sz, hogy maszkban, gumikesztyűben kell dol-
gozni. Ilyenkor beszélni is sokkal nehezebb, 
nem mindent értenek rendesen, többször el kell 
mondani, ami azért forgalomban nagyon ne-
héz, hiszen hirtelen helyzetek is adódnak. Eny-
nyi a zavaró az egészben, de örülünk az újra-
nyitásnak. A vizsgáztatás is elindult, a KRESZ 
vizsgáknál sokkal kisebb létszámban, a forgal-
mi vizsgák ugyanúgy zajlanak, mint korábban. 
Csak maszkban és kesztyűben, ami szintén 
megzavarja a vizsgázót, mert maszkban még 
egy nagy levegővétel is sokkal nehezebb, fő-
leg, amikor még izgulnak is. 
Május 6-án vidéken, 18-án pedig Budapesten 
és Pest megyében is újraindult a közlekedé-
si vizsgáztatás és utánképzés.  Az újraindulás 
a közúti, vasúti és hajózási területre egyaránt 
vonatkozik. 
- A feltételek, tekintettel a koronavírus okoz-
ta nehézségekre, alapvetően a higiéniás elő-
írások betartására kihegyezettek - mondta la-

punk kérdésére Dobrocsi Endre, a Közlekedési 
Alkalmassági és Vizsgaközpont felügyeleti és 
módszertani igazgatója - tehát rendkívül fon-
tos, hogy ezt a járványt, amennyire csak tőlünk 
telik, olyan szinten akadályoznunk kell, hogy 
azért minél kevesebb embernek okozzon káro-
sodást. Ez a legfontosabb dolog, ami az újrain-
dulással kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy az el-
méleti vizsgák esetében a vizsgatermeket min-
den vizsgázó csoport után alaposan ki kell szel-
lőztetni, csak minden második vizsgaállomás-
nál foglalhatnak helyet a vizsgázók, tehát egy-
más között a biztonságos távolságot meg kell 
tartani, minden csoport után az érintőképernyős 
monitort, a székeket, az asztalokat le kell fer-
tőtleníteni, és nagyon fontos, hogy az egyéni 
védőeszközöket használniuk kell a vizsgázók-
nak, ami azt jelenti, hogy szájmaszkot és gumi-
kesztyűt. Természetesen ez vonatkozik a vizs-
gabiztosra is. A gyakorlati vizsgáknál hasonló 
elvárásokat támasztunk a vizsgázók és a sza-
koktatók számára. A járművet minden vizsgá-
zó után ki kell szellőztetni, kilincset, kormányt 
le kell fertőtleníteni, és a védőfelszereléseket 
használni kell vizsgázónak, szakoktatónak és 
vizsgabiztosnak egyaránt. 

- Mik az első hetek tapasztalatai? 
- Érdekes, mert azt gondoltuk, hogy ettől lénye-
gesen nagyobb nyomás fog jelentkezni a vizs-
gaközpontnál, de alapvetően nem. Fokozato-
san terhelődünk e tekintetben, fokozatosan je-
lentkeznek a vizsgázók, ez alapvetően betudha-
tó annak is, hogy a kijárási korlátozás alatt vi-
szonylag korlátozott mértékben zajlottak a kép-
zések, és mindenki, függetlenül attól, hogy bi-
zonyos mértékben a kijárási korlátozást felol-
dották, azért az emberek még nagyon óvatosan 
mernek közösségbe menni. 

Fodor Petra

Az élet minden területe igyekszik újraindul-
ni az elmúlt közel két hónap kényszerszüne-
téből. A lazítások miatt egyre inkább ébre-
dezünk a Csipkerózsika-álomból, próbálunk 
visszazökkenni a megszokott kerékvágásba. 
Így van ez a szépségiparban, a sportban és a 
vendéglátásban is. 

- Nem volt más választásom, be kellett zárnom 
a szalont - mondta Jánosiné Szilvási Katalin 
kozmetikus. - Ez az időpont pontosan egybe-
esett az iskolák és óvodák bezárásával. Mivel 
két kicsi gyermekünk van, a nagyszülőkre nem 
bízhattam őket, ezért úgy döntöttünk a férjem-
mel, hogy egy időre bezárok, és otthon mara-
dok a gyerekekkel. Nehéz volt, mert nem iga-
zán láttam a végét. A jövedelmem pedig telje-
sen kiesett erre az időszakra. Most az enyhíté-
seknek köszönhetően, bár csak fél gázzal, de 
vissza tudtam jönni dolgozni. Amikor a nagy-
szülők tudnak segíteni, akkor dolgozom, ter-
mészetesen az előírt higiéniai szabályokat be-
tartva.

Így tudott kinyitni a Tiszaújvárosi Fitness Sport 
Club is, odafigyelve a folyamatos fertőtlenítésre.
- A recepción dolgozó kolléganőknek kötele-
ző a szájmaszk használata, hiszen ők nap, mint 
nap beszélgetnek, kapcsolatba kerülnek a ven-
dégekkel - tudtuk meg Nánásiné Tóth Ibolyá-
tól, a TIFIT SC sportmenedzserétől. - Akik 
edzeni jönnek, azoknak saját törölközőt kell 
hozniuk, és le kell fertőtleníteniük a gépeket 
maguk után. A csoportos aerobic órákon pedig 
limitáljuk a résztvevők számát.  Azok a vendé-
gek, akik rendszeresen járnak hozzánk, már na-
gyon várták a nyitást, de mindig türelmet kér-
tem tőlük. Én is nagyon nehezen viseltem az el-
múlt időszakot. Nem vagyok egy otthon ülő tí-
pus, szeretek menni, csinálni a dolgomat. Már-
cius 16-án zártunk be, de én minden nap eljöt-
tem, szétnéztem. Rossz volt látni az üres gépe-
ket, az üres termeket. Azonban nem tétlenked-
tünk, lefestettük és felújítottuk az eszközöket.
Már nem csak a vendéglátóegységek teraszára, 
hanem a benti asztaloknál is le lehet ülni, ter-
mészetesen a szabályok betartásával.
- Nekünk kötelező a benti térben a maszkhasz-

nálat, a vendégeknek viszont nem - mondta Ta-
kács Vivien, aki a Sörpatikában dolgozik. - Gu-
mikesztyűt nem kell használnunk, csak, ha úgy 
gondoljuk. Ezen kívül be kell tartani a másfél 
méteres távolságot, amit a kinti bútoroknak kö-
szönhetően meg tudunk oldani, a benti részben 
pedig figyelmeztetjük a vendégeket a szabály 
betartására.
Ezek a szabályok érvényesek az éttermekre is. 
- Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, de 
szerencsére túléltük - nyilatkozta Vojtkó Zsolt, 
a Nádas Csárda tulajdonosa. - Mindig betar-
tottuk az aktuális rendelkezéseket, amíg csak 
lehetett nem zártuk be az éttermet, azonban 
egy idő után már nem volt más választásunk, 
csak a kiszállítás maradt. Aztán szépen, foko-
zatosan, de engedtek minket visszanyitni, elő-
ször a teraszt, majd az egész éttermet kinyit-
hattuk. Nyáron viszont lettek volna nagyobb 
rendezvényeink, melyeket lemondtak, viszont 
a kisebbek megmaradtak. Az esküvőkre pél-
dául az a jellemző, hogy nem lemondják, ha-
nem megpróbálják átszervezni egy másik idő-
pontra. Lassan beindulnak a cégek meetingjei 
is, amiket itt szoktak tartani, de kapunk megke-

reséseket a nyári napközis táborok szervezőitől 
is, hogy nálunk szeretnék megoldani a táboro-
zó gyerekek étkeztetését. Érezzük, hogy szépen 
lassan visszaindul az élet.  

ema

Újra légy a vendégünk!

A kozmetikusnál is be kell tartani a szabályokat.

Újraindult a Kőrössy Autósiskola is. Roland hosszú kihagyás után ismét a volán mögött. 

Május elején kinyitottak a teraszok.

Kötelező a távolságtartás a TIFIT-ben is.
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„A vizsgatermeket minden vizsgázó 
csoport után alaposan ki kell szellőz-
tetni, csak minden második vizsgaál-
lomásnál foglalhatnak helyet a vizsgá-
zók, tehát egymás között a biztonsá-
gos távolságot meg kell tartani.”

Dobrocsi Endre

„Ilyenkor beszélni is sokkal nehezebb, 
nem mindent értenek rendesen, több-
ször el kell mondani, ami azért forga-
lomban nagyon nehéz, hiszen hirtelen 
helyzetek is adódnak. Ennyi a zavaró 
az egészben, de örülünk az újranyitás-
nak.”

Kőrössy Brigitta



Örömteli újranyitás
Tíz hét telt el az óvodák és a bölcsődék be-
zárása óta, május 25-étől a kormányrende-
let értelmében újra kinyitották kapuikat az 
intézmények. Sokan várták már, hisz fogy-
nak a szabadnapok, vagy ha nem is, a ho-
me office nem mindig kompatibilis egy örök-
mozgó csemetével. Az érintett szülők mint-
egy fele már az első napokban elvitte gyer-
mekét óvodába, bölcsődébe. 

A beiratkozott 85 gyerekből hétfőn 33-at vit-
tek a Napsugár Bölcsődébe. Két hete még csak 
12 gyerek volt, akkor ügyeleti rendszerben mű-
ködtek. Most ismét új szabályok vannak. 
- Viszonylag zökkenőmentes volt a reggel, - 
mondta Czaga Jánosné, a bölcsőde szakmai ve-
zetője - a higiénés szabályokra továbbra is na-
gyon odafigyelünk. A szülők továbbra sem lép-
hetnek be az intézménybe, egyébként minden 
a megszokott rend szerint zajlik. Minden kis-
gyermeknevelő a saját munkarendjében dolgo-
zik, bízunk abban, és a szülők is jelezték, hogy 
a jövő héten, pünkösd után, még többen hozzák 
majd be a gyerekeket. Reggel hat és délután öt 
óra között vagyunk nyitva. Napirendünk a régi: 
reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna, közben pedig 
játék és különböző foglalkozások.
Tíz órakor a teraszon rótták a köröket a kicsik, 
élvezték a játékot, egymás társaságát. Csakúgy, 
mint a Tiszaújvárosi Református Óvodában, 
ahová a 75 beiratkozott gyermekből hétfőn 17-
et vittek oviba. 
- Az elmúlt hónapokban előrehoztuk a nyári fel-
újítást, munkával telt tehát az idő - mondta Ha-
lász Zoltánné, a Tiszaújvárosi Református Óvo-
da vezetője. - Ebben a helyzetben nagyon hiá-
nyoztak a gyerekek, nagyon vártuk már, hogy 

újranyithassunk, ami viszont hirtelen történt. Az 
óvó nénik home office-ban dolgoztak a takarítás 
mellett. A szülőknek ajánlottak játékokat, hogy 
akiknek már elfogytak az ötleteik, tudjanak mi-
hez nyúlni és a gyermekükkel tartalmasabban 
foglalkozni. A nyitás előtt felmérést végeztünk, 
a szülőket pedig arra kértük, töltsenek ki egy 
nyilatkozatot arról, hogy a gyermekük egészsé-
ges és a családban sincs beteg, vagy olyasvalaki, 
aki hatósági karanténban volt, vagy van. Tizen-
kilenc igény érkezett, reggel tizenhét gyermeket 
hoztak óvodába. A gyerekek most egy csoport-
ban vannak, betartjuk a másfél méteres távolsá-
got az étkezésnél és az alvásnál is, a játéknál ez 
nagyon nehéz lenne, hiszen a gyerekek nagyon 
örültek egymásnak, nagyon szeretnek együtt ját-
szani. 
- Hogy zajlik a belépés reggel? 
- A szülők az óvoda ajtajáig hozzák a gyereke-
ket, csengetéssel jelzik, hogy megérkeztek. Az 
óvoda dolgozói az ajtóban veszik át a gyereke-
ket, zsiliprendszerben hozzuk be őket, kézfer-
tőtlenítés, átöltöztetés után léphetnek csak be a 
csoportszobába. Változatlanul reggel 6 órakor 
nyitunk és délután 5 órakor zárunk, óvónőink 
mindegyike dolgozik. 
Újra kinyitotta kapuit a Bóbita óvoda is, fél-
házzal működnek, csoportonként nagyjából tíz-
en vannak most. Hamar visszarázódtak az ovis 
életbe, játszanak, rajzolnak, mesélnek. 
- Nagyon hiányoztak a többiek, főleg a szerel-
mem, Rózi - mesélte Bacsik Dominik -, most 
Rózival egymásnak rajzoltunk rajzokat, én neki 
egy szivárványszerűt. Amíg nem volt ovi, ad-
dig is csináltam a dolgokat, anyának mutogat-
tam egy csomó játékot.
Amíg nem volt ovi, nem csak a gyerekeknek 
hiányoztak társaik és az óvó nénik, az óvo-
da dolgozói is nagyon várták már, hogy újra 
együtt legyenek. 
- Kölcsönös a kapcsolat - mondta Szakácsi Vi-
rág intézményvezető-helyettes -, nem csak a 
gyerekek, mi, pedagógusok is nagyon vártuk 
már a találkozást. Ez egy örömteli nap tehát, 
még ha egy kicsit keserédes is, hogy ilyen ko-
moly szabályokkal kell élnünk, de mindenki-
nek nagyon hiányzott már, hogy itt legyünk.
Csakúgy, mint a többi épületben, itt is fontos a 
szabályok betartása: a szülők nem léphetnek az 
épületbe, a gyerekek a bejáratnál elbúcsúznak, 
majd kézfertőtlenítés és átöltözés után léphet-
nek a csoportszobába. 
Nagy volt a nyüzsgés kedd reggel a Szivárvány 
épülete előtt, voltak, akik kicsit nyűgösebben 
kezdték a reggelt, de a legtöbb gyerek elfogad-
ta az új szabályokat, s már nyújtották is ki kis 
kezeiket, hogy lefertőtlenítsék. Sokan várták 

már az óvodák megnyitását, gyerekek, szülők 
egyaránt. 
Kondrák Évike mosolyogva érkezett az óvodá-
ba, mint mondta, már tegnap is sokat játszottak, 
a kedvence most a puzzle. 
- A kislányom már nagyon szeretett volna jön-
ni, nagyon hiányoztak neki a kis barátai és az 
óvó nénik is - mondta Kondrákné Lakatos Éva 
-, a vírushelyzetet tekintve pedig, attól függet-
lenül, hogy elkezdődött az óvoda, ugyanúgy 
odafigyelünk mindenre, otthon is és persze itt, 
az óvodában is. 
- Sokan örülnek az újranyitásnak - mondta 
Trosztmér Norbert -, vannak, akik nehezebben 
viselték az elmúlt időszakot, gondolom ez szü-
lője válogatja. És persze, hogy kinek van mun-
kahelye, vagy nincs, illetve a gyerekektől is 
erősen függ, hogy mennyire szeretnének visz-
szaállni a régi kerékvágásba. Gondolom, hogy 
sokaknak nehezére esik, de nálunk például egé-
szen könnyedén veszik ezeket az akadályo-
kat. Szerintem mi jól viseltük az elmúlt idősza-
kot, ahogy az emberek jó része. Azt gondoltuk, 
hogy nehezebb lesz otthon, de túl lehet élni. 
A kormány a múlt szerdán adott ki egy rende-
letet, melynek értelmében május 25-től a buda-
pesti óvodák kivételével valamennyi óvodában 
újra kell fogadni a gyerekeket, éppúgy, mint 
március 16. előtt. 
- Éppen úgy nem tudjuk fogadni, hiszen akkor 
még nem volt vírusveszély - mondta Micskiné 
Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda vezetője. - Ez a veszély most is 
fennáll, tehát meg kellett tartanunk azokat az 
óvintézkedéseket, melyeket március 17-én be-
vezettünk. A szülőket továbbra sem tudjuk be-
engedni az épületbe, amint a gyerekek belép-
nek, kézfertőtlenítést kapnak, óvodai alkalma-
zottak fogadják őket, és kísérik fel a gyerekeket 
a csoportjaikba, és ott segítenek nekik az átöl-
tözésben. Az óvodába lépéskor az óvodai alkal-
mazottaknak is kézfertőtlenítést kell végezni-
ük, napközben szájmaszkot viselnek, a dajkák-
nak, különösen az étkezések alkalmával, gumi-
kesztyűt is viselniük kell, csakúgy, mint a napi 
fertőtlenítések során. A gyerekek fogadása előtt 
a Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai telje-
sen átfertőtlenítették az udvari játszóelemeket, 
illetve homokozókat, a dajkák pedig az óvoda-
épületekben az eszközöket, kilincseket, korlá-

tokat, ezeknek az eszközöknek a fertőtlenítése 
folyamatos napközben is. 
- Mennyien érkeztek az első napokban, illetve a 
szülő bármikor dönthet-e úgy, hogy mégiscsak 
szeretné hozni a gyermekét óvodába? 
- A szülők péntekig jelezhették, hogy igény-
lik-e az ellátást, hiszen az élelmezést is meg kel-
lett tervezni, rendelni. Az első tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az összlétszám mintegy negye-
de számára igényelték a szülők az ellátást, de ez 
a szám folyamatosan nő. Amikor a szülő igényt 
tart rá, hozhatja a gyermekét, bár hozzá kell ten-
nem, hogy Maruzsa Zoltán államtitkár úr is azt 
nyilatkozta, hogy ez az óvodai lét most mégsem 
olyan, mint az azelőtti. Alapvetően három éves 
kortól kötelező az óvoda, ám ebben az időszak-
ban ettől a kötelezettségtől eltekintenek, ha va-
lamelyik szülő úgy ítéli meg, hogy az ő gyerme-
ke számára mégiscsak az otthonlét a biztonságo-
sabb, és ezt meg is tudja a család szervezni, ak-
kor nyugodtan otthon tarthatja a gyermekét.
- Hogy teltek az elmúlt hetek, hiányoztak a gye-
rekek? Kapcsolatban maradtak az óvó nénik a 
kicsikkel? 
- Egy vérbeli pedagógus számára mindig hiá-
nyoznak a gyermekek. Bár az óvodapedagógu-
sok számára nem volt utasítás, hogy online ne-
velést, oktatást kellene tartani, de ezt az óvoda-
pedagógusaink folyamatosan működtették, sőt, 
a gyógypedagógusok és az óvodapszichológus 
is. Minden óvodai csoportunknak van egy zárt 
facebook-os csoportja, amin keresztül a szü-
lők elérhetők, és ezeken a zárt csoportokon ke-
resztül folyamatosan küldték pedagógusaink az 
anyagokat, youtube-videókat, természetfilme-
ket, meséket, barkácsötleteket, tehát a kapcso-
lat folyamatosan megvolt. 

Fodor Petra
A találkozás öröme a Bóbitában. 
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„Ebben a helyzetben nagyon hiányoztak 
a gyerekek, nagyon vártuk már, hogy új-
ranyithassunk, ami viszont hirtelen tör-
tént.”

Halász Zoltánné

„A szülők továbbra sem léphetnek be 
az intézménybe, egyébként minden a 
megszokott rend szerint zajlik.”

Czaga Jánosné

„A vírusveszély most is fennáll, tehát 
meg kellett tartanunk azokat az óvin-
tézkedéseket, melyeket március 17-én 
bevezettünk.”

Micskiné Bodó Erzsébet 

A bölcsis flotta felsorakozott. Búcsú a Szivárvány óvoda ajtajában. 

Játék a református óvodában. 



Újabb szakasz az egészségügyi nyitásban

Pünkösd után fél „királyság”

Csak néhányan várnak orvosra a szakren-
delőben. Óránként négy ember mehet be 
egy-egy szakrendelésre, akiket a háziorvos 
utalt be. Egyelőre így működik az egészség-
ügy. Június 2-ától, keddtől az ortopédia ki-
vételével minden rendelés elindul, ám to-
vábbra is a legszigorúbb, jelenleg is érvényes 
szabályok betartása mellett.     

E hét keddtől indult újra a fül-, orr-, gégészet, 
amely március közepe óta szünetelt a rendelő-
intézetben. 
- Sürgős beutalóval jutottam be a szakrendelő-
be, mert szívműtétem lesz, és ahhoz kérek góc-
kutatást, a múlt hónapban derült ki, hogy mégis 
kell műteni, ezért vagyok itt - mondta Iván Atti-
la, aki az elsők között jutott be a szakrendelés-
re. Debrecenben lesz a felülvizsgálat és ott lesz 
az operáció is, majd az itteni góckutatás után 
derül ki, hogy mikor. 
Dr. Bozóki Eszter fül-,orr-, gégész szakorvos és 
aszisztense teljes védőfelszerelésben, maszk-
ban, kesztyűben, védőköpenyben, védőszem-
üvegben és arcpajzzsal a fejükön fogadják 
egyesével a betegeket.  
- Két és fél hónap után végre sikerült elindul-
nunk, mivel fokozottan fertőzésveszélyes ren-
delés a mienk, hiszen mindenki tudja, hogy a 
koronavírus cseppfertőzéssel tejed, mi pedig 
ezeken a területeken dolgozunk, az orrban és 

a szájban. Központi utasításra kaptunk enge-
délyt, hogy néhány órában rendelhetünk, de to-
vábbra is csak a sürgős esetekben, háziorvo-
son keresztül, beutalóval időpontot egyeztet-
ve. Óránként négy beteget tudunk megvizsgál-
ni, előtte és utána fertőtlenítenünk kell, min-
den beteg után kesztyűt cserélünk, 20 percen-
ként maszkot is tudunk cserélni, plexi védő-
szemüveg is van, hiszen a kötőhártyán keresz-
tül is terjedhet a vírus. Akik akut problémával 
jöttek volna, őket eddig a megyei kórházba kel-
lett irányítanunk, itt nem láthattuk el őket. Akik 
most jönnek, főleg krónikus, visszatérő prob-
lémával jelennek meg, vagy góckutatásra ér-
keztek, főleg a protézis- és szívműtétre várók. 
Nem kell sokat várni, hogy bejussanak, maxi-
mum 1-2 napot, ma is hívott az egyik házior-
vos, hogy lenne egy beteg, éppen volt is mára 
egy üres időpont, így fogadtuk és elláttuk. A jö-
vő héten már két nap lesz szakrendelés, kedden 
8-10 között, csütörtökön pedig 8-tól 15-óráig 
fogadjuk a beutalt betegeket - nyilatkozott la-
punknak Dr. Bozóki Eszter. 
A fogorvosi váróban is páciensek sorakoznak, 
ők a szakorvossal telefonon egyeztetve kaptak 
időpontot. 
Fokozatosan állnak vissza a normál munka-
rendre, így Dr. Kiss Mónika is.
- Június másodikától tervezzük, hogy újraindul 
a fogászati rendelés, de előtte a betegektől azt 
kérjük, hogy telefonon egyeztessünk - mondja. 

- Minden beteget kikérdezünk, továbbra is te-
lefonon keresztül, illetve kérdőívet töltenek ki, 
ha megérkeznek a rendelésre. Most még ügye-
leti ellátás van, reggel nyolctól délután kettő-
ig vagyunk itt, naponta körülbelül tíz fő jele-
nik meg a rendelésen. A jelenleg is érvényes 
ügyeleti rendszerben felváltva dolgozunk, na-
pi ügyeletet tartva. Június másodika után való-
színűleg egy picit fog csökkenni a napi beteg-
forgalom, mert ha egy kezelést durván fél órá-
val számolunk, akkor 15 perc fertőtlenítési időt 
kell hagynunk a következő páciensig. A higié-

nés szabályok most fokozottan fontosak lesz-
nek, többek között a kezelés előtt a beteg ar-
cát egy alkoholos kendővel, hiperolos oldat-
tal letöröljük. A kezelés után ugyanez törté-
nik. Maszkban érkeznek a betegek hozzánk, a 
kézfertőtlenítés megtörténik odalent, itt a ren-
delőben kapnak egy védőelőkét magukra, amit 
egyébként is használtunk. Fokozatosan kez-
dünk visszaállni a normál munkarendre, de fi-
gyelnünk kell nagyon sok mindenre.

Berta

A vészhelyzet hozta szabályok oldásával 
párhuzamosan nyit az egészségügy. A tisza-
újvárosi rendelőintézetben is hétről-hétre 
jönnek az újabb változások. A jelenlegi hely-
zetről és a június 2-ai „újranyitásról” Nagy-
né Kántor Judittal, az intézmény főigazgató-
jával beszélgettünk. 

- Hol tart jelenleg az egészségügy nyitása, új-
ranyitása?
- Mint a miniszteri levélből kiderült, négy hét-
tel ezelőtt négy szakaszban tervezték újraindí-
tani az egészségügyi ellátást. Ennek a járóbe-
teg ellátásban még a második szakaszánál já-
runk. Kedden jelentették be az operatív törzs 
tájékoztatóján, hogy pünkösdöt követően, te-
hát a jövő héttől a népegészségügyi szűrések 
is beindulhatnak. Ez lesz a harmadik fokozata 
az indulásnak. Jelenleg az ortopédia kivételé-
vel gyakorlatilag minden szakrendelésünk mű-
ködik. A honlapon a rendelési idő azért nincs 
kirakva, mert továbbra is az a helyzet - és sze-
retnénk, ha ez így maradna, - hogy a házior-
vosokon keresztül kell időpontot kérni a szak-
rendelésre a betegnek. Ennek több funkciója is 
van. Az elmúlt időszakban a háziorvosok job-
ban megismerték a betegeiket, mert ők vol-
tak a „kapuőrök”, minden rajtuk keresztül tör-

tént. A háziorvosok ismerik a betegeink jelenle-
gi helyzetét, a család helyzetét, hol, milyen be-
tegségek voltak adott esetben, ezért ők már egy 
előszűrést tudnak végezni. Illetve, amikor a be-
teg jelzi, hogy melyik szakrendelésre szeret-
ne menni, akkor a háziorvos - amennyiben en-
nek szükségét látja - a szakorvossal konzultál 
és közösen eldöntik, hogy a betegnek szemé-
lyesen be kell-e jönnie, vagy a szakorvos fel-
hívja rendelési időben. Azért is jó ez az eljárá-
si rend, mert a betegek dupla szűrőn esnek ke-
resztül. Egyszer a háziorvos kérdezi ki a Co-
vid kérdőívvel, amikor megérkezik a szakren-
delőbe, akkor megint kikérdezik. Ezzel igyek-
szünk minimálisra csökkenteni annak a veszé-
lyét, hogy fertőzött beteg jöjjön be a rendelő-
be, mert akkor az egész szakrendelőt le kellene 
állítani, és újra kellene fertőtleníteni mindent, 
ami nagy kiesést jelentene. 
- Mikor beszélhetünk arról, hogy újra teljes ka-
pacitással, a régi rend szerint működik a ren-
delő? 
- A teljes kapacitás nem tudom mikor lesz, hi-
szen egy óra alatt csak négy beteget lehet el-
látni, ez pedig közel sem a teljes kapacitás. A 
fogászati rendelésekre a fogorvosoknak kell a 
beteget direktben behívni. Kikérdezik a Covid 
kérdőíven, és eldöntik, hogy a betegnek be kell 
jönnie vagy nem. Amikor megérkezik a beteg, 
akkor a betegirányítónál hőmérsékletet mér-
nek, a kérdőívet odaadják neki, és a fogászaton 
megint ki fogják kérdezni, mielőtt az ellátást 
megkezdenék. Ezeket a nyomtatványokat mel-
lékelni kell a beteg dokumentációjához. Túlzott 
adminisztrációnak tűnik, de erre szükség van.
- A kúraszerű ellátások indulhatnak? 
- Igen, a kúraszerű ellátásokat végezhetjük. Ez 
a miniszteri utasítás is feltételes módban jött, 
tehát nem kötelező jelleggel. A szolgáltató-
ra bízta, hogy eldöntse azt, hogy mely típusú 

kúraszerű ellátásokat fogja végezni. Mi már a 
múlt hét óta folytatólagosan végezzük az infú-
ziós kezeléseket. Nagyon figyelünk arra, hogy 
a betegek a szociális távolságot meg tudják tar-
tani, másfél-két méter távolság legyen köztük. 
Ezért egy infúziós helyiségben egyszerre csak 
két beteg lehet, így hagyunk köztük üres ágya-
kat. A másik típusú kúraszerű ellátásunk a fi-
ziko- és balneoterápiás részleg. Nagyon sokan 
érdeklődtek, hogy mikor fogunk elindulni vele. 
Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert még min-
dig él az a jogszabály, ami a fürdőkre vonat-
kozóan előírta, hogy beltérben még nem lehet 
vendégeket fogadni, de a külső medencékben 
lehet. Ott is meg van határozva, hogy milyen 
sűrűn lehetnek egymás mellett a betegek. A 
medence fürdős kezelések, amik a termál  zárt 
terében vannak, nem tudom, mikor indulhatnak 
el. A medencés és vizes kezeléseinket sem in-
díthatjuk el, mert mind aerosol képződéssel jár-
nak, és magas kockázatú tevékenységnek mi-
nősülnek. A jövő hétre tervezzük a víz „sokko-

lását”, hiszen a hosszú állás után a vízrendszert 
fertőtleníteni kell. Ugyancsak a jövő héten ter-
vezzük elindítani a száraz kezeléseket, a fizio-
terápiás és a gyógytornás kezeléseket. 
- És a gyógymasszázs?
- A masszázzsal egyelőre még óvatosak va-
gyunk. Azzal még várunk, mert a maszk zárt 
térben kötelező a betegnek is és a kezelősze-
mélyzetnek is, a gyakran idős betegek ha-
son fekve egy kis lyukon át lélegeznek, ne-
kik is megterhelő így végigcsinálni a kezelést 
és a masszőrnek is. A jövő hetet még kivárjuk, 
és meglátjuk, lehet, hogy óvatosan, de hama-
rosan  azzal is el fogunk indulni. Ami fontos, 
hogy dolgozóink fogják hívni a betegeket, aki-
nek volt időpontja, azzal egyeztetni fognak és 
időpontra kell majd jönniük. Ugyanúgy fogják 
őket beléptetni, mint ahogy itt a szakrendelő-
ben: hőmérsékletmérés és kérdőíves kikérde-
zés is történik. 

berta
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„A medencefürdős kezelések, amik a 
termál  zárt terében vannak, nem tu-
dom, mikor indulhatnak el. A meden-
cés és vizes kezeléseinket sem indít-
hatjuk el, mert mind aerosol képző-
déssel járnak, és magas kockázatú te-
vékenységnek minősülnek. A jövő hét-
re tervezzük a víz „sokkolását”, hiszen 
a hosszú állás után a vízrendszert fer-
tőtleníteni kell.”

Nagyné Kántor Judit

Visszaköltözik régi helyére, a főépületbe az ultrahang és az NST vizsgáló. 

„Központi utasításra kaptunk enge-
délyt, hogy néhány órában rendelhe-
tünk, de továbbra is csak a sürgős ese-
tekben, háziorvoson keresztül, beuta-
lóval időpontot egyeztetve. Óránként 
négy beteget tudunk megvizsgálni.”

Dr. Bozóki Eszter

„Fokozatosan kezdünk visszaállni a 
normál munkarendre, de figyelnünk 
kell nagyon sok mindenre.

Dr. Kiss Mónika

„A teljes kapacitás nem tudom mikor 
lesz, hiszen egy óra alatt csak négy be-
teget lehet ellátni, ez pedig közel sem a 
teljes kapacitás.”

Nagyné Kántor Judit



 Brassaisok a döntőkben
Ebben a tanévben is megrendezték a Szakmai Középiskoláso-
kért Közhasznú Kulturális Egyesület országos közismereti ver-
senysorozatát, melyet több kategóriában hirdettek meg.
Városunk Brassai Sámuel nevét viselő középiskolájának 4 csa-
pata jutott be a döntő fordulókba, melyeket eredetileg áprilisra 
ütemeztek a szervezők, ám a járványhelyzet miatt nagy eséllyel 
októberben fognak megtartani. 
A „Magyarok Európában” kategóriában 3 induló csapatunk volt, 
akik maximális pontszámmal kerültek be a döntőbe.
A 11.M osztály két fiúgárdája is sikeresen vette az akadályt, saj-
nos azonban a versenyszabályok miatt csak egyikük szerepel-
het a döntőben. 
A siker kovácsai: Balogh Gergő, Lukács Dávid Marcell, Sep-
si István Marcell az első, illetve Bokor Balázs, Gyuricskó Ad-
rián, Farkas Tamás a második csapat tagjai. Felkészítő tanáruk 
Wágner Judit.
Ugyanebben a kategóriában a Szuhai Dóra, Szűcs Noémi és 
Jávorszki Csenge 10.T osztályos tanulók által alkotott team is 
megmérkőzhet a dobogóért. Felkészítő tanáruk Pázmándi Hen-
riett.
Az „Örökségünk ’48” kategóriában a 13. helyen jutott be a bu-
dapesti döntőbe a Sándor Edina, Mészáros Liza 11.TG és Szo-
kol Milán 11.KG osztályos tanulókból álló egység. Felkészítő 
tanáruk Kiss Éva.
Gratulálunk az eddigi eredményhez, és sok sikert kívánunk az 
októberi döntőhöz! 

A felkészítő tanárok 

A Kazinczy Ferenc Református Álta-
lános Iskola 6.a osztályosai osztályfő-
nökük vezetésével május közepén ki-
rándulásra indultak. Nem is akármi-
lyen kirándulásra, hanem a Scool-Túra 
utazási iroda virtuális utazására a Ha-
tártalanul program Kárpát-medencei 
helyszíneire. Következzék élményekkel 
teli beszámolójuk.

„Idén tavasszal a Határtalanul utazások 
elmaradtak, de reméljük, jövőre már el-
juthatunk a most virtuálisan meglátoga-
tott helyszínek valamelyikére. 
Az első hét délutánjain az online játékban 
Erdélybe „utaztunk” az ottani idegenve-
zető és kisfilmek segítségével. Együtt fi-

gyeltük izgatottan, hogy melyik osztály-
társunk kap virtuális tallért a játékban, 
miközben gyönyörű tájakon jártunk, hí-
res irodalmi és történelmi személyisé-
gekkel ismerkedtünk meg. A kreatív fel-
adatokban sógyurmát sütöttünk, piros-fe-
hér-zöld karkötőt vagy éppen magya-
ros szendvicset készítettünk. Az élő já-
ték után délutánonként online találkoz-
tunk, hogy együtt szabaduljunk ki a vir-
tuális szabadulószobából és válaszoljunk 
a sokrétű ismeretet igénylő kérdésekre. 
Szükségünk volt ehhez matematikára, a 
memóriánkra, logikára, művészeti isme-
retekre, kellett kreativitás, de a legfonto-
sabb a csapatmunka volt. Az első hét vé-
gén, az eredményhirdetésen kellemes 
meglepetés várt ránk: a sok ismeret meg-

szerzése közben a több mint húsz jelent-
kező iskola közül a legjobbak között vé-
geztünk és nyertünk egy osztálykirándu-
lást a Lillafüredi Kalandparkba. 
A második héten Kárpátalja varázsla-
tos tájaira kalauzolt el bennünket az otta-
ni idegenvezető. Közelebbről megismer-
kedhettünk a népművészeti és a gaszt-
ronómiai hagyományokkal, meglátogat-
tuk a történelem- és magyarórákon meg-
tanult helyszíneket, csodálatos természe-
ti formákat láttunk, énekeket hallgattunk. 
A harmadik héten Délvidékre utazunk, 
majd Felvidék következik, és ha elég ki-
tartóak vagyunk a játékban, akár a fődí-
jat, a több napos kirándulást is megnyer-
hetjük. Reméljük, folytatás következik!”

Kedves Gyerekek!
Május utolsó vasárnapja minden évben a Ti napotok, Titeket 
ünneplünk. Idén sajnos nincs lehetőségünk olyan gyermekna-
pi rendezvényt szervezni, amelyet igazán megérdemelnétek, 
és amit már az év elején megálmodtunk Nektek, de egy kis 
meglepetést előkészítettünk vasárnapra.
Biztosak vagyunk benne, hogy a nehezítő körülmények el-
lenére sokat tanultatok és fejlődtetek az elmúlt időszakban. 
Szívesen fogadnánk, ha megmutatnátok, hogy milyen ügye-
sek a tiszaújvárosi gyerekek, ezért úgy döntöttünk, hogy szer-
vezünk egy Gyermeknapi Online Ki Mit Tud vetélkedőt. Kb. 
1-2 perces kreatív videókat (zene, tánc, próza, stb.) vagy akár 
rajzokat is várunk Tőletek »Az én „karanténom”« jeligére. A 
játékra 14 év alatti tiszaújvárosi gyerekek jelentkezését vár-
juk (a szülők engedélyével!); a felvételeket/fotókat a hivata-
los Facebook oldalamra küldjétek messengeren május 29-én 
12 óráig. A legkreatívabb videók/rajzok készítőit május 31-én 
vasárnap délután egy szuper meglepetéssel díjazzuk!
Vigyázzatok magatokra!

Dr. Fülöp György
polgármester

Török István, a Szerencsi Szakképzé-
si Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sá-
muel Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája mérnöktanára újabb találmány-
nyal rukkolt elő. Egy olyan műanyag-
ból készült apróságot tervezett, ami 
amennyire kicsi, annyira hasznos, fő-
leg azoknak, akik egész nap maszkot 
viselnek. Praktikus, de elsősorban ké-
nyelmi funkciója miatt találta ki István 
a maszktartót.

Török István több száz arcvédő pajzsot 
gyártott le egymaga az elmúlt két hónap-
ban a Brassai tanműhelyében, amit a jár-
vány frontvonalában, főleg az egészség-
ügyben dolgozóknak juttatott el, többek 
között a megyei kórháznak és a tiszaúj-
városi rendelőnek is. Egy facebook cso-
portba belépve talált rá az arcvédőpajzso-
kat gyártó közösségre, s mivel az iskola 
gépész tanműhelyében volt lézervágó, 3D 
nyomtató, és a munkához szükséges alap-
anyag, így elkezdte gyártani a pajzsokat.  
- 320 pajzsot osztottunk szét a járvány 
ideje alatt, technikusaink is kaptak a má-
jusi szakmai vizsgákhoz pajzsot, de az 
ÁNTSZ munkatársainak is juttattunk el 
a mindennapi munkához - mondja Tö-

rök István. - Az arcpajzsok házi gyártá-
sával leállt mindenki, hiszen elindították 
a tömeggyártását. Az új projekt a kötele-
ző maszkviselési időszakban nyújthat se-
gítséget, hiszen akik egész nap hordják, 
azoknak kényelmetlen, kikezdheti a fü-
lük mögötti területet. Ennek orvoslásá-
ra vannak jó ötletek, ez az én új projek-
tem is. Ahány fejforma, annyiféle viselet, 
így ennek a maszktartónak is három ver-
ziója van. Kettő lézervágóval készül plexi 
lapból, egyet pedig a 3D nyomtató csinál.  
Nagyon könnyű mindegyiket használni, 
hiszen csak a maszk gumis végét kell be-
leakasztani a tartó két végébe, így nem 
a fülünkön van a gumi, hanem a fejtető 
hátsó részén fogja azt össze a tartó, ami 
kényelemes viselet.  A hosszú hajúak-
nak például a plexiből készültet ajánlom, 
hogy ne akadjon bele a hajukba. A 3D 
nyomtatóval készült tartót akár műanyag-
flakonból is lehet vágni, nem kell hozzá 
ilyen drága technológia. Egy-egy ilyen 
maszktartónak 1 perc a nyomtatási ideje, 
nagyon gyorsan lehet vele haladni. Alap-

anyagom még maradt a pajzsgyártásból, 
ebből készülnek a tartók, illetve támoga-
tóink felajánlásából tudjuk finanszírozni. 
Egy miskolci sörfőző vállalat már rendelt 
az alkalmazottainak, de további tartókat 
készítek, ha van rá szükség a tiszaújvá-
rosiaknak is. Éppen készülök felvenni a 
kapcsolatot az ÖCSI-vel (Önkéntes Cso-
port Időseink Védelmében), hiszen nekik 
nagyobb a rálátásuk, hogy hol, és kiknek 
lenne erre leginkább szükségük. 
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Kazinczysok virtuális kirándulása

Arcpajzs után maszktartót gyárt 

Véget ért 
az első felvonás

Két hónappal ezelőtt mindannyiunk élete új szakaszhoz érke-
zett, nem volt az országban szinte senki, aki ugyanúgy élhetett 
tovább, mint azelőtt. Nem kezdek bele, hogy kiben mit váltott 
ki a járványhelyzet, ki hogy élte meg, hogyan élte túl a min-
dennapokat. Nem is írhatok erről, hiszen mindenkire máskép-
pen hatott ez a furcsa pandémia. Egy biztos, ez a kéthónapos 
életszakasz nyomot hagyott. Emlékszem, így bíztattam olvasó-
inkat és magunkat, hogy „sok-sok aggodalommal teli, türelmet, 
megértést kívánó időszak után egyszer csak nagy, kövér betűk-
kel adhassunk hírt róla: vége!„ Nos, ezt még korántsem mond-
hatjuk, a frissen mosott maszk illata még jó ideig az orrunkban 
lesz, amikor boltba, gyógyszertárba, vagy ügyintézni megyünk, 
és a kötelező távolságtartás is része lesz egy ideig az életünknek. 
De a fű újra zöld, a nap megint süt, és mi is szabadabban élhe-
tünk most már. Találkozhatunk a tágabb családdal, és - bár hi-
vatalosan még nem szabadna - bizony tudjuk, hogy elcsattantak 
már azok a bizonyos nagyszülői puszik is, néhány könnycsep-
pel megspékelve. 
Egy szó, mint száz, újraindult az élet, ezért műsorrendünk is 
visszaáll az eredeti kerékvágásba. Boldoggá tett bennünket, 
hogy az évekkel, évtizedekkel korábbi felvételeink sokaknak 
örömet okoztak, nem is szűkölködtünk a visszajelzésekben, jó 
volt hallani, olvasni az önök észrevételeit, köszönő sorait. Az 
egyházak képviselőinek pedig köszönjük az együttműködést, 
hogy - templomi szertartások híján - vasárnaponként rendszere-
sen szóltak vallásos nézőinkhez. Végül, kérem önöket, továbbra 
is tartsanak velünk, nézzék a Tisza TV műsorait!

Radácsi Zsuzsa

Török István és projektje, a  maszktartók.

2020. május 28. Aktuális � 7.

A lézernyomtatóban készült plexi-
pánt a tarkón rögzíti  a maszkot.

„Az új projekt a kötelező maszk-
viselési időszakban nyújthat segít-
séget, hiszen akik egész nap hord-
ják, azoknak kényelmetlen, ki-
kezdheti a fülük mögötti területet. 
Ennek orvoslására vannak jó ötle-
tek, ez az én új projektem is.” 

Török István



Jelentkezés a zeneiskolába
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sán-
dor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 2020/2021-es tanévre várja minden korosztályban 
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 Tisza TV műsora
Május 28., csütörtök

9:00  HétHatár: Prevenciós tájékoztató -  Poliol óriásszörny – Vendéglátás-nyitány - Jogsira 
várva - Szájmaszktartó  a kényelemért – Jabil-adomány a rendelőnek - Sitku búcsú

9:15 Hétről-Hétre: Június 2-án nyit az egészégügy - Újra óvodában - Marad a digitális tanrend, 
felzárkóztatás lehet az iskolában - Karanténtudósítás Skóciából - Tévés homevideo: Süssünk 

sütit! - Sok az ittas vezető, sok a baleset – Tábormustra - Sodrás és Kulissza dilemma
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Május 29., péntek
18:00 - 19:00

Járványügyi tájékoztató
Június 1., hétfő

18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről
Június 2., kedd 

18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről
Június 3., szerda: 

18:00 HétHatár: Zöldség-, és gyümölcsmustra - Pedagógusnap - Balneoterápia - Változás a do-
hánykereskedelemben - Home office       

 Hétről-Hétre: Gyermeknap - Katanténvideó - Kapcsolunk Kaliforniába 
Június 4., csütörtök

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

Még nem padban, hanem parkban
Az elmúlt napokban egyre inkább la-
zultak a szabályok, amiket a koronaví-
rus miatt be kellett tartani. Az ügyele-
ti rendszert követően ezen a héten már 
kinyithattak az óvodák és a bölcső-
dék, és az iskolák is nyitogatják már 
kapuikat. A parkok és a játszóterek 
megteltek önfeledten játszó gyerekek-
kel. Egyre többen szaladgálnak, fociz-
nak. Örülnek, hogy végre a szabadban 
játszhatnak.

- Már harmadik alkalommal jöttük ide 
az Ifjúsági parkba - nyilatkozta lapunk-
nak Siposné Jantek Mária, a Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus Általános Is-
kola pedagógusa, az egyik negyedik osz-
tály tanító nénije. - Amikor megnyitották 
a játszótereket, lejöttem az unokámmal és 
arra gondoltam, hogy az osztályomba járó 
gyerekek is biztosan szívesen találkozná-
nak egymással. Kiírtam a közös osztály-
csoportba, hogy lent leszek a parkban, 
és akinek van kedve és elengedi a szülő, 
nyugodtan csatlakozhat. Nagy sikere volt, 

a múlt héten több mint tíz gyerek jött el. 
Kora délutántól egészen estig játszottak. 
Nagyon élvezték ezt a rögtönzött osztály-
találkozót, hiszen mindenkit megviselt ez 
a két hónap bezártság. Jó volt látni, hogy 
mennyire örülnek egymásnak, és úgy 
döntöttem, ha az idő engedi, legalább egy 
héten egyszer felajánlom nekik ezt a lehe-
tőséget. Nagyon jó az osztályközösség, és 
hogy ez így maradjon, bizony ápolni kell 
a kapcsolatokat. 
Az osztálytársak tehát már találkozhatnak 
egymással, de egyelőre csak iskolán kí-
vül. A digitális oktatás ugyanis június 15-
ig, a tanév végéig tart. Így marad az ott-
hontanulás, az iskolákban csak ügyeletet 
és felzárkóztatást vagy konzultációt lehet 
tartani. 
- Május 22-én a Magyar Közlönyben 
megjelentek az új jogszabályok, amik ki-
tértek az iskolákban folyó munkára, az új 
munkarendünkre, amiket a következő he-
tekben követnünk kell - tudtuk meg Gál 
Benjáminnétól, a Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola igazga-
tójától. - Kiemelt figyelmet kell fordíta-
nunk a gyermekek felügyeletére és az ét-

keztetésre. Június 2-ától 15-éig biztosí-
tanunk kell a gyerekek részére az egyé-
ni vagy kiscsoportos felzárkóztatást. Ez 
azt jelenti, hogy a szülők a pedagógusok-
kal egyeztetnek és egy közösen meghatá-
rozott időpontban bejöhet a gyerek az is-
kolába, és a tanár segít neki, amennyiben 
úgy érzi, hogy nem tudott valamit megta-
nulni és pótolni szeretné. Ezt lehet egyé-
nileg is és kisebb csoportokban is. Júni-
us 26-áig egy ügyeleti rendszert kell ki-
építenünk, azon gyerekek számára, akik-
nek nem tudják megoldani a felügyele-
tét. Ezeken a napokon sportprogramokat, 
vetélkedőket, különböző foglalkozásokat 
szervezünk a gyerekeknek. 

Ema

Sportos, játékos „osztálytalálkozó” a parkban. 

Most még üresek a padok. 
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„Június 26-áig egy ügyeleti rend-
szert kell kiépítenünk, azon gyere-
kek számára, akiknek nem tudják 
megoldani a felügyeletét.”

Gál Benjáminné

Júniusban három hétig újra lesz edzés minden korosztály-
nak a Termálfürdő FC Tiszaújváros utánpótlás csapatai-
nál. 

Az első edzésnap június 2-a, kedd, az alábbi beosztással: 
U17 és U19 - 16.00 -  3-as füves
U14 és U15 - 16.30 - 1-es füves
U11 és U13 - 16.30 - 2-es füves
U9 - 16.30 - 2-es füves  
U7 - 16.30 - Ovifoci pálya
Az egyesület tájékoztatása szerint az edzések alatti folyadék-
pótlást mindenkinek saját használatú kulacsból, palackból kell 
megoldania. A szülőket pedig arra kérik, hogy ne csoportosul-
janak, minél kisebb számban vegyenek részt az edzéseken, a 
pályáktól lehetőleg távol elhelyezkedve.
Az edzéseken, sportfoglalkozásokon kizárólag egészséges, tü-
neteket nem mutató, magát egészségesnek érző sportoló, il-
letve edző vehet részt. A résztvevők erről írásos nyilatkozatot 
kell, hogy kitöltsenek
Az edzések során, azok előtt, és azokat követően is különös 
figyelemmel kell lenni a személyi higiénia betartására, mely-
nek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoho-
los kézfertőtlenítés, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének 
legfontosabb eszköze.
Az edzések előtt és után minden esetben fertőtlenítő takarí-
tást végeznek az edzésre szolgáló termekben, a folyosókon és 
a szociális helyiségekben, öltözőkben. 
A szoros kontaktus elkerülése érdekében a klub vezetése azt 
ajánlja, hogy részesítsék előnyben a kiscsoportos edzéseket, s 
ezek során alapvetően a testi kontaktus nélkül megvalósítha-
tó feladatokra helyezzék a hangsúlyt. Az edzések olyan erősí-
tő, technikai, gyorsaságfejlesztő, állóképesség és koordináci-
ós képesség fejlesztését célzó gyakorlatokra irányuljanak, me-
lyek során a sportolók lehetőség szerint nem érnek egymáshoz.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdók-
ban, illetve az öltözőkben. Az edzés helyszínét a sportolóknak az 
edzés végén a lehető leghamarabb el kell hagyniuk.
Az edzéseken használt sporteszközök felületének rendszeres, 
edzések közötti fertőtlenítése rendkívül fontos. A közös sport-
eszközt használó sportolók figyelmét pedig fel kell hívni az 
egyéni személyi higiénia kiemelt fontosságára, ezen belül is az 
arc érintésének kerülésére edzés alatt, valamint az edzés utáni 
alapos szappanos kézmosásra vagy alkoholos fertőtlenítésre.

Újra edz az utánpótlás



Szünidei 
gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a 
nyári szünetben 2020. június 16-tól 2020. szep-tember 1-ig 
valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Tiszaújváro-
si Széchenyi István Általános Iskolában (Tiszaújváros, Deák 
Ferenc tér 16.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szederinda Óvodá-
jában ( Tiszaújváros, Dózsa György út 9.) vehető igénybe az 
étel elvitelével. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényel-
hető 2020. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet idő-
tartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges 
nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) lehetséges. 
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei 
gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkoza-
tot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 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. 

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

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanév II. 
félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező főiskolai, egyetemi hall-
gatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2019/2020-as tanév II. félévére ta-
nulmányi ösztöndíj biztosítása a pályáza-
ti feltételekben közölt tanulmányi ered-
ménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 

6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el 
a 2019/2020-as tanév I. félévében, melyet 
a felsőoktatási intézmény hivatalosan iga-
zolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati 
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény 
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan 
adat, amely több félév eredményét foglal-
ja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje 
és helye:
Határideje: 2020. június 15. (hétfő)
Helye: Elektronikus úton: mecenas@tuj-
varos.hu

Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat  
(letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjá-
ból,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hiva-
talosan lezárt 2019/2020-as tanév I. félévi 
leckekönyv/elektronikus leckekönyv má-
solata, melyet a felsőoktatási intézmény 
hivatalosan igazolt,
• a 2019/2020-as tanév II. félévére szóló 
hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapít-
vány kuratóriuma

Mecénás felsőoktatási pályázat

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályá-
zatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, 
szociális munkatárs munkakör betöltésére 
az „Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Ott-
honába.
Feladatai: 
- „Ezüsthíd” Gondozóházban és Idősek Ott-
honában mentálhigiénés feladatok ellátása
- bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mel-
léklet - szociális munkatárs munkakör be-
töltésére meghatározott képesítés megléte 
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások) ismerete
Pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: 

- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes 
erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) 
bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - le-
tölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos in-
formációk/állásajánlatok (a honlap alján ta-
lálható)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba Poropatich Péter intéz-
ményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a 
pályázati feltételekben felsorolt valameny-
nyi irat benyújtásával lehet, ellenkező eset-
ben a pályázat érvénytelen. Kérjük a boríté-

kon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 
355-11/2020., valamint a munkakör meg-
nevezését: szociális munkatárs. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jo-
got, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2020. június 08.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2020. június 19.
A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az in-
tézmény honlapja: www.human.tujvaros.
hu. A pályázati felhívás az NKI honlapján 
355-11/2020. azonosító számon 2020. má-
jus 22. napján jelenik meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
állást hirdet 1 fő ápoló munkakör betölté-
sére. 
Munkavégzés helye: „Ezüsthíd” Gondozó-
ház és Idősek Otthona ( 3580 Tiszaújváros, 
Bartók Béla út 1-5.). 
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes 
körű ápolása-gondozása 12 órás műszakok-
ban nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidő-
keretben történő beosztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel. 
Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz 
• felnőtt intenzív szakápoló, általános ápo-
lási és egészségügyi asszisztens, általános 

ápoló és általános asszisztens végzettség, 
vagy OKJ ápoló végzettség
• bejegyzés mentes, 3 hónapnál nem régeb-
bi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. 
§ (1) és (5) bekezdésének megfelelően 
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - le-
tölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos in-
formációk/állásajánlatok (a honlap alján ta-
lálható)
Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról 
szóló törvény szerint. 
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központba, Poropatich Péter In-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak 
a jelentkezési feltételekben felsorolt ira-

tok együttes benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a 
borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 
2036/2020., valamint a munkakör megne-
vezését: ápoló. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja 
magának a jogot arra, hogy az álláspályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 
2020. június 12. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2020. június 25.
Az állás 2020. július 02. napjától tölthető 
be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poro-
patich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-es telefonszámon lehet. A pályázati fel-
hívás az NKI honlapján 2036/2020. azono-
sító számon 2020. május 25-én jelent meg.

A TiszaSzolg 2004 Kft. bérbeadás útján 
történő hasznosításra meghirdeti a Tisza-
újvárosi Gyógy- és Strandfürdőben (3580 
Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) találha-
tó C/7 megjelölésű, 31,57 m² alapterületű 
elárusító pavilont.
Az elárusító pavilon kizárólag büféüzemel-
tetés céljára hasznosítható a pályázati ki-
írásban rögzített feltételek szerint.
A bérbeadás útján történő hasznosítás 2020. 
június 27. napjától 2020. szeptember 6. 
napjáig terjedő határozott időtartamra szól.
Az elárusító pavilon a legmagasabb ajánla-

tot tartalmazó, érvényes pályázatot benyúj-
tó pályázó részére adjuk bérbe.
Az elárusító pavilon bérbeadása kiürített álla-
potban történik, a szükséges eszközökkel tör-
ténő felszerelése a nyertes pályázó feladata.
A pályázat benyújtási határideje: 2020. 06. 
10. (szerda) 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga az alábbi módo-
kon vehető át:
• személyesen, papíralapon a TiszaSzolg 
2004 Kft. titkárságán ( Tiszaújváros, Tisza 
út 2/f. I. emelet) munkanapokon 8:00-14:00 
között.

• elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.
hu e-mail címre küldött megkereséssel 
(a megkeresés tárgyában kérjük, tüntes-
sék fel, hogy „Elárusító pavilon pályáza-
ti kiírás igénylés”, a levélben pedig adják 
meg az igénylő nevét (jogi személy ese-
tén cégnevét is)
Az elárusító pavilon a pályázati kiírásban 
rögzített módon telefonos időpont-egyezte-
tés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Szociális munkatárs munkakör

Pályázat büfépavilon bérlésére

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
felvételre keres munkavállalót

GÉPKOCSIVEZETŐ, 
KARBANTARTÓ

munkakör betöltésére
Teljes munkaidős közalkalmazotti jog-
viszonyban, határozatlan időre történő 
foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő ki-
kötésével. 
Munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos 
szakképzettség
- „B” kategóriás jogosítvány
- büntetlen előélet 
- egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelent: 
- PÁV I. vagy PÁV II. engedély, sze-
mélyszállításban szerzett tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok máso-
lata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány annak igazolá-
sára, hogy a jelentkező a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekez-
déseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti

Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint
- Beérkezési határidő 2020. június 14. 
- Az elbírálás határideje 2020. június 15.
- Az állás betölthető: elbírálást követő-
en azonnal
- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet, 3580 Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati azonosító számát: 5/50199/2020., 
valamint a munkakör megnevezését: 
„GÉPKOCSIVEZETŐ/KARBANTAR-
TÓ”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

Temetői járatok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRA-
TOK 2020. június 1-jétől keddi és pénteki napokon az alábbi 
menetrend szerint közlekednek:

Oda Megálló Vissza
16.20 Tisza-part városrész 18.10
16.30 Tiszaszederkény, Kossuth út 18.00
16.31 Bajcsy Zs. E. út 67. 17.59
16.32 Bajcsy Zs. E. út 37. 17.58
16.33 Bocskai I. út 17.57

16.34 Bocskai I. úti iskola 17.55
16.37 Szederkényi út 17.53
16.38 Rózsa út (Brassai iskola) 17.52
16.39 Kazinczy út (Hotel) 17.51
16.40 Autóbusz-pályaudvar 17.50
16.50 Városi Temető főbejárata 17.40

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ápoló munkakör

2020. május 28. Hirdetmények � 9.



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK TERVEZETT ÚJRANYITÁSA - 2. ÜTEM

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a kialakult járványügyi helyzetben is min-
dent megtesz azért, hogy felhasználói számára kiváló szolgáltatást nyújtson. A kormányzati in-
tézkedésekkel összhangban, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi,Társaságunk fo-
kozatosan újranyitja az ügyfélszolgálati irodáit.

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGEK BIZTOSÍTÁSA
Társaságunk szigorú munka- és egészségvédelmi szabályok betartásával a 2. ütemben előrelát-
hatólag az alábbi ütemezés és nyitvatartási rend szerint nyitja meg az ideiglenesen bezárt tisza-
újvárosi ügyfélszolgálati irodát:

MÁSODIK ÜTEM
A tiszaújvárosi ügyfélszolgálati iroda (Tiszaújváros, Tisza út 2/f.) újranyitásának idő-
pontja: 2020. május 25. 
Nyitvatartási idő a pandémiás időszakban: 
hétfő: 08:00-12:00
kedd: zárva
szerda: 12:00-18:00
csütörtök: zárva
péntek: zárva

Felhasználóink és kollégáink egészségének védelme érdekében többek között az alábbi feltéte-
lek betartásával lehet Társaságunknál személyesen ügyet intézni:
- várakozás az ügyféltéren kívül történhet, megfelelő távolság betartásával,
- belépéshez és az ügyintézés ideje alatt kötelező az orrot és szájat takaró maszk, vagy ezzel 
egyenértékű egyéb védőeszköz viselete, 
- belépéskor a Felhasználó kezét fertőtleníteni kell,
- ügyintézésre 1 új Felhasználó léphet be egyszerre az ügyféltérbe (kivéve, aki segítőre szorul, 
vagy tulajdonosváltozás bejelentése esetén a régi és új tulajdonos együttesen),
- egy ügyintézőnél egy Felhasználó intézhet ügyet egyszerre a fenti eset kivételével,
-beteg, lázas, köhögő állapotban az ügyféltérbe a belépés szigorúan tilos!
A további részletszabályokról a helyszínen kihelyezett tájékoztatókból informálódhat.
További információ Társaságunk honlapján (www.ervzrt.hu) található.
EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!

TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Eladó családi ház Polgáron. Szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, kam-

ra, összközművesített 1235 m2-es telken. Irányár: 7,9 M Ft. Érd: 30 

/90 14 986

Ünnepi hulladékszállítás
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje 
pünkösd hétfőn, azaz 2020. június 1-jén nem változik. 
A hulladékot változatlanul a korábbi megszokott rend 
szerint szállítjuk el. 
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a 
szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedje-
nek kihelyezni.
A hulladékudvarok 2020. június 1-jén zárva tartanak. 
Személyes ügyfélszolgálati irodáink a koronavírus to-
vábbi terjedésének megelőzése érdekében továbbra is 
zárva tartanak, június 1-jén a telefonos ügyintézési lehe-
tőség szünetel. 

További információ:
BMH Nonprofit Kft.

www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Gyűjtőzsákok átvétele
Tisztelt Ügyfeleink!
A megnövekedett igényekre tekintettel 2020. május 31-ét kö-
vetően ismételten lehetőséget biztosítunk felhasználóink szá-
mára az ingyenes szelektív-, zöld- és üveghulladék gyűjtőzsá-
kok átvételére az ügyfélszolgálati irodáinkban. 
A gyűjtőzsákok átvételére kizárólag előzetes időpont egyez-
tetés útján van lehetőség a zsakigenyles@bmhnonprofit.hu 
e-mail címen. 
Az időpontkérésben a felhasználóknak szükséges megadniuk a 
szolgáltatásukhoz kapcsolódó adatokat (felhasználó neve, fel-
használási hely címe). 
A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, ügyfeleink és dol-
gozóink egészségének megőrzése érdekében ügyfélszolgála-
ti irodáink továbbra is zárva tartanak. Irodáinkban kizárólag 
a gyűjtőzsákok átvételére van lehetőség - egyéb ügyintézésre 
nincs mód.
A gyűjtőzsákok átvétele során kötelező a szájat és orrot eltaka-
ró eszköz (védőmaszk, sál, kendő) viselése.
Kérjük Ügyfeleinket, hogy kizárólag az előre egyeztetett és a 
BMH Nonprofit Kft. által visszaigazolt időpontban érkezzenek, 
egyéb esetben nem áll módunkban kiszolgálni az oda érkező-
ket.

BMH Nonprofit Kft.

10. � Hirdetés 2020. május 28. 



A tiszaújvárosi jégkirálynő, aki meghódította a világot
SPORTTÖRTÉNELEM. Néhány hónappal 
ezelőtt még úgy volt, idén Tokióra figyel a 
világ sportszerető közönsége, hiszen Japán 
főváros kapta meg 2013. szeptember 7-én 
Madriddal és Isztambullal szemben a XXII. 
nyári olimpia rendezési jogát. Az ötkarikás 
játékokat azonban a koronavírus-járvány 
miatt egy évvel később 2021. július 23. és au-
gusztus 8. között bonyolítják le. Sorozatunk-
ban Tiszaújváros korábbi olimpikonjait mu-
tatjuk be. 

Élete során mindig ugyanabban a klubban, a 
Tiszaújvárosi SC-ben versenyzett. Részt vehe-
tett négyszer is a téli olimpián, élete fontos ré-
sze még ma is a jég, a műkorcsolya világa, ott 
érzi magát igazán otthon. Legnagyobb sikereit 
a 2000-es évek elején érte el, amikor kétszer is 
felállhatott az Európa-bajnoki dobogóra. 2003-
ban 3., míg 2004-ben, a hazai rendezésű buda-
pesti eb-n aranyérmes lett. Rendre ott volt a vi-
lág élmezőnyében, olimpián volt 8. és világbaj-
nokságon 6. Ő Sebestyén Júlia, akit szinte min-
denki ismer Tiszaújvárosban és a megyében. 
Úgy érzi szeretet sportágában kiteljesedhetett, 
versenyzői pályafutását követően is elégedett 
és kiegyensúlyozott. Visszavonulása után sem 
szakadt el a jégtől, edzőként karolja fel, neve-
li és készíti fel a tehetséges műkorcsolyázó pa-

lántákat, hogy megvalósíthassák életük álmát. 
Most egy kis múltidéző beszélgetésre kértem 
Tiszaújváros büszkeségét, Sebestyén Júliát. 
- Tiszaújváros neve a kajakozással forrt ösz-
sze. Egy évvel Rakusz Éva moszkvai olimpián 
szerzett bronzérme után született. A múlt szá-
zad ’80-as éveiben a kajakozásnak nem volt ak-
kora vonzereje, hogy azt a sportágat válassza?
- Talán erről a szüleim tudnának jobban me-
sélni. Kisgyermekként nagyon eleven voltam, 
sok energiával rendelkeztem, ezért a család azt 
szerette volna, ha ezt valamivel levezetném. 
Az előző években nyílt meg Tiszaújvárosban a 
műjégpálya, melynek nagy varázsa volt. Kor-
csolyatanfolyamot hirdettek és a szüleim elvit-
tek erre, és ott nagyon hamar kiválasztottak. 
Hogy miért nem a kajakozást választottam, ar-
ra nem tudok választ adni, de utólag is nagyon 
örülök annak, hogy sportoló lettem. Számom-
ra még ma is fontos szerepet tölt be a mozgás, 

ha szabadidőm engedi bármilyen más sportot 
kipróbálok. Általános iskolás koromban is na-
gyon sok sportvetélkedőn vettem részt. Akkor 
még atlétikai versenyeken is elindítottak. Az 
ugrás és a futás ment a legjobban, a labdajáté-
kok már kevésbé. Amikor az edzők látták, hogy 
jól megy a futás, megkérdezték, hogy nem sze-
retnék-e sportágat váltani. Felvetődött az is, 
hogy nem akarok-e esetleg triatlonozni, hiszen 
ez is szintén nagyon népszerű sportág lett Ti-
szaújvárosban, de engem mindig a jég vonzott, 
nagyon-nagyon szerettem. 
- Fiatalon - hiszen még 17 éveses sem volt - ho-
gyan élte meg élete első olimpiáját, az 1998-as 
naganoit?
- Nagy volt a harc, hogy ki utazhasson a játé-
kokra, több válogatóversenyt is szervezett a 
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség. Ab-
ban az évben elég sok nehézséggel kellett meg-
küzdenem a sérüléseim után. Új korcsolya-
cipőt kellett a magyar bajnokság előtt 3 nap-
pal fölvennem. Azt kell, hogy mondjam, na-
gyon megküzdöttem az indulási jogért, amit 
akkor elsősorban Czakó Krisztinának köszön-
hettünk, aki olyan jól szerepelt a kvalifikációs 
világ- bajnokságon, hogy két magyar női mű-
korcsolyázónak is kiharcolta az olimpiai indu-
lás jogát. Sikerült végül mellette kijutnom az 
ötkarikás játékokra. Amikor megérkeztünk tá-
tott szájjal néztem szét az olimpiai faluban. A 
sok-sok sportoló, akivel találkozhattam, hogy 
mekkora az étterem, ami éjjel-nappal működik, 
maga volt a csoda. Persze az is óriási élmény 
volt, hogy mekkora világnagyságok voltak kö-
rülöttem. A helyszínen találkozhattam Michelle 
Kwannal, aki akkor már világbajnok volt és az 
olimpia egyik esélyeseként tartották számon, 
de a japán Midori Itot is láthattam, aki 1992-
ben ezüstérmet nyert az olimpián, és Nagano-
ban ő gyújthatta meg az olimpiai lángot. Ezek 
fantasztikus élmények voltak akkor is, és most 
is jó visszagondolni rájuk. Az említett két spor-
tolóval közös fotó is készült. Az olimpián Cza-
kó Krisztina sajnos megsérült az egyik edzés 
után, így egyedüli magyar női műkorcsolyázó-
ként rám várt a feladat, hogy jól szerepeljek. 
Szerettem volna bizonyítani, és a 17. hely ak-
kor nagyon szép eredménynek számított. Be-
jutottam a kűrbe, amihez az kellet, hogy a rö-
vid- program során az idegek harcában jól kon-
centráljak, kizárjam a külvilágot. Ez minden-
nek az alapja, akkor lehet valaki igazán sikeres. 
Később az Európa-bajnoki győzelmemnek és a 
Salt Lake City olimpián elért 8. helyemnek is 
ez volt a kulcsa.
- Nagyon örülök, hogy az utóbbi versenyt szóba 
hozta, ugyanis ezen az olimpián a rövid- prog-
ram után a 6. helyen állt, így a kűrt az utolsó 
csoportban a legjobbak között mutathatta be. 
Ilyen jól olimpián magyar női műkorcsolyázó-
nő Almássy Zsuzsa óta nem szerepelt. Milyen 
érzés volt a legkiválóbb sportolókkal együtt 
szerepelni a kűr során, amelyben a már koráb-
ban emlegetett Michelle Kwan is szerepelt? 
- Ezzel kapcsolatban van egy érdekes történe-
tem, még az első olimpiámról. Amikor a sor-
solást tartották és a rövidprogramban éppen 
Kwannal futhattam egy csoportban. Amikor 
Salt Lake Cityben bekerültem a legjobbak kö-
zé a kűrben, csak az volt a kívánságom, hogy 
csak ne az olimpiai bajnok után fussak, hiszen 
az egy óriási feladat. Tudtuk, hogy az amerikai 
Kwan, az orosz Szluckaja és Butirszkaja a há-
rom nagy esélyes. Amikor kihúztam, hogy Sa-
rah Hughes után következem, akkor összenéz-

tünk az edzőmmel: hála Istennek, megköny-
nyebbülés volt. Már a bemelegítésnél óriási 
volt a feszültség, annyi kamera vette az ame-
rikaiakat, hogy alig tudtam jégre lépni. Miután 
Hughes jól futott, tombolt a közönség, és ami-
kor kilépett a jégről, akkor az edzőnője megfor-
dította és azt mondta neki: nézzen körbe, szív-
ja magába ezt a hangulatot. Addig azonban en-
gem nem engedtek a jégre melegíteni a ponto-
zás alatt. Sarah magas pontszámot kapott, ami-
vel meg is nyerte az aranyérmet. Az olimpiai 
bajnok után jégre lépni nagyon nagy teher volt. 
- Visszanézte ezt az olimpiai közvetítést, vagy 
általában a versenyeit? Milyen szemmel tekinti 
meg ezeket utólag?
- Mindig visszanéztem magamat, hiszen eb-
ből tanultam. Még amikor kisebb versenyek-
re mentünk, édesapámék egy kisebb kamerával 
felvették, és a mai napig megvannak ezek a fel-
vételek. Ezeket visszanéztem, elemeztem és a 
hibákból mindig okultam. A nagy világverse-
nyek közvetítéseit is megnéztem, és jóleső ér-
zés volt hallani a szakkommentátorok dicsé-
rő szavait. Gyulai István, amikor közvetítette 
a versenyeimet, olyan szépen és kedvesen be-
szélt a sportolókról és rólam is, hogy tényleg 
ezért csak hálás lehetek. 
- Már jó ideje a fővárosban él, de még most 
is sokat jelent önnek Tiszaújváros, miért játszik 
fontos szerepet az életében a város?
- Azt a szeretetet, támogatást, amit otthon kap-
tam a Tiszaújvárosban élőktől, barátoktól, akik 
csak szurkoltak értem, nem lehet elfelejteni. A 
megyében is sokan drukkoltak nekem, ezt min-
dig tudtam. Amikor hullámvölgyek voltak a 
pályafutásom során, akkor ebből a szeretetből 
merítettem erőt, ezért hálás vagyok mindenki-
nek. Igyekeztem a sportágamban is szép ered-
ményeket elérni, egyre előrébb lépni, és úgy 
gondoltam, hogy ezzel öregbítem a város és a 
megye hírnevét, bebizonyítva ezzel azt, hogy 
egy kisvárosból származva is fel lehet érni a 
csúcsra. Ha valamit nagyon szeretne az ember, 
és nagyon küzd érte, akkor semmi sem lehe-
tetlen.
- Mennyire tudott kiteljesedni ebben a sportág-
ban?
- Úgy vélem, amit el lehetett érni, azt maxi-
málisan elértem. Az, hogy az Európa-bajnok-
ságon dobogóra állhattam, az már önmagában 
nagyszerű teljesítmény. Az, hogy első magyar 
női műkorcsolyázóként felállhattam az Euró-
pa-bajnokságon a dobogó legfelső fokára, azt 
álmomban sem gondoltam volna. Négy olim-

piára is eljutottam, amit azért tartok nagy si-
kernek, mert sokan csak egyszer jutnak el oda, 
vagy az ötkarikás világversenyen való részvé-
tel örökre álom marad számukra. A jó szerep-
lés, a helyezések pedig nüanszokon múlnak. 
Hiszek abban, hogy nekem ennyi mindent si-
került elérni, azt annak is köszönhetem, hogy 
Tiszaújvárosban nyáron is volt jégpálya, ami 
egyedülálló. Persze a jó eredmények elérésé-
ben családomnak és az edzőimnek is kulcssze-
repe volt. Persze, mint mindenki életében, az 
én pályafutásom során is voltak kudarcok, eze-
ket nehéz volt feldolgozni, ilyenkor kerestem a 
hibákat, de másnap már tiszta lappal igyekez-
tem továbblépni, fejleszteni magamat. 
- Említsük meg az olimpiáktól versenyzőként 
történő búcsút, 2010-et, Vancouvert, amikor a 
megnyitón a magyar zászlót vihette. Mit jelen-
tett ez az ön számára?
- Ez nagyon nagy megtiszteltetés volt. Az elő-
ző olimpiai részvételeim során a női műkorcso-
lya versenyszámát a játékok végén rendezték, 
ezért nem lehettem ott a nyitó ünnepségen. A 
negyedik olimpiámon megkértem a vezetősé-
get, hogy engedjék meg, hogy ott lehessek a 
megnyitón. Amikor a Magyar Olimpiai Bizott-
ságtól megkaptam azt a felkérést, hogy a ma-
gyar zászlót vihetem a megnyitón, akkor végte-
lenül boldog voltam. Érdekesség, hogy amikor 
az alagsorban várakoztunk, nem sokat láttunk 
a műsorból, de amikor a stadionba belépve 50 
ezer ember nekünk tapsolt, és tudtuk, hogy a 
világon mennyien nézik a megnyitót, az örök 
emlék marad, sohasem tudom elfelejteni. 
- Most fiatalokkal foglalkozik, saját korcsolya-
egyesülete van. Mi az, amit át tud adni a tanít-
ványainak?
- Edzőimtől megtanultam, hogy mennyire fon-
tos egy versenyzőnél a szorgalom, a csalá-
di háttér és a tehetség. A sok-sok nehézség, 
amivel nekem is meg kellett küzdenem, min-
dig előrevitt, és ezt próbálom a tanítványaim-
nak is átadni. Ha bármi problémával is kerü-
lünk szembe, sohasem szabad feladni, mindig 
csak előre kell nézni, hiszen aki pozitív és elő-
retekintő, annak talán az eredmények is jobban 
jönnek. Egyik korábbi tanítványom, Tóth Ivett 
még velem vívta ki a 2018-as olimpiai részvé-
telt, de a játékok előtt elköszöntünk egymás-
tól, így már mással vett részt az ötkarikás via-
dalon. Remélem a későbbiekben is lesznek si-
keres versenyzőim.

Brézai Zoltán

Búcsú Sitku Ernőtől
KOSÁRLABDA. Elhunyt Sitku Ernő sokszoros válogatott, többszörös 
magyar bajnok kosárlabdázó. A két éven át a Tiszaújvárosi Phoenix 
KK sorait is erősítő sportemberről honlapján emlékezik meg az egye-
sület.
Előbb hitetlenkedve, majd mély megrendüléssel fogadtuk a hírt a Tiszaúj-
városi Phoenix köreiben, hogy 48 éves korában elhunyt Sitku Ernő. Hatal-
mas veszteség ez mindenekelőtt a család, de a magyar kosárlabdasport szá-
mára is - áll a közleményben.
Sitku Ernő 149-szeres válogatottként, négyszeres magyar bajnokként, két-
szeres kupagyőztesként, edzőként, sportvezetőként, megszámlálhatatlan fi-
atal példaképeként úgy tűnt, fáradhatatlanul szervezi Nyíregyháza kosár-

labdaéletét, és veszi ki részét az országos, szövetségi szintű feladatokból. A 
sors azonban fájdalmasan kiszámíthatatlan, és mi értjük azt, ami történt, ám 
feldolgozni nehéz lesz.
Büszkék vagyunk arra, hogy Sitku Ernő - aktív sportolói pályafutásának le-
vezetéseként - két bajnoki idényben is a Phoenix sorait erősítette. A tisza-
újvárosi játékostársak és a tiszaújvárosi szurkolók is megismerhették spor-
temberi kiválóságát, szakmai felkészültségét, motiváló személyiségét, a ve-
le kialakult jó kapcsolat és együttműködés pedig az utóbbi években sem 
szakadt meg.
Ezúton szeretnénk kifejezni a gyászoló család számára őszinte részvétün-
ket, és azt kívánjuk a nyíregyházi kosarasoknak, hogy töretlenül haladjanak 
tovább az Ernő által kijelölt úton, merítsenek erőt emlékéből, érjék el mind-
azt, amit még együtt tűztek ki célul.
Nyugodj békében, Ernő!
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Útban a nagy siker felé a 2004-es EB-n. 

Neki szólt utoljára a Himnusz a junior Grand Prix győzelem után 1999-ben a Budapest Sport-
csarnokban. Mellette a dobogó második fokán a 2002-es olimpiai bajnok Sarah Hughes. 



Hamarosan határnyitás, utazzunk, de hova? 
A határok még nem nyitnak, de már sokan 
tervezik nyári vakációjukat. A népszerű me-
diterrán vidékre minden szezonban óriási a 
magyarországi turistakereslet. Egyelőre ez 
még alig látszik, hiszen a koronavírus-jár-
vány miatt óvatosak az emberek. Az olasz és 
spanyol utakat sokan visszamondták, mivel 
ezekben az országokban rendkívül magas, - 
több tízezer - volt a fertőzöttek és a vírus-
ban elhunytak száma. A turisták óvatosak, 
egyelőre kivárnak, külföld helyett most in-
kább a biztonságosabbnak tűnő belföldi va-
kációt választják. 

- Ha belföld, akkor talán a Balatonra elme-
gyünk, szeretjük a vizes helyeket, három gye-
rekkel igazi paradicsom egy szép tengerpart. 
Olaszországban még nem voltunk, de nem is ez 
a nyár lesz az, amikor útnak indulunk oda, nem 
kockáztatunk, elég súlyos lefolyású volt ott a 
járvány. Görögországba tervezzük, ott voltunk 
az elmúlt években is - sorolja a család nyári ter-
veit Makkai-Sipos Nikolett, miközben együtt 
lapozgatjuk a tavalyi nyaraláson készült fotó-
albumukat. Inkább kivárnak, a nyaralást azon-
ban nem hagyják veszni, de a biztonságot vá-
lasztják. 
- Már januárban kinéztünk, lefoglaltunk, leelő-
legeztünk egy görög utat, most repültünk volna 

először együtt a gyerekekkel, aztán márciusban 
jött a járvány, rá egy hétre kaptuk a hírt, hogy 
csődöt jelentett az utazási iroda. Mivel biztosít-
va voltunk, visszakapjuk az előleget, most erre 
várunk. Reméljük, augusztusban, szeptember-
ben azért eljutunk - mondja Niki. 
A görögök 500 strandot megnyitottak a hétvé-
gén, a határokat azonban még nem. Görögor-
szági „koronavírus-tudósítónkat”, Jaskó Eme-
sét is megkerestük a minap a világhálón, tőle 
tudtuk meg a legfrissebb híreket. A turistasze-
zonra váró magyarlelkű, de húsz éve már görög 
vendégszeretettel magyarokra (is) vágyó Eme-
se tájékoztatta lapunkat a görög szezon újr in-
dulásáról. 
- Változik napról napra a kormány által írt for-
gatókönyv. Az új elképzelés alapján május 25-
én nyílnak meg az éttermek, kávézók, cuk-
rászdák, stb. Tehát egy héttel hamarabb, mint 
ahogy azt korábban tervezték. Május 19-étől 
megnyíltak a középiskolások számára is a gim-
náziumok és líceumok, illetve minden archeo-
logiai hely, többek között az Akropolisz is. Saj-
nos egyelőre nagyon kevés a látogató. Egy he-
te bejelentették, hogy június 1-jétől az általá-
nos iskolák is megnyílnak, legalábbis ez a terv, 
de sok bizonytalanság és vita van szülők, pe-
dagógusok és a minisztérium között. Ami a tu-
ristákat és az idegenforgalmat illeti, sok sza-
badstrand is megnyílt a múlt hétvégén, minde-
nütt kötelező az előírt távolságok betartása. Jú-
nius 1-jétől nyitnak azok a szállodák, apartma-
nok, amelyeknek egész évre engedélyezve van 
a nyitvatartásuk. Ezek már a Bookingon hirde-
tik szobáikat és szolgáltatásaikat. Július 1-jé-
től pedig azok nyithatnak, akik csak szezoná-
lisan dolgoznak. Minden tulajdonost kötelez-
nek az egészségügyi szabályok betartására, és 
kapcsolatban, illetve szerződésben kell lenniük 
egy orvossal egy esetleges egészségügyi prob-
léma megoldása esetére. Ami az éttermeket, ta-
vernákat illeti, itt is asztalonként két méter tá-
volságot kell biztosítani és csak négy fő tartóz-
kodhat az asztalnál. Sok tulajdonos ki sem fog 
nyitni, mert lehetetlennek tartja, mivel azaszta-
lok számának csökkentése miatt kevesebb ven-
déget tud majd kiszolgálni, hiszen így a bevéte-
le is csökken. Ez arra sem lesz elég, hogy a ki-
adásokat fedezzék. Nagyon sokan a személy-
zet csökkentésére kényszerülnek, ami növeli a 
munkanélküliek számát. A koronavírus megje-
lenése óta egyébként 150 ezerrel növekedett a 
munkanélküliek száma. A mostani egy újabb 
csapás a görög nép számára, hiszen tíz éve már 
a gazdasági válsággal küszködik és próbál ki-
lábalni, ám ez az új helyzet még tíz évre húzza 
vissza a gazdaságot - adta tájékoztatásul a leg-
frissebb információkat Jaskó Emese, Görögor-
szág egyik  legnépszerűbb nyaralóhelyéről, Ka-

teriniből.   
Horvátország egy héten belül megnyitja a hatá-
rait a magyar turisták előtt, az átjutást előzetes 
szállásfoglaláshoz kötik.  Az onnan hazatérők-
re pedig egyelőre két hét karantén vár Magyar-
országon a jelenleg is érvényben lévő kormány-
rendelet szerint. Az Állami Turisztikai Ügynök-
ség friss kutatása szerint a magyarok 15%-a ké-
szül külföldre nyaralni. Június 3-ától Olaszor-
szág is megnyitja határait az Európai Unió, illet-
ve a schengeni-övezet állampolgárai előtt. A tu-
risták még bizonytalanok. 
- Az elmúlt hetekben, napokban egyértelműen 
érezzük, hogy az utasok is érdeklődnek és meg-
látogatják irodáinkat, nézik, hogy milyen lehe-
tőségek vannak a nyárra - nyilatkozta lapunk-
nak Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák 
Kft. hálózati és marketing igazgatója. - Nyil-
ván a járványügyi helyzet miatt még nem in-
dulhatnak szinte semerre. Évek óta nagyon 
népszerűek az utasaink körében a mediterrán 
térségek, Horvátország, Olaszország, Spanyol-
ország, Törökország és Görögország, de a jár-
vány miatt az utasok az olasz és spanyol utakat 
nagyobb arányban mondták vissza, sokan azért 
még kitartanak, például Spanyolországba.  Le-
mondások és átfoglalások is voltak, többek kö-
zött Görögországra vagy Horvátországra a jár-

vány miatt, hiszen ott nem volt olyan sok meg-
betegedés. Természetesen csak akkor indítjuk 
szervezett utazásainkat, ha teljes biztonságos-
ban tudhatjuk az utasainkat. Figyelembe vesz-
szük a mindenkori nemzetközi és magyar elő-
írásokat, jogszabályokat és amikor ezek lehe-
tővé teszik, csak akkor kezdjük meg az utazta-
tást.  Úgy gondoljuk, hogy július elejétől már 
biztonságban lehet meglátogatni ezeket a célor-
szágokat. Jelen pillanatban mi is az oldásra vá-
runk, a jogszabályok módosítására, enyhítésé-
re, mert a fent említett országok egyike sem fo-
gad még turistákat. Az a helyzet, hogy egy na-
gyon komoly előfoglalási akción vagyunk túl, 
amikor is tényleg nagyon jó áron tudtak befi-
zetni az utasaink. Természetesen csökkentettük 
kapacitásainkat, járatokat összevontunk, tehát 
amikor már biztos lesz, hogy lehet utaztatni, at-
tól függően, hogy mennyi szabad helyünk ma-
radt, lesznek akcióink. Voltak lefoglalt szállás-
helyek, repülőjegyek, utazások, amik meghiú-
sultak a járvány miatt, ezek helyett az utasok 
választhattak, vagy egy későbbi időpontra fog-
lalták át az utazást, vagy utazási utalványt kér-
tek, amit egy évig fel tudnak használni, illetve, 
ha valaki visszakérte a pénzt, akkor természe-
tesen visszaadtuk. 

berta

Sok szülőnek fogyóban van a szabadsága, hi-
szen az elmúlt heteket otthon töltötték gyer-
mekeikkel. Felértékelődött a nyári táborok 
jelentősége, nagy a kínálat és a kereslet is. 

Irány a bárka! - e mottóval szerveznek nyári nap-
közis tábort a római katolikus plébánián. Június 
22-étől 5 napon át reggel 8 és délután 4 óra kö-
zött várják az általános iskolás gyermekeket, ma-
ximum negyvenet. Jelentkezni a hét végétől lehet. 
- Eredetileg Sarudra mentünk volna ottalvós tá-
borba - mondta Pásztor Pascal római katolikus 
plébános -, de úgy látjuk jónak ebben a helyzet-
ben, hogy a gyermekek biztonsága érdekében 
ezt mellőzzük, és itt a plébánián szervezünk 
napközis tábort. Irány a bárka! - ez a mottónk, 
a programjaink pedig igen sokrétűek: táborpóló 
készítés batikolással vagy textilfestéssel, origa-
mi, fa- és papírdoboz készítése, élménypeda-
gógiai foglalkozás, imaséta és kincskeresés a 
templomban, zenés foglalkozás, délutánonként 
sárkányhajó csapatversenyek, és egy nap ter-
vezzük, hogy a strandra is elmegyünk. 
A Sodrás Amatőr Színtársulat napközis szín-
játszó táborába, a Sodráskába már betelt a lét-
szám. Igazi nagy kaland lesz ez a tábor, a gye-
rekek szerepet tanulnak, jelmezt öltenek, bele-
kóstolnak a színjátszás világába, az egyhetes 
tábor végén pedig egy díszelőadáson mutatják 
be, mit is tanultak. 

- Harminckilenc gyerek jelentkezett - mond-
ta Jézsó Éva, a társulat vezetője -, több gyere-
ket sajnos nem tudunk fogadni, de nagyon örü-
lök annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés a tá-
borunk iránt. Ahogy korábban, most is az ak-
tuális darabunkból egy részletet adnak majd 
elő a gyerekek a tábor végén. Most ez azért 
is lesz különleges, mivel még mi sem mutat-
tuk be darabunkat. A Sodrás társulatban lévő 
gyerekszínészek, fiatal felnőttek foglalkoznak 
majd a színjátszó táborba jelentkező gyerekek-
kel, ezen kívül két felnőtt lesz velük a táborban, 
akik segítenek az étkeztetésben. 
Egyelőre két turnusban gondolkodik a Tiszaúj-
városi Triatlon Klub, június 22-től és június 29-
től várják a gyerekeket, a tervek szerint július-
ban is indul majd két turnus: 13-án és 20-án.  
- Először is várjuk vissza a versenyzőket, nyil-
ván új szabályokkal, új csoportbeosztással, 
de próbálunk visszatérni a régi kerékvágás-
ba - kezdte Lehmann Tibor, a TTK elnök-ve-
zetőedzője. - Ez azt is jelenti, hogy megszer-
vezzük a nyári tábort, ami tulajdonképpen ré-
sze az utánpótlás toborzásnak is, mert a legki-
sebb gyerekek itt ismerkednek meg velünk, a 
sportággal. Preferáljuk, hogy a jelentkezők is-
kolások legyenek, de ezt egyénileg beszéljük 
meg, vannak olyan óvodások, akik be tudnak 
illeszkedni egy ilyen csoportba. Az érvényben 
lévő rendeleteket mi is betartjuk és betartatjuk, 
a szülőknek nyilatkozniuk kell, hogy gyerme-

kük egészséges. 
- Miről szólnak majd a tábori napok? Gondo-
lom, nem kell megijedniük a gyerekeknek, hogy 
az egész napos sportolás után holtfáradtan 
mennek haza. 
- Abszolút nem. Nyilván van egy olyan része 
is, délelőtt és délután aktív programokat szer-
vezünk, zömében sportos programokat. Attól 
is függ, hogy milyen lesz a csoport összetétele. 
Lesz kerékpározás, túrázás, elutazunk állatsi-

mogatásra, ha a strand olyan állapotban lesz, il-
letve megnyit, akkor kihasználjuk ezt a lehető-
séget is. Színes nyári programokat szervezünk, 
egyáltalán nem a triatlonról fog szólni, leg-
alábbis a gyerekek nem veszik észre, de biztos, 
hogy azokat a mozgásformákat fogjuk gyako-
rolni, amiket az edzőink, a tábor vezetői egyéb-
ként is előszeretettel vezényelnek. 

Fodor Petra

„Olaszországban még nem voltunk, de 
nem is ez a nyár lesz az, amikor útnak 
indulunk oda, nem kockáztatunk, elég 
súlyos lefolyású volt ott a járvány. Gö-
rögországba tervezzük, ott voltunk az 
elmúlt években is.”

Makkai-Sipos Nikolett 

„Sok tulajdonos ki sem fog nyitni, mert 
lehetetlennek tartja, mivel az asztalok 
számának csökkentése miatt kevesebb 
vendéget tud majd kiszolgálni, hiszen 
így a bevétele is csökken.”

Jaskó Emese

„Jelen pillanatban mi is az oldásra vá-
runk, a jogszabályok módosítására, 
enyhítésére, mert az említett országok 
egyike sem fogad még turistákat.”

Termes Nóra

A Makkai család  tavaly nyári emlékeit lapozgatja, de már az idei nyaralást is tervezik. 

Nagy kaland lesz a Sodráska tábor. 

12. � Paletta 2020. május 28.

Több turnusban várják a gyerekeket
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