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980 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 
krónikus beteg. 
Egyszeri adóval járul hozzá a bankszektor a védekezéshez. 
Több mint száz fertőzött és öt halott egy fővárosi idősott-
honban. 
Határozatlan időre meghosszabbítja a kormány a koronaví-
rus-járvány miatt két hete elrendelt kijárási korlátozást. 
Több száz mosható szájmaszkot készítettek el a tiszaúj-
városi önkéntesek, melyeket a védelemben résztvevők 
között osztottak szét. 
Tiszaújvárosban lezárják az Ifjúsági parkban, az Örösi 
úti sporttelepen, és a Tisza-szigeten található szalon-
nasütő helyeket. 

1190 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 11 
krónikus beteg. 
Határon túli magyar közösségeket is támogat védőeszkö-
zökkel a kormány. 

1310 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
8 beteg. 
Egyházi lelki segélyvonalak nyújtanak segítséget a járvány 
idején is. 
Operatív törzs: már több mint tízezer szabálysértést észlelt 
a rendőrség. 
Új eszközökkel bővül a légi egészségügyi kiürítési képesség. 

1410 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
14 beteg.

1458 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
10 idős beteg. 
Újabb egészségügyi védőeszközök érkeztek Budapestre: 5,3 
millió maszk, 6 millió kesztyű, 86 ezer izolációs köpeny. 

1512 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
13 beteg.  
A bankok és a kereskedelmi nagyvállalatok 91 milliárd fo-
rinttal segítik a járvány elleni védekezést. 
Több mint 4600 rendőri intézkedés volt a kijárási korlátozá-
sok megszegése miatt a hétvégén. 
A veszélyeztetett korú tiszaújvárosi lakosok minden ki-
szállított ebéd mellé mosható szájmaszkot kapnak. 
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a 
fenntartásában működő Ezüsthíd Gondozóház lakóinak 
védelmére: hőszigetelt, kompakt tálcákat rendeltek, így 
az ellátottak saját szobájukban tudnak étkezni. 

1579 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
12 beteg. 
A MÁV naponta minden járművet fertőtlenít. 
Mától érhető el a Gazdaságvédelmi Akcióterv kutatás-fej-
lesztési támogatása. 

Csendes napok, fókuszban az idősotthonok

A négynapos húsvéti hétvége sem telt 
eseménytelenül a világban, az ország-
ban. A koronavírus-járvány több idő-
sotthonban is megjelent, ezekben a kö-
zösségekben pedig különösen veszélyes 
a jelenléte. 

Városunk prevenciós bizottsága az ün-
nepnapok kivételével minden nap ülése-
zik, s döntéseiről, valamint a friss hírek-
ről tájékoztatja a lakosságot. 
Több száz mosható szájmaszk készült el 
az elmúlt hetekben városunkban, melye-
ket a védelemben résztvevők között osz-
tottak szét, ezen a héten pedig a veszé-
lyeztetett korú tiszaújvárosi lakosokat 
szeretnék ellátni, így minden kiszállított 
ebéd mellé adnak egy mosható maszkot. 

Lezárták az Ifjúsági parkban, az Örösi úti 
sporttelepen és a Tisza-szigeten található 
szalonnasütőket. Az önkormányzatnál fo-
lyamatosan dolgoznak azon, hogy a város 
költségvetési forrásaiból a járvány elleni 
védekezésre csoportosítsanak át, ha szük-
séges. 
- A szociális ellátórendszerünk jelenleg is 
alkalmas feladatai ellátására - mondta Dr. 
Fülöp György polgármester -, rendelke-
zünk a szükséges pénzügyi előirányzattal, 
és dolgozunk a krízistámogatási rendsze-
rünkön, melynek alapelvei a gyorsaság, a 
hatékonyság és a normativitás. 
A polgármester szólt az önkormányzati 
fenntartásban működő Ezüsthíd Gondo-
zóházban bevezetett intézkedésekről is.
- Folyamatosan egyeztetünk, - fogalma-
zott - például olyan hőszigetelt, kompakt 
tálcákat rendeltünk, amelyek segítségével 
biztosítani tudjuk, hogy valamennyi ellá-

tott a saját szobájában tudjon étkezni, ez-
zel is csökkenve a fertőzésveszélyt. 
A református fenntartású Nikodémus Idő-
sek Otthonával kapcsolatban Dr. Varga 
István lelkésszel is egyeztettek arról, ho-
gyan tudják segíteni az ő feladatellátásu-
kat. 
- Az a leghathatósabb segítség most - 
mondta a polgármester -, és ebben a fenn-
tartóval is megegyeztem, hogy ha átuta-
lunk egymillió forintot az idősek otthoná-
nak. A kollégák már elkezdték előkészíte-
ni a támogatási szerződést. 
Országszerte ellenőrzik a Nemzeti Né-
pegészségügyi Központ munkatársai az 
idősotthonokat, szerdán, április 18-án az 
Ezüsthíd Gondozóházat ellenőrizték. 
- Örömmel jelentem be, hogy nem talál-
tak hibát - mondta Dr. Fülöp György -, 
köszönöm az ott dolgozók felelősségtel-
jes és lelkiismeretes munkáját. 

Felülvizsgált helyiségbérletek
Tiszaújváros önkormányzata, az önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaságok és intézmények felülvizsgálták 
helyiségbérleti szerződéseiket. Az egyeztetéseket intéz-
kedések követik: amennyiben az adott vállalkozás zavar-
talanul tudja folytatni tevékenységét, változatlan marad 
a bérleti díj. Amennyiben negatív hatással van rá a kiala-
kult járványügyi helyzet, de még tud üzemelni, úgy ked-
vezményes bérleti díjat kell fizetnie. Abban az esetben pe-
dig, ha teljesen ellehetetlenült a működése, határozatlan 
időre felmentik a bérleti díj fizetése alól. 
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Csendesen telt a húsvéti hétvége, s azóta is csendes a város. 

Húsvét előtti nagybevásárlás a piacon. 

A Nikodémus Idősek Otthona egymil-
lió forintos támogatást kap a járvány 
elleni védekezésre. 
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Emlékezés 

Lovász József KároLy

1951-1990

halálának 30. évfordulóján. 

„Kifakult a jelen, csak a múlt eleven, 
Vérzik a szívünk, sohasem feledünk, 

Emléked örökké él.”

Felesége és lánya

Gyógyszertári ügyelet
 Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot április 19-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052) , majd április 20-tól (hétfőtől) 
a Borostyán Gyógyszertár (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 szol-
gálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-16  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus 

A nyilvános szentmisék és minden nyilvános liturgia 
szüneteltetéséről

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

S Z Ü N E T E L!
A közmédia által kínált közvetítések mellett használjuk ki a 
Szent István Rádió és Televízió által sugárzott és online elérhe-
tő tartalmakat, kapcsolódjunk be a szentmise, a déli Úrangyala 
és az esti rózsafűzér imádság közvetítésekbe. Külön felhívjuk a 
figyelmet, hogy a rádió programjai interneten is elérhetőek, akár 
okostelefonon is.
A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával, 
egyszerű és rövid formában a sírnál történik. Tisztelettel kérem, 
hogy az esetleges altemplomi temetés esetében a hozzátartozók 
előzetesen a plébániával egyeztessenek.    
A plébánia iroda nyitvatartása is szünetel, és kérem minden ha-
laszthatatlan esetben a 06-49-540-102 telefonszámon előzete-
sen egyeztessünk.
Református
A Tiszaújvárosi és Tiszaszederkényi Református Gyülekezet tá-
jékoztatása
A kormányzati intézkedésekkel összhangban, a Magyarorszá-
gi Református Egyház Zsinati Elnöksége kérésének megfelelő-
en, annak visszavonásáig a gyülekezeteinkben is szüneteltetünk 
minden egyházi alkalmat. Kereszteléssel, esküvővel kapcsolat-
ban csak e-mailes és telefonos egyeztetésre van lehetőség szán-
dék bejelentésére, alkalmakat nem tartunk.
Temetés bejelentése szintén telefonon, és a továbbiakról akkor 
adunk tájékoztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com
Mobil: +36304861847
Görögkatolikus
„Az ember halálra ítélte Istent, Krisztus feltámadása viszont 
halhatatlanságot adott az embernek. Az ütésekért ölelést kínált, 
a sértésért áldást, a halálért halhatatlanságot. Az ember soha 
nem mutatta ki annyira Isten iránti gyűlöletét, mint amikor ke-
resztre feszítette az ártatlant, de Isten sem mutatott nagyobb sze-
retet az ember iránt, mint amikor feltámadt. Az ember megsem-
misíteni akarta Istent, Isten viszont a feltámadás által halhatat-
lanná tette az embert.”
Szombaton 8:00 reggeli istentisztelet, 17:00 esti istentisztelet. Va-
sárnap 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 esti 
istentisztelet. (A szertartások nem nyilvánosak, ha valaki szeretne 
valamelyik alkalomra eljönni, jelezze a parókusnak.)
A Görögkatolikus Médiaközpont több helyszínről, de leginkább 
Máriapócsról közvetít szertartásokat. A miskolci egyházmegye 
honlapjának nyitó oldalán lévő linkre kattintva elérhetők a szé-
kesegyházban végzett szertartások (7:30 utrenye, 10:00 Szent 
Liturgia, 19:00 vecsernye).

Minden ember évről-évre várja a tavaszt, 
a természet megújulását. Az idős ember 
még inkább így van ezzel. A naptár jelzi, 
hogy közelegnek a várva-várt szép tava-
szi hónapok, de mi most teljesen mással 
vagyunk elfoglalva. Januárban, február-
ban még bíztunk, hogy minket nem érint-
het, de most már tudjuk, hogy tévedtünk. 
Itt van! És mi, szépkorúak, nem tudunk 
vele mit kezdeni. Talán félünk is. A hírek 
másról sem szólnak, csak az új típusú ko-
ronavírusról. Mi vagyunk a leginkább ve-
szélyesztettebbek. 
Maradjunk otthon, mindenki ezt mondja. 
És mi, ha nehezen is, de maradunk. A csa-
ládot nem látogathatjuk, nem ülünk busz-
ra, vonatra, Ők sem jönnek. Marad a vi-
deofonálás, telefonálás. Ebben a helyzet-

ben nagy biztonságot ad számunkra az, 
hogy van kire számítsunk. Számíthatunk 
a minden nap megérkező ebédre, amit 
megfőznek és kiszállítanak nekünk a TIK 
munkatársai. KÖSZÖNJÜK! Ha nem tu-
dunk elmenni a gyógyszertárba, vagy 
„nagybevásárolni”, van, aki segít. A hu-
mánszolgáltató munkatársai megszerve-
zik, elintézik helyettünk. KÖSZÖNJÜK! 
ÖCSI is sokféleképp segít nekünk. Pél-
dául lelkisegély szolgálatot szervezett az 
arra rászorulóknak, vagy ha csak beszél-
getni szeretnénk, arra is talált megoldást. 
Telefonálhatunk, kibeszéljük magunkból 
a félelmeinket, aggódásunkat. Aktivis-
tái azon dolgoznak, hogy nekünk köny-
nyebb legyen. KÖSZÖNJÜK!  A város 
vezetésének tájékoztatóját várjuk min-

den este, illetve nézzük Dr Fülöp György 
polgármester úr saját közösségi oldalát, 
mert tudjuk, hogy pontos, korrekt, min-
denre kiterjedő tájékoztatást kapunk. KÖ-
SZÖNJÜK! 
 Mindenkinek végtelenül hálásak a Ti-
szaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének 
tagjai és minden városi nyugdíjas, hogy 
ilyen sokrétű segítséget, és korrekt tájé-
koztatást kapunk. Mi most csak annyit te-
hetünk, hogy otthon maradunk, hogy az a 
sok munka és erőfeszítés meghozza gyü-
mölcsét, és együtt örülhessünk a járvány 
legyőzésének.
A TNYE elnöksége nevében: 

Varjas Lászlóné
 elnök

Köszönjük, köszönjük!

Szigetelik az iskolaépületeket
Hetek óta online tanulnak a diákok, az iskolaépületek körül azonban nincs csend: a Hunyadi és a Széchenyi iskolánál is felújí-
tási munkálatok zajlanak.  
Tiszaújváros önkormányzata a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítésére a TOP-3.2.1-16-2017-00049 azonosító számú „Energetikai 
fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben” című projekt keretében 275.102.687 Ft támogatásban részesült. A 
közbeszerzési eljárásokat már lebonyolították, aláírták a szerződéseket, és elkezdődött a munka. 
A Hunyadi iskola energetikai felújítása, korszerűsítése az oktatási és a tornatermi szárnyakat, valamint a fedett átjárót foglalja 
magába. Az épület homlokzatának a hőszigetelése 2617 m2, a lapos tető teljes csapadékvíz-elvezetése, utólagos hőszigetelése 
2255 m2 felületen valósul meg. Akadálymentes vizesblokkot, és egy 8 kW-os napelemes rendszert is kialakítanak. 
A Széchenyi iskolánál az épület energetikai felújítása, korszerűsítése szintén az oktatási és a tornatermi szárnyat foglalja magá-
ba. Az épület homlokzatának hőszigetelése 2575 m2, a lapos tető csapadékvíz-elvezetése, utólagos hőszigetelése 3272 m2 fe-
lületen fog megvalósulni. 

Ember
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik áprili-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.
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Arcpajzsokkal segít a Brassai 
A facebookon lettem figyelmes arra a cso-
portra, amelyik 3D nyomtatóval készít arc-
pajzsokat. Olyanokat, amiket a jelenlegi jár-
ványügyi helyzetben viselnek, elsősorban az 
egészségügyi dolgozók. Főleg külföldi híra-
dásokban láttam ezt a pleximaszkot. A mi-
nap újra ránéztem a facebookra, ami megint 
feldobta a „3D nyomtatóval a vírus ellen” 
nevű csoportot, majd minden nap „visszala-
poztam” hozzájuk. Figyeltem, hogy pörgött 
a neten a segíteni akaró közösség és egyre 
többen csatlakoztak hozzá. Az elsők között a 
Brassai középiskola is, hiszen van 3D nyom-
tatójuk. Kaptam a telefont, hívtam Török 
István mérnöktanárt, aki - mint kiderült - a 
gépészműhelyben bizony már jónéhányat le-
gyártott, miközben laptopjáról küldte diák-
jainak a digitális tananyagot.  

Üres a műhely, csak István, a gyakorlati okta-
tó szorgoskodik két gép körül. Indítja a lézervá-
gót és beprogramozza a 3D nyomtatót, közben 
a laptopjához ül és küldi diákjainak e-mailben 
az aznapi tananyagot. Aztán plexilapot cserél a 
lézervágóban, indítja a következő programot, 
odalép a másik géphez, ellenőrzi, hogy hogy 
halad a nyomtatás.  Az asztalon jónéhány arc-
pajzs sorakozik, a késztermékek. 
- Még csak néhány napja kezdtem el ezeket 

gyártani - kezdi István. - Sajnos a járvány miatt 
a diákok nem lehetnek itt, így egyedül csinálom.  
Az arcpajzs tulajdonképpen egy arc elé hajtha-
tó plexilap, ami a szokásos védőeszközökön túl, 
mint például a különféle maszkok, további vé-
delmet biztosít. Leginkább a szembe érkező ré-
szecskék ellen véd, de arra is jó, hogy a viselője 
véletlenül se érjen kézzel a szemüvegéhez vagy 
az arcához, ami gyakori módja az önfertőzésnek. 
Ez egy lézervágott maszk, ami csak ebből a ple-
xi anyagból készül. A másik, amit készítek, az 
a 3D nyomtatási technológiával van kombinál-
va, hiszen a plexipajzsok tartókeretét állítja elő 
a nyomtató - mutatja István a kész arcpajzsot. 
A 3D nyomtató egy olyan berendezés, ami pon-
tos számítógépes vezérléssel fecskendez ki kü-
lönleges műanyagot a kívánt munkadarab meg-
formálásához. A vezérlőszoftver akár rendkívül 
bonyolult formák megalkotását is lehetővé te-
szi. A technológiát a repülőgépiparban is hasz-
nosítják, ahol teherviselő elemeket is elő tud-
nak állítani, alapanyagként különleges fémöt-
vözeteket használva - olvasom az egyik cikk-
ben, amit a 3D nyomtató fészbukcsoportban ta-
láltam. Mindenféle információ van itt, a pajzs 
mintája, terve, hogy milyen anyagokat használ-
junk, és a hobbisták, hogy csináljanak pajzsot, 
ha kedvük szottyanna hozzá. 
Mostanra már egész kis csapat gyűlt össze a fa-
cebook csoportban, magánszemélyek, intézmé-

nyek, akik saját 3D nyomtatóikat felhasznál-
va folyamatosan gyártják az arcpajzsokat. Mo-
sonmagyaróváron, Egerben, Budapesten, Deb-
recenben, Nyíregyházán, Pécsen, Szolnokon és 
nálunk Tiszaújvárosban is. 
- Nem volt kérdés számomra, hogy segítsünk, így 
beléptem a csoportba. Itt mindenki saját költsé-
gén állítja elő a pajzsokat, ahol igény van, oda fel-
ajánlják, természetesen ingyen, ennek nincs ára. 
Egy sajóládi tanárnővel, Sinkuné Nagy Emesével 
vettem fel a kapcsolatot, ő szerezte be a plexi la-
pokat (polietilén-terepthalát-glikol - PETG - le-
mez)  és itt vannak a Brassaiban az iskolai beren-
dezések a műhelyben, amit a gyakorlati órákon is 
használunk. Nem ipari mennyiségben készülnek 
a pajzsok, közzétették a neten a terveket, az alap-
ján dolgozom - mutatja István a prototípust, amit  
lézervágott modellre is áttervezett.  - Ez egy kicsit 
kisebb, mint a neten megadott modell, így gazda-
ságosabb is, és csak saját anyagából állítom elő. 
Könnyebb, kényelmesebb, egyelőre csak eny-
nyi anyag áll rendelkezésre, ebből próbálok mi-
nél többet kihozni. Egyelőre 50 darabnál tartunk - 
mondja a lelkes mérnöktanár.
Időközben Jakab Dénes, az intézmény igazga-
tója is megérkezik a műhelybe, aki büszke ok-
tatójukra, és arra, hogy iskolájuk csatlakozott 
ehhez a kezdeményezéshez.
 - Szeretnének a saját eszközeinkkel hozzájárul-

ni a járvány kezeléséhez, hiszen vannak ehhez 
különféle eszközeink. Itt van ez a 3 D nyomta-
tó, amit vásároltunk, és itt mellette egy másik, 
amit saját mérnökkollégáink raktak össze, a gé-
pészek, az elektrotechnikusok és a diákok. Ist-
ván terveihez rendelkezésre bocsátottuk az esz-
közöket, hogy így is tudjunk segíteni ebben a 
helyzetben. Remélem a diákok is büszkék, hogy 
erre is alkalmas az ő szakmájuk. Mivel mi is lo-
kálpatrióták vagyunk, először a városban ajánl-
juk fel az elkészült arcpajzsokat, utána a környé-
ken. - mondja Jakab Dénes, miközben a nyom-
tató a beprogramozott alapterv alapján önállóan 
kinyomtatott egy újabb arcpajzsot. 
Az első ajándékpajzsokkal múlt szerdán a tisza-
újvárosi rendelőintézet gyermekrészlegét lepték 
meg, majd nagypénteken a Tiszaújvárosi Men-
tőállomás dolgozóit. Az egészégügyben dolgo-
zók az elsők között vehették át a Brassai tanmű-
helyében készült védőfelszerelést, további igény 
érkezett a szociális szférában dolgozóktól és a vé-
dőnőktől, illetve a MOL Petrolkémia Zrt-től.  Idő-
közben felgyorsultak az események, az arcpajzs 
készítésének híre ment, a projektet a MOL 100 
ezer forinttal támogatja. A tervek szerint a miskol-
ci megyei kórház dolgozóinak 300 darabot juttat-
nak el, és további 150 készül még, egyelőre ennyi 
arcpajzsra elegendő alapanyaga van a Brassainak. 

berta     

Takarítás, ipari fertőtlenítés a lépcsőházakban
Rekordmennyiségű fertőtlenítőszer fogy az 
üzletekben hetek óta. Az első napokban min-
dent felvásároltak, bőr- és felületfertőtlení-
tőt, hypót, mindent, amivel távol lehet tarta-
ni a vírusokat. Igyekszünk alaposabban ta-
karítani, többször, hatásosabb szerekkel ke-
zelni azokat a felületeket, amikkel többen is 
érintkezhetünk.  

A társasházakban 15-30 család is lakik egy lép-
csőházban, napjában többször is megérintik a 
korlátot, a liftgombokat, a kapucsengőt, a bejá-
rati ajtók kilincseit, így különösen nagy figyel-
met kell fordítani ezek tisztítására és fertőtle-
nítésére ebben a járványos időszakban. Vannak 
olyan lakóközösségek, akik kifejezetten fertőt-
lenítéssel foglalkozó cégeket bíznak meg a lép-
csőházuk takarításával. Tiszaújvárosban is van-
nak, voltak és vélhetően lesznek is még ilyen 
igények. Kormányos János egészségügyi fer-
tőtlenítő és gázmester a napokban járt városunk 
több társasházában is. 
- Korábban kártevőirtással foglalkoztunk és 
élelmiszeripari egységek fertőtlenítését végez-
tük, de tekintettel a járványügyi helyzetre a 

lépcsőházak közös területeinek fertőtlenítésé-
re használjuk fel most a tudásunkat. Ezekben a 
hetekben közös képviselők, társasházak, lakás-
szövetkezetek keresnek meg, Tiszaújvárosból 
is, ahol már végeztünk is néhány lépcsőházfer-
tőtlenítést.  Az az igazság, hogy most nagyon 
nyomott árakon dolgozunk, nem a haszonszer-
zés a cél, hanem az, hogy a humánegészség-
ügyet előrevigyük és a jelenlegi járványügyi 
helyzeten mihamarabb túl legyünk.  -mondja 
Kormányos János. - Cégünk OTH engedélyes 
szerekkel dolgozik, ez az, amit az élelmiszer-
iparban használunk, a hatása tartósabb, mint 
a háztartásban lévő szereknek, nem klórtartal-
mú, nem alkoholos, nem marja meg a felüle-
teket, nincs kellemetlen szaga. Célszerű kéthe-
tente megismételni a kezelést, mert addig ki le-
het bírni, hogy ne mossák le ezeket a felületek. 
A padlózat mellett az ajtókat, ablakokat, liftaj-
tókat, kezelőgombokat, kapucsengőket, pos-
taládákat is tudjuk ezzel kezelni. Ez egy fo-
lyékony szer, amit kipermetezünk miután ki-
plakátoltuk, hogy mikor és milyen szerrel ke-
zeljük a lépcsőházakat. Ez egyébként egy be-
vált vírusírtó, baktérium- és gombaölő fertőt-
lenítőszer, amivel gyakorlatilag lakásokat is le-

het kezelni, de arra inkább egy másik módszert 
használunk, az ózongenerátort, amivel zárt tér-
ben érdemes dolgozni, hiszen nincs utána ma-
radványszer annyi, hogy a kezelés után fél órá-
ig nem lehet bemenni a lakásba.
Váratlanul érte a veszélyhelyzet a társasháza-
kat is, de felkészülten, fertőtlenítőszerekkel és 
védőfelszereléssel felvértezve teszik tovább a 
dolgukat. Csoma Bertalannál, a II. számú La-
kásszövetkezet vezetőjénél érdeklődünk arról, 
hogy miként változott a lakóközösségek közös 
helyiségeinek tisztántartása. 
- 46 épületet kezelünk és 1756 lakást, 13 fő fi-
zikai személy gondoskodik az épületek tisztán-
tartásról. Megbeszéltük velük és a közvetlen 
munkatársakkal, hogy milyen formában tudjuk 
fenntartani a munkaviszonyukat, és hogy tudjuk 
fenntartani a lépcsőházak fertőtlenítését, taka-
rítását. Egy takarítónkkal közös megegyezéssel 
szerződést bontottunk, mivel ő 70 éves, és most 
fontosabb az egészsége, a többi 13 takarítónőnk-
nek védőmaszkot biztosítottunk, nagy mennyi-
ségű fertőtlenítőszert vásároltunk be, és a tulaj-

donosokat is kértük, hogy a takarítók mellett eb-
ben a rendkívüli helyzetben ők is fokozottan já-
ruljanak hozzá a lépcsőházak és a közös helyisé-
gek tisztántartásához. Másképp takarítunk most, 
kiemelten figyelve a bejárati részekre, a lépcső-
korlátokra, a felmosás és a seprés során a kri-
tikus részekre jobban odafigyelünk, több szert 
használunk. Egy-két épületnél, főleg, ahol idő-
sebb a lakóközösség, megkérdeztünk, hogy sze-
retnék-e a lépcsőházak fertőtlenítésére speciali-
zálódott cégek munkáját, de egyelőre elegendő-
nek tartották, ami most van, de tudomásom sze-
rint vannak Tiszaújvárosban olyan lakóközössé-
gek, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Itt szeret-
ném megköszönni a tulajdonosok hozzáállását a 
jelenlegi helyzetben, amivel segítik a munkán-
kat és köszönet a takarítóinknak is, akik család-
anyák, asszonyok, feleségek, és végzik tovább a 
dolgukat, mert bizony az utóbbi időben elnézve 
a munkaerőpiacot, nagyon nehéz takarítókat ta-
lálni. Nekünk fontos az ő munkájuk és remélem 
a jövőben is számíthatunk rájuk.  

berta

„Ez az, amit az élelmiszeriparban 
használunk, a hatása tartósabb, mint 
a háztartásban lévő szereknek, nem 
klórtartalmú, nem alkoholos, nem 
marja meg a felületeket, nincs kelle-
metlen szaga.”

Kormányos János

„Az arcpajzs tulajdonképpen egy arc 
elé hajtható plexilap, ami a szokásos 
védőeszközökön túl, mint például a 
különféle maszkok, további védelmet 
biztosít.”

Török István

A Bolyai köz egyik lépcsőházát fertőtlenítik a szakemberek. 

Nagypénteken ajándékozták meg a tiszaújvárosi mentősöket. 
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Szeretnék ott folytatni, ahol abbahagyták Tű a virsliben

Jó, hogy itt vagy - hirdette nemrég a Sport-
centrum óriásplakátja a Teleki Blanka - Sze-
derkényi út sarkán. Most otthon sportolj! 
- cserélték le a szlogent, de készen állnak a 
folytatásra. Reméljük, mihamarabb újra 
birtokba vehetjük a Sportcentrumot. 

Egy hónapja zárta be kapuit a Tiszaújvárosi 
Sportcentrum. Az élet azonban nem állt meg a 
létesítmény területén, zajlanak a szokásos kar-
bantartási-üzemeltetési feladatok, az energe-
tikai beruházás munkálatai is megkezdődtek 
már. Az emberek azonban hiányoznak: cégek 
szervezik át, mondják le ide szervezett prog-
ramjaikat, családi napjaikat és az edzőtáborok 
jövője is kérdéses. 
- Felvettük a kapcsolatot a rendezvényszerve-
zőkkel, bérlőkkel, edzőtáborokat szervezőkkel - 
mondta Gál Csaba, a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. ügyvezetője -, és azon dolgozunk, 

hogy átcsoportosítsuk ezeket a rendezvényeket, tá-
borokat. Júniusban lett volna például a MOL csa-
ládi napja, de a MOL úgy látja velünk együtt, hogy 
nem valószínű, hogy ezt júniusban meg tudjuk ren-
dezni, így keressük az augusztus végi, szeptembe-
ri időpontokat, ami megfelelhet. Szintén a MOL 
rendezvénye a törzsgárda ünnepség, valamint a 
TIGÁZ Rt.-vel is tárgyalásban vagyunk egy csa-
ládi rendezvénnyel kapcsolatban. Sajnos van olyan 
vállalat is, amely lemondta a rendezvényét, legna-
gyobb fájdalmunk az AEGON biztosító lemondá-
sa, hiszen ők már több mint 15 éve itt rendezik meg 
országos sportnapjaikat, sajnos ez nekünk jelentős 
bevételkiesést jelent. Nem lesz Sportfesztivál sem, 
legalábbis az eredeti - június 6-7. - időpontban biz-
tosan nem. Bízunk benne, hogy szeptemberben 
meg tudjuk majd rendezni. 
- Mi a helyzet az edzőtáborokkal? 
- Folyamatosan tárgyalunk az érintettekkel. A 
Magyar Labdarúgó Szövetséggel június végére 
van egy szerződéssel lekötött, több száz fős edző-

táborunk, nyárra egy lengyel edzőtábor van leköt-
ve. Várjuk, hogy hogyan alakul majd a helyzet, 
és ennek megfelelően fogjuk alakítani ezeknek 
az időpontjait is. Folyamatosan kapcsolatban va-
gyunk a szervezőkkel, van olyan edzőtábor, amit 
sajnos már le kellett mondani, így márciusban lett 
volna úszó edzőtáborunk, ami elmaradt. Bérlő-
inkkel módosítottuk a bérleti szerződéseket, hi-
szen a helyzet miatt ők nem tudnak szolgáltatni, 
akkor a velük kötött bérleti szerződéseket is mó-
dosítani kellett természetesen, hogy senkit ne ér-
jen hátrány, főleg a helyi vállalkozásokat ne. 
- Zárva van a létesítmény, de gondolom, nem 
állt meg minden. 
- Az üzemeltetés területén is vannak feladata-
ink, az uszodák bezárása után egy teljes, min-
denre kiterjedő fertőtlenítést hajtottunk végre. 
A kinti pályákon, elsősorban a labdarúgó pá-
lyákon, elvégeztük a szokásos tavaszi munká-
kat, a fűszellőztetést, műtrágyázást, van olyan 
pálya, ahol már kétszer is nyírtuk a füvet. 2019-
ben már elkezdtük egy új locsolókút kialakítá-
sát, amely az engedélyeztetési eljárás miatt át-

húzódott erre az évre, ennek a kútnak a beüze-
melése már folyik, és néhány héten belül már 
tudjuk használni. 
- Nincs két hónapja, hogy az energetikai beru-
házás részleteiről beszélgettünk. Halad a mun-
ka, van-e csúszás? 
- Egyelőre nincs, februárban lezajlottak a köz-
beszerzések, kiválasztottuk a kivitelezőt, akivel 
a szerződést meg is kötöttük, már a munkálato-
kat is elkezdték. A súlyemelőcsarnok tetejére sze-
relik most fel a napelemeket tartó konzolokat, az 
uszodagépház tetejére pedig a napkollektorok tar-
tókonzoljait. Az új kazánokat is leszállították, és 
a hozzá tartozó szerelvényeket is, remélhetőleg a 
kialakult helyzet nem befolyásolja a beruházást, 
hiszen a mi szempontunkból ez nagyon fontos, 
ugyanis jelentős összegeket tudunk majd megta-
karítani. Elkészítettük egyébként a 2020. év üz-
leti tervét, ennek fontos része, hogy béremelést 
hajtottunk végre, most pedig folyamatban van a 
2019-es beszámoló elkészítése. Dolgozóink két-
harmada egyébként folyamatosan dolgozik. 

Fodor Petra

Különös kegyetlenséget vettek észre a tiszaújvárosi kutyatu-
lajdonosok néhány héttel ezelőtt. Négylábú kedvenceik sé-
táltatása közben arra lettek figyelmesek, hogy a Bartók Béla 
úton olyan virsli darabok vannak szétszórva a fűben, me-
lyekben tűt rejtettek el. 

A tettes egyelőre ismeretlen, így nem tudni, hogy a kutyák iránt 
érzett nagyfokú gyűlöletét fejezte így ki, vagy a kutyatulajdono-
sok húzták ki nála a gyufát. Mindenesetre az biztos, hogy bűn-
cselekményt követett el, és amennyiben kiderül, ki tette, súlyos 
pénzbírságra számíthat.  
- Az egyik ismerősöm vette észre ezeket a gyilkos falatokat - 
mesélte Árkosi Adrienn tiszaújvárosi kutyatulajdonos. - Mélysé-
gesen felháborít ez a gonoszság, és nem csak engem. Az isme-
rősöm lefotózta és kitettük az egyik közösségi oldalra, hogy fel-
hívjuk a kutyások figyelmét. Ezután rengeteg megkeresését kap-
tam, mindenki megdöbbenve nézte a képeket. Azért sem értem 
ezt a fajta kegyetlenséget, mert egy ilyen tettel nem fog csökkeni 
a városban élő kutyák száma, hiszen, ha valaki kutyát tart, azért 
tartja, mert szereti, és ha elpusztul az állat, nagy valószínűséggel 
újat fog beszerezni. Valahogy kompromisszumot kellene talál-
nunk ezzel kapcsolatban, és arra kérem a kutyás társaimat, hogy 
mivel lakóközösségben élünk, alkalmazkodnunk kell egymás-
hoz. Tartsuk úgy kedvencünket, hogy az másokat ne zavarjon!      
A Miskolci Állatsegítő Alapítványhoz (MÁSA) is rengeteg 
olyan állat kerül, amik vagy emberi felelőtlenség, vagy kegyet-
lenség áldozatai. 
- Sajnos vannak olyan embertársaink, akikben annyi gyűlölet 
vagy sértettség halmozódott fel valamilyen okból, hogy ilyen 
és ehhez hasonló kegyetlenségekre képesek - nyilatkozta la-
punknak Horváth Rita, a MÁSA vezetője.- Erre igazából nincs 
magyarázat. A kutyatulajdonosoknak nagyon oda kell figyelni, 
és megtanítani a kutyájukat arra, hogy nem ehet meg semmit a 
földről séta közben. Sajnos napi szinten találkozunk ilyen szív-
telen cselekedetekkel.
- A kegyetlen emberek mellett kegyetlen betegség is nehezíti min-
denki életét, így a menhelyekét is.
- Ez így igaz, sajnos. Bár azt kell mondanom, még mindig sze-
rencsés helyzetben vagyunk, mivel a járvány terjedésének el-
lenére sem fogytak el a segítőink. A menhely ugyan zárva van, 
de a kapu elé le lehet tenni az adományokat, mivel állateledel-
re, tisztítószerekre, papírtörlőkre természetesen mindig szükség 
van. Az állatok örökbefogadását pedig úgy oldottuk meg, hogy 
az internetes oldalunkra feltöltöttük az összes állatunkat, amiket 
el lehet vinni, onnan lehet válogatni, majd telefonon egyeztetni. 
- Azt lehetett hallani, hogy voltak, akik meg akartak szabadulni 
házi kedvencüktől, mondván, lehet vírushordozó.
- Szerencsére ilyen megkeresés nem érkezett hozzánk, de azt tu-
dom tanácsolni, a kutyás gazdiknak, hogy most a koronavírusos 
időben kerüljék a csapatos kutyasétáltatást, ne simogassák egy-
más kutyáját és a sétából hazaérve törölgessék le a kutya bundá-
ját fertőtlenítővel. Természetesen a kutya szőrén is megülhet a 
vírus, csakúgy, mint a kilincsen vagy a ruházatunkon. Ezt azon-
ban odafigyeléssel, megfelelő tisztítással orvosolni tudjuk, úgy, 
ahogy letöröljük a kilincset vagy tisztán tartjuk a környezetün-
ket, a kutyával is ugyanez a teendő.

ema

A különböző sportágak igyekeznek al-
kalmazkodni a koronavírus-járvány 
miatti bezártsághoz. A Tiszaújvárosi 
SC természetjáró szakosztálya már az 
augusztusi kirándulásokat várja és ké-
szíti elő, addig pedig maradnak az el-
múlt évek szép emlékei. Az asztaliteni-
szezők számára sem rendeznek verse-
nyeket és a bajnokság folytatása is erő-
sen kérdéses. Annak jártunk utána, 
hogy mivel töltik az időt a sportolók.

Az asztaliteniszezők hazai versenye-
it Magyar Asztalitenisz Szövetség 2020. 
április 30-áig felfüggesztette. Az esetle-
ges különböző felnőtt és utánpótlás via-
dalok törléséről lapzártánkig még nem 
kaptak információt a klubok. A csapatok 
számára nem könnyű kezelni ezt a hely-
zetet. A TSC asztalitenisz szakosztályá-
nak utánpótlás vezetőjét, Koncsik Viktort 
kérdeztük a jelenlegi körülményekről.
- Hogyan tud a klub alkalmazkodni a ki-
alakult helyzethez?
- Ez most nem könnyű szituáció szá-
munkra, hiszen az asztalitenisz terem-
sport. A Sportcentrum bezárást követően 
nem tudunk olyan munkát végezni, amit 
szoktunk. Most otthon kell elvégezni azt, 
amit a körülmények megengednek.
- Milyen munkát ír elő ilyenkor az edző, 
hiszen az asztalitenisz speciális eszközö-
ket és felkészülést igénylő sportág?
- Mivel az asztaliteniszben különleges az 
asztal, ezért a lakásban lévő asztalok en-
nek a célnak nem felelnek meg. Egy si-
ma íróasztalon teljesen más a labda pat-
tanása, így az az ötlet, hogy azon gyako-
roljanak a sportolók nem jelent igazán jó 
megoldást. Jelenleg a gimnasztikai edzé-
sek azok, amelyek otthon is megvalósít-
hatók. Vannak olyan versenyzőink, akik-
nél a garázsban felállítanak egy pingpon-
gasztalt, de az sem az igazi. A szervákat 
és egy kis alapjátékot lehet gyakorolni, de 
mást nem.
- Hogyan kalkulálnak a versenyek folyta-
tását illetően?
- Már négy hét kimaradt az edzésekből. 
A bajnokság folytatása előtt megint kelle-
ne egy kis felkészülés, ami nem egyszerű. 
Viszont itt nem ugyanaz a helyzet, mint 
a labdarúgásban, hogy ha egy héten két 
mérkőzést játszanak az már nagyon sok. 
A mi sportágunkban, ha egy hétvégén le-
megy 4 forduló, napi két meccs, az simán 

belefér, mert annyira azért nem olyan ha-
talmas a fizikai megterhelés, hogy ezt ne 
lehessen bírni. Meglátásom szerint a baj-
nokságot halasztják, de befejezik, úgy, 
hogy egy-egy helyszínt jelölnek majd ki, 
ahol a fordulókat megrendezik. Az is ne-
hezíti a helyzetet, hogy a mérkőzéseket a 
sportág speciális jellege miatt nem lehet 
nyílt területen játszani, zárt helyre pedig 
sok embert nem lehet egyszerre beenged-
ni. Ki kell várnunk, amíg lecseng a jár-
vány, és újból zöld utat ad a szövetség a 
versenyek folytatásának. 
A TSC természetjáró szakosztályánál sem 
a túrákról szól a mostani időszak. Sorra 
maradnak el a kirándulások, nem lehet 
csoportoson kimozdulni a klubtagoknak a 
szabadba, pedig nagyon vágynak már rá. 
Tóth Éva szakosztályvezető osztotta meg 
velünk gondolatait.
- Mit tudnak kezdeni ezzel a helyzettel?
- Most az egészség megóvása a legfon-
tosabb cél, és tiszteletben kell tartanunk 
azt, hogy a legfontosabb, hogy marad-
junk otthon. Az összes meghirdetett prog-
ramunkat felfüggesztettük, elmaradnak a 
túráink, kirándulásaink. Már hosszú évek 
óta hagyomány, hogy húsvét másnap-
ján együtt töltjük a szabadidőt a szakosz-
tály tagjaival a természetben, sajnos idén 
ez sem valósulhatott meg. Ebben a nehéz 
helyzetben egy facebookos zárt csoport-
ban erősítjük egymást oly módon, hogy 
üzeneteket küldünk arról, hogy jól va-
gyunk, minden rendben van. Most tartjuk 
mindenkiben a lelket, hiszen egyszer vé-
ge lesz ennek a járványnak, és akkor majd 
újra megyünk és hódítjuk a természetet. 
- Hogyan lelkesítik  tagjaikat, miket szok-
tak  üzenni egymásnak?
- Elindítottunk egy olyan „rovatot”, hogy 
ki mire emlékszik, mi volt az első leg-
nevezetesebb, legemlékezetesebb túrá-
ja. Sokan ezekkel az élményekkel kap-
csolatban fotókat is felraknak. Egyfaj-
ta ötletbörze zajlik azzal kapcsolatban 
is, hogy hová szeretnénk majd menni tú-
rázni, melyek azok a helyek, amelyek ki-
maradtak és ahová szívesen elmennénk. 
Volt egy vicces hozzászólás is a csoport-
ban. Az egyik tagunk azt írta: „Kirándu-
lást szerveztünk, felmentünk a padlás-

ra.” A humor eszközeivel sokat segíthe-
tünk a kialakult helyzet nehézségein. A 
szakosztály jelentős létszáma 60 év felet-
ti, számukra most még fontosabb, hogy 
ne mozduljanak ki a lakókörnyezetükből. 
Az egészségüket nem szabad kockáztat-
niuk. Tudom, hogy ez most nehéz, mert 
jön a jó idő, sokan mennének a természet-
be, főleg azok, akik panellakásban élnek 
és nem kertes házban. 
- Azért a fiatalok száma is magas a szak-
osztályukban, ők mennyire tudnak segí-
teni az idősebbeknek a bevásárlásban, 
gyógyszerek kiváltásában?
- A már említett közös csoportban meg-
kérdezzük, hogy szükséges-e a segítség. 
Mivel elég sok a tagunk, területileg is kö-
zel laknak egymáshoz így oldják meg a 
segítséget. Például az erőmű lakótelepen 
élők is összefogtak, és egy valaki megy 
közülük vásárolni. Telefonon tartjuk a 
kapcsolatot, hogy a patikából is kiváltsuk 
a „felhőbe” felírt receptet. Igyekszünk 
ilyenkor is nagyon odafigyelni egymásra 
a lehetőségeinkhez mérten. 
- Készülnek-e a jövőre, arra, amikor újra 
túrázhatnak?
- A nyárra tervezett Balaton és Velencei 
tó körüli tekerést, - melyen sokan szeret-
nének részt venni - áttették szeptember-
re, és reméljük, hogy akkor meg is tudják 
majd rendezni. A saját programjaink is 
megvannak, és amint mehetünk a szabad-
ba, a következő túrát már megtartjuk. Ha 
meglesz a lehetőségünk arra, hogy foly-
tatódjanak a rendezvényeink, akkor azon-
nal közzé is tesszük, hogy mindezekről a 
szakosztály tagjai értesülhessenek. 

Brézai Zoltán

Itt szórták szét a virslidarabokat. 

Egy tavalyi kép, egy tavalyi szép emlék. 
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„Ez most nem könnyű szituá-
ció számunkra, hiszen az asz-
talitenisz teremsport.”

Koncsik Viktor

„Elindítottunk egy olyan „ro-
vatot”, hogy ki, mire emlék-
szik, mi volt az első legneveze-
tesebb, legemlékezetesebb túrá-
ja.”

Tóth Éva

Most otthon sportolj!



Ember: küzdj, és bízva bízzál!

Hogy vagytok, hétköznapi hősök?

Két hete tart a kijárási korlátozás, és itt a jó 
idő. (Húsvétkor legalábbis az volt.) Nem lehet 
könnyű egész nap bezárva lenni, akkor sem, 
ha kertes házban lakik az ember. Ezért gon-
doltam, hogy megkérdezem, hogyan telnek a 
napok Tiszaszederkényben. Bányai Lajosné-
val - Ida nénivel - telefonon beszéltem.

- Ida néni tapasztalt már olyat régebben, hogy 
az emberek megrohamozták a boltokat, és fel-
vásároltak mindent?
- Az 1990-es taxissztrájk idején volt ilyen. Ak-
kor egy élelmiszerboltban dolgoztam a város-
ban, - egyébként világ életemben ott dolgoz-
tam pénztárosként - sosem felejtem el, ez ’90 
őszén volt, mentem délutánra, és láttam, hogy a 
kolléganőim ott bújják a kis rádiót a raktárban. 
Mi itthon sem voltunk délelőtt, nem tudtuk mi 
történik, és akkor mondták, hogy baj van, ta-
xisblokád van, és az emberek elindultak min-
dent felvásárolni. Hiába sütötte a városi pék-
ség a kenyeret - akkor még megvolt itt a ke-
nyérgyár - nem győzték utána sütni, úgyhogy 
én is a negyed kiló kenyeremet odaadtam va-
lakinek, és úgy jöttem haza üres kézzel. Azóta 
úgy vagyok vele, hogy alapvető élelmiszer, ami 
néhány hétig eltartható, mindig legyen itthon, 
ne menjünk ki az utcára, ha baj van.
- Akkor, 1990-ben, volt olyan dolog, ami hiány-
zott a boltból, volt olyan árucikk, amit napokig 
nem lehetett kapni?
- Nem, mert pótolták. Más kenyérgyáraktól 
kértek, meg nem tartott sokáig a sztrájk, csak 
négynapos volt. Akkor is az idős korosztály jött 
le, úgy szóltak a kolléganőim, hogy ez a néni itt 
lakik a házban, és mondták, hogy már ötödször 
vagy hatodszor jön, és csak kenyeret visz. Hát 
bespájzolt a fagyasztójába. Volt ilyen, és ak-
kor muszáj volt odafigyelni. De nem volt gond, 

mert a városvezetés akkor is odafigyelt rá, hogy 
milyen az ellátás, és a főnökség is próbálta kor-
rigálni a rendeléseket. Mindig volt nyitva bolt, 
még ünnepnapokon is, amikor amúgy zár-
va volt minden. Volt egy kijelölt bolt, a Tisza 
ABC, az volt a legnagyobb, és az délig nyitva 
volt akkor is, tehát nem volt olyan, hogy nem 
lehetett élelmiszert kapni.
- Ki segít most a bevásárlásban?
- Két lányom van, a gyerekek ránk néznek, hív-
nak telefonon, hogy mit kell vásárolni. Vagy 
megoldottuk mi, hogy 9 és 12 között kimen-
tünk vásárolni maszkban, meg kesztyűben, 
amit kellett, azt gyorsan megvettük, és jöttünk 
haza. Négy nagy unokám van, ők is segítenek, 
bevásárolnak, kiváltották a gyógyszert, min-
denben segítenek, mindig megkérdezik, hogy 
miben segíthetnek.
- Tehát akkor nem nagyon járnak ki, még sé-
tálni sem az utcában? Hogy tetszik bírni a be-
zártságot?
- Nem, nem járunk ki. Most már a kerttel va-
gyunk elfoglalva, ugyan nem nagy kertünk 
van, de azért egy kertes házban mindig akad 
munka. Még ha csak párféle apró kis magot ül-
tetek, akkor is van mit csinálni. A kertben sok a 
virág, munka van velük is, és már nem bírja azt 
az ember, hogy reggeltől estig dolgozik, hanem 
két óra hosszát dolgozunk, utána egy kicsit pi-
henünk, aztán ebédelünk. Elkészítem a férjem-
nek, ami a kedvére való, megbeszéljük előtte 
a napi forgatókönyvet, esetleg egy-két nappal 
előre, és akkor azt megpróbálom megtartani.
- Akkor a napirend nem nagyon változott, majd-
nem ugyanúgy megy az élet, mint eddig?
- Igen, mondjuk többet gyöngyözök és hímzek. 
Benne vagyok a Szederke Díszítőművészeti 
Szakkörben, vannak előre kinyomtatott mintá-
ink, és azokon dolgozok. Mivel az ember társas 
lény, azért hiányzik a társaság. Most az unokák 

sem tudnak jönni, és nagyon hiányzik a család, 
a társaság, az emberi kapcsolatok.
- Mi lesz az első dolga, amit csinálni fog, ami-
kor vége lesz a kijárási korlátozásnak?
- A gyerekekkel szoktunk kirándulásokat szer-
vezni, elmegyünk biciklitúrára. Ők is ker-
tes házban laknak, és találkozunk egymásnál, 
a családi rendezvényeket mindig megtartjuk, 
vagy kerti tanácsokat adunk egymásnak. Szok-
tunk bográcsozni, meg szalonnát sütni, ezeket a 
dolgokat fogjuk folytatni.
- Most hogyan tartják a kapcsolatot az unokákkal? 
- Telefonon is, és messengeren is. Használom 
az okos telefont, és a laptopomat is, de sajnos 
azért nekem még nem mennek úgy a dolgok. 
De amennyire lehet, az alap dolgokat próbálom 
megcsinálni. Tudok fényképet küldeni, vagy ha 
sütök valamit, el tudom küldeni nekik a recep-
tet, ilyeneket tudunk egymással váltani. A bará-
tokkal is így tartom a kapcsolatot, születésnap, 
névnap, felköszöntjük egymást, ünnepnapokon 
jókívánságokat küldünk egymásnak.

- Mire tetszik számítani, meddig kell még bent 
ülni?
- Az előbb belekukkantottam a jóslatokba, én 
bízom benne, hogy a tavasz végére, nyár ele-
jére befejeződik a járvány. Nagyon örülnék, ha 
minél előbb felszabadulna minden, mert jön a 
nyári táborunk a szakkörrel. Ez egy összművé-
szeti tábor, és ezen én is nagyon szívesen részt 
veszek évről-évre. Várunk és bizakodunk. Úgy 
látom, a korosztályom egy része nem veszi ko-
molyan azt, hogy milyen súlyos helyzet van 
most, nem kezelik elég fegyelmezetten a kor-
látozást. Komolyan kell venni, össze kell fog-
nunk, hogy minél előbb vége legyen. Ma reggel 
a kezembe került a gyerekkori emlékkönyvem, 
amibe a régi osztályfőnököm írt egy négysoros 
kis emléket, egy Madách idézetet: Ha az élet 
rögös útján erőd csüggedni talál, jusson eszed-
be Madách szava: „Ember: küzdj, és bízva bíz-
zál”. Azt hiszem ez nagyon jó ómen a mai kö-
rülmények között.

Surányi P. Balázs

Orvosok, gyógyszerészek, szociális gon-
dozók, bolti eladók. Csak néhány szakma 
azok közül, melyekben nem tudnak otthon-
ról dolgozni. Nekik nem egy laptop a mun-
kaeszközük, hanem emberekkel foglalkoz-
nak. Kiszolgálnak, ellátnak, gyógyítanak, és 
ott vannak, ahol leginkább ki vannak téve a 
fertőzésnek, hiszen mindennapi munkájuk 
során sok emberrel találkoznak. Ezzel jár a 
munkájuk, ez kell, ahhoz, hogy megélhesse-
nek és ahhoz, hogy mi biztonságban érezzük 
magunkat. 

- Egyrészt nagyon nehéz ezzel a helyzettel 
szembenézni - mondta Tóth Csaba, az Újvá-
rosi ABC tulajdonosa. - Persze vannak szabá-
lyok, amiket be kell tartanunk. Szájmaszk és 
gumikesztyű használata kötelező a dolgozóink-
nak, és egyszerre csak 4-5 vásárló tartózkod-
hat a boltban, 9 órától 12 óráig pedig csak a 65 
év felettiek. Másrészt viszont nem panaszkod-
hatunk, hiszen van munkánk, nem szűnt meg 
a megélhetésünk forrása. Sokan nem mondhat-
ják ezt el. Sok vállalkozás tönkrement, sokan 
elvesztették a munkahelyüket. Nekünk mind-
ez megvan, és ha ehhez az kell, hogy ebben a 
járványveszélyben is jövünk is csináljuk, akkor 
jövünk és csináljuk. Mindemellett a vásárlók-
nak is jó, hiszen akik idejárnak, azoknak egy 

biztos pont vagyunk, bíznak bennünk és ne-
künk az a feladatunk, hogy erre a bizalomra rá-
szolgáljunk és megtartsuk. 
Néhány méterre a családi kisbolt mellett már 
sorakoznak a Remény Patika előtt a 65 év alat-
tiak. Nem sokára dél, és ez azt jelenti, hogy a fi-
atalabb korosztály léphet be a gyógyszertárba. 
A Remény az a gyógyszertár, amelyik elsőként 
sietett az önkormányzat segítségére a kialakult 
vírushelyzetben. A patika tulajdonosa, Dr. Sza-
bó Attiláné ugyanis 5 millió forintot ajánlott fel 
segítségképpen a városnak a veszélyhelyzet ke-
zelésére.
- Az tapasztaljuk, hogy a patikába érkező be-
tegek türelmesek egymással, ami nagyon meg-
könnyíti a munkánkat ebben a nehéz helyzet-
ben - nyilatkozta lapunknak Dr. Horváth Zsolt, 
a Remény Patika szakgyógyszerésze. - Ezért 
nagyon hálásak vagyunk, és erőt is ad a min-
dennapi feladatokhoz. A járványügyi helyzet-
hez természetesen alkalmazkodni kell és a le-
hető legnagyobb egyensúlyt kell megteremte-
nünk, hogy a vásárlók kiszolgálása ne csorbul-
jon. Igyekszünk helytállni, hiszen ezt a szak-
mát választottuk és az a feladatunk, hogy ennek 
teljes mértékben eleget tegyünk. A belső átszer-
vezéseket pedig úgy kell intéznünk, hogy a vá-
sárlók minél kevesebbet érzékeljenek ebből.
A tiszaújvárosi rendelőintézet dolgozóira is kí-
váncsiak voltunk. Hogy érzik magukat? Milyen 

érzés minden reggel egy üres rendelőintézetbe 
jönni dolgozni? 
- Nagyon hiányzik a munka - mondta Kán-
tor Zsoltné, aki „békeidőben” műtéti szakasz-
szisztensként dolgozik. Most, mint minden asz-
szisztensnek, az ő feladata is a betegek fogadá-
sa, koordinálása. - Persze jobb lenne, ha a meg-
szokott munkarendben, a szokott módon tud-
nánk ellátni a betegeket, de ez most sajnos nem 
lehetséges. Egy furcsa kettősség van bennem. 
Amikor otthon kell lennem, nincs bennem nyu-
galom, inkább némi feszültség, hogy mikor kell 
bejönni, mikor szólnak először, hogy sürgős 
eset érkezett. Tehát igazán nem vagyok nyu-
godt, sem akkor, amikor otthon vagyok, sem 
amikor dolgozom. Természetesen mindenkiben 
van valamennyi félelem a kialakult helyzet mi-
att. Nem csak a munkám miatt, hanem otthon is 
igyekszem betartani az előírásokat. A kocsiban 
ott a kézfertőtlenítő, amit folyamatosan haszná-
lok, ha haza megyek első dolgom, hogy meleg, 
szappanos vízzel kezet mosok. Ezek apró dol-
goknak látszanak, de sokat segíthetnek abban, 
hogy elkerüljön a fertőzés.
Mézes Erzsébet szintén az egyik leginkább ve-
szélyeztetettebb munkahelyen dolgozik. Ő fő-
nővér-helyettes a rendelőben. Amióta járvá-
nyügyi helyzet van, azóta is dolgozik, a kollé-
gákat kell irányítania és beosztania őket a ren-
delőben még működő területekre.

- Leginkább az okoz nehézséget, hogy a kol-
légák nem a megszokott munkájukat végzik - 
mondta Mézes Erzsébet, - Az egyik feladatuk 
az, hogy meg kell állapítaniuk, hogy a rendelő-
be beérkezett páciens sürgős ellátásra szorul-e. 
A másik pedig a telefonon nyújtandó segítség. 
Aki betelefonál, annak megpróbálunk a gond-
jára megoldást találni, ha szükség van rá, akkor 
felvesszük a kapcsolatot a szakrendelést vezető 
orvossal. Igyekszünk mindenkinek segítséget 
nyújtani. Megmondom őszintén, félelem nem 
igazán van bennem, nincs rá időm. A korona-
vírusról szóló híreket is csak este, munka után 
szoktam megnézni.
A mentőállomás is felkészült a fertőzés okoz-
ta nehézségekre. 
- Egyelőre a Tiszaújvárosi Mentőállomás ellá-
tási területén elenyésző a koronavírusos meg-
betegedés, többnyire csak fertőzésgyanús bete-
geket szállítottunk eddig kórházba -tudtuk meg 
Palla Dávid mentőápolótól. - A napi feladatunk 
ellátása nem sokban változott. Mindössze any-
nyiban, hogy a védőkesztyű mellé maszkot és 
védőszemüveget is használunk a mindennapi 
betegellátás során. Az Országos Mentőszolgá-
lat megfelelő mennyiségű védőruházatot biz-
tosított számunkra, és a lakosságtól is kaptunk 
többször használatos maszkokat. Mi nem tehet-
jük meg, de te igen! Maradj otthon!

emaMézes Erzsébet Kántor Zsoltné Tóth Csaba

Bányaiék betartják a korlátozást, inkább kertészkednek. (Archív fotó.)

Nagy a forgalom a Remény gyógyszertár-
ban. 
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Rendhagyó, különös húsvét
Néptelen utcák és parkok, üresen álló temp-
lomok, online ünnepi misék és istentisztele-
tek. Rendhagyó volt az idei húsvét szerte a 
világon, így városunkban is. A Tisza Televí-
zió vasárnap közvetítette a történelmi egy-
házak vezetőinek idei gondolatait.

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, 
minden más csak azért ünnep, mert volt húsvét, 
mert van feltámadás. Pásztor Pascal római ka-
tolikus plébános e gondolatokkal kezdte ünne-
pi beszédét, majd így folytatta: 
- Talán már elgondolkodtatott bennünket az a 
tény, hogy a feltámadás éjjel, csendesen, tanúk 
nélkül történt, így olvassuk az evangéliumban: 
a hét első napján, kora reggel, amikor még sötét 
volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. De Jé-
zus már nem volt ott. A feltámadás már megtör-
tént, tanúk nélkül, tömeg nélkül, Mária Mag-
dolna zokogásig ki volt ábrándulva. Valami-
képpen talán mi is másként szerettük volna el-
képzelni Jézus feltámadását, és a jelen húsvét-
ot is másként képzeltük. Másként szerettük vol-
na ünnepelni ezt a világrengető eseményt. Úgy 
képzeltük volna el az első húsvétot, hogy fé-
nyes nappal történjék, mint egy hete, virágva-
sárnap, ujjongó, hozsannázó tömegben ünne-
pelve azt, akit felismertünk. Vagy mint nagy-
pénteken, félelmetes földrengés, napfogyat-
kozás közepette, hogy ellenségei térdre rogy-
va könyörögjenek kegyelemért. Hogy a világ 
végre belássa, hogy rossz úton jár, belássa hi-
báit, bűneit, tévedéseit, belássa, hogy sokszor 
az Isten helyett akar cselekedni. Isten azonban 
másképp rendelte el a feltámadást. Azt akarta, 
hogy Jézus feltámadása az éjszaka csendjének 
meghittségében történjék, azért mert Jézus nem 
a gonoszok és a bűnösök bűnhődésére, hanem 

az őt szeretők örömére és boldogságára támadt 
fel. Krisztus feltámadása nem ellenségeinek, 
hanem barátainak szánt üzenet. Tudják, hogy 
velük az Isten. Ez a körülmény, ez a gondolat 
fényt deríthet nem csak lelki életünk, hanem a 
világ, az egyház történelmének sok jelenségére 
és különösen a jelen helyzetre. Az igazán nagy 
események a nagy megtérések rendszeresen 
csendben történnek, ahol sok zaj van, ott ritkán 
születnek nagy dolgok. A polgári engedelmes-
ségünk felelősségünk és lelkiismereti köteles-
ségünk teljesítése, hogy most a hívek közössé-
ge nélkül üres templomunkban csak a húsvéti 
gyertya csodálatos fénye hívja fel a figyelmet a 
világ történelmének legnagyobb eseményére, a 
feltámadásra. 
Jeviczki Ferenc görögkatolikus parókus az 
örök életről prédikált, mint mondta, örömünk 
forrása Krisztus győzelme, a feltámadás, az 
örök élet. 
- Az élet győzelme felől mi megrendíthetetlen 
hittel vagyunk. És nem tud eltéríteni bennün-
ket semmi, sem járvány, sem vírus, sem bár-
mi nehézség ebben az életben. Mert hisszük, 
hogy Krisztus a végső győzelmet ajándékoz-
za nekünk - mondta. - És éppen ezért ez az ün-
nep felvet bizonyos kérdéseket is. Hogyan te-
kintünk Jézusra, kinek tartjuk mi az ember fi-
át, és a válaszunk az, hogy nem elég csak pró-
fétának, vagy az igazságosság tanítójának tar-
tani, s nem  megtestesült isten fiának. Mert kü-
lönben nem lehetne a mi reménységünk, nem 
lenne az a valaki, aki képes bennünket össze-
kapcsolni, összekötni az Istennel. Az embert 
három dolog választja el az Istentől. Adva van 
az, hogy különbözik a  természetünk, Isten egé-
szen más, mint a világ, egészen  más, mint a mi 
emberi természetünk, semmi sem hasonlítha-
tó az Istenhez, Isten természetében felfoghatat-

lan, megközelíthetetlen, láthatatlan. Megismer-
hetetlen, nem csak az embereknek, de még az 
angyaloknak is. A másik, ami elválaszt, elszakít 
bennünket Istentől, az a bűn. S a harmadik pe-
dig a halál. A halál, ami az egyetemes törvény-
nek tűnik ebben a világban. Az Úr Jézus Krisz-
tus áthidalja azt a szakadékot, ami bennünket 
elválaszt az Istentől. Áthidalja először is azt, 
ami természetünket elválasztja azzal, hogy em-
berré lesz, a mi emberségünket veszi magára és 
ebben az emberségben megtapasztalja a mi sor-
sunkat, a mi életünket. A bűn okozta akadályt 
is megszünteti, amikor elszenvedi a kereszten 
a halált. És a halálunkat megsemmisíti, amikor 
feltámad. 
Dr. Varga István református lelkész Márk evan-
géliumának 16. részét olvasta fel. Az ünnepek 
mottója, címe pedig lehetne: Amikor a kövek 
beszélnek - fogalmazott.
- A kövek megszólalnak: nincs itt, ne keressé-
tek a holtak között az élőt. Ki hengeríti el eze-
ket a hatalmas köveket: a választ maga Isten ad-
ja meg. Kövek vannak a mi életünkben is, amik 
elzárnak bennünket Jézus Krisztustól. Külső és 
belső kövek, kövek, amiket olyan megoldha-
tatlan feladatnak látunk. Vajon ki hengeríti el a 
gondok kövét, amelyek ezekben a napokban a 
vállunkra nehezednek, vajon ki fogja megolda-

ni magánéleti problémámat, vajon hogyan lesz 
gyógyulás abból a betegségből, amibe most es-
tem? Vajon mi lesz a gyermekemmel, akiért 
nem győzök aggódni, álmatlan éjszakáim van-
nak, vajon hogyan és miképpen alakul a há-
zasságom, munkahelyem, ki hengeríti el eze-
ket köveket? Olyan szép és megnyugtató ez az 
ige: ami az embernek lehetetlen, az nem lehe-
tetlen Istennek. Az lehetséges az Úrnak. Ne ke-
ressétek a holtak között az élőt, mondja az an-
gyal, szólít meg bennünket: és ne féljetek attól, 
ami rátok vár, hiszen Isten mindent elrendezett 
már jó előre. A kövek megszólalnak. Mindany-
nyian ilyen kövek vagyunk Isten kezében, csak 
engednünk kell hogy ő kézbe vegyen és hasz-
náljon bennünket, használjon arra a célra, ami 
az ő dicsőségét szolgálja (...)  Nekünk ponto-
san tudnunk kell hol keresni az Urat. Legtöbb-
ször ott keressük, ahol nincs. Keressük az éle-
tünkben, a természetben, a Bibliában, a temp-
lomban. Máshol kell keresnünk az Urat, és ez a 
hely a te szíved. Ez a valóság nyilvánvaló hús-
vét napján. Amikor az asszonyok odamennek a 
sírhoz, és ott már nincs Jézus Krisztus, el va-
gyunk maradva egy fázissal, mindig ott keres-
sük az Urat, ahol már nincs. Előttünk jár, és a 
mi dolgunk, kötelességünk követni őt. 

Fodor Petra

Andrea Mantegna - Feltámadás (1457-1459)
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„Nekünk pontosan tudnunk kell hol 
keresni az Urat. Legtöbbször ott keres-
sük, ahol nincs. Keressük az életünk-
ben, a természetben, a Bibliában, a 
templomban. Máshol kell keresnünk 
az Urat, és ez a hely a te szíved.”

Dr. Varga István

„Most a hívek közössége nélkül üres 
templomunkban csak a húsvéti gyer-
tya csodálatos fénye hívja fel a figyel-
met a világ történelmének legnagyobb 
eseményére, a feltámadásra.”

Pásztor Pascal 

„Az élet győzelme felől mi megrendít-
hetetlen hittel vagyunk. És nem tud 
eltéríteni bennünket semmi, sem jár-
vány, sem vírus, sem bármi nehézség 
ebben az életben. Mert hisszük, hogy 
Krisztus a végső győzelmet ajándékoz-
za nekünk.”

Jeviczki Ferenc

Húsvéti szerenád

A feltámadás ünnepén, húsvét vasárnap délutánján, érdekes ötlettel lepte meg a Nikodémus 
Idősek Otthona lakóit a városban élő, kilencvenedik születésnapját ünneplő Béla bácsi. Kiállt 
az otthon előtti térre és szájharmonika muzsikával, közismert dallamokkal szórakoztatta a bent-
lakókat. 
Kedves volt, kétszeresen is. Béla bácsi boldog volt, mert adhatott, mi pedig sok-sok tapssal kö-
szöntöttük fel születésnapján, és köszöntük meg munkáját, egy idős ember nemes gesztusát. 
Közben az a gondolat jutott eszembe, hogy egy jó időben érkező jó cselekedet nagy értéket 
képvisel, jelen helyzetünkben különösen. Köszönet érte!

/v-s.iné/
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Június végéig felfüggesztve
TRIATLON. A Nemzetközi Triatlon Szövet-
ség (ITU) a koronavírus világjárvány miatt 
a napokban június 30-ig felfüggesztette ver-
senyrendszerét. A szervezet munkatársai fo-
lyamatosan egyeztetnek az aktuális helyzet-
ről, elképzelésekről saját körben és termé-
szetesen a sportág valamennyi szereplőjének 
képviselőivel.  

- Május közepén ért volna véget az olimpi-
ai, június végén pedig a paraolimpiai kvalifi-
káció, de erre sajnos semmi esély nincs, telje-
sen át kell dolgoznunk, hogyan tovább - fogal-
mazott Márkus Gergely, az ITU sportigazgató-
ja, a tiszaújvárosi világkupa versenyigazgató-
ja. - A világjárvány miatt kialakult veszélyhely-
zetben június 30-ig felfüggesztettük verseny-
rendszerünket. Egy-egy nemzetközi viadalun-
kon 20-40 nemzet elit sportolói állnak rajthoz, 
a járvány pedig különböző fázisban van a kü-
lönböző kontinenseken és országokban. Mivel 
ennyi országot kell figyelembe vennünk, nem 

csak egy régiót, vagy földrészt, szinte a teljes 
világviszonylatot kell néznünk. Éppen ezért ná-
lunk még jobban el fog tolódni az az idő, ami-
kor visszatérhetünk a normális kerékvágásba. 
Kollégáimmal már meghatároztuk, milyen fel-
tételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a ver-
senyeket újra lehessen indítani, melyekkel kap-
csolatban várjuk a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság és a Nemzetközi Paraolimpiai Bizott-
ság jóváhagyását az elkövetkezendő hetekben. 
Az elsődleges, hogy a sportolók tudjanak edze-
ni, fel tudjanak készülni, majd utazhassanak. 
Az olimpiai kvalifikáció előrehaladott állapot-
ban van, a kvóták nagy része elvileg gazdára ta-
lált, és mivel az ötkarikás játékokat és a parao-
limpiát is jövő nyárra halasztották, van esély rá, 
hogy a kvalifikációt a versenypályán, nem pe-
dig a tárgyalóasztal mellett zárhatjuk le. Az biz-
tosnak látszik, hogy a kvalifikációt leghama-
rabb januárban indítjuk újra. A magyarok közül 
jelenleg két férfi (Bicsák Bence, Tóth Tamás) 
és két női (Bragmayer Zsanett, Kovács Zsófia) 
triatlonista áll kijutást érő helyen a rangsorban. 
Amennyiben ez így marad, az azért lenne jó, 
mert indíthatnánk csapatot a Tokióban debütá-
ló mix-váltó versenyszámban is.
Idén nyár közepén már huszonkettedszer kínál-
nának nívós sport- és kulturális rendezvény-
sorozatot a tiszaújvárosi Triatlon Nagyhéten, 
melynek fénypontját a 24. alkalommal meg-
rendezendő elit világkupa jelentheti.
- A rendezvény, illetve a programok előkészí-
tése a megszokott módon zajlott - tudtuk meg 
Lehmann Tibor főrendezőtől, a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. -  A vi-
lágkupa és a vele párhuzamosan megrende-
zendő junior Európa-kupa lebonyolításával 
kapcsolatos munka is ment a szokott meder-
ben, illetve ez a mai napig is megy, hiszen, 

ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy kezdhe-
tünk, készen kell állnunk. Több szabályrend-
szertől, szervezettől függünk. Elsősorban az 
ITU-tól. Amennyiben a járvány világszin-
ten továbbra is jelen lesz, akkor nyilvánva-
lóan meghosszabbítják a felfüggesztést, ami 
már egyértelműen érinti a tiszaújvárosi futa-
mot is. Függünk természetesen a magyar vi-
szonyoktól, ezen belül attól, hogy Tiszaújvá-
rosban milyen járványhelyzet, milyen hangu-
lat lesz. A harmadik tényező a hazai sportá-
gi szövetség, melynek munkája nyilvánvaló-
an összhangban lesz az ITU tevékenységé-
vel, döntésével. Mi készen állunk, bármikor, 
bármilyen formában elindulni, de azt gondo-
lom, hogy erről még korai beszélni. Folyama-
tos egyeztetések vannak, elsősorban az ITU-
val. Abban maradtunk a kollégákkal, a tiszaúj-
városi önkormányzat vezetőivel, a partnerek-
kel, támogatókkal, hogy április végén, május 
elején talán már jobban látjuk, merre mozog a 

járvány görbéje Magyarországon, a világban. 
Ez segíthet, hogy kicsit jobb százalékban pró-
báljunk tervezni. Annyi bizonyos, hogy a ver-
senyzők nagyon ki vannak „éhezve” bármifé-
le sporttevékenységre, hiszen felkészülésük 
is nagyon akadozik, egyik országban sincse-
nek meg a feltételek. Az olimpiai kvalifikáci-
óval kapcsolatosan van némi tiszaújvárosi ér-
dekeltségünk is. Lehmann Csongor az elmúlt 
24 hónapban, az eredeti kvalifikációs időszak-
ban, nem a felnőtt, hanem korából adódó-
an junior és U23-as versenyeken vitézkedett. 
Mindeközben vigyáztunk rá, hogy sportolónk 
nevezhető helyen legyen a világranglistán, így 
a kvalifikáció utolsó fél évében be tud kapcso-
lódni az elit sorozatba, megnyílt előtte a lehe-
tőség, hogy kijusson Tokióba.  Ilyen értelem-
ben a rosszban lehet esetleg valami jó, de en-
nek esélye valószínűleg csak 2021 januárjától 
körvonalazódhat. 

Szűcs István

Népes szurkolótábor a tavalyi nagyhéten. 

„A versenyzők nagyon ki van-
nak „éhezve” bármiféle sportte-
vékenységre, hiszen felkészülé-
sük is nagyon akadozik, egyik 
országban sincsenek meg a felté-
telek.”

Lehmann Tibor 



Koronás szorongás a karanténban
Karanténban vagyunk. Testiben és lelkiben 
egyszerre. Bár mehetek, ha kell, de igyek-
szem csak akkor, ha muszáj. Muszáj le-
vegőzni, muszáj bevásárolni, muszáj dolgoz-
ni. Mindenkinek más „muszája van”. Felbo-
rultak a mindennapok, úgy, ahogy még so-
sem. Van, aki még egy kicsit élvezi is, má-
sok félelmeikkel telve várják otthon a végét. 
Egymás nyakába szakadtunk 24 órán át, és 
vállunkon mázsás teher ül. Így, ezzel kell ki-
tartanunk. Nem tudjuk, hogy meddig. Pál-
nokné Pozsonyi Márta pszichológussal be-
szélgettem. 

- Van-e a pszichológiának megfelelő kifejezése 
erre a helyzetre, amiben most vagyunk, és még 
nem is voltunk ezelőtt soha? 
- A Magyar Orvosi Kamara azt mondja, hogy 
ez egy krízishelyzet, a krízishelyzetben pedig 
nincsenek kész alternatívák, nincsenek kész 
eszközök. A pszichológusok is próbálnak ez-
zel a helyzettel valamit kezdeni, talán annyi-
ban van előnyünk, hogy mi többet tanultunk a 
stresszről. Krízishelyzetben a stressz-szint nö-
vekszik, ám van jó és rossz stressz. Most mind 
a kettőből kapunk egy kicsit. A stressz arról is 
szól, hogy megtanít bennünket arra, hogy lehet 
egy helyzetet túlélni, hogyan tudunk abból gaz-
dagabban kijönni, hogyan tudjuk a képessége-
inket javítani, változtatni. Most tanuljuk ezt a 

helyzetet, hiszen minden más, mint eddig volt. 
Más a munkavégzés, más az otthoni rend, más-
ként tanulnak a gyerekek, és nekünk szülőknek 
újra kell tanulnunk a napirendet, hiszen segíte-
nünk kell a gyerekeket a tanulásban.
- Van, aki nehezen éli meg ezt a bezártságot. 
Otthon marad a félelmeivel. Mitől függ, hogy ki 
hogy éli meg? Akinek nehéz, annak miért olyan 
nehéz? Akinek könnyű, annak miért könnyebb?
- A szorongás alkattól is függ. Vannak olyan 
emberek, akik hajlamosabbak a szorongásra, 
és a számukra ismeretlen helyzetre stresszel, il-
letve szorongással reagálnak. És vannak a bát-
rabbak, ami életkortól is függ, hiszen ha beleg-
ondolunk, akkor a gyerekek sokkal bátrabbak. 
A 2-3 éves felmászik a szekrény tetejére, mert 
még nem tudja, hogy hol a veszély. Ahogy az 
életkorunkkal haladunk előre, megtanuljuk a 
veszélyeket, a korlátokat. Azt is, hogy a veszély 
már nem csak engem fenyeget, hanem esetleg 
a családomat, a szeretteimet is, és akkor egyre 

inkább elkezdünk aggódni. Csökkentheti a szo-
rongásunkat, ha végiggondoljuk, hogy abban a 
helyzetben mi a számomra a fenyegető, és az-
zal szemben nekem milyen eszközeim vannak. 
Szoktam idősekkel beszélgetni, akik azt mond-
ják, hogy ők bizony már túlélték a II. világhá-
borút, túlélték ’56-ot, ugyan már, mit nekik egy 
kis vírus. Azt gondolom, hogy ebből pozitívum 
az lehet, akár nekünk, fiatalabbaknak is, hogy 
mi olyan géneket örököltünk tőlük, amelyek ar-
ról szólnak, hogy képesek leszünk a túlélésre 
és ők talán emlékezhetnek azokra a nehéz hely-
zetekre, amikor tudták azokat a képességei-
ket koncentrálni, amik abban nyújtottak nekik 
segítséget, hogy a számukra nehéz helyzetet 
megoldják. Azt javaslom mindenkinek, aki ne-
héz helyzetben van, vegyen elő egy lapot és ír-
ja le, hogy neki ebben a pillanatban mi a nehéz. 
Utána nézze meg, hogy valójában most szoron-
gok, de mitől? Attól, hogy megfertőződöm? Ha 
attól, akkor ezt hogyan tudom megváltoztatni, 
egyrészt úgy, hogy az immunrendszeremet el-
kezdem erősíteni. 
- Hogyan tudjuk az immunrendszert erősíteni? 
- Különböző táplálkozási formákkal, minél 
több zöldfélét kell ennünk és gyümölcsöt és le-
hetőleg mozogjunk, ezekkel tudjuk az immun-
rendszerünket erősíteni. A másik, el kell dönte-
ni, hogy milyen kapcsolatokat tartok meg. Ha 
nagyon félek, nagyon aggódom, akkor a kap-
csolatokat lehet online formában megvalósíta-
ni, és csak azokkal találkozom, akikről azt gon-
dolom, hogy biztonságot jelentenek számom-
ra, és tudom, vagy valószínűsítem, - hiszen 
tudni senkiről nem tudjuk - hogy ő nem beteg. 
A nagylányom most babát vár, és azt olvastuk 
az interneten, hogy a kismamákat majd szűr-
ni fogják  Covid gyorsteszttel. Ha majd bejön-
nek a gyorstesztek, akkor ezek pillanatnyi biz-
tonságot adhatnak, hiszen, ha a tesztet elvégzik 
és negatív és utána nem mentem ki a lakásom-
ból, akkor valószínű, hogy nem fertőződöm 
meg. A másik az a tévképzet, hogy hogyan le-
hetünk mi betegek. Ez a vírus, legjobb tudásom 
szerint cseppfertőzéssel terjed, tehát ha otthon 
ülök és kinyitom az ablakomat, ott nem fog be-
jönni. Ha lemegyek egyedül sétálni és nem ta-
lálkozom senkivel, valószínűleg akkor sem fo-
gok megfertőződni. 
- A Google 45 millió találatot dob fel a korona-
vírus szóra. Rengeteg az információ és bőven 
akad köztük álhír is. Mi van akkor, ha bedőlünk 
ezeknek a fals információknak?  Akár az agy is 
be tud „dőlni”?
- Bizony-bizony be, és nagyon meg kell gon-
dolni, hogy mit fogadunk be, és mit nem. Fő-
leg, aki szorong és hajlamos arra, hogy pici 
dologból nagyot csináljon, bepánikoljon. Na-
gyon át kell gondolni, mert ezeknek a híreknek 
egy része nagyított, torzított. Van persze ben-
nük igazságtartalom, de nagyon meg kell gon-
dolnunk, hogy mit hiszünk el. Én is kapok a 
messengereen számos ilyen üzenetet, és látom, 
hogy ennek van egy kis piacértéke, érzelmi ré-
sze, ha nem küldöd tovább, akkor nem tudom, 
valami boldogtalanság fog téged érni, szóval 
érdemes megnézni, hogy mi a hiteles forrás.
- Valójában mitől félünk?
- Két dologtól lehet félni. Az egyik az, hogy én 
fogok valakit megfertőzni. A másik, hogy en-

gem fognak megfertőzni. És az a baj, hogy a bi-
zonytalansághoz még hozzákapcsolódik az is, 
hogy nem tudjuk,  meddig tart mindez. Eddig 
volt egy „kis” influenzajárványunk, azt tudtuk, 
hogy nagyjából február végén, márciusban vé-
ge van, és aki beleesett, beleesett, aki meg nem 
lett beteg, az tulajdonképpen megúszta. A ko-
ronavírusnak nem tudjuk, nem látjuk a végét. 
A szorongásnak ez is adja a hátterét, minden-
ki csak tippeli, hogy meddig fog tartani. A má-
sik, hogy nem tudjuk kiszámítani, mi lesz a kö-
vetkező intézkedés. Lesz -e kijárási tilalom, to-
vábbi korlátozások, mikor jön egy újabb korlát. 
Az ember egy darabig bírja ezeket a korlátokat, 
egy ideig be lehet szorítani az embert, de egy 
idő után ugrani fog. Ugyanúgy, ahogy az állat, 
az ember is azt mondja, hogy már ezt nem bí-
rom tovább, éppen ezért meg kell találni azt az 
egyensúlyt, amíg otthon tud maradni, tartalma-
san tudja otthon tölteni az életét és azt gondol-
ja, hogy amíg otthon van, az a biztonság. Érde-
mes egy olyan napirendet kialakítani, ami segít 
abban, hogy a szorongást csökkentse. Erre én 
egy stabil napirendet szoktam javasolni, hogy 
nagyjából ugyanakkor keljünk, minden nap le-
gyen egy célunk, amit meg akarunk csinálni, és  
este, amikor elérkezünk a pihenéshez, akkor ér-
zékeljük, hogy igen, a mai nap is csináltunk va-
lami hasznosat, mert különben szétcsúszik az 
idő, és ha szétcsúszik, az sokat ront a szorongá-
son és a szorongásunkat egyre magasabb szin-
ten fogjuk érezni. 
- A pörgő hétköznapokban arra vágyunk, hogy 
legyen már együtt egy kicsit a család. No, most 
sok helyen együtt is van, és bizony előfordul, 
hogy nem tudunk mit kezdeni a kapott közös 
idővel. Nem a programokra gondolok, hanem a 
problémákra, amit az együtt töltött 24 óra hoz-
hat. Mit és hogyan tegyünk a harmonikus csa-
ládi együttlétekért? 
- Az egyik bérházból hallottam a minap, ahogy 
kiabált az apuka a gyereknek: megmondtam, 
ülj le rögtön, mit képzelsz…stb. Eszembe ju-
tott, hogy ezek a szülők nincsenek felkészülve 
erre helyzetre. Tudjuk, mit kell csinálni nyáron, 
tudjuk, hogy iskola előtt kell egy kicsit foglal-
kozni a gyerekkel, de azt nem tudjuk, hogy ho-
gyan kell beosztanunk az idejüket.  Nekem na-
gyon szimpatikus volt, és szakmailag is támo-
gatandó, amit polgármester úr mondott a mi-
nap, hogy le kell ülni a családban mindenkinek 
egy asztalhoz, és meg kell beszélni, hogy hol-
naptól kezdve lehetőleg egy heti menetrendet 
ki kell alakítani, hogy ki, mikor, hol, mit csinál-
hat. Ki, mikor számítógépezhet, mikor telefo-
nálhat, mikor ülhet a fotelba, kinek, mikor kell 
levinni a szemetet. Tehát végig kellene beszél-
ni, akár egy egész hetet, és azt is meg lehet be-
szélni, hogy mikor van határsértés, - szimboli-
kus határra gondolok persze - amire azt mond-
juk, hogy ezt nem lehet csinálni, ennek a meg-
sértése valamilyen büntetést von maga után. 
Lehet ez egy ejnye-bejnye, akár az is, hogy 
te most két feladattal többet csinálsz, akár az, 
hogy most te pucolod meg a zöldséget a leves-
be. Nagyon fontos, hogy legyenek örömfunkci-
ók, tehát azt is meg kell beszélni, hogy a csa-
ládnak és a családtagoknak mik az erősségei. 
Például, a legkisebb jó matekból, a nagyobbik 

jó rajzból, akkor te fogsz neki segíteni matek-
ból, te fogsz neki segíteni rajzból, nekem pedig 
ma te fogsz segíteni az ebédfőzésben, holnap 
meg a testvéred. A lényeg, hogy legyen olyan, 
amiben azt lehet érezni, hogy együtt vagyunk, 
egymást támogatjuk, és amit együtt csinálunk, 
együtt is fogjuk élvezettel megélni. Van egy ba-
rátnőm Budapesten, ő is elmondta, hogy az el-
ső hetet úgy élték meg, mint a vakációt. Sza-
naszét repült mindenki, aztán leültek és végig-
beszélték, hogy kinek mi a dolga. Azt mondta, 
hogy amikor beállt ez a rend, azóta sokkal na-
gyobb biztonságban tudja mindenki csinálni a 
feladatát. A határozottság, a szeretettel való irá-
nyítás belefér abba, ahogy a gyerekeinkkel bá-
nunk. Most nem abban az időszakban vagyunk, 
amikor mindent meg lehet engedni, és minden-
re azt mondhatjuk a gyerekeinknek, hogy most 
próbáljátok ki.  
- Ön a nemrégiben alakult ÖCSI szerveződés 
pszichológusa is, akit telefonon hívhatnak a vá-
roslakók, ha úgy érzik, segítségre van szüksé-
gük. Milyen jellegű hívásokat kapott eddig? 
- Nem olyan régen működik még, de keres-
tek már, volt olyan, aki karanténból hívott 
föl, egy idős hölgy. Neki leginkább az volt a 
gondja, hogy külföldről érkezett, és mire haza-
ért, egy csomó traumán ment keresztül, ezek-
ről tudtunk beszélgetni. A másik problémája 
az volt, hogy nem látja a fényt az alagút vé-
gén. Ekkor az erősségeket végigvettük a hol-
napra, az egy hétre, az egy hónapra vonatkozó-
an, illetve megfogalmaztuk, hogy mi lenne az, 
ami számára a fényt jelentheti az alagút végén. 
Akik még kerestek, azok inkább a pánikkal ke-
restek, és azzal, hogy félnek kimenni az utcá-
ra, félnek attól, hogy betegek lesznek. Félnek 
attól, hogy megfertőződnek, különböző fájdal-
maik lesznek, amiket nem tudnak majd megél-
ni. Attól is félnek néhányan, főleg a középko-
rúak, hogy mi lesz a munkájukkal, ha elveszí-
tik a munkahelyüket, nem tudnak dolgozni. So-
kaknál komoly egzisztenciális szorongás van, 
hiszen nem tudnak dolgozni a járvány miatt. 
Ezeket igyekszünk krízisintervencióval kezel-
ni, azzal, hogy milyen eszközök vannak, mit le-
het csinálni ilyen helyzetben, ha nincs munka, 
akkor mi az a tartalék, ami irányába el lehet in-
dulni, mennyi idő alatt lehet azt elérni. Ezeket 
végig lehet gondolni és csökken a szorongás. 

berta

Pálnokné Pozsonyi Márta

Krízishelyzetben nő a stressz. 

8. � Psziché 2020. április 16.

„Csökkentheti a szorongásunkat, ha 
végiggondoljuk, hogy abban a helyzet-
ben mi a számomra a fenyegető, és az-
zal szemben nekem milyen eszközeim 
vannak.”

„A stressz arról is szól, hogy megtanít 
bennünket arra, hogy lehet egy helyze-
tet túlélni, hogyan tudunk abból gaz-
dagabban kijönni, hogyan tudjuk a 
képességeinket javítani, változtatni.”



EBÉDRENDELÉS
Kérem azokat a tiszaújvárosi nyugdíjasokat, akik a térítési díjfizetés elhalasztása miatt nem 

tudtak ebédet rendelni, hogy jelezzék a következő telefonszámokon, ha kérik az étkeztetést:  

548-184, 548-328, 548-305.

Poropatich Péter intézményvezető

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

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

AZ ÖCSI PSZICHOLÓGUSA SEGÍT!
Pálnokné Pozsonyi Márta pszichológusunk kedden és csütörtökön 10-14 óra között várja azon 

tiszaújvárosi lakosok hívását, akiknek segítségre van szükségük a jelenleg kialakult veszély-

helyzetben.

20/431-7743

A telefonszám csak a veszélyhelyzet ideje alatt hívható.

ÖCSI

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

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

Poropatich Péter intézményvezető 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

A Tisza TV műsora
  Április 16., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése
Héthatár: Tájékoztató a járványügyi helyzetről - Esküvők, temetések: változtak a szertartások - 

Felújítások a Sportcentrumban - Szigetelik a Széchenyit és a Hunyadit 
Hétről-Hétre: Védőpajzsot gyárt a Brassai - Akik nem maradhatnak otthon - Élő kapcsolás a 

cleavland-i magyarokhoz - Orvtámadás a kutyák ellen - Rendőri ellenőrzések - Lacikonyha! - 
Bragato Giada holtszezonja   

18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről
Április 17., péntek

18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről
19.00 Tisza TV retró: Sodrás Társulat: Hippolyt, a lakáj

 Április 19., vasárnap
 10.00 Egy hajóban - vallási negyedóra ( ismétlés 14 óráig )

 14.00 Válogatás a TFCT és a Tiszaújvárosi Phoenix mérkőzéseiből. 
Ismétlés másnap reggel 7 óráig.

Április 20., hétfő
18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről

 19.00  Tisza TV retró: a 2006 júniusi Családi magazin, ismétlés másnap reggel 7 óráig.
Április 21., kedd 

18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről
Április 22., szerda 

18:00 A Tisza TV rendes adása benne: HétHatár: Tájékoztató a járványügyi helyzetről - Vezet-
ni tanulni - Érettségi  

Hétről-Hétre: Sportolóból mentős - E-sport - Karanténrádió.  
Ismétlés másnap délelőtt 10 óráig

Április 23., csütörtök
18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, 

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

06-46/477-104

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendelt-

ség (49) 341-244, (49) 341-168

2020. április 16. Hirdetmények � 9.



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

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

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

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

Polgármesteri Hivatal

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

a Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár (3580 Tiszaújváros, 

Széchenyi út 2.) 
igazgatói (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÜLFÖLDRŐL HAZAÉRKEZŐK FIGYELMÉBE
Kérjük a bármelyik külföldi államból hazaérkező tiszaújvárosi lakosokat, hogy haladéktala-

nul vegyék fel a kapcsolatot a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával (ÁNTSZ) az aláb-

bi telefonszámokon, melyeket minden nap 17 óráig hívhatnak: 06-49/542-224, 06-49/542-227

06-30/612-9665. Koronavírusra utaló tünetek esetén telefonon keressék a háziorvosukat!
Az emberi erőforrások minisztere - a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletre figyelemmel - a 2020/2021. 
nevelési évre történő óvodai beiratkozás vo-
natkozásában egyedi eljárási szabályokat ha-
tározott meg a 7/2020. (III. 25.) EMMI hatá-
rozatában.
Az óvodai nevelésben részvételre kötelezet-
teket nyilvántartó, az óvodába járási kötele-
zettség teljesítését felügyelő Oktatási Hivatal 
a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról pos-
tai úton -várhatóan 2020. április 6-10. között 
- értesítést küld azon gyermekek lakcímére, 
akiknek a tárgyévben kezdődik meg óvodáz-
tatási kötelezettsége (a részletes tájékoztatás a 
www.oktatas.hu honlapon elérhető).
Az Oktatási Hivatal által az óvodák fenntar-
tóinak fenti tárgyban megküldött tájékoztató-
ja awww.tiszaujvaros.hu/koronavirushonla-
pon érhető el.
Legfontosabb információk:
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 
törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden 
gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési 
év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) 
óvodakötelessé válik.
2. A Tiszaújváros közigazgatási területén élő 
óvodaköteles gyermekek esetében a kötelező 
felvételi lehetőséget a Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata fenntartásában működő Tiszaúj-
városi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tisza-
újváros, Pajtás köz 13. biztosítja.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosí-
tó óvodába szeretné gyermekét beíratni, ak-
kor ezt a szándékát - a kötelező felvételt biz-
tosító óvoda adatainak megadásával - elekt-
ronikus úton, telefonon vagy - különösen in-
dokolt esetben - személyesen jelezze az álta-
la választott óvoda vezetőjének 2020. április 
17-ig.

3. A kötelező felvételi körzettel nem rendel-
kező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 
2. és április 20. között tartják meg. A gyermek 
felvételéről 2020. április 20-ig hoznak dön-
tést, melyről írásban értesítik a szülőket vala-
mint az érintett gyermek kötelező felvételi le-
hetőségét biztosító óvoda vezetőjét.
4. A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. 
április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi 
körzetébe tartozó valamennyi olyan gyerme-
ket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá 
jelzés arról, hogy másik óvoda felvette vol-
na őket. A gyermek felvételéről írásban érte-
sítik a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges ira-
tok bemutatására a gyermek első óvodai ne-
velési napján kerül majd sor. Ha tehát a szü-
lő a kötelező óvodai felvételt biztosító óvo-
dába szándékozik beíratni a gyermekét, ak-
kor nincs szüksége intézkedésre az óvoda fe-
lé, ugyanakkor javasolt, hogy legalább telefo-
non vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot 
az óvodával az ilyen esetekben is.
5. A kötelező felvételt biztosító óvoda a fel-
vételi kötelezettségének teljesítését követően, 
a nem a felvételi körzetében élő gyermekek 
felvételére vonatkozóan, a hozzá beérkezett 
szülői szándéknyilatkozatok alapján szabad 
férőhelyei függvényében beiratkozást tart-
hat, majd a felvételre vonatkozóan legkésőbb 
2020. április 30-áig döntést hoz.A felvételről 
írásban értesíti az érintett szülőket, valamint a 
gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda ve-
zetőjét.
6. A sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. 
április 28-ig a kijelölt óvodahivatalból felve-
szi és erről írásban értesíti a szülőt.
A koronavírus-járvány miatt a Kormány által 
kihirdetett országos veszélyhelyzetben első-
sorban a telekommunikációs eszközök segít-
ségével (telefon, internet) tájékozódjon a ki-
választott óvodánál a beiratkozás rendjéről.

Az óvodai beiratkozások
megváltozott rendje

10. � Hirdetmények 2020. április 16.



Fotelekből az arénákba
E-SPORT. Sokkal jobb lenne, ha inkább fo-
telsportnak hívnánk. Megnyugtatná a lelke-
met. Mivel a sport szó elég ijesztően hang-
zik számomra, amikor először hallottam azt, 
hogy e-sport, jó messzire elkerültem. Fogal-
mam sem volt, mit jelent, de most, hogy meg-
tudtam, mi van mögötte, azt hiszem nagy 
bajba keveredtem. Ülök a közvetítés előtt, és 
észre sem veszem, hogy eltelt a délelőtt. An-
nak idején mit hallgattunk a felnőttektől a 
haverjaimmal, hogy már megint csak a szá-
mítógép, meg mindig csak játszotok! Ki gon-
dolta, hogy ebből egyszer aréna méretű ese-
mény lesz? Császár Gábor már egy évtize-
de foglalkozik számítógépes játékok közvetí-
tésével, és miután összeszedtem minden bá-
torságomat, és legyőztem félelmemet, meg-
kérdeztem tőle, hogy mi ez az e-sport dolog.

- Lényegében versenyszerű videojáték - mond-
ja Gábor -, különböző számítógépes, vagy mo-
bilos játékokban mérik össze a tudásukat a já-
tékosok. Ez egy verseny, és mint minden dolog, 
amit versenyszerűen űz az ember, sportként is 
felfogható. A sakkot tudnám hasonló példának 
említeni, amikor fizikai munkát nem végeznek 
a játékosok, hanem a tudásukat, intelligenciáju-
kat mérik össze egyenlő feltételek között.
- Tehát ezek sportjátékok számítógépen?
- Vannak sport videojátékok is - foci, kosárlab-
da, jégkorong, autóverseny -, de az e-sportba 

nem csak ezek, hanem bármilyen más, egymás 
ellen játszható játékok is beletartoznak, például 
nagyon népszerűek a háborús, lövöldözős játé-
kok. A magyarok között is van néhány kiemel-
kedő játékos, Bereznay Dániel Forma-1 szimu-
látorban szokott szép eredményeket elérni, fut-
ballban pedig ott van Szirtesi Gábor, aki 2018-
ban 40 ezer eurót nyert itt Magyarországon a 
V4 Future Sports Fesztiválon, ami a V4-es or-
szágok között megrendezett első e-sport ese-
mény volt. 2019-ben pedig a FIFA eBattle ver-
senyén az Ajax AFC arénájában megrendezett 
versenyt nyerte meg, és az Ajax futballcsapat 
szerződtette az e-sport csapatába. Így az e-sport 
ma már felfogható egy életpálya modellnek is. 
Külföldön már szinte minden futballcsapatnak 
van e-sport szakosztálya. Magyarországon a 
DVTK volt az első, de azóta az MTK, a Deb-
recen, a Ferencváros, és a Honvéd is csatlako-
zott, nekik is vannak ilyen játékosaik, és most 
már Magyarországon is vannak  bajnokságok. 

A mi egyesületünk a Magyar E-sport Szövet-
ségnek, a HUNESZ-nek a  tagja. Róluk azt kell 
tudni, hogy az Európai E-sport Szövetség most 
tartotta Brüsszelben, az Európa Parlamentben 
az alakuló ülését, a 23 alapító tagország között 
ott van Magyarország is, és Bíró Balázst, a HU-
NESZ elnökét beválasztották az 5 fős tanács-
adói bizottságba. A magyar e-sport állami szin-
ten 2018-ban 2 milliárd forint támogatást ka-
pott, 2019-ben pedig a V4 Future Sports Fesz-
tivál 350 ezer euró összdíjazású volt.
- Lehet, hogy egyszer ebben is annyi pénz lesz, 
mint egy „rendes” sportban?
- Már most sokkal több pénz van benne, mint 
egy rendes sportban. Most az egyik legértéke-
sebb dolog a világon az adat - lásd Facebook 
és hasonló platformok, akik nagyjából mindent 
tudnak a felhasználóikról -, én a videojátéko-
kat egyből ezután, a második helyre sorolnám. 
Több százmillió ember játszik különböző játé-
kokkal, és nyilván ott is meg kell adni bizonyos 
adatokat, úgyhogy ennek hatalmas értéke van, 
plusz még a játékon belül elköltött összegek 
sem kicsik. Az egyik legnépszerűbb játék most 
a Fortnite, ez a 6 és 14 év közötti gyerekeket 
mozgatja meg, és több milliárd dolláros bevé-
tele van csak annak az egy játéknak. Hatalmas 
pénzek vannak benne. Németországban 40 ez-
res arénákat megtöltöttek a vírusjárvány előtt. 
Rengeteg offline verseny volt, mert az online 
versenyeknek mindig szokott egy ilyen offline 
döntője lenni, ahol a legjobb játékosok egy he-

lyen megmérkőznek egymással, és ezeknek a 
rendezvényeknek most a koronavírus véget ve-
tett. Három hete volt egy cikk Csanda Gergely-
ről, ő a PlayIT Show-nak a szervezője, az egyik 
legnagyobb rendezvényszervező az országban, 
járt itt Tiszaújvárosban is, amikor megnyitot-
tuk a klubot, és most zöldséget árul online a 
nagybani piacról, mert nem lehet rendezvénye-
ket szervezni. Hétfőn még rendezvényszervező 
volt, keddtől pedig zöldséges. Szóval ez a vírus 
elég durván érintette az e-sportot. Online ver-
senyek még vannak, de az e-sport leglátványo-
sabb része, ahol a legjobbak küzdenek meg, hi-
ányzik, most nem tudnak olyan látványos kere-
tek között megküzdeni, mint idáig, most nem 
lehet csarnokokat megtölteni emberekkel.
- Ezeket a döntőket úgy képzeljem el, ahogy ré-
gen voltak a LAN partyk, hogy összejöttünk egy 
szobában néhányan, és nyomtuk a játékot egy-
más ellen? Ez ugyanaz csak aréna méretben?
- Igen, csak sokkal-sokkal nagyobb léptékben. 
Több tízezres számokat képzelj el. Nem az van, 
hogy mindenki elvonul a szobájába, hanem a 
közös játék kedvéért összejönnek. Ha már itt 
tartunk, az egyik legnagyobb LAN party az 
Svédországban szokott lenni, a DreamHack. 
Egy hatalmas nagy csarnokot képzelj el, több 
ezer számítógéppel, ott összegyűlnek az em-
berek, és különböző versenyeken teszik pró-
bára magukat, és az együttjátszás kedvéért van 
ez az esemény. Mi is ezt akartuk megvalósítani 
itt Tiszaújvárosban, lenne is rá igény, de mivel 
ez egy technikai sport, és egy számítógépnek, 
amin minden játék elfut, elég borsos ára van, 
így rendkívül pénzigényes a dolog.
- Miért nem lehet játékkonzolt használni, az ar-
ra van kifejlesztve, hogy játékot futtass rajta, 

miért kell PC-t venni?
- Konzolt is használunk a klubban, van két 
Xbox 360, két Xbox One és egy PS4 Pro, tehát 
ezek is vannak, hogy meglegyen a paletta. Vi-
szont az e-sportok jelentős részénél, a lövöldö-
zős játékoknál, az egér-billentyűzet kombináci-
ónak köszönhetően a PC-sek előnyben vannak, 
mert az egérrel könnyebb a célzás, és könnyebb 
irányítani, használni, pláne ha valaki már évek 
óta játszik. Persze már a konzolon is megoldot-
ták azt, hogy lehessen egeret és billentyűzetet 
használni, de ez is játékfüggő. Például a Fortni-
te-nál lehet, meg van még egy jó pár játék, de a 
legnagyobb érdeklődésű játékok, amik a lövöl-
dözős játékok, azok PC-sek.
- Hol tart most az e-sport?
- Van egy játék, amit kifejezetten e-sportra ké-
szítettek, 2016-ban jelent meg, az a neve, hogy 
Overwatch. Indítottak benne egy ligát, ami az 
amerikai futballhoz hasonlóan működik, ma-
ga a közvetítés is nagyon hasonlít, és az egé-
szet megpróbálták úgy kialakítani, mintha egy 
amerikai futballmeccset néznél. Ahhoz, hogy a 
csapatod egyáltalán indulhasson a ligában, az 
első szezonban 20 millió dollárt kellett fizetni. 
Csak azért, hogy játszhassál. És nem az e-sport 
csapatok fizették ki ezt az összeget, hanem az 
amerikai futballcsapatok tulajdonosai kezdték 
el felvásárolni ezeket. Azt hiszem a második 
szezonban már 60 millió dollár volt ugyanez. 
Magyarországon nem az üzleti szemlélet mű-
ködik, hanem a futballhoz hasonlóan, itt is az 
állami pénzek működnek. Mi 2018-ban a fut-
ball világbajnokság döntőjének idejére saját 
költségen szerveztünk egy 175 ezer forint ösz-
szdíjazású FIFA e-sport futball bajnokságot a 
DVTK stadion VIP szektorában. Próbáltunk 
üzleti szemlélettel hozzáállni ehhez az egész-
hez, mert hát amúgy ez lenne a járható út, mert 
külföldön így működik, de itt mindenki az álla-
mi pénzre vár.
- Ez tényleg úgy néz ki, mint egy sportesemény, 
megvannak benne ugyanazok a dolgok.
- Igen, ugyanúgy van etikai kódex, ami előír 
alapkövetelményeket a játékosokkal szemben, 
és ha nem sportolóhoz méltóan viselkedik, ak-
kor bizony jönnek a szankciók - pénzbüntetés, 
pontmegvonás, kizárás, ugyanúgy mint minden 
más sportversenyen. Ami nehéz ezeknek a ver-

senyszerű játékoknak a  lebonyolításában, hogy 
mint minden más versenyen, itt is tudnak pél-
dául doppingolni. Volt már rá példa, hogy el-
ismert e-sportolók bevallották, hogy verseny 
előtt olyan szert, amfetamin tartalmú Adde-
rall-t használtak, amitől jobbak lettek a reflexe-
ik. De már bundázás is volt. Ami más sportok-
ban is előfordul, az itt is megtörténik, mert ren-
geteg pénz van benne, dollár milliók múlnak 
rajta. Van egy játék, a DOTA 2, minden évben 
van belőle egy nemzetközi bajnokság, és ott az 
össznyeremény 30 millió dollár felett van.
- Most, hogy mindenki be van zárva, többen ját-
szanak?
- Rengetegen játszanak. Egy hónapja jelent 
meg a Call of Duty nevű lövöldözős játék in-
gyenes változata, a Warzone. Az első 24 órában 
6 millióan töltötték le, két hét után 30 millió-
nál járt, most 50 milliónál tart. És ez csak egy 
játék. Meg aztán nem csak számítógépen vagy 
konzolon játszanak, nagyon sok ember játszik a 
mobil telefonján, ők is játékosnak számítanak. 
Mobil játékokból is voltak már pénzdíjas ver-
senyek, sőt, a legtöbb bevételt a játékszektor-
ban a mobil játékok hozzák.
- Milyen játékokat nyomsz, mi a kedvenced?
- Jelenleg amit esténként szoktam streamelni, 
az a Call of Duty, a munkatársaimmal mosta-
nában ezt játsszuk. Régebben az Overwatchal 
is elég sokat foglalkoztam, a Battlefielddel is, 
meg hát mindig azzal, ami aktuális.

Surányi P. Balázs

„Külföldön már szinte minden 
futball csapatnak van e-sport 
szakosztálya.”

„Nem az van, hogy mindenki el-
vonul a szobájába, hanem a kö-
zös játék kedvéért összejönnek.”
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DreamHack LAN party.

Call of Duty - az egyik legnépszerűbb háborús játék

Császár Gábor



Örök hűség, örök nyugalom
Április, május már javában az esküvők sze-
zonja. Sokan mondják ki egymásnak ilyen-
kor a boldogító igent, együtt örülnek a nász-
néppel, és az örök életre szóló hitvesi fogada-
lom mellett örök életre szóló emlékké kere-
kítik esküvőjük napját. Így kezdődik a leg-
több „tündérmese” és a jegyespár közös éle-
te. Amíg közbe nem szól …most éppen a ko-
ronavírus-járvány. 

A hivatalos ceremóniákat nem, de a májusra, 
áprilisra szervezett nagy esküvőket sok pár le-
mondta. Kivárják, hogy lecsengjen a járvány, 
hogy egy későbbi időpontban tarthassák meg 
azt, és úgy, ahogy annyi ideje már megálmod-
ták. A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihir-
detése az esküvőket és a jegyespárokat is érin-
ti. Polgári esküvőket még lehet tartani Magyar-
országon, arról azonban, hogy mennyien lehet-
nek a ceremónián, már korábban döntöttek.  
- Az új szabályozás szerint az előjegyzett házas-
ságkötéseket zavartalanul megtartjuk, amennyi-
ben szeretnék a párok. A változás az, hogy kizá-
rólag csak a két tanú lehet jelen a házasságkö-
tésen az ifjú páron kívül, és csak alapszertartást 
tartunk, ami azt jelenti, hogy korlátozott a szer-
tartás ideje, hogy minél kevesebbet tartózkod-
junk együtt egy légtérben - nyilatkozta lapunk-
nak Kiss Tímea, a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal anyakönyvvezetője. - A rövid szer-
tartás bizonyos elemei, mint a pezsgős koccin-
tás és a gyertyagyújtás most elmaradnak. Az el-
múlt hetekben három pár jelezte, hogy egy ké-

sőbbi időpontra halasztaná esküvőjét, nekik a 
járvány levonulása utáni legkorábbi időpont-
ban biztosítunk lehetőséget az esküvőre. Általá-
ban azok döntenek így, akik 100 fő fölötti nagy 
esküvőt terveztek, és úgy döntöttek, hogy erről 
nem mondanak le, hiszen méltó körülmények 
között, család, rokonok, barátok körében szeret-
nének ünnepelni. Pontos időpontot nem tudunk 
velük most egyeztetni, hiszen még nem tudjuk 
hol a vége ennek a járványos időszaknak, ez a 
jelenlegi szabályozás egyelőre május 31-ig él, 
de nem tudjuk, hogy utána mi lesz. A minap egy 
pár megkérdezte, hogy maszkot viselhetnek-e a 
szertartáson. Igen, viselhetnek, ám, amikor ki-
mondják az igent, akkor muszáj levenniük arra 
ez egyetlen szóra, hiszen egy szóbeli nyilatkozat 
alapján létrejövő jogi aktusról beszélünk, ami-
kor az egybehangzó igen kimondásával jön lét-
re a házasságkötés. 
A temetések rendje is megváltozott néhány he-
te, hiszen ezeken a szertartásokon is kerülni 
kell a tömeget és a személyes érintkezéseket.  
-  A temetés során előírás, hogy a ravatalozó-
kat nem használhatjuk, a sírnál történik a te-
metési szertartás, az is rövid ideig és egyszerű 
körülmények között, egy, másfél méter távol-
ságot tartva egymástól a gyászolók. Amennyi-
ben az altemplomban van a temetés, az előtte 
lévő szabad területen történik, szűk családi kör-
ben. Amikor bekövetkezik a szomorú esemény, 
kérem, hogy telefonon jelezzék azt. Lehetőség 
van ebben az időszakban arra is, hogy hívek 
nélküli misét tartsunk.  Én elmondom a szent-
misét minden nap egyedül a templomban.  Ha 

valaki szeretne szentmisét bemutattatni anél-
kül, hogy ők jelen lennének, ezt is megteszem, 
csak kérem jelezzék. A már felvett szentmi-
sék dátuma tolódik a járvány miatt, de egyez-
tetünk az érintettekkel és egy későbbi alkalom-
mal megtartjuk majd - adta tájékoztatásul Pász-
tor Pascal római katolikus plébános. 
 A polgári búcsúztatásokat végző Jézsó Gábor 
olyan családokkal is találkozott az elmúlt he-
tekben, akik úgy döntöttek, hogy elhalasztják 
szerettük temetését. 
  - Vannak, akik elhunyt szerettüket egy későb-
bi alkalommal, -nyári végi, kora őszi időpontban 
- a járvány levonulása után helyezik örök nyu-
galomra, hogy a barátok, rokonok ismerősök 
együtt a sír körül, méltó búcsút vehessenek ha-
lottuktól. Mind a különböző felekezeti, mind pe-

dig a polgári búcsúszertartások változtak, az ur-
nás temetések  búcsúztatása és ravatala is a sírnál 
van, vagy fel lehet ravatalozni a halottat a rava-
talozó előtti szabadtéren, a lényeg, hogy ebben 
a járványos helyzetben a ravatalozót, a zárt teret 
nem lehet használni. Sok helyen van viszont ki-
épített fedett tér, ami alkalmas erre. Volt néhány 
temetésem az elmúlt hetekben, azt tapasztaltam, 
hogy nagyon fegyelmezettek az emberek. A csa-
ládok arra törekeszenek, hogy szűk körben le-
gyenek. A gyászolók maszkban, kesztyűben 
vannak, még ezekben a szomorú percekben is fi-
gyelnek arra, hogy távolabb álljanak egymástól. 
Akinek nincs maszkja, az keresse nyugodtan az 
ÖCSI mozgalom önkénteseit, akik biztosítanak, 
ha szükséges -  mondta Jézsó Gábor. 

berta 

Mekkora a világegyetem?
A közkeletű válasz erre a kérdésre az szo-
kott lenni, hogy végtelen. Ez azonban távol-
ról sem felel meg a valóságnak, csak annyi-
ban végtelen, ahogy egy gömbnek sincs kez-
dete és vége.

A ma leginkább elfogadott kozmológiai elmélet 
szerint a mi világegyetemünk egy 13,6 milliárd 
évvel ezelőtt bekövetkezett úgynevezett ősrob-
banás során jött létre. Ebből következik, hogy 
az akkor fénysebességgel elindult elektromág-
neses és gravitációs hullámok egy 13,6 milli-
árd fényév sugarú gömb határfelületén járnak. 
Emberi léptékkel ez a távolság felfoghatatlan, 
ezért egy talán beláthatóbb modell segítségével 
próbálom az univerzum főbb elemeinek mére-
tét szemléltetni. Előre jelzem, hogy még így is 
döbbenetes méretekkel fogunk szembesülni.
Csökkentsük le a Nap méretét egy mákszem-
nyire, azaz 0,5 mm-re. Ezzel a kicsinyítés mér-
téke 3 billiószoros lesz. Az univerzum mére-
tének csökkentésével a fény 300 000 km/sec-
os sebességét is ilyen arányban csökkentenünk 
kell, így a modellbeli fénysebesség  1 mikron/
sec  lesz. Ennél egy csiga tízezerszer nagyobb 
sebességre képes!

A Nap számunkra a létezésünket biztosító leg-
fontosabb égitest, a csillagok között mégis mint 
egy sárga törpecsillag szerénykedik. A ma is-
mert legkisebb csillag modellbeli mérete egy 
vírus méretét sem éri el, míg a legnagyobb 710 
milliméter lenne, és a Szaturnusz pályán is túl-
érne. 
A Föld Naptól mért távolsága ilyen léptékben 
50 milliméter, átmérője 4,3 mikron. Ez a méret 
a legkisebb emberi sejtekkel, például a farok-
rész nélküli hímivarsejttel mérhető össze. Leg-
nagyobb bolygónk a Jupiter 47 mikronos, te-
hát szabad szemmel még nem látható. A leg-
külső bolygó a Neptunusz 1512 méterre kering 
a Naptól. Legközelebbi csillagszomszédunk a 
Proxia Centauri távolsága 132,4 kilométer.  A 
Tejútrendszer átmérője 334 218 kilométer, ami 
a Hold távolságának felel meg. Legközelebbi 
galaxis szomszédunk az Androméda köd mo-
dellbeli távolsága 8 197 800 kilométer, ami hu-
szonötszörös holdtávolság. Végül a világegye-
tem  mérete egy 4,3 milliárd kilométer sugarú 
gömbnek felel meg. Ez a méret még mindig fel-
foghatatlan az emberi képzelet számára, de ta-
lán képszerűvé tehetjük úgy, hogy ez a távolság  
a Neptunusz valós távolságának felel meg. El-
mondható tehát, hogy a modellbeli világegye-

tem éppen a naprendszerünkben befoglalható 
gömb méretével egyezik meg. Jól jellemzi ezt a 
távolságot az a tény, hogy a Vojager-2 űrszonda 
12 évnyi utazás után érte el az Uránuszt.
Az emberi kíváncsiság határtalan. Az előző 
cikk kapcsán is, és a klubfoglalkozásokon is 
gyakran kérdezik, de mi van a gömbön túl?
Az elméleti csillagászat egyetlen ismert törvé-
nye, vagy axiómája sem zárja ki, hogy a vég-
telen világűrben a mienktől függetlenül több, 
esetleg nagyon sok ősrobbanás is bekövetkez-
hetett, és ezekből önálló univerzumok alakul-
tak ki. Az elméletet Andrej Linde orosz fizikus 
fejtette ki az 1980-as évek elején, azonban a tu-
dományos világ elsőre nem fogadta tárt karok-
kal. Napjainkban viszont az elmélet már szé-
lesebb elfogadottságot nyert. Ezeket a külön-
féle univerzumokat összefoglalóan multiver-
zumnak nevezzük. A multiverzum elméleté-
vel a kozmológia, fizika, asztrológia, vallás, fi-
lozófia, pszichológia, foglalkozik. A témában 
számos tudományos-fantasztikus filmet, és so-
rozatot készítettek. Konkrét bizonyítékunk a 

külső univerzumok létezésére jelenleg nincs, 
hisz elvileg sem láthatunk messzebbre, mint 
ahol az ősrobbanás fénye tart. Néhány anomá-
lia azonban utalhat arra, hogy külső univer-
zummal kapcsolatunk alakult ki, Egyik ilyen 
a mikrohullámú háttérsugárzásban mostaná-
ban felfedezett hullámszerű anomália, amit egy 
régebbi, a mienktől is ősibb másik ősrobba-
nás gravitációs hullámai okozhatnak. A másik 
a titokzatos sötét energia. Ez az a feltételezett 
energiaforma, mely az egész világegyetemben 
meghatározó módon jelen van, erős antigravi-
tációs hatást fejt ki, elősegítve ezzel az univer-
zum gyorsuló tágulását. Logikus az lenne, ha 
tágulás egyre lassuló lenne. Egyes magyaráza-
tok szerint ezt a rengeteg energiát egy közeli 
univerzumtól „szipkázta” el világegyetemünk.
Mindenesetre világunk eddig is lenyűgöző és 
felfogatatlan volt, és szédítő belegondolni ab-
ba, hogy a teremtés mennyi titkot rejteget még 
előlünk.

Szutor István
csillagászati klubvezető

A világegyetem végtelen?

„Csak alapszertartást tartunk, ami 
azt jelenti, hogy korlátozott a szertar-
tás ideje, hogy minél kevesebbet tartóz-
kodjunk együtt egy légtérben.”

Kiss Tímea

„Világunk eddig is lenyűgöző és felfo-
gatatlan volt, és szédítő belegondolni 
abba, hogy a teremtés mennyi titkot 
rejteget még előlünk.”

Szutor István

Vámos László és Vámos-Borsi Anikó március 27-én mondta ki a boldogító igent.

12. � Paletta 2020. április 16.

„A temetés során előírás, hogy a rava-
talozókat nem használhatjuk, a sírnál 
történik a temetési szertartás, az is rö-
vid ideig és egyszerű körülmények kö-
zött.”

Jézsó Gábor 
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