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Online református istentisztelet
Szünetelnek a templomi istentiszteletek a reformátusoknál. A koronavírus-járvány terjedésének csökkentése miatt döntött így a 
Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége. 
Üresen áll a tiszaújvárosi és a szederkényi református templom is, két hete már, hogy nem tartanak személyes, templomi isten-
tiszteletet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hívek magukra maradtak volna, a Tiszaújvárosi Református Egyházközség az on-

line térbe költözött. 
- Nehéz időszak ez mindenki számára - mondta dr. 
Varga István református lelkipásztor -, két hete dön-
tött úgy a zsinat, hogy nem tarthatunk templomi is-
tentiszteletet. Így most Isten megy az emberekhez, 
nem mi megyünk az Úrhoz. Megtaláltuk a módját, 
azt hiszem, hogy mindenkit elérjünk online, aki sze-
retné követni az istentiszteletet. A youtube-on és a 
facebookon követhetnek bennünket, az első alkal-
mat 1300 néző látta. 
A gyülekezet Facebook-oldalán (@reftujvaros) 
és youtube-csatornáján (Tiszaújvárosi Reformá-
tus Egyházközség) vasárnaponként 10 órától teszik 
közzé az istentiszteletet. 

Már áll a város fája a téren
Megérkezett a város karácsonyfája a Városháztérre, 
amit idén is tiszaújvárosiaknak köszönhetünk. A kö-
zel 10 méter magas ezüstfenyőt Szabóné Rab Ida és 
férje ajánlották fel. Nem csak a főteret díszíti kará-
csonyfa ilyenkor az ünnepi időszakban. A római kato-
likus templom előtt álló örökzöld szintén egy tiszaúj-
városi kertben nevelkedett, Vámosi Jánosné ajánlotta 
fel. A város további két helyszínére, az Erzsébet tér-
re és a Tisza-parti városrészbe a város saját lucfenyői-
ből válogatnak a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. munkatársai. Az utóbbi helyszínre idén egy kis 
fenyőt is ültettek, ami majd néhány év múlva a város-
rész karácsonyfája lesz, így nem kell évről-évre újabb 
fát kivágni karácsony közeledtével. Az ünnepi fények 
advent első vasárnapján, november 29-én gyulladnak 
fel először. 

Fel a téli gumit!
Nyakunkon a tél, ideje hát autónkon is lecserélni a nyári gu-
mikat. Annál is inkább, mivel ha az útviszonyok miatt bal-
esetet szenvedünk, és nincsen téli gumink, nem fizetnek a 
biztosítók.

Magyarországon - több környező országgal ellentétben - nem 
kötelező a téli gumik használata. Ajánlás van csupán, mely sze-
rint 7 fok alatt már érdemes felkeresni egy gumiszervizt, mert a 
csúszós utak, az alacsony hőmérséklet miatt nem biztonságosak 
a nyári abroncsok. A féktávolság például akár 30-40 százalékkal 
is megnövekedhet.
A nyári gumi a hideg hatására ugyanis bekeményedik, olyan, 
mintha jégen közlekedne az ember. A téli gumi puhább szer-
kezetű, ezáltal a tapadása sokkal jobb, mint a nyárinak. Sokan 
döntenek a köztes megoldás, a négy évszakos abroncs mellett, 
de ezt csak városi közlekedésre ajánlják a szakemberek. A „ve-
gyes” (2-2 nyári és téli gumi) használatát pedig kifejezetten el-
lenzik. Magára kicsit is adó szerviz nem is vállal ilyet.

3806 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronaví-
rus-fertőzést, elhunyt 106 beteg, az aktív fertőzöttek száma 
137.533 fő. 7718 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 
közülük 656-an vannak lélegeztetőgépen. A szerdán közölt 
mintavételek száma 20.016, ez azt jelenti, hogy a pozitivitá-
si ráta 19 százalékos. 
Tiszaújvárosban múlt hétfő óta 38 új fertőzöttet regisztrál-
tak, az aktív esetek száma 158. Városunkban is megkezdő-
dött a köznevelési és szociális intézményekben dolgozók ál-
lami szűrése. az önkormányzat folytatja célzott szűréseit az 
önkormányzati intézményeknél és a gazdasági társaságoknál. 

Idősávos vásárlás

Újabb járványügyi intézkedés lépett életbe keddtől. Újra ki-
zárólagos vásárlási idősávot kaptak a 65 éven felüliek. Ez azt 
jelenti, hogy hétköznap reggel 9 órától 11 óráig, hétvégén pe-
dig reggel 8 órától 10 óráig csak ők tartózkodhatnak egyes 
üzletekben. A szabályozás az élelmiszerboltokra, drogériák-
ra, gyógyszertárakra és gyógyászati segédeszköz boltokra ér-
vényes. A rendelet értelmében a védett korúak a nap bármely 
szakában mehetnek vásárolni, a 65 év alattiak viszont csak a 
megadott idősávokon kívül. 

JárványügyTeszt, fertőtlenítő, hőkapu
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Hétfőn elkezdődött az állami tesztelési program, melyben a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet négy védőnője is segédke-
zik. A hét első napján kezdték el kiosztani a társasházaknak azt a 300 liter fertőtlenítőszert, amit a MOL Petrolkémia Zrt. 
ajánlott fel. Szerdától hőkapu segíti a beléptetést a rendelőintézetbe. Cikkeink a 3. és 5. oldalon

A téli gumi tapadása sokkal jobb, mint a nyárié.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Kun Albertné Hédi 
temetésén megjelentek, mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, gondos 
apa, szeretett nagyapa és dédnagyapa 

töröK Péter 
életének 84. évében elhunyt. Temetése családi körben 

2020. december 1-jén, kedden, 12.30-kor a sajószögedi te-
metőben lesz. Kérünk mindenkit, aki el szeretne tőle bú-

csúzni, egy szál virággal tegye. A járványhelyzetre való te-
kintettel eltekintünk a személyes részvétnyilvánítástól.

A gyászoló család

Egyházi hírek
2020. 11. 06-án kora reggel fájdalmas és 
szomorú hírről értesültünk kedves Hédi, 
hogy utolsót dobbant a szíved, a szemed 
végleg lecsukódott, az út, melyen együtt 
jártunk, számodra elfogyott. 
Nehéz elviselni a ránk törő érzelmeket 
még úgyis, hogy a betegséged szemünk 
láttára őrölte lassan, elkerülhetetlenül a 
testedet.
Hiába volt a benned élő erős vágy és aka-
rat a betegség leküzdésére, a halál volt 
erősebb és elragadott családodtól, baráta-
idtól, tőlünk…
Egy gazdag életút szakadt meg, s mi tisz-
telettel meghajtjuk fejünket az édesanya, 
a pedagógus és az elkötelezett természet-
járó előtt.
Nagy-nagy köszönettel tartozunk Neked!
Köszönjük, hogy szeretettel oktattad, ne-
velted a gyerekeket, mindig befogadva az 
újat, sikerült munkásságodat művészi fo-
kon végezned. Elválaszthatatlan volt szá-
modra a természetjárás és a gyerekek sze-
retete. Sok száz kisiskolással szerette-
ted meg a kirándulást, a természetet. Két 
mankóval is szervezted és vezetted a ha-
zai tájegységeken a DSE túrákat, de sok 
diákkal és szüleikkel szerettetted meg a 
Tátra csúcsait is. Ezért becsülnek pálya-
társaid, a szülők, tanítványok százai, akik 
szívükbe zártak, és most már emléked él 
bennük tovább. 
Kedves Hédi! Gyászolnak a Tiszaújváro-
si Sport Club természetjárói is, hisz úgy 
éreztük, mi voltunk a második családod!
1982 volt a munkába lépésed éve. Ez az 
évszám szinte egybeforr a természetjárá-
soddal. Igazán kiteljesedni a ’90-es évek 
végétől kezdődött a sport- klub életében 
a lelkes elődökkel a közösségi túraszer-
vezésed, túravezetésed. Minden érdekelt, 
ami a mozgással kapcsolatos volt. 
A hegymászáson és a túrázáson túl a ke-
rékpár elengedhetetlen tartozékod volt, 
a túraversenyzést is szívesen művelted, 
még a vízitúra túravezetői vizsgát is letet-
ted. Igaz, ez utóbbit nem nagyon tetted át 
a gyakorlatba, mondván, azt az imbolygó 
szerkezetet nem neked találták ki. Annál 
inkább éltél a térképek világában. 
Köszönjük, hogy azon voltál mindig, hogy 
megmutassuk hazánk és a környező orszá-
gok ismert és rejtett szépségeit túrázóinknak. 

Hálásak vagyunk azért a sok-sok óráért, 
amiket arra fordítottál, hogy folyamato-
san figyelted és kerested, hol készült új 
kilátó, hol alakítottak ki valamilyen új 
turistalátványosságot, völgyhidat, érde-
kes tanösvényt, azon törted a fejed, hogy 
milyen újdonságot vigyünk a túráinkba. 
Ezek a következő évi programtervbe már 
bele is kerültek. 
Míg nekünk sokszor csak a térkép segí-
tett egy-egy útvonal felidézéséhez, Ne-
ked ez kapásból ment. Mindig csodálat-
tal tekintettünk Rád, hogy nem csak arra 
az útvonalra, jellegzetességre emlékeztél, 
amelyen voltál, hanem azt is észben tar-
tottad, ha valaki elmesélte egy kiránduló-
élményét.  
Közös gondolkodás volt, hogy a túramoz-
galmak teljesítése minél több tagtársunk 
számára elérhető legyen. Kiemelten szá-
mon tartottad az Országos Kék Túra sza-
kaszainak bejárását. Bevezettük a több-
napos túrákat, hogy a távolabbi szakaszo-
kat könnyebben tudjuk teljesíteni. Csak a 
saját füzeted maradt időnként a buszon, 
vagy a szálláson a szervezés forgatagá-
ban. Ezért is fordult az elő, hogy Neked 
nem lett meg az elsők között a teljesíté-
sért járó jelvényed, csak idén nyáron. Saj-
nos a dél-dunántúli szakasz végigjárására 
már nem jutott erőd.
Az elmúlt évtizedekből emlékek villan-
nak, a Tőled hallott szlogenek a fülünk-
ben csengenek. 
Ha esős, sáros útvonalon jártunk: „a gye-
rek és a ruha mosható, miért ne men-
nénk”.
Ha kevés gyerek jelentkezett a túrára. „a 
gyerekek bírnak menni, hamar új erőre 
kapnak, a szülők kényelmesek”.
Ha új kerékpárútra érkeztünk: „kacsalá-
bon forgó kerékpárút!” mondásodtól kap-
tunk új erőre.
A lengyel Tátrába menet jobban vártuk 
Zofia mama zsurek levesét megkóstolni, 
mint a túrát, annyit emlegetted.
Még halljuk hangodat, a biztatásodat, 
még látjuk mosolyodat, ahogy egy-egy 
újabb tagtársunkat bíztattál a túravezetés-
re. 
Mindig csodáltuk, de ma már tudjuk is, 
hogy elhivatottságod, akaraterőd, fegyel-
mezettséged, önzetlenséged, a gyerekek, 

valamint a természet szeretete adták visz-
sza újra hitedet az emberekben, és vezet-
tek át a nehézségeken. 
Becsüljük azt az olthatatlan lángot, mely 
benned lobogott, tiszteljük a végsőkig fe-
szített akaratot és elszántságot, mellyel 
szervezted a túrákat, összefogtad a gya-
logtúra szakágat. Őrző gondoskodásodat 
még akkor is érezhette bármelyik túrave-
zető, amikor fizikailag nem voltál jelen.
Bátran lehetett hozzád fordulni túrater-
vekért, jó tanácsért, bármikor kész voltál 
egy rögtönzött túratervre.
Nem mentél el, csak elutaztál, mondja 
a vers. Aztán jön a kiábrándult valóság, 
meg kell tanulni élni nélküled.
Madách Imre szavai jutnak eszembe: „Be 
van fejezve a nagy mű igen, a gép forog, 
az alkotó pihen”. Magunkra nézve így 
fordítanánk, hogy jó példát mutattál, jó 
útra indítottál minket, csak folytatni kell 
tovább!
Köszönjük, hogy ismerhettünk, szerethet-
tünk, hogy együtt túrázhattunk!
Drága Hédi! „Nem halnak meg azok, 
akik szívünkben élnek”, szól a mondás. 
Hiszem, hogy több százan érezzük úgy, 
hogy szívünkben élsz!
Emléked örökké megőrizzük!

Tóth Éva
szakosztályvezető

Búcsúzunk Kunné Héditől
Római katolikus
November 29. Advent első vasárnapja. A szentmisék az adventi 
időszakban november 30-tól december 23-áig hétfőtől péntekig 
reggel 6.00-órakor kezdődnek, szombat 18.00, vasárnap 11.00.
Az altemplom nyitvatartási ideje december 1-jétől bővül a ked-
di nyitvatartással. 
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőtle-
nítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kellő 
távolság megtartását.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák 
a részvételre.
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honlapon 
találhatók.
Az altemplom nyitvatartása:
Hétfő – Zárva
Kedd – Vasárnap: 09.00 –18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
A plébániairodában a vírushelyzet miatt csak ügyeletet tartunk:
kedd, szerda: 10.00-11.0,. csütörtök, péntek: 16.00-17.30.
Belépés maximum 1 fő! Szájmaszk használata kötelező! Előtér-
ben kézfertőtlenítés! Irodai telefonszám: (49) 540-102.
Görögkatolikus
Pénteken 7.50 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Szombaton 8.00 
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye és utrenye. Vasárnap 11.00 
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Hétfőn 17.00 vecsernye. Ked-
den 7.50 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Szerdán 17.00 vecser-
nye.
Református
Gyülekezeteinkben szüneteltetünk minden templomi istentiszte-
letet. Kereszteléssel, esküvővel és temetéssel kapcsolatban kér-
jük telefonon érdeklődjenek, a továbbiakról akkor adunk tájé-
koztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Vasárnaponként 10 órától gyülekezetünk facebook oldalán (@
reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaújvárosi Református 
Egyházközség) online istentiszteletet teszünk közzé.

Ősz van, ködös minden, 
nyirkos hideg csípi az ar-
cunkat. Nézem a padot és 
nem látlak, talán a köd mi-
att? Ám lassan oszlik a köd 
és láthatóvá válik a kegyet-
len valóság. A pad üres, és 
aki oly sokszor mosolygott 
onnan vissza ránk, elment, 
kedves mosolya eltűnt és 
csak az üresség maradt. A 
pad, a köd, a hideg.
Most megállunk, és Rád 
emlékezünk.  Rád, a ked-
ves, szorgalmas, a leg-

nehezebb helyzeteket is humorral megoldó dajka néni-
re. Vidám, kiegyensúlyozott természetedre, az életbe ve-
tett hitedre, az óvodás gyermekek gondozásában, neve-
lésében megmutatkozó elfogadó szeretetedre. A mindig  
megoldásra törekvő természetedre, amely miatt elismert 
és szeretett tagja voltál mind a Sün Balázs, mind a Kati-
ca óvoda közösségének. 
Elmentél, de mi nem felejtünk. Emlékeinkben örökké itt 
maradsz! Nyugodj békében Terike!
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dogo-
zója nevében:

Micskiné Bodó Erzsébet 
óvodavezető 

Paróczai Andrásné Terike emlékére

Lélek
Ezzel a rejtvénnyel véget ér novembe-

ri sorozatunk. 

A megfejtéseket december 1-ig egyben 

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu 

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaúj-

város, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2020. november 26.

Utolsó kirándulás a Tátrában, 2019 
márciusában. 



Munkaerő-átcsoportosításokkal oldják meg 
a város intézményei, önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságai, azt az átmene-
ti helyzetet, amit a koronavírus okoz. Bizo-
nyos területeken „felszabadult” a munka-
erő, hiszen a bezárások, korlátozások miatt 
az adott feladatra ideiglenesen nem kell em-
ber, rájuk viszont most máshol van szükség. 
Így nem kell a munkavállalókat elbocsátani, 
vagy kényszerpihenőre küldeni.

A járvány első hullámánál már néhányan meg-
tapasztalhatták, hogy hetekig máshol, más 
munkakörben kellett dolgozniuk. A könyvtáro-
sok ebédet hordtak, a művelődési központ igaz-
gatóhelyettese gépkocsivezetőnek állt erre az 
időre. Amíg a kultúra „bezárt” néhány hónapra, 

addig a  „kultúrmunkások” a szociális ágazat-
ban segítettek. Mindenki ott, ahol tudott, ahol 
szükség volt rá. 
- Tavasszal egészen más volt a helyzet, hiszen 
az intézményegységeinket be kellett zárni, a 
kollégák otthonról végezték a tevékenységü-
ket - tudtuk meg Mátyás Zoltántól, a Derkovits 
Művelődési Központ igazgatójától. - A könyv-
tárosok és a Derkovits munkatársai is sokan je-
lentkeztek önkéntes tevékenységre. Az ebédki-
hordásnál többen is tudtak segíteni, két kolléga 
gépjárművezetőnek állt be a vészhelyzet idején, 
többen pedig az ebédet vitték házhoz az idősek-
nek, de volt, aki a postai küldeményeket, leve-
leket, értesítéseket hordta ki. Jelenleg nem va-
gyunk zárva, de nem látogatható az intézmény, 
kollégáink bejárnak, a megszokott helyükön 
dolgoznak, benti feladatokat, munkatervet, jö-

vő évi elképzeléseket, elmaradt feladatokat vé-
geznek, a könyvtárban meg egészen új szolgál-
tatatás indult, hiszen házhoz visszük a kiköl-
csönözni kívánt könyveket. Munkaerő- átcso-
portosítások most is vannak, nálunk még egye-
lőre nem, de polgármester úrral már egyeztet-
tünk, hogy szívesen vállalunk önkéntes tevé-
kenységet is, amennyiben szükség lesz rá. 
Nemrég került át egy önkormányzati intéz-
mény, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ éléről egy önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság, a TiszaSzolg 2004. Kft. élé-
re Kósa-Tóth Zoltán, akinek a járványhelyzet-
ben többek között arról is döntenie kell, hogy 
melyik kollégáját, hova, merre irányítsa át, hi-
szen például a vírus miatt bezárt termálfürdő-
ben néhány munkakör felszabadult, elbocsáta-
ni pedig nem akarják a dolgozókat.
 - A november 11-i kormánydöntés értelmében 
a gyógyfürdő átmenetileg nem fogad vendé-
geket, ugyanakkor szolgáltatunk a balneológi-
ának – mondta az ügyvezető. - A 34 kollégá-
ból a fürdő épületében 9-en dolgoznak, a többi-
ek több területen vannak. Van, aki a TiszaSzol-
gon belüli tevékenységet folytat, vannak, akik 
tehermentesítik a kollégákat, hiszen a betegség 
és a szabadság miatt kiesők is vannak, illetve 
olyan feladatoknál, amiket külső vállalkozók 
látnának el, most ezen a területen is be tudnak 
segíteni. A munkaerő-átcsoportosítás során ke-
rültek kollégáink, - takarítók és karbantartók - a 
gondozóházba, a rendelőbe, és a Kazinczy-ház-
ba is. Akik „itthon” maradtak nálunk, azok fes-
tést végeznek, zöldterület karbantartást, belső 
takarítási feladatokat, illetve portaszolgálat lát-
nak el. Reméljük, mihamarabb újranyitunk és 
újra egy csapatként dolgozunk együtt.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben nagy 
szükség van a segítségre, hiszen a járvány miatt 
különösen fontos a gyakori és alapos takarítás.
-  A pandémiás helyzet miatt a TiszaSzolgnál 

bizonyos területeken felszabaduló munkaerő 
most nekünk nagyon kapóra jött, mert egy kar-
bantartónk elment, egy állás betöltetlenül van, 
így onnan tudtam segítséget kérni - nyilatkozta 
lapunknak Nagyné Kántor Judit, a rendelőin-
tézet főigazgatója. - A hozzánk érkező kolléga 
hamar megtalálta a helyét, nagyon örülünk ne-
ki, rengeteget segít. A napokban a takarítói te-
rületre érkeznek még négyen, szintén a fürdő-
ből, rájuk is nagy szükség van, hiszen egy kol-
léga nyugdíjba ment, egy másik betegség mi-
att nem tud dolgozni, így két takarítói állás el-
látatlan, de maradtak bent szabadságok is, így 
jól be tudjuk osztani a munkaerőt, ami a pan-
démia miatt is sokkal több feladatot ad nekik, 
mint vírusmentes időszakban.

berta 

Átcsoportosítják a munkaerőt

Állami és önkormányzati tesztelések
Hétfőn elkezdődött az állami tesztelési prog-
ram, melyben az orvostanhallgatók mellett a 
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet négy vé-
dőnője is segédkezik. A hét első napján kezd-
ték el kiosztani a társasházaknak azt a 300 
liter fertőtlenítőszert, amit a MOL Petrolké-
mia Zrt. ajánlott fel, és hétfő volt az a nap, 
amikor újra összeült a prevenciós bizottság, 
hogy áttekintse a tiszaújvárosi járványügyi 
helyzetet.

Múlt hétfő óta újabb 38 új típusú koronavírus-
sal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak a ható-
ságok, összesen 71 főt pedig már gyógyultnak 
nyilvánítottak, így az aktív esetek száma jelen-
leg 158 fő. Újabb pozitív teszteredmény miatt 
november 27-ig meghosszabbították a rendkí-
vüli szünetet a Szivárvány óvodában. 
- Vasárnap délután fél ötkor kaptuk az e-mailt a 
Megyei Kormányhivataltól, hogy a héten bein-
dulnak az állami tesztelések. Ebben a levélben 
kiküldték azokat a szükséges dokumentumokat 
is, amelyek egyrészt a tájékoztatást tartalmaz-

ták, másrészt azt az adatlapot, amelyet a peda-
gógusnak, illetve az egyéb alkalmazottaknak 
ki kell tölteniük a teszteléshez - tájékoztatta la-
punkat Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújváro-
si Napközi Otthonos Óvoda vezetője. - Hétfőn 
el is kezdődtek a tesztelések, az első nap a Tün-
dérkert óvodában történt meg, kedden a Bóbi-
tában, majd a Szederinda óvodában, szeren-
csére mindenkinek negatív lett a tesztje mind 
a három óvodai épületünkben.  Csütörtökön a 
Szivárvány épületben folytatják a  tesztelést 
és nagy valószínűséggel ez az ütemezés marad 
minden hétre, mert hetente fognak ismétlődni a 
tesztelések.  A teszt ingyenes és önkéntes, egy 
kolléganőnkön kívül mindenki vállalta a min-
tavételt, bár néhány esetben voltak kérdőjelek 
a kolléganőkben, de sikerült velük ezt megbe-
szélnem. Azt gondolom, hogy mindannyian fe-
lelősséggel tartozunk a közösségünk felé.  Ép-
pen ma olvastam a híreket, hogy ott, ahol a 
tesztelések már megtörténtek, több esetben is 
előfordult, hogy a pedagógus semmilyen tüne-
tet nem mutatott, és mégis pozitív eredményt 
produkált. Úgy gondolom, hogy felelősséget 

kell tanúsítani a munkaközösség irányába és 
ezt a kis kellemetlenséget vállalnunk kell azért, 
hogy az intézményben a vírus terjedését meg-
akadályozzuk. A Szivárvány óvoda e hét szer-
dáig tervezett rendkívüli szünetét péntekig meg 
kellett hosszabbítanunk, ugyanis kedden szüle-
tett egy pozitív eredmény, ráadásul a korábban 
tesztelt kolléganők nagy részének még nem jár 
le 25-éig a karanténideje, tehát még bizonyta-
lan lenne csütörtökön megnyitnunk az óvodát. 
Reméljük, hogy jövő hétfőre egyre többen tud-
nak visszatérni a munkába, annyian, hogy már 
újra meg tudjuk nyitni az épületet. 
Az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Ottho-
nában szintén megkezdődött a dolgozók állami 
szűrése, ahol eddig egy gyanús esetet találtak 
(ebben az esetben szükséges a PCR teszt elvég-
zése, hogy egyértelmű eredményt kapjanak). A 
gondozottak közül a múlt héten két koronaví-
rus-gyanús idős került kórházba, az egyikőjük 
időközben elhunyt. Azokat a gondozottakat, 
akiknél szintén felmerült a fertőzés gyanúja - 
de tüneteik nem indokolják a kórházi kezelést - 
házon belül izolálták - hangzott el a prevenciós 
bizottság ülésén.

- Az önkormányzati érdekszférába tartozó in-
tézmények és gazdasági társaságok esetében 
továbbra is folytatjuk a célzott szűrést, melyhez 
folyamatos a tesztek beszerzése, hiszen ez egy 
rendkívül fontos dolog - nyilatkozta lapunknak 
városunk polgármestere, Dr. Fülöp György. - 
Ezen a héten elindult az állami iskolákban, a 
köznevelési intézményekben és a gondozóház-
ban is a tesztelés. Az állami iskolákban két fer-
tőzöttet találtak, mindketten alkalmazottak, ez 
azt jelenti, hogy a gyerekek biztonságosan tud-
nak iskolába járni. Itt az önkormányzati szfé-
rában, ugyanúgy, ahogy eddig, párhuzamosan 
az állami tesztelés mellett, folytatjuk a célzott 
teszteléseket.  Azt gondolom, ha megnézzük a 
számadatokat, akkor jól látszik, hogy muszáj 
tesztelni és az is látszik, hogy sajnos emelke-
dő tendenciát mutat a vírus által megfertőzöt-
tek száma, éppen ezért továbbra is arra kérek 
mindenkit, hogy a korlátozó intézkedéseket - 
még ha kellemetlen is - tartsuk be, mert nagyon 
fontos, hogy a veszélyeztetett korosztályt meg 
tudjuk védeni. 

berta 

Szerdától hőkapu segíti a beléptetést a rende-
lőintézetbe. 
A berendezést az intézmény vásárolta saját 
forrásból. A bejáratnál helyezték el, minden 
beérkező, beteg és dolgozó is, csak úgy me-
het tovább, ha minden járványügyi előírásnak 
megfelelve átjut a hőkapun.
„Testhőmérsékletet mér, figyelmeztet a he-
lyes maszkviselésre, és egy automata kéz-
fertőtlenítő adagoló is tartozik a berendezés-
hez. A hőkapu a biztonságos beléptetés mellett 
gyors, ezáltal kivédhető a beteg és az egész-
ségügyi dolgozó közötti kontakt - nyilatkozta 
Pap Zsolt alpolgármester.  

Hőkapu
a rendelőben

2020. november 26. Aktuális � 3.

Bodó Csaba a fürdő karbantartója ideiglenesen a rendelőintézetben dolgozik.

Kósa-Tóth Zoltán a Tiszaszolg 2004 Kft. 
ügyvezetője több munkavállalót is „köl-
csönzött” a város intézményeinek.

Hétfőn ülésezett a prevenciós bizottság.



A könyvtár házhoz viszi a könyveket
A tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi 
Könyvtár működése nem állt le, csak 
átalakult. Sokakban felmerül a kérdés, 
hogy mit csinálnak a könyvtárosok, ha 
nincs nyitva a könyvtár? Most is a leg-
nagyobb erőbedobással azon dolgo-
zunk, hogy olvasóinkat a lehető legtöbb 
információval és igény szerint olvasni-
valóval lássuk el. Ezt pedig a távolból 
sokkal nehezebben tudjuk megvalósíta-
ni, mint amikor személyes kapcsolódás-
ra is lehetőségünk van.
A honlapunkra kerülő tartalmakat nem 
más forrásokból vesszük át, hanem azok 
felhasználásával magunk állítjuk elő. 
Ez sok kreatív ötletet, kutatómunkát, új 
szoftverek megismerését és használatát, 
innovatív megoldások alkalmazását kö-
veteli tőlünk. Fejünkbe vettük azt is, hogy 
az egész Gyermekkönyvtárat átrendez-
zük, és létrehozunk a kiskamaszok szá-
mára egy vagány, az igényeiknek megfe-
lelő beszélgető-tanuló sarkot, amelyet re-
ményeink szerint örömmel vesznek majd 
birtokba a könyvtárba visszatérő gyere-
kek. Emellett a hagyományos könyvtári 
háttérmunkákat is el kell végeznünk. 
Miután a tavaszihoz hasonló módon ar-
ra kényszerültünk, hogy a könyvtár aj-
taját bezárjuk látogatóink előtt, új mód-
szert találtunk arra, hogy olvasnivaló-
hoz juttassuk azokat, akik nehezen tud-
ják életüket elképzelni a könyvtár nélkül. 
Mert bizony sokan vannak, akik egyetér-
tenek egyik kedves olvasónk véleményé-
vel: „Nem bánom, ha minden bezár, csak 
a könyvtár lenne nyitva…!” 

„Könyvet házhoz” szolgáltatásunkat ed-
dig azok igényelhették, akik mozgásuk-
ban korlátozottak, akik egészségi állapo-
tuk miatt nem tudnak eljutni a könyvtár-
ba, de szívesen olvasnak könyveket, ma-
gazinokat. Ezt most a rendkívüli hely-
zetre való tekintettel kiterjesztettük min-
den tiszaújvárosi lakosra. A szolgáltatás 
keretében kölcsönözhetők CD-lemezek, 
DVD-filmek, újságok és könyvek. A ké-
réseket telefonon, e-mailen és messenger 
üzenet formájában várjuk. Az összegyűlt 
igényeket minden héten csütörtökön 9-12 
óra között szállítjuk házhoz.
A válogatáshoz segítséget nyújt a könyv-
tár honlapján található online katalógus, 
melynek használatát egy általunk készí-
tett videó is megkönnyíti. Természetesen 

emellett számtalan ajánlóval igyekszünk 
segíteni a dokumentumok kiválasztását. 
Érdemes figyelemmel kísérni honlapun-
kat és facebook oldalunkat, ahol külön-
böző témájú, műfajú és formátumú aján-
lóinkat tesszük közzé. A bezárás miatt el-
maradó rendezvényeinket az online tér-
be költöztetjük, blogbejegyzést és köny-
vajánlót készítünk hozzájuk. Blogjaink-
ban számos érdekes témára kívánjuk fel-
hívni a figyelmet, amelyek a #MaradjVe-
lünkOnline címszó alatt találhatók honla-
punkon. Ezért lehet, hogy furcsán hang-
zik, de legalább annyi feladatunk van, 
mint amikor látogatókat is fogadhatunk.

Ujjné Tellér Gabriella
szolgáltatási csoportvezető

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Alapítvány 
a mentőállomásért

A COVID első hulláma idején sokan támogatták a mentők 
munkáját, kaptunk ételt, mosógépet, mosószert, maszkot az 
önkormányzattól, és volt aki pénzt ajánlott fel. Akkor  elindí-
tottunk egy alapítványt, amely mostanra vált működőképes-
sé. Az alapítvány neve: Tiszaújvárosi Mentőállomásért Ala-
pítvány. Célkitűzései: a mentőellátás során használt egész-
ségügyi felszerelés korszerűsítése, szinten tartása, a mentőál-
lomás felújítása (az épület szigetelése és a fűtés korszerűsí-
tése), berendezési tárgyak cseréje. Valamint a dolgozók köte-
lező kreditpontjainak megszerzését szolgáló továbbképzések 
költségeinek támogatása.
Az alapítvány bankszámla száma: OTP 11734114-25873755.
Köszönjük az eddigi felajánlásokat és várjuk az új támoga-
tókat!

Tisztelettel: 
Lovas Attila 

a kuratórium elnöke

Összhangzattan 
az M3-ason

Lángolt már az árokba borult kamion Tiszaújváros közelében, 
amikor a közelben szolgálatot teljesítő rendőr a helyszínre ért.
Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy 2020. november 20-án 
3 óra előtt egy kamion az M3-as autópályán Mezőkövesd köze-
lében árokba hajtott, a jármű pedig kigyulladt. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányí-
tási Központ munkatársa riasztotta a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság közelben lévő járőrét, aki azonnal a baleset helyszínére 
hajtott. Miután az M3-as autópálya, jobb pályatest, 144. kilomé-
teréhez ért, a rendőr látta, hogy a nyergesvontató lángol, - vélhe-
tően a megsérült olajcső miatt -, továbbá a mentőszolgálat idő-
közben értesített munkatársai jelezték, hogy a pilótafülkébe szo-
rult 72 éves férfit nem tudják kimenekíteni.
Az együttes erő végül meghozta az eredményt, a szélvédő kitö-
rése után sikerült a sokkos állapotban lévő sérült sofőrt a ren-
dőröknek kiemelniük a járműből, miközben a mentősök meg-
kezdték az oltást.
Ezt követően a megérkező katasztrófavédelem munkatársai 
folytatták, illetve befejezték a tűzoltást.
A mentőszolgálat kórházba szállította a sofőrt, a rendőrség pe-
dig vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

police.hu

„Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.”
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola krónikájába 
fekete napként vonul be 2020. november 18-a. Ezen a napon - 
a járványügyi korlátozások miatt - iskolánkban rövid, megható 
megemlékezés keretében vettünk végső búcsút szeretett kollé-
gánktól, Kun Albertnétől, Hédikétől. 
Az iskola dolgozói az aulában róhatták le kegyeletüket. Megren-
dülten idéztük fel derűs alakját és megemlékeztünk gazdag pá-
lyájáról, elhivatottságáról, emberfölötti küzdelméről, példamu-
tató kitartásáról. A megemlékezés végén egyperces csönddel és 
gyertyagyújtással adóztunk emlékének.
A szülők és tanítványok az iskola előtt gyújtottak mécseseket.

Isten veled, Hédike! Nyugodj békében!
Farkas Tivadarné

intézményvezető

Megemlékezés 
a Széchenyiben

November 26. csütörtök
10:00 Polgármesteri döntések a veszélyhelyzetben (élő közvetítés)

Utána: a szerdai adás ismétlése
 HétHatár: Járványügyi intézkedések - Újra idősávos vásárlás - Munkaerő-átcsoportosítás - Influenza oltópont - Intézményi tesz-
telés - 50 éves a katolikus iskola épülete - Fertőtlenítés - Református istentisztelet online - Áll a város fája -    Kórházban fekvő 

beteg gyerekeknek gyűjtenek a rádiók- Foci 
18:15 Hétről-Hétre: Mi újság a mentőállomáson? - A tiszaújvárosi focitörténelem fontos szereplői - Sport koronavírus után - 

Kosárlabda 
Utána: Polgármesteri döntések a veszélyhelyzetben (ismétlés)

       November 30., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Phoenix KK - Óbudai Kaszások bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről  

December 2., szerda
18:00 HétHatár: Átvezényelt egészségügyi dolgozók - Polgármesteri döntések vészhelyzet idején -Iskolai tesztelések – Kutya-

gumi-kuka - Zeneiskola online is - A könyv házhoz megy
18:15 Hétről-Hétre: Vakcina dilemma - Farkas Zoltán, a díszpolgár - Kosármeccs

December 3., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

4. � Vegyes 2020. november 26.

A könyveket minden héten csütörtökön 9-12 óra között szállítják házhoz. 



Digitális felsőoktatás, online szakdolgozatvédés
Szeptemberben végre mindenki újra a klasz-
szikus tanrend szerint kezdhette, vagy foly-
tathatta tanulmányait. A nagy többség örült, 
de nem sokáig, hiszen a koronavírus-jár-
vány gyors terjedése miatt novemberben új-
ra digitális tanrendre kellett váltaniuk a kö-
zépiskolásoknak, az egyetemek és főiskolák 
hallgatóinak.   

Digitális tanulás, home office, edzés, munka, 
hobbi a monitor előtt, lassan beleszokunk az 
online életbe. Tavasszal volt a kóstoló, fél év 
múlva - a járvány második hullámának idején 
- sokan már egész jóízűen fogyasztják. 
- Amikor jött a hír, hogy újra digitális okta-
tás lesz, a kollégiumot is kiürítették, az al-
bérletesek közül pedig sokan hazaköltöz-
tek, hogy ne fizessenek fölöslegesen, ha ott-
hon is lakhatnak, hiszen gép előtt ülve ott-
hon is lehet az órákat látogatni. Én koliban 
laktam, de most hazajöttem, az utolsó pilla-
natig bent voltunk, amíg lehetett. A cuccaink 
bent maradhattak, de egy hónapig nem láto-
gatható az épület. Viszont, akik határon túl-
ról jöttek, vagy akik messzebb laknak, azok 

kérvényezhették a dékántól, hogy ne kell-
jen elhagyni a koleszt, hogy maradhassanak 
- mondja Lilla, a Debreceni Egyetem végző-
se, aki az utolsó évében többször volt otthon, 
mint az előadóteremben. A szakdolgozatát is 
online védte meg frissen vasalt ünneplőben, 
mintha csak az egyetemen, tanáraival szem-
től szemben lenne. - A Debreceni Egyetem-
re járok, vidékfejlesztési agrármérnök sza-
kon utolsó éves hallgató vagyok és az állam-
vizsgára készülve itthon írtam a szakdolgoza-
tot az elmúlt hetekben. A védés most volt hét-
főn, online formában, ezt két hete jelentették 
be az egyetemen, hogy így lesz. Én nagyon 
stresszes vagyok alapjában véve, nem mon-
dom, hogy nem örültem volna, ha személye-
sen történik, sokkal másabb így online. Meg-
vannak az előnyei is és nyilván a hátrányai is. 
Így online megvédeni nem volt olyan - nyil-
ván izgultam nagyon - de személyesen kiáll-
ni a tanárok elé, sokkal másabb lett volna. Ott 
jobban figyelsz arra, hogy milyenek a gesz-
tusaid, a mimikád, miközben a laptop képer-
nyőjét láttam, kis ablakokban a tanárokat, 
szóval nem volt olyan személyes, de a módját 
ugyanúgy megadtuk, reggel hajmosás, smink, 

ingvasalás, annyi, hogy farmerban vagyok, 
nem pedig szép kis nadrágban. 
Csapkovics Roxi félig itthon, Tiszaújváros-
ban, félig a fővárosban. A Budapesti Gazda-
sági Egyetem végzős hallgatójaként már csak 
a gyakorlat, a szakdolgozat és a záróvizsga 
van neki hátra a diploma megszerzéséig. Az 
albérletét nem adta fel, az egyelőre egy hó-
napra bevezetett digitális oktatás idejére, hi-
szen párjával lakik, akit többek között a mun-
ka is a fővárosba köt. 
- Amikor tavasszal először bejött az online 
tanrend, kicsit meg voltunk ijedve, leginkább 
attól féltünk, hogy a tananyagot ebben a for-
mában sikerül-e majd elsajátítanunk. Ebben a 
félévben nehézkesebb, mert a konzulensem-
mel, aki segít a szakdolgozatírásban, még so-
hasem találkoztam személyesen, csak így 
most online, szóval hiányzik az a személyes 
szemtől-szembe jelenlét. Egyébként ez várha-
tó volt, hogy megint digitális vagy legalább-
is hibrid oktatás lesz. Mi itt lakunk ketten a 
barátommal egy albérletben, én munkát kere-
sek folyamatosan, a gyakorlatomat teljesíteni 
kell, és közben járok autóvezető tanfolyamra 
is, szóval sok minden ideköt, de mi itt is sze-

retnének maradni. Az egyik kolis barátnőm-
nek, aki Szlovákiában lakik, hirtelen kellett 
költöznie, szerdától péntekig kaptak időt a ki-
költözésre, de nem volt olyan egyszerű, hi-
szen a hazamenetelhez papírokat kellett kitöl-
tenie, tesztet csinálni, hogy átmehessen a ha-
táron. Mi maradtunk, sőt az albérletesek kö-
zül szinte mindenki, hiszen nekünk végző-
söknek szakmai gyakorlat van, szóval sokan 
most ezért is ideragadtunk Pestre, hogy tud-
juk a gyakorlatot teljesíteni. Sajnos az előző 
félévben sokan megcsúsztak a diploma- szer-
zéssel, pont azért, mert nem tudták befejez-
ni a szakmai gyakorlatukat a járványügyi in-
tézkedések miatt, így nem tudták megszerez-
ni a diplomájukat sem, szóval ők csúsztak egy 
félévet.  Ettől mi is nagyon sokan félünk, így 
ki így, ki úgy, de inkább itt maradtunk. Nem 
lehet tudni, merre tart a járvány, mikor, mi-
lyen intézkedések lesznek, amik minket is 
érintenek. Bár a szakdolgozat védéséig még 
van néhány hónap, eredetileg nyáron lesz, de 
már szeptemberben azt mondták nekünk az 
egyetemen, hogy online készüljünk az utolsó 
egyetemi „fellépésünkre” - nyilatkozta Roxi. 
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Elég volt a vakcina Fertőtlenítéssel a vírus ellen
Kéz- és felületfertőtlenítőt osztottak 
szét a Társasházak, Lakásszövetkeze-
tek és Egyedi Lakástulajdonosok Ér-
dekvédelmi Egyesületének tagjai kö-
zött. A 300 liter MOL Hygi fertőtlení-
tőszert a MOL Petrolkémia Zrt. ado-
mányozta a városnak, amit a társashá-
zak közös képviselői vehettek át hétfő 
reggel.  

A társasházak egyesülete e-mailben érte-
sítette a közös képviselőket a lehetőség-
ről. A 98 társasház közül mindenki visz-
szajelzett, hogy igényt tart a segítségre, 
amit annak arányában osztanak el, hogy 
melyik társasházban hány lakás van. 
- Természetesen minden segítségnek örü-
lünk, hiszen a kialakult helyzet bizony 
többletköltséget jelent a társasházaknak - 
mondta Győr Józsefné, a Széchenyi tár-
sasház közös képviselője. - A mostani 
időszakban nagyobb gondot kell fordítani 
a lépcsőházak tisztaságára, fertőtlenítésé-
re. Ezzel is védjük a lakóközösség tagja-
it. A kapott kézfertőtlenítőt kiadagoljuk, 

hogy minden lépcsőházba jusson.
A takarítóknak most több a feladatuk, mi-
vel gyakrabban kell takarítani a lépcsőhá-
zakat. Hetente több alakalommal is fer-
tőtlenítővel letörlik a korlátokat, villany-
kapcsolókat, kilincseket. Nem csak a kö-
zös terekre kell nagyobb hangsúly fektet-
ni. Lakásunk, autónk fertőtlenítése is fon-
tos ebben az időszakban, főleg, ha van 
a környezetünkben olyan személy, aki 
megfertőződött a koronavírussal. 
- Ebben az esetben célszerű gépesített 
fertőtlenítést alkalmazni - nyilatkozta 
lapunknak Kormányos János egészség-
ügyi fertőtlenítő- és gázmester, aki ta-
vasszal lépcsőházakat fertőtlenített vá-
rosunkban, most pedig több alkalommal 
lakásokban végzett ózongenerátoros fer-
tőtlenítést. - Arra nagyon oda kell figyel-
ni, hogy a vegyszeres fertőtlenítés után 
maradhat vegyszermaradék a felülete-
ken, amit le kell törölni, mert irritációt 
okozhat. Mindig meg kell nézni a tisz-
títószerek, fertőtlenítőszerek biztonsági 
adatlapját, illetve a hatóság által kiadott 
határozatot, hogy az alkalmazható-e a 
humánegészségügyben. Sajnos sok eset-
ben olyan fertőtlenítőt alkalmaznak em-

berek által használt épületekben, ami 
nem oda való. Ez veszélyes lehet.  
- Tele vannak a boltok a lakosság által is 
használható ózongenerátorokkal. Sokan 
veszik és használják. Mire kell odafigyel-
ni ebben az esetben?
- Az ózonnál mindig a megfelelő kon-
centrációt kell alkalmaznunk zárt térben, 
amit műszerrel kell mérni, ellenőrizni. 
Bár azért vesznek az emberek ilyen ké-
szüléket, mert jót akarnak, azonban köny-
nyen bajt okozhatnak vele, ha nem érte-
nek hozzá. Amennyiben ózonnal fertőt-
lenítünk, minden esetben védőfelszerelés 
szükséges, a kezelt helyiségben nem tar-
tózkodhat senki, a növényeket és a háziál-
latokat is ki kell vinni, és kezelés után fél 
órán át szellőztetni kell. Azt tanácsolom, 
ha már valaki vett ilyen gépet magáncél-
ra, akkor csak az autójában vagy eset-
leg a garázsában használja, ezek egyéb-
ként is kisebb teljesítményűek. Lakás fer-
tőtlenítéséhez mindenképpen szakembert 
kell hívni, mert az ózon veszélyes anyag. 
Sejtroncsoló hatása van, a nem megfelelő 
koncentráció irritálhatja a szemet, de ká-
rosíthatja a tüdőt is.  
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Egy hónapja nyílt meg az oltópont a rendelőintézetben, ahol 
az egészségesek kaphatják meg az influenza elleni védőoltás. 
Így akarják elkülöníteni a rendelésre betegen, lázasan érke-
zőktől azokat, akik a vakcina beadására jelentkeznek.
 
- Egy hónap távlatából azt gondolom, hogy jól vizsgázott az ol-
tópont - mondta Dr. Iszlai Zoltán háziorvos. - Jó ötlet volt egy 
külön helyiség kialakítása, így nem érintkeznek az egészségesek 
a betegekkel. A másik dolog, ami miatt jó ötletnek tartom, hogy 
30 éves pályafutásom alatt még nem tapasztaltam olyan roha-
mot az influenza elleni oltásért, mint idén. A tavalyihoz képest 
körülbelül kétszer annyian igényelték a vakcinát.
Mára lecsengőben van az oltási kedv, de ez minden évben így 
van. Általában a legzsúfoltabb időszak október végétől novem-
ber végéig tart. Úgy tűnik, hogy akik döntöttek a beadásról, azok 
már túl is vannak rajta. A három év feletti gyerekeknek és a fel-
nőtteknek a három komponensű, 3Fluart oltóanyag adható. A 
három év alatti gyerekek csak a négy komponensű Vaxigrip tet-
rát kaphatják.
- Kezdetben úgy tűnt, hogy nem kapunk eleget a Vaxigrip tet-
rából - nyilatkozta lapunknak Dr. Gyimes Zsófia gyermekorvos. 
- Majd lehetőség nyílt az utánrendelésre, így azok a gyerekek, 
akiknek kérte a szülő, és mindenképpen fontos volt beadni, ők 
megkapták. Voltak, akik a Vaxigrip tetrára tartottak igényt, de 
nem voltak rászorulók, ők a 3Fluart oltóanyag mellett döntöttek. 
Visszanézve az elmúlt időszakot minden nehézségével együtt, 
azt mondom végül minden jóra fordult, mindenkit be tudtunk ol-
tani, aki kérte, és akinek feltétlenül szüksége van rá.     
Már megjelentek az influenzaszerű tünetekkel rendelőbe telefo-
náló betegek, így az orvosok azt javasolják, hogy aki szeretne 
védőoltást, de még nem igényelte, minél hamarabb tegye meg. 
A rendelésből esetleg megmaradt oltóanyagot ugyanis a házior-
vosoknak vissza kell küldeniük az ÁNK-nak, ahol újra felmérik 
az igényeket, és újra elosztják a megmaradt vakcinákat.  
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A közös képviselők hétfőn vették át a MOL adományát.

Kézfertőtlenítőket helyeztek ki a lép-
csőházakban.

Jobbra Csapkovics Roxi egyetemista barátnőivel a Budapesti Gazdasági Egyetem előtt. Jenei Lilla (jobbra) végzős csoporttársával felszabadultan a online szakdolgozatvédés után.



Fenntarthatóbb, korszerűbb lett a Sportcentrum

Kazáncsere, napkollektor

Az épületenergetikai korszerűsítés során a régi, elavult kazánokat lecserélték, helyükre korsze-
rű kondenzációs kazánok létesültek. A használati melegvíz és a medencevíz fűtésének rásegí-
tésére napkollektoros rendszer lett kialakítva, az uszoda tetejére 38 napkollektort helyeztek. 

Csarnokfűtés

A játékcsarnok fűtését biztosító melegvizes hőlégbefúvók kiegészültek sötétsugárzókkal. Ezek 
a hatalmas, gázzal működő hősugárzók könnyebben, gyorsabban, költségtakarékosabban fűtik 
fel a csarnokot. A játékcsarnok és az uszodai légkezelők, valamint az uszodai vízforgató szi-
vattyúk működésének szabályozására frekvenciaváltókat építettek be.

Napelemek

Az épületegyüttes villamosenergia-igényének részleges kielégítésére 50 kVA-es napelemes 
háztartási méretű kiserőművet telepítettek. A súlyemelőcsarnok tetejére 148 napelemet helyez-
tek, melyek éves szinten előreláthatólag 50-52 ezer kWh energiát termelnek majd, ez szintén 
jelentős megtakarítást eredményez az üzemeltetési költségekben. 

Épületfelügyelet

A teljes energetikai rendszer optimális üzemeltetésére egy épületfelügyeleti (szabályozó-ve-
zérlő) rendszert alakítottak ki. Megvalósult az új energetikai rendszer energiafogyasztásának a 
mérése, amely a felügyeleti rendszerben ellenőrizhető. A szakemberek a rendszert számítógép-
ről, vagy akár mobiltelefonról is tudják működtetni, be tudnak avatkozni a rendszer működésé-
be, pontosabban tudják majd mérni a felhasznált energiát. 

Egy hosszú folyamat zárult le nemrégiben a 
Tiszaújvárosi Sportcentrumban. Tiszaújvá-
ros önkormányzata a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft.-vel konzorciumban si-
keresen pályázott a TOP-3.2.1-15 „Önkor-
mányzati épületek energetikai  korszerűsí-
tése” című pályázaton, így 135,12 millió fo-
rint vissza nem térítendő európai uniós tá-
mogatást kaptak. A támogatás segítségével a 
Sportcentrumban megvalósult a Játékcsar-
nok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes ener-
getikai korszerűsítése. 

Fosszilis energiafelhasználás csökkentése, 
megújuló energiaforrások igénybevételének 
növelése - ezt a célt tűzte ki maga elé a Sport-
centrum, nem csak környezetvédelmi szem-

pontokat figyelembe véve, hanem azt is, hogy 
a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. szá-
mára az energiaköltségek igen nagyra rúgtak. 
Pályáztak és nyertek, négy nagy területen fej-
lesztettek, cseréltek, újítottak. 
- Maga a történet még 2015-ben kezdődött 
- idézte fel Gál Csaba, a cég ügyvezetője -, 
azonban már ezt megelőzően is gondolkodtunk 
azon, hogy hogyan is lehetne az üzemeltetési 
kiadásainkat csökkenteni. Ekkor jelentek meg 
az első hírek arról, hogy lesznek majd pályá-
zati lehetőségek, amire mi, mint nonprofit gaz-
dasági társaság is tudunk majd pályázni. Hosz-
szú idő telt el, sok változással, de végül 2019-
ben megkaptuk az értesítést, hogy pályázatunk 
támogatásban részesül. Rohammunkával kezd-
tük el átdolgozni a pályázatunkat, hiszen ak-
korra már három éve benyújtottuk, sok min-

dent át kellett alakítani, változott a kiírás, szük-
séges volt változtatni a projektterven is. 2019 
áprilisában végül megköthettük a támogatá-
si szerződést, melynek keretében elindulhatott 
a program. Nagyon sok feladatunk volt ebben 
az időben, el kellett készíteni a kiviteli terve-
ket, szerződéseket kötöttünk, közbeszerzési el-
járásokat indítottunk. A munkaterületet végül 
2020 februárjában tudtuk átadni a kivitelező-
nek, ekkor megkezdődhetett a gyakorlati mun-
ka. A helyzetet bonyolította, hogy 2020 már-
ciusában a koronavírus-járvány miatt korláto-
zó intézkedések léptek életbe, ez nagyban be-
folyásolta a kivitelezési munkákat is. Most úgy 
tűnik, hogy végeztünk, a kivitelezés lezárult, 
szeptember 18-án átvettük, azóta a pályázat le-
zárási folyamata zajlik. Reményeink szerint ez 
a rendszer nagy mértékben hozzájárul ahhoz, 

hogy jelentős költségeket tudjunk megtakarí-
tani, könnyebbé, egyszerűbbé válik az épülete-
gyüttes fűtése, energiaellátásra is. Környezet-
védelmi szempontból is nagyot léptünk előre, 
csökkent a fosszilis energiafelhasználásunk, a 
napelemek, napkollektorok pedig környezetkí-
mélő módon támogatják a működésünket - tet-
te hozzá az igazgató.
A 135 millió forintos fejlesztés négy terüle-
tet érint, de összességében az egész Sport-
centrum működésére hatással van. A fejlesz-
tés eredményeképpen jelentős mértékben 
csökken az üvegházhatást okozó gázok ki-
bocsátása, csökken a környezetterhelés, ja-
vítva a város levegőjét az itt élők számára 
élhetőbb életkörülményeket teremtve. A ver-
senyzők, a lakosság egy fenntarthatóbb, kor-
szerűbb létesítményben sportolhat.
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A világegyetem titokzatos ereje

Világunk bővelkedik rejtélyes, titokzatos jelenségekben, ese-
ményekben. Most egy olyan, a mai napig sem teljesen ismert, 
mégis a világegyetem létrejöttét, és működését meghatározó 
erőről szeretnék a Krónika olvasóival eszmét cserélni, amely 
beépült a mindennapjainkba, mérünk és számolunk vele, 
harcolunk érte, vagy ellene, és fizetünk érte pro vagy kont-
ra. Ez az erő a súlyerő, és az őt létrehozó gravitáció. Annyira 
része életünknek, hogy fel sem merül bennünk, hogy valami-
lyen titkot hordozna.

Az Univerzum kialakulásában és fennmaradásában négyféle 
alapvető kölcsönhatás játszik szerepet. Az első a gyenge köl-
csönhatás, mely az atommagok bomlását szabályozza, lehető-
vé téve a maghasadást, a rádióaktivitást, és a vasnál nehezebb 
elemek létrejöttét. A második az erős kölcsönhatás, mely biz-
tosítja az atommagokban lévő protonok és neutronok egybe-
tartását és stabilitását. A harmadik az elektromágneses erőha-
tás, amely az elektromos és mágneses jelenségek létrejöttéért 
felel. A negyedik hatás - ami a mostani témánk szempontjából 
a legfontosabb- a gravitáció. A tömegvonzást mindenki ismeri: 
ettől esnek le a dolgok. A fizika eddig ismert törvényei magya-
rázatot is adnak a gravitáció bizonyos vonatkozásaira, segítsé-
gükkel például ki lehet számítani, hogy hogyan kering a Hold 
a Föld körül. De azért ezek sem tökéletesek, mert ha a tágabb 
univerzumra tekintünk, ott már nem működnek olyan flottul, 
mint ahogy elvárnánk.
A négy kölcsönhatás közül a gravitáció az egyedüli, ahol nem 
ismerjük az erőhatást közvetítő részecskét, noha szédítő nagy-
ságú erők lépnek fel. Vegyük a legkézenfekvőbb példát: mek-
kora erővel vonzza a Föld a Holdat? A számításokat nem rész-
letezve elárulom az eredményt: 20 trillió tonna. Ez annyi ton-
nában mérve, mint Magyarország 440 évnyi bruttó nemzeti jö-
vedelme forintban számolva. Ha ezt az erőt nagyszilárdságú 
sodronykötéllel szeretnénk megfogni, 92 kilométer átmérőjű 
kötélre lenne szükség. Nyilvánvaló, hogy a Nap bolygókra ki-
fejtett gravitációja ennél nagyságrendekkel nagyobb. Még na-
gyobb erők hatnak a galaxisunk csillagaira, hogy a Tejútrend-
szer középpontja körül tudjanak keringeni. Azokról az erők-
ről már elképzelésünk sem lehet, melyek a galaxisok mozgását 
szabályozni tudják. Ezek az erők itt tombolnak körülöttünk, 
nem veszünk róla tudomást, a hétköznapokban nem kutatjuk 
mibenlétét és eredetét. Azon túlmenően, hogy nincs közvetí-
tő részecskéje, van még egy sajátos tulajdonsága a gravitáció-
nak. Míg a többi kölcsönhatásnak van ellentét párja, a gravitá-
ciónak nincs. A sci-fi rajongók nagy bánatára nem létezik an-
tigravitációs űrhajó, ami gazdaságos és gyors űrutazásokat ten-
ne lehetővé.
A leeső test mozgásának okát elsőként Isaac Newton azono-
sította egy erővel, amely a testre hat, és amelyet „univerzá-
lis gravitációs kölcsönhatásként” írt le. A legenda szerint egy, 
a fejére eső alma ihlette meg, hogy megalkossa a tömegvon-
zás törvényét. Eszerint két, tömeggel rendelkező test egymásra 
vonzerőt fejt ki, amely mindkét test tömegével arányos, ugyan-
akkor a testeket egymástól távolítva csökken. A gravitációs erő 
egyetlen feltétele és oka a testek tömege. Minden test, anyagi 
összetételétől, halmazállapotától, hőmérsékletétől függetlenül 
folyamatosan kifejti a tömegéből eredő vonzerőt. Az erő bár-
milyen távolságból hat, bár a távolsággal gyengül, és a gravi-

tációs erő el nem téríthető és nem árnyékolható. Newton törvé-
nyei földi viszonyok között megbízhatóan működnek, azonban 
csillagászati számításoknál - ahol extrém tömegekkel és sebes-
ségekkel számolunk - már nem ad kielégítő eredményt. Albert 
Einstein az 1916-ban megjelentetett második, általános relati-
vitáselméletében a tömegvonzás jelenségére más elméleti le-
írást adott. Az elmélet szerint tömegvonzási erő nem létezik, 
így az azt közvetítő részecskét sem kell keresnünk. Ehelyett 
azt kell elképzelnünk, hogy egy test a tömegétől függő mérték-
ben meghajlítja, elgörbíti maga körül a téridőt. A tér eme tor-
zulása rajzon, maketten két dimenzióban az ábrán bemutatott 
módon úgy ábrázolható, hogy egy feszes gumilepedőre vagy 
gumihálóra rátesznek egy súlyos golyót. A golyó felé haladva 
az egyre meredekebbé váló felület érzékelteti a tér görbületé-
nek, és az ezzel ábrázolt gravitációnak az erősödését. Ha erre a 
felületre egy másik, kisebb golyót helyezünk, az a lejtős felület 
miatt a nagy golyó felé indul el, mintha az vonzaná magához. 
A leírtakat Föld Hold rendszer térgörbéivel próbálom szemlél-
tetni. Azt hogy a tér görbül a gravitáció hatására 1919-ben egy 
teljes napfogyatkozás során tudták először kísérletileg is iga-
zolni. Lefényképezték a Nap körüli égterületet, és összevetet-
ték egy olyan felvétellel, ami éjszaka készült ugyanarról az ég-
területről. Einstein nagy örömére a nappali felvételen máshol 
találták meg ugyanazon csillagokat, mint az éjszakain, igazol-
va ezzel, hogy a Nap gravitációja elhajlította a fénysugarakat. 
A kísérlet elvi vázlatát a mellékelt vázlaton mutatom be. 
A gravitációs erőtér változásai a relativitáselmélet szerint hul-
lám formájában terjednek, melyek az anyagokon áthaladva 
kismértékű alakváltozást gerjesztenek. A jelenleg legerősebb-
nek várt intenzitású hullámforrások hatása a Földön várhatóan 
legjobb esetben is a Föld méretét is csak egy atom méretének 
századával változtatja meg, ami szinte kimutathatatlan. Ezt a 
lehetetlen feladatot oldotta meg az USA két műszaki egyete-
me által létrehozott LIGO obszervatórium, amely két külön-
álló, de egy obszervatóriumként működtetett létesítményből 
áll egymástól 3000 kilométerre. A műszerek merőleges karjai 
négy kilométer hosszúak. A karok belsejében egy 1 méter át-
mérőjű cső fut, a csőben mesterségesen előállított vákuum van, 
amely a legerősebb vákuum, amit valaha előállítottak a Föl-
dön. A karok két végén egy-egy tükör van, a vákuumban pe-
dig a tükrök között egy rendkívül erős lézernyaláb pattog ide-
oda 400-szor. Erre a módszerre azért van szükség, mert ezáltal 
a karok hosszát meg tudják sokszorozni. Amikor egy gravitáci-
ós hullám áthalad az interferométeren, a téridő átalakul. Annak 
függvényében, hogy honnan érkezik a hullám, a lézernyaláb 
hullámhossza megváltozik az egyik üregben, vagy akár mind-
kettőben. A hullámhossz változásának köszönhetően, amikor a 
fény visszaérkezik a detektorhoz, interferál a másik lézernya-
lábbal, s ez egy periodikusan halványuló, illetve erősödő képet 
fog eredményezni, ami már mérhető jel. Mivel a gravitációs 

hullámok fénysebességgel terjednek, emiatt a két létesítmény 
közötti távolság megfelel egy 1 milliszekundumos időeltoló-
dásnak a hullámok megérkezésénél. Ez az időintervallum se-
gít meghatározni a hullám forrását. Mivel Európában is létesí-
tettek egy Virgo nevű interferométert, neki köszönhetően még 
pontosabban meg lehet határozni a hullámok forrását. Az ob-
szervatórium használatával 2015. szeptember 14-én a gyakor-
latban is ki tudták mutatni a gravitációs hullámokat, amit két 
összeolvadó fekete lyuk keltett. Az adatok feldolgozása után 
2016. február 11-én Washingtonban bejelentették, hogy köz-
vetlen bizonyítékot találtak két fekete lyuk összeolvadása ré-
vén a téridő görbületének hullámszerűen terjedő megváltozá-
sára. Ezzel a felfedezéssel új fejezet nyílt a fizika történetében, 
melyben magyar kutatók csoportjai is nagy szerepet játszanak. 
Mivel a gravitációs hullámokat nem csillapítja semmi, a gravi-
tációs obszervatóriumok beláthatatlan fejlődést generálhatnak 
a csillagászat terén. 
Az Európi Unióban döntés született egy gravitációs óriás-
teleszkóp létesítéséről, amely Einstein nevét viseli majd. A 
projekt magyar vonatkozású érdekessége, hogy az egyik ki-
szemelt helyszín, a leállított mátrai ércbányák adottságait ki-
használandó, nálunk lenne. Az előkészítő mérések megmu-
tatták, hogy a Mátra nagyon csendes helyszín, és teljesíti a 
detektortelepítéséhez  szükséges feltételeket. A természetes 
szeizmikus aktivitás a Mátrában nagyon alacsony, a földrez-
gések pedig nagyon ritkák és alacsony nagyságúak.  Ez an-
nak köszönhető,  hogy  a Mátra vulkanikus eredetű andezit 
tömbje mészkő ágyon fekszik, amely természetes rengéscsil-
lapítóként működik. A mérőberendezés karjai 10 km-es ol-
dalakkal rendelkező háromszög lesz a hegy gyomrában. A 
munkálatok költségére és nagyságrendjére jellemző, hogy 
az alagutak hossza meghaladja a budapesti metrók összhosz-
szát. A mellékelt ábra a létesítmény kiviteli vázlatát mutatja 
be. Döntés még nincs, de az tény, hogy az MTA kutatóinté-
zeteinek kiszervezése megosztotta a tudományos közéletet, 
ebben a vonatkozásban is egyeztetési problémák várhatóak.

Szutor István
csillagászati klubvezető

2020. november 26. Csillagászat � 7.

Az Einstein teleszkóp.
Egy kettőscsillag körül kialakuló gravitációs tér számítógé-
pes modellje.VIRGO detektor, Olaszország.

A LIGO detektor elvi vázlata.

A Nap okozta fényelhajlás.

A gumilepedős modell.

A Föld-Hold rendszer térgörbéi.



Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 

 17 órától 
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirde-
ti a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képező aláb-
bi gépjárműveket.
1. A gépjármű adatai:
HYUNDAI Mighty H 350 tehergépkocsi
• gépjármű kora: 24 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 161.560 km
• üzemképtelen, teljes felújítása és vizsgáztatása szükséges
• műszaki vizsga: 2020. 08. 03-án lejárt
• rendszám: GFP-823 
2. A gépjármű adatai:
MULTICAR-IFA emelőkosaras felépítménnyel (INREKA M 
1407-1)
• gépjármű kora: 22 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 48.444 km, 7.108 üzemóra
• üzemképtelen, teljes felújítása és vizsgáztatása szükséges
• műszaki vizsga: 2019. 11. 03-án lejárt
• rendszám: GNX-569
A gépjárműveket árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról 
induló szabad licitálással.

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• biztosíték befizetésének igazolása (az összeg postai csek-
ken vagy átutalással fizetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11734114-15350064 számlaszámra).
Jelentkezési lapok 
• Átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében.
• Beadási határideje: 2020. november 30-án 12.00 óráig a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett gyűj-
tő dobozba.
Árverés ideje, helye:
2020. december 1-jén 10.00 óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal II. emeleti tárgyaló
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, Bazsó Gábor 
munkatársnál, tel.: 49/548-043, email: gbazso@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
• A fenti telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tehergépjárművek 
értékesítése

Sor-
szám

Biztosí-
ték (Ft)

Árveré-
si alapár      

(Ft)

Licitlépcső (Ft)

1. 35.000 350.000 
ÁFA 

mentes

10.000 
vagy annak egész számú

többszöröse
2. 90.000 900.000

ÁFA 
mentes

10.000 
vagy annak egész számú 

többszöröse

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a köz-
területeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, 
rendkívüli események bejelentésére szolgáló tele-

fonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi 
SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a 

diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

 A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 
3.) pályázatot hirdet 1 fő részére hatá-
rozatlan időre, családsegítő munkakör 
betöltésére, Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál.
Feladatai: 
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, 
krízishelyzetek kezelése 
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 
15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. 
rész 1. Alapellátások - Család- és gyer-
mekjóléti szolgálat családsegítőre vo-
natkozó képesítést igazoló oklevélmá-
solat 
- felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások)
Pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
ványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés-
mentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. 
§ (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - 
letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos 

információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központba, Poropatich Pé-
ter intézményvezetőhöz kell eljuttat-
ni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. cím-
re. Pályázni csak a pályázati feltételek-
ben felsorolt valamennyi irat benyújtá-
sával lehet, ellenkező esetben a pályázat 
érvénytelen. Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázat azonosító számát: 356-
4/2020., valamint a munkakör megneve-
zését: családsegítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2020. december 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2020. december 11.
Az állás a pályázatok elbírálása után 
azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az 
intézmény honlapja: www.human.tujva-
ros.hu. A pályázati felhívás a NKI hon-
lapján 356-4/2020. azonosító számon 
2020. november 20. napján jelenik meg.

Szünetel 
a személyes ügyfélfogadás

A TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatja fogyasz-
tóit, hogy a koronavírus terjedésének lassítá-
sa, megakadályozása érdekében ügyfélszolgá-
lati irodájában (Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) a 
személyes ügyfélfogadást ideiglenesen szüne-
telteti.
Társaságunk arra kéri ügyfeleit, hogy az el-
következő időszakban a kapcsolattartásra az 
alábbi elérhetőségeket használják:
• hangrögzítővel ellátott telefon: 06-49-544-
323
• elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@
tszolg.hu
Társaságunk folyamatosan nyomon követi a 
koronavírus hatására kialakult helyzetet és 
a hivatalos ajánlásoknak megfelelően hozza 
meg az esetleges további intézkedéseket. 
Köszönjük ügyfeleink együttműködését, a 
korlátozás miatti kellemetlenséggel kapcsola-
tosan szíves megértésüket és türelmüket kér-
jük!

TISZASZOLG 2004 KFT.

Családsegítő munkakör

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13.) a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet

járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás
(magasabb vezetői megbízás) 

ellátására. 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: nincs megállapítva, feltéve, hogy a közalkalmazott 
a kinevezéskor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött 
szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próba-
idő mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 11-13. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó 
munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató bel-
ső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a mun-
kaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás or-
vos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző te-
vékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, külö-
nös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követel-
ményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésé-
re, illetve a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabály-
zatában meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003. 
(VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott fel-
adatok ellátása, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tövény 
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, 
legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szak-
képesítés, vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, 
vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szak-
irányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, il-
letve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harma-
dik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hóna-

pot meghaladó tartózkodásra,
• vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti mun-
kakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok má-
solata,
• MOK igazolás a kamarai tagság érvényességéről,
• működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum 
másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és 
hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyúj-
tott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek 
és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet vé-
leményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismer-
hetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt 
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), 
(2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (leg-
alább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgálta-
tó működtetésében szerzett szakmai tapasztalat, 
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgálta-
tók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett 
szakmai tapasztalat,
• angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizs-
ga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/50144-23/2020. va-
lamint a munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért fe-
lelős orvosigazgató  
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14. (be-
érkezési határidő)
A pályázat elbírálásának rendje: 356/2008. (XII.31.) Kor-
mányrendelet 4. §-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2020. de-
cember 21.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés dátuma: 2020. 
november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 
49/544-600-as telefonszámon kérhető.

8. � Közlemények 2020. november 26.



Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. december

DECEMBER Helye Ideje Kinek a részére
01. kedd Kazinczy-ház(Gimnázium) 7.30 - 16.00 Étkezésre jogosult diák,alkalmazott.
08. kedd Bölcsőde 3.sz.pavilon 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
09. szerda Kazinczyház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák 

gyermek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők
Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

10. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsőde 3.sz.pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezés

14. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-

rendelés

15. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők
16. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Januári igényfelmérés

Kazinczy-ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők
Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

17. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Januári igényfelmérés
Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

18. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 12.00 Januári igényfelmérés
21. hétfő” Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-

rendelés

Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés januá-
ri igényfelmérés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  elfoga-
dunk! MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

 

A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szük-
séges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására be-
következő ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illet-
ve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a 
költségeit. 
 
Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvíz-
mérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső há-
lózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmé-
rő javításának, pótlásának teljes költségét a Felhasználó köte-
les a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal 
a károk és a bosszúságok elkerülhetőek.
 
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, 
ellenőrizzük az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. 
Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, 
mindig lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott 
aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg leve-
gő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja.
 
A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigete-
léssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, a szigetelés az akna meny-
nyezetére is javasolt.
 
Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az 
elfagyás elkerülése érdekében.
 
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél 
kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről gon-
doskodnunk.
 
A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leol-
vasás/ellenőrzés előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat.
 
Nem csak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve 
a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben minden-
képp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablako-
kat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget. 
 
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő 
szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett ki-
alakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy el-
leni védelme a lakóközösség feladata. 

 
Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében 
győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről.
 
Ha a falban lévő vezetékben keletkezett a hideg hatására jég-
dugó, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. 
Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni le-
het a problémát. Ilyenkor a helyiség folyamatos felfűtése je-
lenti a megoldást.
 
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a 
nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivó-
vízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül 
el kell végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a vízteleníten-
dő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, 
és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben 
egész télen szivároghat a víz.
 
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű ala-
posabban megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna állapotát, kü-
lönösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor aján-
latos majd üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fa-
gyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szer-
kezeteket.
 
Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát java-
solnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk 
el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és 
nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis fo-
lyamatosan pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért 
érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a 
baj forrását és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy veze-
téket, emellett ajánlatos legalább havonta egy alkalommal el-
lenőriznünk a hálózatot és a vízmérőt.
 
Probléma esetén munkatársaink készséggel állnak rendelke-
zésre a nap 24 órájában ingyenesen hívható telefonszámon 
(06-80-22-42-42/ 1-es mellék), vagy e-mailen (diszpecser@
ervzrt.hu).
 

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! 

ÉRV. ZRT.

Hasznos téli tudnivalók
Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

A testület helyett 
a polgármester dönt
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirde-
tett veszélyhelyzetben a képviselő-testületek nem működ-
nek, feladatkörüket a polgármester látja el a szükségesség és 
arányosság követelményének figyelembe vételével. 

A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet-
re figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyako-
rolva a 2020. november 26-ai képviselő-testületi ülésre tervezett 
napirendi pontok közül az alábbiakban hoz döntést a polgármes-
ter, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhisze-
műség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás 
elvével, illetve a szükségesség és arányosság követelményével.

1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára beérkezett pályázatok 
elbírálására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. 
(III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. 
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a közterületek használatának rendjéről és a telepü-
léstisztaságról szóló 15/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására
5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat Tiszaújváros 2021. évi rendezvénytervére
7. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2020. évi 
nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére
8. Javaslat a víziközművek 2020-2034. évi gördülő fejlesztési 
tervének módosítására
9. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvéde-
lem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos fel-
adatokról
10. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehaj-
tásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
A döntéseket a Tisza TV csütörtökön 10 órától élőben közvetíti. 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot november 29-ig (vasárnapig)  
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd november 30-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 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 szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Okos eszközök 
beteg gyerekeknek

Összefogással segítenek a hazai rádiók azért, hogy könnyeb-
bé tegyék a kórházban ápolt gyermekek számára a szerette-
ikkel való kapcsolattartást a járványhelyzet karácsonyi idő-
szakában. A Helyi Rádiók Országos Egyesületének összes 
tagja csatlakozott a kampányhoz, az akció így az egész or-
szágot érinti. 

A Rádiók a megyeszékhelyű kórházak gyermekosztályai számá-
ra gyűjtik az adományokat, megyénkben a B-A-Z Megyei Kór-
ház Gyermekosztályának betegei részesülnek majd belőle. Kö-
zel 70 magyarországi rádió - köztük a Rádió M is - csatlakozott 
az akcióhoz.  
Az összegyűjtött pénzt a kórházak az okos eszközök beszerzése 
mellett mobil internetre fordíthatják, hiszen ez a két dolog köny-
nyebbé teheti az egészségügyi intézményben tartózkodó kis be-
tegek számára a hozzátartozóikkal való kapcsolattartást. Az ak-
ciót az Ökumenikus Segélyszervezet koordinálja. 
Aki segíteni szeretne, az a www.segelyszervezet.hu/radio olda-
lán megteheti.

Közlemények � 9.2020. november 26.



A Tiszaújvárosi Krónikában  is
 megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt  
a Tisza TV Képújságában  

legalább 5 napra 
(2500 Ft)  

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

2020-ban a Covid-19 hatásainak enyhítésére és az ün-
nepi időszak megsegítésére a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület idén is megszervezi karácsonyi adomány-
gyűjtését. Három napon keresztül - november 27-én, 
28-án és 29-én -országszerte közel 160 település több 
mint 250 áruházában várják a lakosság élelmiszera-
dományait. 
Az Élelmiszerbank akciójának célja, hogy az elhúzó-
dó veszélyhelyzet okozta nehézségeket, az ünnepek 
alatt fokozottan jelentkező élelmezési problémákat 
enyhíteni tudja az élelmiszer-adománygyűjtés segít-
ségével. 
Az idén november 27-én, pénteken 14 és 18 óra kö-
zött, november 28-án, szombaton és november 29-én, 
vasárnap 10 és 18 óra között várja az Élelmiszerbank 
a lakosság élelmiszeradományait országszerte 4 ke-
reskedelmi lánc, több mint 250 áruházában. 
A TESCO, a vásárlók által a 3 nap során adományo-
zott termékek értékének 20%-ával megegyező pénz-
beli adományt is nyújt az Élelmiszerbanknak, amely-
lyel az egyesület az alapműködését, az élelmiszer-
mentést finanszírozza, hogy még több élelmiszer jut-
hasson el így a nélkülözőkhöz. A TESCO áruházak-
ban az élelmiszer-adományok a gyűjtés utáni két hét-
ben is leadhatók a gyűjtőpontokon.
Az élelmiszerláncok a napi szintű élelmiszermentés-
ben is együttműködnek az élelmiszerbankkal.
A karácsonyi időszakban és a Covid-19 által okozott 
kiszolgáltatott helyzetben különösen fontos, hogy a 
vállalatok, önkéntesek, és a vásárlók aktív részvételé-
vel széleskörű társadalmi összefogás valósuljon meg 
a nélkülözők segítése érdekében. 
- Az Élelmiszerbank feladatának tartja, hogy a je-

len nehéz körülmények között is folytassa az élelmi-
szerek osztását, a nélkülözők segítését, hiszen ilyen-
kor még inkább szükség van a munkánkra, ezért min-
den járványügyi szabályt betartva megszervezzük az 
idei adománygyűjtésünket is - mondta Cseh Balázs, 
az Élelmiszerbank Egyesület elnöke. Az áruházakban 
kijelölt gyűjtőpontokon az Élelmiszerbank körülbelül 
6.000 önkéntese várja az élelmiszeradományokat, el-
sősorban alapvető tartós élelmiszereket, mint példá-
ul: cukor, rizs, olaj, tészta, konzerv, édességek, tartós 
tej. Az akcióban összegyűjtött adományokat az Élel-
miszerbank, önkéntesei segítségével, a gyűjtés hely-
színének környékén élő rászorulóknak juttatja el még 
karácsony előtt.

Karácsonyi adománygyűjtést 
szervez az Élelmiszerbank

Az új MAN TGX lett a 2021-es Év Teher-
gépkocsija (International Truck of the 
Year, ITOY). Ez a nemzetközi díj a ha-
szonjárművek körében a legrangosabb-
nak számít. A díjat egy virtuális ceremó-
nián vette át Andreas Tostmann, az MAN 
Truck & Bus igazgatótanácsának elnöke 
Gianenrico Griffini-től, a zsűri elnökétől. 
Nemrégiben Tiszaújvárosban is bemutat-
ták az új modellt.

Az összesen 24 szakújságíróból álló zsűri 
a 24 legfontosabb európai haszonjárműves 
szaklapot képviseli. Az új MAN TGX kü-
lönösen előremutató a vezetési kényelem, 
a munka- és életkörülmények, a biztonság, 
az üzemanyag-fogyasztás, a hálózatba kap-
csolás, az innovatív szolgáltatások, vala-
mint a kezelési és kijelzési koncepció tekin-
tetében. „Jelentős elismerése a Nemzetkö-
zi Év Tehergépkocsija díj az MAN csapa-
tunk kiemelkedő munkájának. Több mint öt 
éve egyetlen célért dolgozott a csoportunk, 
hogy kifejlesszük a legjobb tehergépkocsit 
a járművezetők és az ügyfeleink számára, és 
azt útnak indítsuk. Ez a hőn áhított elisme-

rés jól jelzi számunkra, hogy elértük célun-
kat” - mondta Andreas Tostmann, az MAN 
Truck & Bus igazgatótanácsának elnöke. 
A Nemzetközi Év Tehergépkocsija díj sza-
bályainak megfelelően az évente kiosztott 
elismerést annak az elmúlt 12 hónapban 
megjelent újdonságnak ítélik oda, amely a 
legnagyobb mértékben hozzájárul a közúti 
áruszállítás fenntartható fejlődéséhez. Az 
értékelés során figyelembe veszik a műsza-
ki újításokat és továbbfejlesztéseket. Ám 
nézik a jármű teljes üzemeltetési költsége-
it csökkentő, a biztonságot fokozó és a kör-
nyezeti terhelést mérséklő innovációkat is. 
Az MAN folyamatosan kikérdezett 300 fu-
varozó vállalkozót és 700 járművezetőt az 
új teherautóval szembeni elvárásaikról, és 
visszajelzéseiket beépítették az MAN új ge-
nerációjába. Ennek eredményeképpen az új 
járművek még következetesebben igazod-
nak a vállalkozók igényeihez a bevethető-
ség és költséghatékonyság terén. Ezen kí-
vül a járművezető számára egyedülálló ké-
nyelmet biztosítanak a munkahelyén, átfogó 
biztonságot nyújtanak, valamint igazi fel-
töltődést garantálnak a pihenőidőben.

Az év tehergépkocsija az MAN TGX

A Magyar Vöröskereszt is együttműködik a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesülettel. A tiszaújvárosi 
TESCO Hipermarketben az alábbi időpontokban 
várják aktivistáik a tartós élelmiszer adományo-
kat: november 27. péntek, 14.00 - 18.00, novem-
ber 28. szombat, 10.00 - 18.00, november 29. va-
sárnap, 10.00 - 18.00.
- Reméljük az idei évben sokan választják az ado-
mányozás ezen formáját Tiszaújvárosban, és meg-
tisztelik bizalmukkal helyi szervezetünket, annak 
reményében, hogy közösen minél több nehézsor-
sú embertársunkon segíteni tudjunk - nyilatkozta 
lapunknak Laták Kamilla, a Vöröskereszt megyei 
koordinátora, majd Szepes Mária gondolatát idéz-
te: „Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy 
másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet, mindig 
lehet egy kicsit többet adni.”

10. � Hirdetés 2020. november 26.

Andreas Tostmann, az MAN Truck & Bus igazgatótanácsának elnöke a díjjal. 



A Sportcentrum eseményei

Fájó vereség
KÉZILABDA. Nem várt, arányát tekintve is fájó vereséget 
szenvedett hazai pályán a TSC női csapata.

A forduló előtt utolsó előtti helyen álló Sárospatakot fogadta 
legutóbb a TSC, s hiába fogadkoztak a lányok a Mezőkeresz-
tes ellen elveszített meccs után, sajnos ezúttal sem termett babér 
számukra. A meghatározó játékosukat, Kui Erikát nélkülöző ti-
szaújvárosiak rémesen kezdtek, az első félidőben mindössze 9 
gólig jutottak, míg az ellenfél 20 találatig. A második 30 per-
cet ugyan 20-18-ra a TSC nyerte, ez azonban kevés volt az üd-
vösséghez. 

Tiszaújváros - Sárospatak
29-38 (9-20)

Góllövők: Bagdi Á. 12, Szepesiné 7, Varga 4, Bagdi B. és Rónai 
2-2, Új, Lebenszkyné.
A TSC ezzel a 4. helyre esett vissza. Öröm az ürömben, hogy a 
bajnokság góllövőlistáját Bagdi Ágnes vezeti.
A férfiak Gyöngyös elleni mérkőzése elmaradt.

Nem sikerült az újabb bravúr
KOSÁRLABDA. Ismét nehéz mérkő-
zés várt a Phoenix KK együttesére, a 
november 19-ei idegenbeli találkozón 
is erősen hiányos kerettel állt ki a ta-
bella hatodik helyén álló Pápával szem-
ben. (A Phoenix halasztást kért, a ven-
déglátók azonban ehhez nem járul-
tak hozzá.) Nélkülözniük kellett Pösté-
nyit, Orliczkit, Kovács Martint és Jake 
Martint, és Szabó Norbert sem tudott 
elutazni a csapattal. Szendrey edző is-
mét U20-as fiatalokkal egészítette ki a 
legénységet, azonban betegsége miatt 
ezúttal nem ő, hanem Magyar László 
vezette a csapatot.

Pápa - Phoenix KK
85-77 (15-21, 21-21, 19-17, 30-18) 

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos Gábor (20/3), Molnár Bence 
(19/9), Szilasi Bence (8), Kovács Zol-
tán (6), Lajsz Gergely (21). Csere: Haj-
du Boldizsár (-), Drizner Gábor (-), Taskó 
István (-), Eremiás Kristóf (3), Orosz Zol-
tán (-). Edző: Magyar László.
A remek formában kezdő Molnár indítot-
ta a mérkőzést egy közelivel, majd gyor-
san bedobott még egyet, mielőtt a Pápa is 
szóhoz juthatott volna. A megszerzett ve-
zetést meg is őrizte a Phoenix az első ne-
gyed végéig, Drahos, Lajsz és Szilasi is 
csatlakozott a ponterős Molnár mellé. Vé-
gül sikerült hat ponttal megnyerniük ezt 
az etapot.
Ijesztően kezdődött a második játékrész. 

A hazai gárda komoly lendülettel vetet-
te magát harcba, és egy 6-0-s rohammal 
másfél percen belül egalizálta az állást. 
Szerencsére ekkor magukra találtak a ti-
szaújvárosi fiúk, Lajsz, majd kétszer Mol-
nár volt eredményes. A folytatás nem volt 
ilyen egyszerű, a Pápa kemény rohamok-
kal igyekezte kiharcolni az újabb egyen-
lítést. A hetedik percben már egy pontnál 
(33-34), a nyolcadikban két pontnál (36-
38) tartott, de végül sikerült visszaverni a 
támadásokat, és beállt az első negyed kü-
lönbsége (36-42).
Ezen a mérkőzésen is számolni kellett az-
zal, hogy idő előtt elfáradnak a fiúk. Dra-
hos, Molnár, Szilasi és Kovács végigját-
szotta az első félidőt, Lajsz két percet pi-
hent, Eremiás helyettesítette. Ennek elle-
nére jól kezdődött a harmadik etap, egy 
perc elteltével már tízpontos volt az előny, 
a negyed közepére már tizenhét (38-55). 
Ám itt kimerült az energia. A vendéglátók 
váltottak, fokozatos felzárkózásba kezd-
tek, és a játékrész végére négypontosra 
csökkentették hátrányukat (55-59).
A kétperces pihenő kevés volt, a Tiszaúj-
város egyre többet hibázott, de a hazai-
ak csak a hatodik percben tudták átven-
ni a vezetést (70-68). Bár Drahos és Lajsz 
egyszer-egyszer még sikeresen egyenlí-
tett, ettől kezdve a Pápa irányította a talál-
kozót. A végjátékra kipontozódott Molnár 
és Lajsz, az utolsó percben már kosarat 
sem szerzett a Phoenix.
Fájó a vereség, hiszen egészen a záró ne-
gyed hetedik percéig nem volt hátrányban 

a csapat, ráadásul, a hiányzókon túl Mol-
nár Bence éppen felgyógyulva betegségé-
ből, Kovács Zoltán pedig sérült bokával 
vállalta a játékot. 
Minden baj ellenére most is születtek ki-
váló egyéni teljesítmények. Drahos ezút-
tal is remekelt: dupla-duplával, 20/3 pont-
tal, 14 lepattanóval, 5 szerzett labdával, 1 
assziszttel és 7 kiharcolt faulttal érte el a 
találkozó legjobb eredményét. Nem sok-
kal maradt el tőle Lajsz, aki ugyancsak 
dupla-duplával, 21 ponttal, 10 lepattanó-
val, 1 szerzett labdával, 1 assziszttel, és 4 
kiharcolt faulttal végzett. Mellettük a két 
negyeden keresztül nagyszerű dobófor-
mában küzdő Molnár Bence is szépen tel-
jesített (19/9 pont, 4 lepattanó, 2 szerzett 
labda, 1 assziszt, 1 kiharcolt fault).
Magyar László edző: Nem értettem, mi-
ért kellett a mai mecset megrendezni. A 
reggel folyamán vezetőedzőnk is beláza-
sodott, így kerültem én a kispadra. Négy 
felnőtt játékossal érkeztünk, egyikük sé-
rült, így lényegében öt emberrel játszot-
tuk végig a mérkőzést. Mindezek ellenére 
szerintem összességében egészen jól ját-
szottunk, és gratulálok a csapatnak.

*
A hét elején még kérdéses volt, hogy 
megrendezik e a Phoenix KK-Óbudai Ka-
szások összecsapást, mivel a vendégcsa-
pat tagjai mintegy két hétig karanténban 
voltak. A legfrissebb hírek szerint ezt fel-
oldották, így nincs akadálya a mérkőzés-
nek. 

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, a szurkolókat, sport-
barátokat, hogy a 484/2020. számú Kormányrendelet értel-
mében kizárólag zártkapus mérkőzések rendezhetők.

November 27. (péntek)
Kosárlabda
Phoenix KK- Óbudai Kaszások 
16.00 U20 csapatok
18.30 felnőtt csapatok    Játékcsarnok

November 28. (szombat)
Kézilabda
16.00 TSC - Miskolci VSC női kézilabda bajnoki mérkő-
zés     Játékcsarnok

November 30. (hétfő)
Kosárlabda
Phoenix KK - Nyíregyházi Kék Cápák 
16.00 U18 csapatok       Edzőterem

December 1. (kedd)
Kézilabda
18.00 TSC - Borsod Sport Club férfi kézilabda bajnoki 
mérkőzés       Edzőterem

A legjobbak között

KAJAK-KENU. A 2020. évi összesített egyesületi rangsor-
ban a 8. helyen végzett a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület (TKKSE).

A mintegy 160 egyesület versenyében a tiszaújvárosi kajak-ke-
nusok 675 pontot szereztek, amely minden idők legmagasabb 
pontszáma, s ez összesítésben a 8. helyet eredményezte. 
A vidéki klubok közül csak a Győr és a Szeged (az első, illet-
ve a második helyen) előzte meg a tiszaújvárosiakat. A masters 
korosztály nélkül az 5. helyre futott be a TKKSE. Ám ennél elő-
kelőbb helyezésekről is árulkodnak a rangsorok. A kiváló után-
pótlás nevelésről tanúskodik, hogy a gyermek kategóriában a 
4., a kölyök kategóriában a 3. legjobb egyesületnek bizonyult 
az egyesület.

Zsinórban negyedszer nyertek idegenben
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 19. fordulójában Gyöngyö-
sön szerepelt a Tiszaújváros. A kék-sár-
gák a 60. percben még hátrányban vol-
tak, de ezt követően a maguk javára 
fordították a mérkőzést. Ez a siker azt 
jelenti, hogy egymás után negyedszer is 
nyertek idegenben Gerliczki Máté ta-
nítványai.

A három pont megszerzésének reményé-
ben utazott a Mátraaljára a tiszaújváro-
si együttes, amely a forduló előtt 9. he-
lyen állt, míg a gyöngyösiek az utolsó 
előtti pozícióban szerénykedtek 13 pont-
tal. A házigazdák számára tehát elenged-
hetetlen volt a 3 pont megszerzése ahhoz, 
hogy felzárkózhassanak riválisaikhoz. A 
Tiszaújvárosi vendégként egy ragyogó 
győzelmi szériát szeretett volna folytatni, 
hiszen a kék-sárgák szeptember 27-e óta 
minden idegenbeli mérkőzésüket győze-
lemmel zárták. 
A pálya talaja nem igazán volt alkalmas a 
mérkőzésre, ám a csapatok alkalmazkod-
tak az irreális körülményekhez. A győ-
zelemért az első játékrész elején többet 
tett a Gyöngyös és a 21. percben meg is 
szerezte a vezetést. Pölöskei csent el egy 
labdát, majd briliáns indítással ugratta 
ki Molnárt, aki egy igazítás után 16-ról 
kilőtte a hosszú sarkot, 1-0. 
A gólt követően több említésre méltó 
helyzet a hazaiak előtt nem adódott, ám a 
tiszaújvárosi fiúk többször is közel jártak 
a gólszerzéshez, de a ziccerek kimardtak 
A második félidőt is jobban kezdte a 
Gyöngyös, de a Tiszaújváros ezután ag-
resszívabb, keményebb játékkal rukkolt 
elő, és át is vette az irányítást. A 60. perc-
ben egy 20 méteres szabadrúgást Sza-
lay védett ugyan, de a kipattanót Benke 
közelről a hálóba bombázta, 1-1. A 71. 
percben egy felpattanó labdába Gohér 
fejelt bele, majd Réde próbált menteni, de 
mindkét fejes rövidre sikerült és Kristófi 
néhány méterről a jobb felső sarokba vág-
ta a labdát, 1-2. A házigazdák ezt követő-
en hiába próbáltak egyenlíteni, a Tiszaúj-
város megőrizte előnyét, és zsinórban ne-
gyedik mérkőzését nyerte meg idegen-
ben. Az együttes 30 ponttal a 8. helyen áll 

és legközelebb a tavaszról előrehozott el-
ső fordulóban november 29-én 13 órától 
a 2. helyen álló Jászberény vendégeként 
lép pályára. 

Gyöngyös - Tiszaújváros
1-2 (1-0)

Gyöngyös, zárt kapuk. V.: Muhari.
Gyöngyösi AK: Szalay - Gaal (Bartha), 
Földi (Gazdag), Rédei, Gohér, Borbély 
(Eichenvalder), Márkus (Csillik), Pölös-
kei, Molnár, Bartusz, Tarnai. Edző: Si-
mon Antal.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. 
- Vincze, Kristófi (Vitelki), Gelsi, Pap, 
Csoszánszki (Benke), Tóth S. (Bussy), 
Csernák (Márton), Lőrincz, Tóth M., 
Kulcsár (Bene). Edző: Gerliczki Máté.
Simon Antal: A játék képe alapján nem ér-
demeltünk vereséget. Mi szereztük az el-
ső gólt, és a második is meg lehetett vol-
na, aztán két kavarodásból a Tiszaújváros 
meg tudta fordítani a meccset. Egy jó erő-
ből álló ellenféltől kaptunk ki.
Gerliczki Máté: Megpróbáltunk futballoz-
ni ezen a nagyon nehéz talajon, és be kell 
ismerni, hogy nem ment. A második játék-
részre változtattunk szerkezetileg és sze-
mélyek terén is, és az akarat meghozta a 
fordítást, valamint a győzelmet is. Gratulá-
lok a srácoknak ehhez a különösen fontos 
sikerhez. A következő fordulóban sem lesz 
egyszerű dolgunk, de bízom benne, hogy 
folytatódik a ragyogó idegenbeli győzelmi 
sorozatunk. 

A forduló további eredményei:
Zugló - Tiszafüred 2-1
Eger - DVTK II. 2-0

Füzesgyarmat - Sajóbábony 4-0
Hatvan - Kisvárda II. 0-1

Jászberény - DVSC II. 3-3
Mezőkövesd II. - Salgótarján 3-2

Putnok - Tiszakécske 0-3
Sényő - Balassagyarmat 3-0

Tállya - Cegléd 0-2

Hét közben játszották:
 14. forduló

Balassagyarmat - Eger 2-0

Következik a 20. forduló:
november 29., vasárnap 13.00

Zugló - Salgótarján
DVTK II. - DVSC II.

Füzesgyarmat - Kisvárda II.
Gyöngyös - Sajóbábony

Hatvan - Cegléd
Jászberény -Tiszaújváros

Mezőkövesd II. - Eger
Putnok - Balassagyarmat

Sényő - Tiszafüred
Tállya - Tiszakécske

Pont nélkül

Kétszer is idegenben léptek pályára az FC 
Tiszaújváros fiataljai, s bár a játékot te-
kintve egyik meccsen sem játszottak alá-
rendelt szerepet, pont nélkül maradtak.

U19 
Kazincbarcika - Tiszaújváros 

2-1 (1-1)
Gól: Szalina Á.

Gyöngyös - Tiszaújváros
 3-0 (3-0) 

U17 
Kazincbarcika - Tiszaújváros 

7-2 (5-1)
Gól: Szmicsek L. 2

Gyöngyös - Tiszaújváros
3-2 (3-2)

Gól: Illés D., Victor Á.
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Egy hajóban. A sikerhez az is hozzájárult, hogy egyesült a 
TKKSE és a TVSE.

Benke szerezte az egyenlítő gólt.

Bagdi Ágnes (jobbra) 8 mérkőzésen szerzett 78 góljával ve-
zeti a góllövőlistát.



Óvatosan a sportolással covid után

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 
ajánlást tett közzé koronavírus esetére. Tü-
netmentesen két hét, míg tünetekkel négy 
hét a minimum pihenő, amit be kell tartani. 
Ezt követően pedig a lassú, fokozatos vissza-
térés a cél, sok-sok vizsgálattal. 

Szigorú szabályok, négy, illetve hat hét a 
visszatérésig - ezek a Sportkórház protokoll-
jának alappillérei. Azt pontosan még a szak-
emberek sem tudják, hogy milyen hatással 
van a vírus az emberi szervezetre. Sok a kér-
dés, és nincs mindenre válasz. Nemrég bezár-
tak az edzőtermek, szervezett keretek között 
már csak az igazolt sportolók sportolhatnak. 
Nánásiné Tóth Ibolyával, a TIFIT SC mene-
dzserével a súlyemelőcsarnokban lévő terem-
ben találkoztunk. Üres a terem, hisz a lakos-
ság már nem veheti igénybe. 
- Nagyon sokan lejöttek még edzeni az utolsó 
napon, de most már csak a versenyengedély-
lyel rendelkezők tehetik meg - mondta Náná-
siné Tóth Ibolya. - Örülünk annak, hogy ők 
tovább folytathatják az edzéseket, hiszen a 
felkészülési idő nem egy-két hónap. Aki be-
teg, ne sportoljon, ez a mi alapelvünk is. 
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület edzései változatlan mederben zaj-
lanak. 
- Amikor bejelentették a szigorításokat, fél-
tünk, hogy nem fogunk tudni edzeni - mondta 
Bodri Bánk kajakos -, de most örülünk annak, 
hogy mégis. Próbáljuk tartani a távolságot, és 
rendszeresen fertőtlenítjük a kezeinket.
Az edzések zajlanak, beteg nincs, de fel kell 
készülni erre is. 
- Felállítottunk egy protokollt - mondta dr. 
Juhász Péter edző -, egészségügyi szakembe-
rekkel egyeztetve, fertőzés esetére. Szakmai 
szabályaink is óvatosak a visszatérésre néz-
ve, a fokozatosság elvét maximálisan betart-
juk. A visszatérést követően lépésről-lépésre, 
türelmesen, nem kapkodva folytathatja a ver-
senyző a felkészülést, pár hétnek el kell tel-
nie, mire újra teljes értékű edzésmunkát vé-
gezhet.

Edzenek a triatlonisták is, hétfőn délután ke-
rékpározás és futás volt terítéken. 
- Két versenyzőről tudunk, aki pozitív tesz-
tet adott - mondta Lehmann Tibor, a Tisza-
újvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője -, 
ők is még akkor, amikor a középiskolában a 
normál módon zajlott az oktatás. Ők is köny-
nyen átestek rajta, voltak ugyan tüneteik.  A 
Sportkórház néhány hónapja kiadott egy pro-
tokollt, ebben a tünetekkel rendelkezőknek 
négy hét pihenést javasolnak, ez azért ilyen 
hosszú, hiszen nem lehet pontosan tudni, 
hogy mivel állunk szemben. Akinek nem vol-
tak tünetei, két hét múlva újra edzhet, de csak 
fokozatosan terhelhető, valamint javasolnak 
kardiológiai vizsgálatokat, mielőtt teljes erő-
bedobással elkezdi valaki az edzést.
- Mit javasolsz azoknak az amatőr sportolók-
nak, akik elkapták a vírust?
- Ugyanennek a protokollnak a betartását, 
attól függően, hogy voltak-e tüneteik, vagy 
nem. Ezt a pihenőt persze nem úgy kell érte-
ni, hogy négy hétig az ágyban javasolt feküd-
ni, hanem ha valaki jobban van, könnyű moz-
gást nyugodtan végezhet, sétálhat a levegőn, 
minden olyan mozgást végezhet, amire igé-
nye van és úgy érzi, hogy hasznos. 
Pap-Csákvári Judit maratonokat, ultramara-
tonokat fut, kiemelkedően eredményes spor-
toló. Most ő is beteg lett. Tünetei egy verseny 
után jelentkeztek. 
- Egy nagyon hosszú futásom után megfáz-
tam, ami ilyenkor előfordul, hisz a nagy meg-
terhelés miatt az immunrendszerem legyen-
gült - mondta Judit - orrfolyás, köhögés, ezek 
a tüneteim voltak, de ekkor még nem gondol-
tam semmire. Egyik reggel aztán, mikor elin-
dultam dolgozni, úgy éreztem, inkább vissza-
feküdnék aludni. Aznap este már hőemelke-
désem volt, így otthon maradtam. Ez egy csü-
törtöki este volt, hétfőn pedig elment a szag-
lásom, megtörtént a mintavétel, beigazoló-
dott, hogy koronavírussal fertőződtem.
- Milyen volt az az utolsó futás? Érezted-e 
már akkor, hogy csökkent a teljesítményed?
- A megfázásos tüneteknél még nem hiszem, 
hogy koronavírus fertőzésem lett volna, mert 
ez ilyenkor teljesen normális tünet. Sőt, két 
héttel később lefutottam életem negyedik 
legjobb maratonját. A vírussal kapcsolatban 
mindenhol azt olvastam, hogy evés, ivás, 
fekvés és alvás, ez a négy dolog, amit tenni 
kell és én ezt be is tartottam. Csak annyi idő-
re keltem fel, amennyire szükséges volt, na-

gyon sokat pihentem. Nem voltam nagyon fá-
radt és nem fájt nagyon semmim, de betar-
tottam az ajánlásokat. Az ember jól felfogott 
érdeke az, hogy ha poztitív a tesztje, akkor 
maradjon otthon és várja ki, amíg újra mehet 
sportolni. Nekem korábban négy hosszabb 
kihagyásom is volt, így tudom, hogy most 
is vissza tudok majd térni gond nélkül. Ami-
kor megkaptam a karantén alóli feloldást, el-
mentem elvégeztetni a szükséges vizsgálato-
kat: mellkasröntgen, szívultrahang, terhelé-
ses EKG. Vár még rám egy vérvétel és egy 
szív CT, ameddig ezek az eredmények nin-
csenek meg, addig semmi mozgás. 
A koronavírussal kapcsolatban szinte minden 
nap derülnek ki új információk, ezért sem 
szabad félvállról venni a szabályokat. A ví-
rusfertőzés különösen veszélyes azokra néz-
ve, akik valamilyen szív- és érrendszeri be-
tegségben szenvednek. 
- A vírus gyakorlatilag az ereket betegíti meg 
- mondta Dr. Fónagy-Sütő Zoltán kardioló-
gus -, minden olyan eret egészen a nagyok-
tól a hajszálerekig, aminek van érbelhártyá-
ja, hiszen azokban okoz gyulladást egy bizo-
nyos sejtreceptor felületéhez tapadva egy tüs-
kével. Ezek az ACE2, angiotenzin receptorok 
nagyon fontos szerepet játszanak az erek álla-
potában. Majdnem minden magas vérnyomá-
sos betegnek, aki nem asztmás, illetve nem 
érzékeny rá, úgynevezett ACE gátló gyógy-
szereket adunk. A vírus tehát az ereket, az ér-
belhártyát betegíti meg, gyulladást okoz, ká-
oszt, repedést, fehérvérsejt-beszűrődést, en-
nek következménye érszűkület, vizenyő, duz-
zanat, ödéma, vagy mechanikus elzáródás, 
ami akár szívinfarktust is okozhat, tehát ha-
lálos is lehet.
- Több profi sportoló lett a koronavírus halá-
los áldozata. Mi lehet ennek az oka?
- Lehetett rejtett betegségük, de akár használ-
hattak adrenalinfokozó szereket is. A spor-
tolóknál létezik egészséges szívizom hipert-
rófia, azaz megvastagodás, ami hasonló, mint 
a magas vérnyomásosoknál, de a sportolók-
nál a szívizom megvastagodása mellett az 
erek is tágulnak, fejlődnek a nagyobb teljesít-
mény biztosításához. De ekkor is van egy bi-
zonyos érfalfeszülés, amikor a sportolót vala-
milyen fertőzés éri, például a covid19, akkor 
ez okoz gyulladást. Erre az egyébként egész-
ségesen megvastagodott szívizomzatra egy 
fehérvérsejt réteg, egy trombocita,vérlemez-

ke odatapad, bizony ez már káros szívizom 
megvastagodást jelent, érfalfeszüléssel, vér-
hiánnyal, vérszegénységgel. Ugyanez játszó-
dik le a tüdőben is, a kis kapillárisokban, lég-
hólyagocskákban. Tehát vizenyő képződik, 
ami káros, a sejtek közötti térben folyadék 
szaporodik fel, ami összenyomja a sejteket, 
ereket, ezáltal az érfalra gyakorolt külső és 
belső feszülés hajlamosít arra, hogy megre-
pedjen. Olyan ez, mint egy ördögi kör.  
- Sportolás közben lehet érezni, hogy valami 
baj történik?
- Hogyne! Régebben azt mondtuk, hogy na-
pi háromszor harminc perc mozgás 130-as 
pulzusszámig egészséges, de ez a vírus, ha 
gyulladást okoz, akkor oxigénhiányt is okoz, 
a szív pedig úgy alkalmazkodik hozzá, hogy 
vagy az összehúzódások erejét vagy a számát 
növeli, mindkettő kimerüléshez vezet. Minél 
gyorsabban ver a szív, annál kevesebb idő jut 
pihenésre, kimerül a szív, ezt nevezzük szíve-
légtelenségnek. Jönnek a vizenyők a tüdő-
ben, az alsó végtagokon, tönkremegy a vese, 
ha ez kialakul, felszaporodnak a fehérvérsej-
tek, amik próbálják visszaállítani a szerveze-
tet az eredeti állapotába, miután ez egy kóros 
kör, nincs benne fék. Ezt hívják citokin vihar-
nak, ami az intenzív osztályokon kezelt, élet-
veszélyes állapotban lévő betegek halálához 
járulhat hozzá. Sportolás közben az első do-
log, amit érezni lehet, a fáradékonyság, a tel-
jesítőképesség csökkenése. Vannak egyéb tü-
netek is, orrfolyás, szemszúrás, fejfájás, kicsi 
hőemelkedés, ezek annyira nem jellemzőek. 
Arra kell figyelni, hogy ha eddig tudtam két 
kilométert futni és most 500 méter után már 
meg kell állni, az már gyanús. Az is az, ha a 
náthás tünetek nem szűnnek meg, hanem hoz-
zá jön még a szaglás, ízérzékelés elvesztése, 
rohamokban jelentkező száraz köhögés. 
A szakember azt javasolja, hogy aki eddig 
sportolt, az most ne hagyja abba, végezzen 
ugyanolyan intenzitással az edzéseit, tartsa 
be az étrendjét, szedje ugyanazokat a vitami-
nokat, mint eddig. C- és D3-vitamin, szelén 
és koenzim Q10 tartalmú szerek - ezeket ja-
vasolják még, hisz fertőzés esetén szedésük 
előnyt jelent a szervezetnek.

 Fodor Petra
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Hétfőn kerékpározás szerepelt a triatlonisták edzésprogramjában. 

„Aznap este már hőemelkedé-
sem volt, így otthon maradtam. 
Ez egy csütörtöki este volt, hét-
főn pedig elment a szaglásom.”

Pap-Csákvári Judit

„Sportolás közben az első do-
log , amit érezni lehet, a fára-
dékonyság , a teljesítőképesség 
csökkenése.” 

Dr. Fónagy-Sütő Zoltán
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