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3150 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 10 
krónikus beteg. 
968 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-
en vannak lélegeztetőgépen. 
A veszélyhelyzet alatt az állatorvosok receptjeiket online is 
kiadhatják. 
Tiszaújvárosban is elkezdődött az országos koronaví-
rus-szűrés. 

3178 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 9 
krónikus beteg. 
1132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 74-
en vannak lélegeztetőgépen. 
Kétezer milliárd forint maradhat az adósoknál a hiteltörlesz-
tési moratórium révén. 
AZ ÖCSI önkéntesei 500 mosható szájmaszkot osztottak 
ki az élelmiszerüzletek előtt. 

3213 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 13 
krónikus beteg. 
A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági 
és vállalati ügyintézést.

3263 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 
krónikus beteg. 
812 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-
en vannak lélegeztetőgépen. 
Meghaladta a négymilliót az igazolt esetek száma világszer-
te. 
Négy hónappal később is elég benyújtani a beszámolót, be-
vallani és befizetni a társasági adót. 

3313 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 4 
krónikus beteg. 
746 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-
en vannak lélegeztetőgépen. 
Átfertőzöttségi kutatás: az eddigi 8276 tesztből csak 2 lett 
pozitív. 
Megnyitnak két határátkelőt a személyforgalom előtt Ma-
gyarország és Ausztria között. 

3341 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 5 
krónikus beteg. 
688 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-
en vannak lélegeztetőgépen. 

3284 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 
krónikus beteg. 
782 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 42-
en vannak lélegeztetőgépen. 
Vidéken ismét az első ajtón kell felszállni a Volánbuszokra. 
Tovább nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló há-
zi karanténban lévők száma. 
Már több mint 350 ezren töltötték ki a járvány modellezését 
segítő kérdőívet. 
Megnyílt a jelentkezési lehetőség az ingyenes online infor-
matikai oktatásra. 
A helyi prevenciós bizottság folyamatosan vizsgálja a 
korlátozások további enyhítésének lehetőségét. 
Pap Zsolt alpolgármester egyeztetést tartott a MOL Pet-
rolkémia Zrt. és a thyssenkrupp képviselőivel a poliol 
beruházással kapcsolatban. Sem a beruházás területén, 
sem az MPK tiszaújvárosi telephelyén nincs koronaví-
russal fertőzött beteg. 

Egészségesen, biztonságban, fegyelmezetten 

Nyolc hét, és egy nagy levegővétel után 
lassan újraindul az élet. Napról nap-
ra változnak a szabályok, enyhülnek 
a korlátozások. A prevenciós bizott-
ság továbbra is a városlakók egészségét 
szem előtt tartva hozza meg a szüksé-
ges döntéseket. 

Új működési modellre állt a város márci-
us 16-án, május 4-én pedig új szakaszá-
ba lépett a koronavírus-járvány elleni vé-
dekezés. 
- Végiggondoltuk, hogy mi az, amin lehet 
lazítani, ezeket az intézkedéseket megtet-
tük, gondolok arra, hogy megnyitottuk a 
sportcentrumot, enyhítettünk a kijárási ti-
lalmon - mondta Dr. Fülöp György pol-
gármester - Ez egy tesztidőszak, amikor 
azt nézzük meg, hogy a lazító intézkedé-
sek következtében  milyen járványügyi 
statisztikai adatok jelennek meg. Ha to-
vábbra sincs semmilyen probléma a vá-
rosban, akkor az a feladatunk, hogy  to-
vábbi enyhítő intézkedéseket hozzunk és 
szép lassan a várost újraindítsuk május 

végén. Természetesen lesznek olyan sza-
bályok, amelyek az idősek, a veszélyezte-
tettek védelmét szolgálják, ezeket a kor-
mány rendeletben elrendeli, mi pedig ezt 
betartjuk, de én azt tapasztaltam, azt lát-
tam, hogy az emberek rendkívül fegyel-
mezettek voltak. 
A polgármester a mentők, illetve az ápo-
lók napja kapcsán elmondta, hogy az 
egészségügyben dolgozók valóban Tisza-
újváros hősei, akik igazán nehéz és em-
bert próbáló munkát végeznek, túl azon, 
hogy a szakmai protokollt betartják, most 
az újabb szabályokhoz is alkalmazkod-
tak. A védekezés új szakaszában új forga-
tókönyvek is születnek. 
- 2020. május 31-ig minden önkormány-
zati érdekszférában dolgozó munkaválla-
ló megkapja a bérét, ahogyan ezt követő-
en is, hiszen garantáljuk a munkahelyek 
biztonságát. Vannak, akiknek dolgozniuk 
kell, nyilván fizikailag be kell járniuk a 
munkahelyükre, vannak olyanok akik ho-
me office-ból látják el a feladataikat, és 
vannak olyanok, akik bizonyos élethely-
zet miatt otthon kell, hogy maradjanak.  - 
fogalmazott a polgármester.  

A város vezetése a járványügyi helyzet 
első napjaiban lezárta a város játszóte-
reit. 
- Én most azt látom, hogy ha ez a teszt-
időszak, ez az enyhítő időszak úgy telik 
el, hogy nem lesz a városban koronaví-
rusos megbetegedés, akkor lassan, az el-
következő hetekben megnyitjuk a játszó-
tereket, természetesen először fertőtle-
nítjük őket, megtaláljuk azokat a szabá-
lyokat, amivel védeni tudjuk a fiatalokat. 
Nem lenne szerencsés, ha a játszóterek 
egész nyáron zárva tartanának. 
A poliol beruházás kapcsán a polgármes-
ter elmondta, a munkálatok rendben ha-
ladnak, és a beruházás, a mobil lakópark 
és a MOL Petrolkémia Zrt. területén to-
vábbra sincs koronavírussal fertőzött be-
teg. 
A város lakosságának közbiztonsága ér-
dekében pedig tovább bővítik a térfigye-
lő kamerarendszert. Hat helyszínen ki-
cserélték a kamerákat, hét helyen pe-
dig újakat telepítettek. A kötelező teszt- 
és próbaüzem után előreláthatóan május 
20-tól működik majd a kibővített rend-
szer. 
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A játszóterek még zárva vannak, a 
Sportcentrum kinyitotta kapuit. 

A prevenciós bizottság minden nap ülésezik. 

Szigorú szabályok szerint indultak újra a szakrendelések. 
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, 
hogy

Gáspár István
a szerető édesapa, nagyapa, testvér, barát

 58 éves korában, külföldi tartózkodása idején
 tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Utolsó útjáról a gyermekei gondoskodnak.
Hiányozni fog!

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot május 17-ig (vasárnapig) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) , 
majd május 18-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi 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 
katolikus templomban is, 2020. március 17-ei hatállyal életbe 
lépett az a rendelkezés, amely szerint a szentmisék mellett min-
den templomi közösségi imádság, szertartás, keresztúti, rózsa-
fűzér és egyéb ájtatosság, bibliaóra és minden olyan egyház-
községi összejövetel, amelyeket pap nélkül is szoktak végez-
ni, visszavonásig

S Z Ü N E T E L!
A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával, 
egyszerű és rövid formában a sírnál történik. Tisztelettel kérem, 
hogy az esetleges altemplomi temetés esetében a hozzátartozók 
előzetesen a plébániával egyeztessenek.    
A plébánia iroda nyitvatartása is szünetel, és kérem minden ha-
laszthatatlan esetben a 06-49-540-102 telefonszámon előzete-
sen egyeztessünk.
A plébánia iroda nyitvatartása is szünetel, és kérem minden ha-
laszthatatlan esetben a 06-49-540-102 telefonszámon előzetesen 
egyeztessünk.

Református

Újra templomi istentisztelet!
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége dönté-
sének értelmében 2020. május 17-én gyülekezeteinkben meg-
tartjuk a templom-közösségi istentiszteletet. A Magyar Kor-
mány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így az 
előírt higiéniai és biztonsági szabályokat szigorúan betartjuk. 
Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készüljenek Is-
tent dicsőítő alkalmainkra. További szükséges információt, elő-
vigyázatossági rendelkezést és kérést a hívek felé facebook ol-
dalunkon (@reftujvaros), honlapunkon (honlap.parokia.hu/lap/
tiszaujvarosi-reformatus-egyhazkozseg) és a helyszínen is köz-
zéteszünk. Kereszteléssel, esküvővel kapcsolatban továbbra is 
csak e-mailes és telefonos egyeztetésre van lehetőség szándék 
bejelentésére, alkalmakat egyelőre nem tartunk. Temetés beje-
lentése szintén telefonon, és a továbbiakról akkor adunk tájé-
koztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Istentiszteletek rendje a megszokott időben folytatódik.
Tiszaújváros:
• 2020. május 17-én úrnapi istentisztelet 11 órától
• Bibliaóra, gyerekistentisztelet és konfirmáció előkészítő el-
marad.

Tiszaszederkény:
• Úrnapi istentiszteletünk 2020. május 17-én, 10 órakor kez-
dődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha 
az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot igé-
nyelnek, de visszatérhetünk templomainkba. 
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Támogassa adója 1%-ával a református egyházat és gyülekeze-
tünk valamelyik alapítványát!
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
Alapítványaink adószáma:
• Tiszaszederkényi Reformátusokért Alapítvány: 18434176-1-05
• Tiszaújvárosi Reformátusokért Alapítvány: 18434200-1-05
• Nikodémus Alapítvány: 18443318-1-05
• Tiszaújvárosi Református Énekkar: 18449345-1-05
• Kazinczy Gyermekei Alapítvány: 18403604-1-05
• Tiszaújvárosi „Katica” Alapítvány: 18433151-1-05

Görögkatolikus

Főpásztoraink rendelkezése nyomán a görögkatolikus metro-
pólia egyházközségeiben újra nyilvánosan végezhetjük az is-
tentiszteleteket. Ugyanakkor nyomatékosan kérik, hogy a biz-
tonsági előírásokat (maszk, fertőtlenítés) és az egymás közötti 
távolságot tartsuk be.
Egyházközségünk támogatásáról. Az egyházi hozzájárulás (ré-
giesen „egyházadó”) egy olyan önkéntes felajánlás, amellyel 
minden megkeresztelt és saját jövedelemmel rendelkező gö-
rögkatolikus ember támogatja egyházközsége fenntartását, mű-
ködését. Ennek ajánlott összege az egyháztanács javaslata alap-
ján évi 6000 Ft, de akinek ez gondot okoz, kevesebbet is adhat, 
amit köszönettel elfogadunk. Ez a felajánlás önkéntes, megfi-
zetése nem feltétele annak, hogy valaki egyházi szertartást (ke-
resztelés, temetés, stb.) kérjen.
Befizethető a következő számlaszámon: 12035803-00165588-
00100006 (Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia).
Istentiszteleti rend: Pénteken 17:30 Akathisztosz Hymnosz, 
Szombaton 9:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Vasárnap 
10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Kedden 
8:00 Szent Liturgia. Püspök atyáink engedélyével - mivel so-
kan nem jöhettek templomba Krisztus feltámadásának ünnepé-
re - húsvét ünnepzárása alkalmából újra elvégezhetjük a feltá-
madási szertartást (körmenet nélkül). Szeretettel várjuk a ked-
ves testvéreket az este 8 órakor kezdődő közös imára. Szerdán 
8:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye litiával (az Úr mennybe-
menetele ünnepének előestéje).

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

Poropatich Péter intézményvezető
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Tűzoltógyakorlat
A FER Tűzoltóság éves képzési tervének megfelelően 2020. 
május 12-13-14-én 14 és 17 óra között tűzoltási gyakorlato-
kat hajt végre a MOL Petrolkémia  Zrt. tűzoltó gyakorlópá-
lyáján.
A gyakorlatok során éghető folyadékot gyújtanak meg és ol-
tanak el ellenőrzött körülmények között. A gyakorlat erős 
füstképződéssel jár, amely nagy távolságból is észlelhető.
Nem megfelelő időjárási viszonyok esetén az adott napi gya-
korlatot későbbi időpontban tartják meg.

AZ ÖCSI PSZICHOLÓGUSA SEGÍT!
Pálnokné Pozsonyi Márta pszichológusunk kedden és csütör-
tökön 10-14 óra között várja azon tiszaújvárosi lakosok hívá-
sát, akiknek segítségre van szükségük a jelenleg kialakult ve-
szélyhelyzetben. 20/431-7743
A telefonszám csak a veszélyhelyzet ideje alatt hívható.

ÖCSI

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

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

Poropatich Péter intézményvezető 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

KÜLFÖLDRŐL HAZAÉRKEZŐK 
FIGYELMÉBE

Kérjük a bármelyik külföldi államból hazaérkező tiszaújvá-
rosi lakosokat, hogy haladéktalanul vegyék fel a kapcsola-
tot a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával (ÁNTSZ) 
az alábbi 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 há-
ziorvosukat!

Csillagok
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik máju-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. � Sokféle 2020. május 14. 



Koronavírus-szűrés Tiszaújvárosban is 
Múlt pénteken Borsod megyében is elindult 
a Semmelweis Egyetem által szervezett ko-
ronavírus-szűrés. Tiszaújvárosban két szű-
rőnapot jelöltek ki, május 8-át és 15-ét, a 
mintákat a Debreceni Egyetem munkatársai 
vették le.  Az első vizsgálatoknak a hét köze-
pén lesz eredménye. 

A szűrésre összesen 17.778 fő kapott meghí-
vást, akiket a Központi Statisztikai Hivatal vá-
lasztott ki, szem előtt tartva, hogy a teljes la-
kosságot reprezentálják. Az országos reprezen-
tatív vizsgálatba önkéntes alapon nem lehetett 
jelentkezni. A vizsgált személyek megtudhat-
ják, hogy átestek-e már a fertőzésen, vagy épp 
fertőzöttek-e. Annak érdekében, hogy a felmé-
rés minél pontosabb képet mutasson a hazai 
járványügyi helyzetről, rendkívül fontos, hogy 
akik meghívást kaptak, el is menjenek a szű-
résre. 
Galkó Árpádné az elsők között érkezett a tisza-
újvárosi rendelőbe. A szűrésre kapott behívót, 
mint mondta nem is gondolkodott rajta, hogy 
jöjjön, vagy sem, hiszen ez természetes volt, 
egyfajta társadalmi felelősségvállalás is. 
-  Először is kaptam egy emailt, aztán felhívtak 
Debrecenből telefonon vagy két óra múlva, és 
délután még hívtak a KSH-tól is, hogy legyek 
szíves, ha úgy érzem menjek el. Úgy gondo-
lom, hogy saját érdekem és embertársaim ér-

deke is ez. Valójában örülök is neki, hiszen úgy 
tudom, nem is olcsó egy ilyen vizsgálat, hát ak-
kor miért ne csinálják meg. Azt még nem tu-
dom, mikor lesz eredmény, de nagyon kíván-
csi vagyok rá, mert állítólag azt is kimutatja a 
teszt, ha már átestem a betegségen, márpedig 
februárban több, mint egy hétig nagyon beteg 
voltam, lázas, gyenge. - mondja Galkó Árpád-
né, majd indul is az épületbe a szűrésre, miköz-
ben Kulcsár Ferencné kifelé tart, ő már túl van 
a COVID 19 szűrésen.  
- A vénából levettek két kémcsővel és utána a 
szájüregből és orrból vettek mintát, gyors volt 
és fájdalommentes. Jó ez a lehetőség, legalább 
megtudom, hogy átestem-e a fertőzésen vagy 
sem, hiszen szív- és pajzsmirigy problémáim is 
vannak, és életkorban is a veszélyeztetett kor-
osztályhoz tartozom. Azt mondták, hogy az 
eredményt a jövő héten tudhatom meg a házi-
orvostól, neki küldik majd el - mondja Kulcsár 
Ferencné.
Az eredményeket május végéig összesítik. A 
pozitív eredményről 24-48 órán belül értesítést 
kapnak az érintettek. Ha a teszt negatív, akkor 
ilyen külön értesítés nem történik, a lelet meg-
tekinthető ügyfélkapun keresztül az EESZT-
ben vagy a háziorvos segítségével. Ha valaki 
pozitív lesz, akkor a kontaktjainak szűrése is 
megtörténik.
„A Központi Statisztikai Hivatal által reprezen-
tatívan kiválasztott személyek nemcsak magu-
kat és a családjukat, hanem személyenként to-
vábbi mintegy 500 magyar honfitársunkat kép-
viselik - hangsúlyozta Dr. Merkely Béla, a Sem-
melweis Egyetem rektora. - Ahhoz, hogy na-
gyon pontos eredményekhez jussunk, rendkí-
vül fontos a magas részvételi arány - tette hoz-
zá múlt heti televíziós nyilatkozatában.
A szűrésről a Semmelweis Egyetem tájékoz-
tat honlapján. „A vizsgálat három részből áll. 
Az aktuális fertőzöttség megállapítását a ma is-
mert legbiztosabb módszerrel, nyálkahártyából 
vett mintából úgynevezett PCR-teszt segítségé-
vel végzik, ami képes kimutatni a vírus örökí-
tőanyagát. Ennek során a páciens légúti (garat 
és orr) váladékából mintavételi pálcával mintát 
vesznek, azt speciális csőbe teszik, és genetikai 
vizsgálatokkal mutatják ki a vírus jelenlétét. 
Ezen kívül vérvétel is történik, amelyből egy-
részt az esetleges korábbi fertőzés miatt képző-
dött antitesteket, másrészt olyan paramétereket 

vizsgálnak, amelyek befolyásolhatják az egyén 
vírus iránti érzékenységét, növelhetik a fertő-
zés vagy szövődmény valószínűségét (pl. for-
ró téma jelenleg, hogy a vércsoport befolyáso-
ló tényező-e). A vizsgálat része egy 50 kérdést 
tartalmazó kérdőív is, amely segítségével arra 
is választ kaphatunk, hogy mik azok a speci-
ális társbetegségek, szokások (pl. dohányzás), 
amik elősegíthetik vagy éppen megakadályoz-
hatják a betegség kialakulását. A kérdőív rákér-
dez mindennapi tevékenységekre, szokásokra, 
a lakóhelyre, az egészségi állapotra és az isko-
lázottság szintjére.” -adja tájékoztatásul a szű-
rést szervező Semmelweis Egyetem.  
A vizsgálatban való részvétel teljesen biztonsá-
gos: nincs várakozás másokkal egy légtérben, 
a mintavétel megfelelő védőfelszerelésben tör-
ténik és a személyzet tesztelése is folyamatos. 
- A Debreceni Egyetem szűrőegysége végzi a 
COVID tesztelést Tiszaújvárosban, a szűrés-
hez az önkormányzat biztosította a sportorvo-
si rendelőt, itt veszik le a mintát a behívottak-
tól.  Annyit tudunk, hogy 35 főt választott ki a 
KSH, értesítették a résztvevőket és most meg-
kezdődött a szűrés, és néhány napon belül lesz 
is eredménye. Sokat lehet erről hallani és ol-
vasni, több mindenre végeznek vizsgálatot, 
nem csak COVID tesztet végeznek, hanem más 
különböző értékeket is fognak mérni. - mond-

ja Pap Zsolt alpolgármester, aki maga is a hely-
színen volt a szűrés idején. -  Merkely profesz-
szor, aki ennek az egésznek a főszervezője és 
kitalálója, azt mondta, hogy világviszonylatban 
ez első és az egyetlen, amit ők kitaláltak és vég-
rehajtják. Ez a szűrés nagyon fontos a későbbi 
kutatások szempontjából, biztos vagyok benne, 
hogy ebből sok mindenre lehet majd következ-
tetni és persze az is nagyon fontos, amit ugyan-
csak a professzor úr mondott, hogy a szűrések 
után meglátják, hogy vannak-e „parazsak” és 
az ország melyik területén, mert ezek bizony 
később lángra lobbanhatnak és ebből komoly 
fertőzések indulhatnak el.

berta 

Együtt ért meg anya és lánya
A héten már a szabadon választott tárgyak-
ból érettségiznek a diákok. Sokaknak a múlt 
heti magyar, matek, történelem és az ide-
gen nyelvi vizsgákkal véget is ért az érettségi 
vizsgák sora, hiszen a választható tárgyat ti-
zenegyedikben előrehozott érettségiként „le-
tudhatták”.  

 Múlt szerdán a középszintű történelem írásbe-
lire sorakoztak a gimnázium előtt a végzősök. 
A szokásos kézfertőtlenítés után léphettek csak 
be az épületbe, majd kezdődött a 80 perces vizs-
ga.  A diákoknak egy központi feladatsort kellett 
megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rö-
vid választ igénylő feladatokból, második része 
szöveges, kifejtendő, 60 százalékban a magyar, 
40 százalékban pedig az egyetemes történelem-
hez kapcsolódó feladatokból állt. 
- A feladatok elég húzósak voltak, jó, hogy le-
hetett pár feladatban tippelni. Az esszé, az tet-
szett - mondja Molnár Réka. - Az ’56-os for-
radalom volt az egyik, a másik a keresztény-
ség, ezt a kettőt választottam, a térképet lehetett 
használni, ez nekem most nagy segítséget nyúj-
tott. Remélem jó lesz összességében az érett-
ségim, már a felén túl vagyok. Azt hiszem ez 
az egy hónap kiesés sok volt, a matek eredmé-
nyemen érzem, hogy szükségem lett volna arra, 
hogy órákon legyek még, töriből is tudtunk ké-
szülni, de ez a digitális oktatás nem olyan volt, 
mintha bent lettünk volna a suliban 
Kifelé jövet is szigorúan maszkban hagyják el 
az épületet. Kint megszabadulnak a kesztyű-
től és a terhektől. Valakinek az érettségi negye-
dik napja volt a vizsgasorozat utolsó napja, a 
szabadon választott tantárgyat tavaly letudta, a 
szóbelit pedig idén eltörölte a kormány. 
A csütörtöki „angol nap” különleges volt, hi-

szen idén az emeltszintű érettségit is itt írták 
az Eötvösben, míg korábban csak a középszin-
tű vizsgákat tartották itt. Ezt is a járványhely-
zet hozta. A középszintűek három órán át írták 
a dolgozatot, aki emeltezett, annak négy órája 
volt a feladatlapok kitöltésére.   
- Középszinten érettségiztem angolból, köny-
nyűnek találtam a szövegértést, a nyelvtan ne-
hézkesebb volt, a magnó és az esszé is jól si-
került - nyilatkozta lapunknak Emődi Norbert. 
- Körülbelül tízen voltunk most az osztályból, 
akiknek nem volt meg a nyelvi érettségije, a 
többiek már tavaly megcsinálták. Debrecenbe 
készülök vegyészmérnök szakra, nekem a ma-
tek és a kémia a legfontosabb most, hogy sike-
rüljön, kicsit izgulok még miatta.
Digitális tanórákon készültek az érettségire az 
utolsó két hónapban. A digitális középiskolá-
ban érettségizőknek ez nem újdonság, nekik er-
ről szólt az elmúlt négy év. Thomázy Zsuzsan-
nának is, aki felnőtt fejjel az elmúlt két évben a 
Földes Ferenc Gimnázium digitális középisko-
lájában tanult két kamaszgyerek és munka mel-
lett, hogy végre a kezében tarthassa érettségi 
bizonyítványát. 
- Tizenévesen ide jártam az Eötvösbe, aztán 
harmadikban abbahagytam, kimentem külföld-
re dolgozni a szüleim legnagyobb bánatára, de 
mindig éreztem, hogy be kéne fejezni a gimit, 
aztán két évvel ezelőtt belevágtam. Két évet el-
fogadtak az Eötvösös tanulmányaimból, bioló-
giából különbözetit kellett tennem, így folytat-
hattam ott, ahol abbahagytam - mondja Zsuzsi, 
aki végzős gimnazista lányával együtt készült az 
érettségire, hiszen mind a ketten most végeznek. 
- 25 év után ültem vissza az iskolapadba, ne-
héz volt munka, meg két tinédzser mellet, de 
jó is volt, hiszen egyfajta rendszert vitt az éle-
tembe az, hogy le kellett ülni és megcsinálni a 

feladatokat. Azt vettem észre, hogy sokkal na-
gyobb érdeklődéssel tanultam most, mint annak 
idején. A lányommal, Annával közösen készül-
tünk, kikérdeztük egymást, segítettünk egymás-
nak. A szabadon választott tantárgyam az etika 
volt, a családról kellett írnom és illusztrációként 
Anna rajzait, fotóit csatoltam, nagyon jó szeme 
van ezekhez és ügyes keze, így hát az ő munkáit 
is beillesztettem a dolgozatomba - mondja Anna 
anyukája, majd lánya veszi át a szót.   
- Együtt izgultunk minden nap egymásért és 
magunkért is, én a városban, mama Miskol-
con érettségizett. Sokat készültünk, hogy sike-
rüljön, minden nap megbeszéltük, hogy ki, mit 
választott, miről írt, hogy sikerült. Azt hiszem 
minden meglesz mindkettőnknek, egész jól si-
kerültek az írásbelik. Büszke vagyok mamára, 
hogy befejezte a sulit, mondtam is neki, hogy 
most ne hagyja abba, menjen tovább főiskolá-

ra. Most friss a sok ismeret, most még lendület-
ben van - teszi hozzá Fodor Anna. 
- Nagy csalódást okoztam annak idején a szü-
leimnek, ezért is kell az érettségi, meg hát van 
két iskolás tini gyerekem, hogy mondjam ne-
kik, hogy tanulj, ha én nem fejeztem be a sulit - 
veszi vissza a szót a mama. - Sokszor mondják 
mostanában, hogy mama, nem hagyhatod abba, 
hát megmondom őszintén, hogy már gondolko-
dom is rajta, hogy hogyan, merre tovább. Van 
egy szóbeli középfokú német nyelvvizsgám, 
tavaly megcsináltam a jogosítványt teherautó-
ra, az is az egyik álmom, hogy sofőrként bejár-
jam a világot, de bármit is dob az élet, most egy 
papírral több lesz a zsebemben az érettségivel. 
Talán újabb lehetőségek is megnyílnak előttem, 
mindenesetre a szüleim és a gyerekeim biztos 
büszkék rám, már ez is boldogság.  

berta

„A szűrések után meglátják, hogy van-
nak-e „parazsak” és az ország melyik 
területén, mert ezek bizony később 
lángra lobbanhatnak és ebből komoly 
fertőzések indulhatnak el.”

Pap Zsolt

Anya és lánya egyszerre érettségiznek. Anna anyukája 25 év után ült vissza az iskolapadba. 

Harmincöt tiszaújvárosi ember kapott behívót COVID 19 szűrésre, a mintavételt  a Debre-
ceni Egyetem szűrőegysége  végezte  a sportorvosi rendelőben. 

Galkó Árpádné az elsők között érkezett a ti-
szaújvárosi rendelőbe. 
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És ti hogy vagytok, városlakók? 

Lehet mérgelődni, belenyugodni, félni, bos�-
s�ankodni, hinni, tagadni. Optimistán, bi�a-
kodva, s�abályokat betartva vagy megs�eg-
ve. Koronavírus-ügyben milliónyi reakció 
van, mindannyian másképp éljük meg e�e-
ket a különleges heteket-hónapokat. 

Telnek a hétköznapok, és néha-néha beköszön-
tenek az ünnepnapok is. Gecse Andrea és Ge-
cse Zoltán életük nagy napját a járvány ide-
jén élték meg, május 8-án kötötték össze éle-
tüket. A házasságkötő teremben az anyakönyv-
vezetőn és a két tanún kívül csak ők voltak. Az 
üres székekre rögzített fotókon rokonok, bará-
tok mosolyognak, így, ha csak lélekben is, de 
ők is ott voltak a boldog percekben. 
- Kicsit furcsa volt - mondta a szertartás után az 
ifjú férj -, de mindenáron szerettük volna meg-
tartani az esküvőt. Eredetileg sem lettünk vol-
na sokan, de ez már így alakult. Teljesen jó volt 
így, igazán egyedi - mondta. 
Csütörtök délután szépen süt a nap, jó ilyen-
kor sétálgatni a tóparton, napfürdőzni a padon, 
focizni a haverokkal. 
Laci bácsi a Rózsa út egyik padján üldögél 64. 
születésnapján. Hat hét kóma után már épp  fel-
épült, amikor stroke-ot kapott. 
- A vírushelyzet engem, komolyan mondom, 
nem aggaszt - mondja. - Ha úgy telnek a nap-
jaim, hogy nem vagyok rosszabbul, mint teg-
nap, akkor azt mondom, köszönöm, jól vagyok.

Boldog születésnapot kívánok neki. Megkö-
szöni. 
- A boldogságról én osztom Dallos Sándor vé-
leményét. Csak néhány pillanat, legfeljebb 
egy-két perc, a többi csak a rá való emlékezés. 
Szerintem. Hát mi az, hogy valaki boldog? - te-
szi fel a kérdést, amelyet előbb-utóbb minden-
ki feltesz magában. 
Pár méterrel távolabb négy fiú passzolgatja a 
labdát, ilyet is rég láttunk már. 
- Azért jöttünk le, mert jó idő van, jó meleg 
- mondja Nótár Zsolt. - Az iskola is hiányzik 
már, de én nem félek a vírustól, mert tudom, 
mikor mit kell csinálni. Anyáék megmondják, 
hogy mikor hova mehetünk, így nyugodt va-
gyok. 
- Jó ez az online tanulás, én szeretem - mond-
ja Farkas Teodor -, de azért suliban lenni jobb 
lenne. A napirendet ugyanúgy próbálom tarta-
ni, de azért hiányoznak a barátaim, iskolatár-
saim. 
A Rózsa téren is van már egy kis élet, a Bölcs 
Bagoly könyvesbolt ajtaja is nyitva áll a vásár-
lók előtt. 
- Mielőtt ez az egész elkezdődött volna, volt 
egy térdműtétem - mondja a tulajdonos, Szabó 
Zsóka -, eleve leamortizált állapotban kezdtem, 
így az első időkben nagyon féltem attól, hogy 
mi lesz, ha bármi probléma lesz, ha visszakerü-
lök. Most úgy gondolom, hogy a nehezén már 
túl vagyunk, de nem tudom. 
- Végig nyitva volt a könyvesbolt?

- Szakaszosan. Vagy én, vagy a fiam rövidített 
nyitvatartásban voltunk 10-től 15 óráig. Sokan 
igényelték, hogy nyitva legyünk, hogy házhoz 
szállítsunk, úgyhogy a fiam kiszállította a meg-
rendelt könyveket. Hirtelen jött ez az otthonlét 
mindenkinek, az óvodásoknak, iskolásoknak új 
könyvek kellettek. Nagy az igény még most is 
a gyakorló, foglalkoztató füzetekre. Ettől a hét-
től már rendesen nyitva vagyunk, úgy gondo-
lom, lassan visszaáll a rend, de azért még lá-
tom, hogy óvatosak az emberek. Még nem bí-
zik mindenki abban, hogy szabadon lehet jön-
ni-menni. Azt gondolom, hogy így van jól, 
hisz jobb félni mint megijedni. És igaz ugyan, 
hogy Tiszaújvárosban még nincs fertőzött, ta-
lán megússzuk, de erre biztosíték nincs. Eb-
ből a helyzetből már csak kifelé lábalhatunk, 
remélem, hogy az üzletek is beindulnak min-
denhol. Borzasztó volt az elmúlt időszak min-
denkinek, nyilván az élelmiszerboltoknak nem, 
de nekünk igen. De hát ez egy ilyen időszak 
volt, átvészeltük, innen már csak előre - mond-
ja Zsóka. 
A karanténfáradtság egy idő után mindenkin 
megjelenik, a hosszú hetek után sokaknak ele-
ge van, elege lett a korlátozásokból. 
- Ritkábban jártam bevásárolni - mondja Ka-
talin -, hetente csak egyszer. Rossz volt, hogy 
nem mehetek szabadon, amikor én akarok. El-
voltam azért, mentem néha a kertbe, de azért 
már jó, hogy enyhítettek a korlátozásokon. 
Péntek délben mosható maszkokat osztanak az 

ÖCSI önkéntesei. A csoportnak már több mint 
kétszáz önkéntese van. 
- Egyszerre ennyi emberre nincs szükség - 
mondja Molnár István alpolgármester -, ezért a 
csoportba szoktam kiírni, ha másnap van valami 
feladat, erre üzenetben lehet jelentkezni. Gyü-
lekezünk, megbeszéljük, mi a teendő. Ma pél-
dául maszkokat osztunk a Tisza ABC, a Penny 
Market és a Spar áruház előtt. Mivel most már 
minden üzletben kötelező maszkot viselni, úgy 
gondoltuk, hogy adunk azoknak, akiknek nincs, 
vagy esetleg egyszer használatosat hordanak. Az 
ügyeskezű ÖCSI-s lányok folyamatosan varrják 
a maszkokat - teszi hozzá büszkén. 
- Kicsit elegem van már a bezártságból - mond-
ja a boltból kifelé jövet Barabás Ernőné -, ab-
ból, hogy nem találkozom azokkal, akikkel az-
előtt. Hiányzik a család ölelése is. Szerintem 
nem lazult a fegyelem, legalábbis én úgy látom, 
hogy fegyelmezettek az emberek, tartják a tá-
volságot, viselik a maszkokat, kesztyűt. 
A 65 éven felülieket továbbra is arra kérik, ma-
radjanak otthon, és minél kevesebbszer moz-
duljanak ki. 
- Majdnem három hónapja otthon ülök - mond-
ja Benkó Sarolta -, most jöttem ki először, a pi-
acra vásárolni. Jó egy kicsit a szabadban len-
ni. Tartok a vírustól, hisz már 78 éves vagyok, 
ezért nem is megyek közösségbe. Otthon va-
gyunk, a tévé előtt, tornázunk, olvasunk, eltelik 
úgy is az idő, sokat sütök-főzök. 

Fodor Petra
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„Ha úgy telnek a napjaim, hogy 
nem vagyok rosszabbul, mint teg-
nap, akkor azt mondom, köszö-
nöm, jól vagyok.”

László

„Elvoltam azért, mentem néha a 
kertbe, de azért már jó, hogy enyhí-
tettek a korlátozásokon.”

Katalin 

Jó időben, jó társaságban. A fiúknak ugyan hiányzik a suli, de megszokták már az online 
tanulást. 

Szabó Zsóka könyvesboltja átvészelte a nehéz heteket, most már a megszokott időben 
tartanak nyitva. 

A barátok, rokonok most csak lélekben voltak jelen. Gecse Andrea és Gecse Zoltán különleges nagy napjukon. 



Élet a koronavírus idején 
Pontosan két hónapja, március 14-én, szom-
bat délelőtt a Városháza III. emeleti tanács-
kozó termében tartottak ülést a koronaví-
russal kapcsolatban a város, az önkormány-
zati cégek vezetői. Most a prevenciós bizott-
ság tagjai összegezték. Akkor már tudni le-
hetett, hogy a március 15-ei ünnepségek el-
maradnak, mint ahogy azt is, hogy életünk 
szinte minden része megváltozik. Két hónap 
telt el, s most a bizottság tagjai összegezték 
az elmúlt hónapok eseményeit, valamint a 
jövőre vonatkozó terveket. 

Köszönet 
az együttműködésért

Dr. Fülöp György polgármester megköszönte a 
bizottság valamennyi tagjának a munkát, hogy 
szakmai ismereteikkel és emberi helytállásuk-
kal segítették azt, hogy a város egy egészen új 
működési modellre tudjon átállni. 
- Nagyon köszönöm ezt a munkát - mondta -, 
és Tiszaújváros polgárainak is hálás szívvel kö-
szönöm, hogy elfogadták az intézkedéseket, 
együttműködőek, fegyelmezettek voltak. Ha az 
elmúlt nyolc hetet összegeznem kellene, akkor 
azt mondanám, hogy sikeresen szerveztük meg 
közösen a védekezést, hiszen nem volt koro-
navírusos beteg Tiszaújvárosban. Nem tudjuk, 
hogy mit hoz a jövő, az biztos, hogy az elkövet-
kezendő időszakban enyhítő, lazító intézkedé-
sek következnek. Mi minden döntésünket úgy 
hozzuk meg, hogy az a tiszaújvárosi állampol-
gárok egészségét és biztonságát szolgálja. Mi-
vel a betegség lappangási ideje nagyon hosszú, 
14 nap, ezért döntéseinket kéthetes etapokban 
hozzuk meg. Abban mindannyian egyetértünk, 
hogy akkor tudunk sikeresen védekezni, ha be-
tartjuk a szabályokat, ez azt jelenti, hogy min-
denki a meghatározott helyeken kötelezően vi-
seli a maszkokat, az is nagyon fontos, hogy be-
tartsuk a másfél méteres védőtávolságot, amit 
egyébként a kormányrendelet előír. A mi leg-
fontosabb kötelezettségünk az, hogy a lakos-
ságot őszintén és nyitott módon tájékoztassuk 
mindenről, mert ekkor tudnak ők is felelős ál-
lampolgárként viselkedni. Még egyszer köszö-
nöm mindnyájuknak az együttműködést, vi-
gyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Felelősen 
az egészségügyben

Lassan újraindul az egészségügy, az aktualitások-
ról Pap Zsolt alpolgármester adott tájékoztatást. 
- Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
rendelete értelmében először azokat a dönté-
seket hoztuk meg, amelyek az egészségügyben 
az alapellátást, illetve a szakellátást befolyásol-
ták. A háziorvosok, házi gyermekorvosok első-
sorban telefonos konzultáció alapján végezték 
feladatukat, de amennyiben szükségesnek lát-
ták, akkor megtörtént az orvos-beteg találko-
zó. A szakrendelőben a sebészet, a képalkotó 
diagnosztika, illetve a labor sürgősségi szinten 
végezte munkáját, a fogászat ügyeleti rendben 
működött. Megtettünk minden olyan intézke-

dést, beszereztünk minden olyan eszközt, ame-
lyek a biztonságos betegellátást szolgálják. A 
szakdolgozók, illetve az orvosok számára be-
szereztük a maszkokat, védőpajzsokat, kesz-
tyűket, fertőtlenítőszereket és egy nagyteljesít-
ményű fertőtlenítő gépet. Jól vizsgázott a tri-
ázs (a betegek rangsorolása - a szerk.), melyet a 
szakrendelő dolgozói végeztek a beléptetés fo-
lyamán. Elvégeztük az Ezüsthíd bentlakóinak, 
gondozottjainak covid-szűrését, amely min-
denkinél negatív eredménnyel zárult. Továbbá 
meghoztuk azokat a döntéseket, amelyek a ren-
delőintézet fokozatos, de biztonságot újraindí-
tását szolgálják - mondta az alpolgármester, aki 
szólt arról, is, hogy a Debreceni Egyetem mun-
katársai koronavírus tesztelést végeznek Tisza-
újvárosban. (Lásd Koronavírus-szűrés Tiszaúj-
városban is című cikkünket a 3. oldalon.)

Aktív önkéntesek 

Több ezer városlakónak segítettek az elmúlt 
hónapokban a tiszaújváros önkéntesek. Az Ön-
kéntes Csoport Időseink Védelmében (ÖCSI) 

tagjai aktívan részt vettek a védekezésben. 
- Figyelemfelhívó plakátokat helyeztünk ki - 
kezdte a felsorolást Molnár István alpolgár-
mester -, felkerestük a városunkban dolgozó 
gyógyszertárak, élelmiszerboltok, kisebb üzle-
tek dolgozóit és mosható maszkokat, illetve a 
nyugdíjas egyesület által készített horgolt szí-
vecskéket adtuk át. A gyógyszertárak előtt fel-
festettük a biztonságos távolságtartás jelölése-
it, beindítottuk az ÖCSI meghallgat és az ÖCSI 
pszichológusa segít programot. Csoportunk 
ügyes kezű tagjai folyamatosan varrják a szá-
jmaszkokat. A védekezés első szakasza lezá-
rult, de ne feledjük, a vírusveszély nem múlt 
el, kérek mindenkit, hogy továbbra is vigyáz-
zunk egymásra. 

Törvényesség, jóhiszeműség

A veszélyhelyzet fokozottabb figyelmet köve-
telt a döntéshozásban is, ilyen esetben a képvi-
selő-testület jogkörét a polgármester gyakorol-
ja. Határozatok, rendeletek, döntések, elmaradt 
testületi ülés, lejáró határidők - sok a munka. 
- A helyi döntések meghozatalakor jogilag a 
legfontosabb szempont az volt, hogy a dönté-
sek kiállják a törvényesség próbáját - mond-
ta Dr. Kardos András aljegyző, és hogy a pol-
gármester a jóhiszeműség elvével összhangban 
gyakorolja jogköreit, valamint döntései min-

denkor megfeleljenek a szükségesség és ará-
nyosság követelményének. Úgy gondolom, 
hogy ez eddig teljesült és erre fogunk töreked-
ni a jövőben is. 
- Kulcsfontosságúak voltak az elmúlt hetek ab-
ból a szempontból is, hogy a megfelelő időben 
hozhassuk meg a szükséges döntéseket - mond-
ta Dr. Juhos Szabolcs jegyző. - Természetesen 
ehhez szükség volt a tiszaújvárosiak fegyel-
mezettségére, megfelelő hozzáállására is, me-
lyet ezúton is köszönünk. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a járvány nem múlt el, fontos, hogy to-
vábbra is betartsák, betartsuk az óvintézkedé-
seket. 

Bölcsőde, idősotthon

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
munkatársait is új helyzet elé állította a vírus, 
intézkedéseik a járvány megelőzését szolgál-
ták. 
- A kontaktusok számának csökkentése érdeké-
ben elrendeltük a bölcsődei szünetet - mondta 
Poropatich Péter, a humánszolgáltató vezetője 
-, bezártuk az idősek klubjait, a gondozóházban 
és az idősek otthonában látogatási tilalmat, ké-
sőbb teljes zárlatot rendeltünk el. Először a 65 
éven felüliek részére, majd minden olyan idős 
számára, aki ezt kérte és igényelte, kihordtuk 
és ki is hordjuk az ebédet, valamint segítünk a 
gyógyszerkiváltásban és a bevásárlásban. Min-
den idős embert arra kérek, hogy továbbra is 
maradjanak otthon, és csak a legszükségesebb 
esetben menjenek el hazulról. 

Újrainduló rendelések

Március 16-án az egészségügy addig megszo-
kott formájában leállt, új helyzet volt ez min-
den érintett számára. 
- Rengeteg mindent kellett tenni az elmúlt idő-
szakban a biztonságuk kialakítása, megőrzé-
se érdekében - mondta Nagyné Kántor Judit, 
a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazga-
tója -, a továbbiakban négy szakaszban terve-
zik központilag az újraindulásunkat. A mosta-
ni helyzet szerint a háziorvosok kommunikál-
nak a szakorvosokkal, az előzetes konzultáció 
után időpontra kell érkezniük a betegeknek. 
Nagyon szépen kérünk mindenkit, aki az idő-
pontjára megérkezik a rendelőbe, hogy hasz-
nálja az alkoholos kézfertőtlenítőt, ha van szá-
jmaszkja, azt is hozza magával, ha nincs, ak-
kor adunk. Belépés után testhőmérséklet-mé-
rés történik és minden alkalommal, amikor a 
beteg megjelenik, egy kérdőívet kell kitölteni, 
ebben is kérjük az együttműködésüket. Ne ve-
gyék zaklatásnak, hiszen ennek a kérdőívnek a 
kitöltése közös érdekünk - hívta fel a figyelmet 
a főigazgató. 

Változatlan Városgazda

A fű ugyanúgy nő, a parkokat ugyanúgy gon-
dozni kell, a város ugyanolyan szép, mint ed-
dig. Vírus ide vagy oda. 
- A héten elkezdjük a kétnyári növények kisze-
dését, az árvácskák, százszorszépek, valamint a 
tulipán- és jácinthagymák kiszedését, ezek már 

elvirágoztak - mondta Kerékgyártó István, a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyve-
zetője. - Ezután talajművelés és -fertőtlenítés 
történik, valamint a tápanyagok visszapótlása, 
utána pedig egynyári virágokkal ültetjük be a 
parkokat. Minden egyes parkrészletbe más nö-
vényzet kerül, ez pontosan meg van tervezve. 
Reméljük, hogy az időjárás is kedvez nekünk, 
mert rendkívül aszályosak voltak az elmúlt hó-
napok, áprilisban összesen 7 mm eső esett, ezért 
intenzíven kellett a fákat öntözni. A járvány ki-
törése óta folyamatosan dolgozunk, teljes lét-
számban vagyunk jelen a parkokban, takarítot-
tunk, metszettünk, nem álltunk le. Két-három 
fő maradt csak otthon, akik nem tudták megol-
dani gyermekük elhelyezését. 
 

TIK-forgatókönyvek

A különleges időszakban különleges feladat há-
rult a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont (TIK) munkatársaira is. A konyhák jó ré-
sze bezárt, az életeket műanyag ételhordókban 
szállítják házhoz, ezeket folyamatosan mosni, 
fertőtleníteni kell a konyhán. 
- Köszönöm kollégáimnak a lelkiismeretes 
munkát és hozzáállást - kezdte Kósa-Tóth Zol-
tán, a TIK igazgatója -, sokan dolgoztak az 
utóbbi hetekben. Takarítottak, fertőtlenítettek, 
főztek, ebédet szállítottak. A jövőre nézve több 
forgatókönyvünk is van, de rövid távon egye-
lőre azoknak az épületeknek a nagytakarítását 
kezdjük el, melyek eddig zárva tartottak. Nyil-
ván a nyitva tartó épületekben továbbra is szi-
gorú rend szerint takarítanak, fertőtlenítenek 
a munkatársaim. A közétkeztetésben a szoci-
ális étkezők részére a kiszállítás megmarad, a 
partnerintézmények működésének változásá-
val együtt nyitjuk meg a konyhákat. Múlt hé-
ten a Szivárvány óvodában, ezen a héten pedig 
a bölcsődében kezd működni a konyha. Ezen 
kívül a pénzügy-számviteli terület a gazdasá-
gi események számának növekedésével együtt 
kapcsol majd magasabb fokozatra. 

A hírek mögött

A hiteles tájékoztatás fontos alappillér, ehhez 
szükség van arra is, hogy a város vezetői, a pre-
venciós bizottság tagjai is hiteles forrásokból 
tájékozódjanak, hogy döntéseiket megalapo-
zottan tudják meghozni. 
- Az elmúlt hetekben, csakúgy, mint korábban, 
arra törekedtünk, hogy hiteles forrásokból, kor-
rekt tájékoztatást nyújtsunk Tiszaújváros lakos-
ságának a járványügyi helyzetről - mondta Bi-
tó Barnabás polgármesteri tanácsadó. - Ez az 
elkövetkező időszakban is így lesz, annak ér-
dekében, hogy lehetőség szerint minden kér-
désre a megfelelő, megnyugtató választ adhas-
suk az itt élők számára. Számos hazai és kül-
földi forrásból kapunk információkat, statiszti-
kai adatokat, figyeljük a nemzetközi tapasztala-
tokat annak érdekében, hogy helyben, jól meg-
alapozott döntések születhessenek. Kérem, kö-
vessék figyelemmel a hivatal honlapját, Dr. Fü-
löp György polgármester facebook oldalát és a 
City app-ot. Ezeken a felületeken továbbra is 
közzéteszünk minden fontos információt.

Fodor Petra

2020. május 14. Aktuális � 5.

Nagy segítség az időseknek: házhoz jön az ebéd. 

Aktívak a tiszaújvárosi önkéntesek, az ÖCSI legutóbb mosható maszkokat osztott. 

„A mi legfontosabb kötelezettségünk 
az, hogy a lakosságot őszintén és nyi-
tott módon tájékoztassuk mindenről, 
mert ekkor tudnak ők is felelős állam-
polgárként viselkedni.”

Dr. Fülöp György



Véradással ünnepelte a Vöröskereszt Tiszaújvárosban a Vö-
röskereszt világnapját. A vártnál is többen mentek vért ad-
ni, a két nap alatt 199 önkéntes jelentkezett donornak. 

Ez volt az első véradás a koronavírus-járvány óta. Nem olyan, 
mint szokott lenni, hiszen a szabályok szigorúak voltak, és a 
helyszín is új. A véradást a görögkatolikus parókián tartották, 
viszonylag kis térben, egymástól biztonsági távolságot tartva. 
Ezúttal előre be kellett jelentkezni, csak időpontra mehettek a 
véradók, négyesével. Koronavírus tesztet nem csináltak a vé-
radóknak és a levett vérmintán sem végeztek koronavírusszű-
rést. 
- Sok új szabálya volt most a véradásnak a járvány miatt, többek 
között az is, hogy csak hőmérés és kézfertőtlenítés után volt szabad 
belépni a véradóknak a parókiára. Kizárólag egészséges donorokat 
fogadtunk, akik a szokásos orvosi vizsgálatok után adhattak vért. 
Dr. Orosz Atanáz püspök úrnak, valamint Jeviczki Ferenc esperes 
úrnak köszönhetően a Görögkatolikus Parókia Közösségi Házában 
szervezhettük meg az akciót, a járványügyi helyzethez igazodva, 
80-80 fő megjelenésében bízva, ám ezt felülmúlták a jelentkezők, 
az első nap, csütörtökön 93-an, másnap 106-an jelentkeztek, hogy 
ebben a nehéz időszakban segítsenek a betegséggel küzdők gyó-
gyításában. A két nap alatt példátlan összefogásnak lehettünk ta-
núi, hiszen 199 embertől vettünk le vért, és ezzel közel 600 beteg 
embertársunknak adhatunk reményt, jobbulást a közeljövőben. Ez-
úton is hálásan köszönjük véradóink bátor, önzetlen tettét. – nyi-
latkozta lapunknak Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt Borsod 
megyei szervezetének koordinátora.

berta

Véradás járvány közben

Visszatérő szemetelő

Újra szemétlerakó helynek nézték Tiszaszederkény külterületét. 
Főleg építési bontásból származó hulladékok csúfítják el a te-
rületet, de vannak  kommunális és veszélyes hulladékok is. Az 
illegális szemétlerakás szabálysértésnek minősül, hulladékgaz-
dálkodási bírság szabható ki a tettesre. A szeméthalomból azon-
ban nem derül ki, hogy ki rakta le. Az ügyben vizsgálat folyik. 

Új helyszínen volt a véradás, a görögkatolikus parókián 
199-en adták vérüket. 

Fokozott vadászati 
tevékenység

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

Tisztelettel: Tiszaújvárosi Vadásztársaság

Megbízás, halasztás, enyhítés
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a ka-
tasztrófavédelemről, valamint a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló törvény adta jogkörével élve 
Dr. Fülöp György polgármester újabb 
határozatokat hozott. Dr. Juhos Sza-
bolcs jegyzői utasításban az ügyfélfo-
gadás és a házasságkötés szabályainak 
módosításárol rendelkezett.

A polgármester módosította a TiszaSzolg 
2004 Kft. üzleti tervének célkitűzésé-
ről szóló testületi határozatot. Ennek ér-
telmében az ingatlanértékesítésből szár-
mazó, elkülönülten kezelt bevételeket a 
felügyelőbizottság utólagos tájékoztatá-
sa mellett fel lehet használni a társaság 
működési kiadásaira is a koronavírus-jár-
vány okozta gazdasági problémák kezelé-
se, a likviditás folyamatos biztosítása ér-
dekében.
Dr. Fülöp György határozatban rögzítet-
te, hogy egyetért azzal, hogy 2020. má-
jus 22-étől 5 évre az intézmény igazga-
tója Kázsmér Ágnest bízza meg a Tisza-
újvárosi Művelődési Központ és Könyv-
tár igazgatóhelyettesi feladatainak ellá-
tásával, a Hamvas Béla Városi Könyvtár 
szakmai vezetésével.
Polgármesteri határozat született a nap-
közi otthonos óvoda Szivárvány óvodá-
ja konyhafejlesztésének elhalasztásáról 
is. A fejlesztésről, annak finanszírozásá-
ról 2021. június 15-étől augusztus16-áig, 
az elszámolással kapcsolatos feladatok 

elvégzéséről 2022. március 31-éig kell 
gondoskodni.
Polgármesteri határozat rendelkezik a vá-
rosi könyvtár és a Sportcentrum részleges 
nyitvatartásáról is. Erről egy hete számolt 
be lapunk.
Dr. Juhos Szabolcs jegyző módosította az 
ügyfélfogadás és a házasságkötés szabá-
lyait.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal-
ban a személyes ügyfélfogadás tovább-
ra is határozatlan ideig szünetel, ilyen ki-
zárólag a személyes megjelenést igénylő 
ügyekben történhet. Az is csak úgy, ha az 
ügyfél fertőtleníti a kezét, és az ügyinté-

ző és az ügyfél is a szájat és orrot eltaka-
ró eszközt (maszkot, sálat, kendőt) visel.
Némiképp enyhültek a házasságkötés sza-
bályai. Míg korábban az anyakönyvveze-
tőn és a házasulandókon kívül csak a két 
tanú vehetett részt a szertartáson, most 
már 20 fős násznép is a teremben tartóz-
kodhat, megfelelő védőtávolságot tartva. 
A teremben lévő székeket ennek megfele-
lően kell elrendezni. A szertartáson részt-
vevők csak kézfertőtlenítést követően 
léphetnek be a terembe, és mindenki kö-
teles maszkot (kendőt, sálat) viselni.

f.l.

Várva várt adatok
 A korlátozó intézkedések bevezetése 
óta tudni lehetett, hogy sajnos sokak 
elvesztik a munkahelyüket, a turiz-
mus-vendéglátás ágazatban dolgozók 
első perctől érezték a járvány gazda-
sági hatásait, de gyorsan begyűrűzött a 
koronaválság a többi szektorba is. 

Bezártak a ruházati boltok, és az olyan 
üzletek, amelyek nem élelmiszer-drogé-
ria kategóriába tartoztak. A szolgáltató 
iparág egyes területei inkább óvatosság-
ból húzták le a rolót, kozmetikusok, ma-
nikűrösök, fodrászok tették ki ideiglene-
sen a zárva táblát, a bátrabbak szigorú 
szabályokat szabva nyitva maradtak, hi-
szen a törvény nem mindenkit kötelezett 
a bezárásra. Egyre-másra lehetett olvasni 
a multik bezárásáról is, hazai szinten az 
autóipar állt le szinte elsőként. Ahol meg 
tudták oldani, ott a cégek irodai dolgozó-
ik nagy részét „home office-ra fogták”, és 
a többségük azóta is otthonról látja el fel-
adatait. 
Egyszóval, márciusban riasztó munka-
erőpiaci hírek érkeztek, amelyet vélhető-
en egy még riasztóbb április követ majd, 
hiszen az volt az első teljes hónap, amit a 
korlátozó intézkedések érintettek, ám er-
ről még nincsenek ismereteink. Időköz-
ben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgá-

lat (NFSZ) honlapjára felkerültek a me-
gyei, illetve a járási adatok, ezekből sze-
mezgettünk.
 Az NFSZ honlapja szerint 280 ezer mun-
kanélküli volt Magyarországon március-
ban. Szintén márciusban 59,4 ezer állás-
kereső kérte nyilvántartásba vételét az il-
letékes járási/kerületi hivatalnál, amely-
ből az első alkalommal regisztrálók ará-
nya 7%-os volt.
 Nézzük mi történt megyénkben. A febru-
ári adatokkal összevetve (36605) márci-
usban (39462), összesen 2857 fővel nö-

vekedett a hivatalos álláskeresők szá-
ma. Ebből a tiszaújvárosi járásban 99 fő-
vel nőtt a munkanélküliek száma az elő-
ző havihoz képest, ugyanis februárban 
1199 főt, míg márciusban 1298 álláske-
resőt tartottak nyilván. Szóval ennyi a hi-
vatalos adatok szerinti növekedés. Ám 
muszáj tisztában lennünk azzal is, hogy 
bármennyire erős a fekete, illetve a szür-
kegazdaság kifehérítésére való törekvés, 
a munkaerőpiac hazánkban még messze 
nem „vegytiszta”, így jócskán számol-
nunk kell azokkal az állásukat elvesztők-
kel is, akik azokban az ágazatokban dol-
goztak, ahol a mai napig nem jelentik be 
a munkavállalót, vagy nem teljesen úgy, 
ahogy foglalkoztatják őket. Érdekesek a 
tavaly ugyanezen időszakokra vonatkozó 
adatok is. Ugyanis koronavírus járvány 
ide, koronavírus járvány oda, a tavalyihoz 
képest csökkent a regisztrált álláskeresők 
száma a honlap adatai alapján. Míg 2019 
februárjában 36177 munkanélküli volt 
megyénkben, addig márciusban 39809. 
A tiszaújvárosi járásban februárban 1262, 
márciusban pedig 1471 főt tartottak nyil-
ván. Márciusra szűkítve, járásunkban hi-
vatalosan 173 fővel több regisztrált mun-
kanélküli volt 2019-ben, mint most, egy 
évvel később. 

Radácsi Zsuzsa 

A házasságkötő teremben továbbra is kötelező a maszk (kendő, sál) viselése. 
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Boldog békeidők a Jabil-ben. 

A tiszaújvárosi járásban februárról márciusra 99 fővel nőtt a munkanélküliek 
száma.



A Tisza TV műsora
Május 14., csütörtök

9:00  HétHatár:  Országos Covid szűrés -Tájékoztató a járvá-
nyügyi helyzetről - Véradás járvány idején - Rendel a rendelő 

- Szeméthegy a gát mögött - Munka ügyek 
9:15 Hétről-Hétre: 35 embert szűrnek a városban az országos 
teszten - Hogy vagytok városlakók? - Karanténtudósítás Íror-

szágból - Anya-lánya érettségi - Élet a Sportcentrumban
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Május 15., péntek
18:00 - 19:00

Járványügyi tájékoztató
19:00 Kulissza Játékszín: Shakespeare: Sok hűhó semmiért

  
  Május 17., vasárnap

 10.00 Egy hajóban - vallási negyedóra ( ismétlés 14 óráig )
 14.00 Válogatás a  Phoenix és a TFCT mérkőzéseiből. Ismét-

lés másnap reggel 7 óráig.

Május 18., hétfő
18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről

 19.00  Tisza TV retró: a 2006. Civil magazin, ismétlés más-
nap reggel 7 óráig.

Május 19., kedd 
18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről

Május 20., szerda: 
18:00  HétHatár: Tájékoztató a járványügyi helyzetről - Tá-

borozás - Szárazság - Egeszségügy helyben 
Hétről-Hétre: Élet a Tisza-parton - Plexipajzs és maszktartó - 

Karanténtudósítás Skóciából 

Május 21., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről

Tízszer annyi hívás naponta
Van, akin úgy jön ki a bezártság, hogy ki-
nyitja az ablakot és feltekeri a hifin a han-
gerőt, hadd hallja az egész utca. Van, aki 
kipufogómániás, és bőgeti maga alatt a gé-
pet, hadd hallja az egész város. És vannak 
olyanok is, akik üvöltöznek, verekednek. Ez 
utóbbiból is egyre többet hallani itt a panel-
ben. Az összezártság kemény próba elé állít 
minden kapcsolatot. Az sem segített a hely-
zeten, hogy két hete kitűnő országgyűlési el-
nökünk kettes személyiszámozva lesajnálta 
a nőket, majd rá egy hétre kormányunk át-
esett a vak komondoron, és a kezükből kire-
pült az ablakon a nők és bántalmazottak vé-
delmére írt nemzetközi egyezmény.

 A Családok Átmeneti Otthona egy olyan in-
tézmény, amely bántalmazás esetén segítséget 
nyújt, de ez az új helyzet most őket is rengeteg 
kihívás elé állította. Szabó Réka család- és pár-
terapeutát, addiktológiai konzultánst, szuperví-
zort, a segítők segítőjét kérdeztem országos ta-
pasztalatairól.
- Jelentősen átalakult a kollégák munkája - 
mondja Réka. - Az átmeneti otthonok le vannak 

zárva, nincs ki-bejárás csak két hét karantén-
nal. Van olyan gondozó, aki emiatt beköltözött 
az otthonba. Teljesen más működést kellett fel-
venniük. A beköltöző családoknak először két 
hét karanténban kell lenniük, egy teljesen el-
különített szobában, és csak utána tudják elhe-
lyezni őket a szálláshelyükre. Ez is megnehezí-
tette az életet, úgy logisztikázni, hogy el tudják 
őket különíteni két hétig. Aki bent van, annak 
pedig bent kell maradnia. Voltak, akik kiköltöz-
tek, nem tudták vállalni, hogy bezárva legye-
nek, mert intézniük kellett az ügyeiket. A krí-
zisben lévőkkel foglalkozó szervezetek munká-
ja - ahol fogadják a telefonokat, megkereséseket, 
és ha szükséges ők szervezik meg a költözést, 
ha bántalmazásról van szó -, nagyon beindult. 
Eddig a napi egy-két telefon, megkeresés, sze-
mélyes megjelenések száma most felment napi 
nyolc-tízre. Nagyon megugrott azoknak a szá-
ma is, akik azt kérdezik, hogy hová forduljanak, 
mit csináljanak, merre menjenek. Annyira nehéz 
ez a helyzet, hogy a segítők magánéletébe is be-
gyűrűzött mindez, nem egy olyan esetet halla-
ni, hogy a karantén ideje alatt döntött úgy a pár, 
hogy elválnak, és külön folytatják az életüket. A 
hajléktalanellátásban is sok új kihívás van. Töb-

ben kerültek utcára azért, mert bántalmazó kap-
csolatban éltek, és bántalmazottként eddig bír-
ták, eljöttek otthonról. De sokan vannak olyanok 
is, akiknek megszűnt a munkahelyük, nem tud-
ták fizetni az albérletet, és ezért lettek hajléktala-
nok. A hajléktalanszállók is le vannak zárva, il-
letve most kezdenek nyitni úgy, hogy ott is előbb 
két hét karantén van, és csak utána lesznek az 
emberek beintegrálva az ellátórendszerbe. Vi-
szont ha bementek, akkor már nem jöhetnek ki. 
A hajléktalanszállókon vannak szerhasználók is 
- elég csak az alkoholra gondolni -, és mivel nem 
mehetnek ki, azért, hogy ne legyen elvonási tü-
netük, most megengedett az alkohol kontrollált 
használata a szállón belül. Ez eddig nem volt, de 
csak így tudták megoldani a kollégák azt, hogy 
ne legyen deliráló ember. Ez is egy új kihívás. 
Most, hogy nem lehet olyan könnyen mozogni 
az országok között, drogokból is kevesebb jön 
be, a klasszikus kábítószereknek nagyon felment 

az áruk, vagy teljesen eltűntek a piacról. Az ut-
cán élő, hajléktalan szerhasználók azt mondják, 
hogy mostanában intravénásan nem használnak 
semmit - mert nincs. Átálltak a biofűre, amitől 
meg persze teljesen meghülyülnek, pszichoti-
kussá válnak.
Megkérdeztük a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányságot is, hogy Tiszaúj-
városban miképpen változtak a különböző bűn-
cselekmények arányai, növekedtek-e a családon 
belüli erőszakos események. Válaszuk lényege 
a következő: „A rendőrségi tapasztalatok alap-
ján azonban leszűrhető, hogy a bűnügyi hely-
zet Tiszaújvárosban a kijárási korlátozás idejé-
re vonatkozóan és az ezt megelőző időszakban 
nem változott. Arányaiban azonban megfigyel-
hető, hogy az elmúlt hetekben csökkentek a va-
gyon elleni bűncselekmények, míg a garázdasá-
gok esetszámai kisebb emelkedést mutatnak.”

Surányi P. Balázs

Csak akkor vigye, ha muszáj!
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
dában és a Napsugár Bölcsődében már-
cius 17-étől rendkívüli szünetet rendelt el 
a városvezetés, igazodva az országos el-
járásrendhez. Egy hónap elteltével azon-
ban több jelzés is érkezett a szülők felől, 
hogy nem tudják folyamatosan biztosí-
tani a gyerekek otthoni ellátását. Az igé-
nyek felmérését követően áprilisban újra 
kinyitott a két intézmény, majd néhány 
nap múlva kijött a kormányrendelet is, 
miszerint kötelező ügyeletet tartani.    

- Az új kormányrendelet számunkra nem 
hozott változást, hiszen akkor már a tisza-
újvárosi óvodában működött az ügyeleti 
rend - tudtuk meg Micskiné Bodó Erzsé-
bettől, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda vezetőjétől. - Április 20-ig nyolc-
tíz gyereknek kérték a szülők az óvo-
dai ellátást. Azóta folyamatosan változik 
a létszám. Most 21 óvodás jár a Szivár-
vány épületbe, ahol az ügyeletet biztosít-
juk. Mivel a rendelet értelmében egy cso-
portszobában maximum öt gyerek lehet, 
így mindaddig elegendő ez az egy épület, 
amíg a 40 főt el nem érjük.
- Kik hozhatják óvodába a gyerekeiket? 
Van erre szabály? 
- Amikor áprilisban kinyitottunk, foko-
zottan arra kértük a szülőket, hogy csak 
abban az esetben kérjék az óvodai ellá-
tást, ha végképp nem tudják megoldani az 
elhelyezést. Amennyiben valamelyik szü-
lő otthon tud maradni, ne hozzák a gye-
rekeket, hiszen, bár úgy tűnik tömeges 
megbetegedés nincs az országban, de a 
vírusveszély még itt van közöttünk. 
A Napsugár Bölcsőde április 27-én nyi-
tott ki újra. Szintén szigorú szabályok 
mellett üzemelhet. 
- Jelenleg 12 gyermek jár bölcsődébe 
- nyilatkozta lapunknak Czaga János-
né szakmai vezető. - Májusban továb-
bi kilenc gyerek számára kértek a szü-
lők bölcsődei ellátást. A teljes beiratko-
zott létszámunk egyébként 85 fő, de mi-

vel nyolc csoportszobánk van, a járvány-
helyzet miatt összesen maximum 40 gye-
reket tudunk elhelyezni.
- Ezen kívül milyen szabályokat kell még 
betartani?
- Nem szabad a szülőnek bejönni, az igé-
nyüket telefonon vagy e-mailben kell je-
lezniük, továbbá nyilatkozni kell, hogy a 
gyermek nem szenved fertőző betegség-
ben. A bejáratnál vesszük át a gyereket, 
bent átöltöztetjük, megmossuk a kezét. 
Napközben is fokozottan odafigyelünk a 
higiéniára, a bútorokat, játékokat, hasz-

nálati eszközöket folyamatosan fertőtle-
nítjük. 
- Amennyiben valaki most szeretné beírat-
ni gyermekét a bölcsődébe, van rá lehe-
tősége?
- Ilyen kérés az elmúlt hetekben nem ér-
kezett, de amennyiben erre szükség len-
ne, természetesen megoldható. Viszont 
tudniuk kell a szülőknek, hogy a beszok-
tatás időszakában sem jöhetnek be az 
épületbe, a bölcsibe szoktatás kizárólag 
szülői jelenlét nélkül történne. 

Ema

Az összezártság kemény próba elé állít minden kapcsolatot.                               (Illusztráció.)

Ügyeleti rendben működik az óvoda. 
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„A bejáratnál vesszük át a gyere-
ket, bent átöltöztetjük, megmos-
suk a kezét. Napközben is foko-
zottan odafigyelünk a higiéniára.”

Czaga Jánosné

„Eddig a napi egy-két telefon, megke-
resés, személyes megjelenések száma 
most átment napi nyolc-tízre.”

Szabó Réka



A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők fi-
gyelmét, hogy a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tör-vény (a továbbiak-
ban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pont-
ja alapján a gyermek lakó-helye, vagy ha 
a gyermek életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik, a tartózkodá-
si helye szerinti települési önkormányzat 
a szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a szülő, törvényes képviselő kérelmére 
a déli meleg főétkezést a hátrányos, hal-
mozottan hátrányos gyermek részére in-
gyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ellátások-
ról, azok igénybevételéről és a fizeten-
dő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) 
önkormányzati rendeletének (a továb-
biakban: helyi rendelet) 9. § (1) bekez-
dése alapján, természetbeni ellátásként 
a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban foglalt gyermekeken kívül a szüni-
dei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lő, törvényes képviselő kérelmére a dé-
li meleg főétkezést ingyenesen biztosít-
ja azon rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő kiskorú gyermek 
részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, 
vagy bejelentett tartózkodási hellyel ren-
delkezik, és életvitelszerűen bejelentett 
tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári 
szünetben 2020. június 16-ától 2020. 
szeptember 1-jéig valamennyi, azaz 54 
munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi 
Széchenyi István Általános Iskolában 

(Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.), Ti-
szaszederkény városrészben élők ese-
tében a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda Szederinda óvodájában (Ti-
szaújváros, Dózsa György út 9.) vehe-
tő igénybe.
A veszélyhelyzet miatt az étel helyben 
történő elfogyasztására nincs lehetőség, 
ezért a szünidei gyermekétkeztetés az 
étel elvitelével biztosított. Az étel elvi-
telét a gyermek szülője, más törvényes 
képviselője vagy a szülő, más törvényes 
képviselő által megbízott személy szá-
mára lehetővé kell tenni. A szülő, más 
törvényes képviselő által meg-bízott 
személy számára az elvitel csak írásbeli 
meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető 2020. júni-
us 15-ig, ezt követően a nyári szünet idő-
tartama alatt folyamatosan benyújtható.

A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
tal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. föld-
szint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybe-
vételéhez szükséges nyilatkozat benyúj-
tása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talban, valamint postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyer-
mek számára a szünidei gyermekétkeze-
tést nem kívánja igénybe venni, a nyilat-
kozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési 
igényfelmérés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ 2020. május 17-től megkezdi a 
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a Tisza-
újvárosi Széchenyi István Általános Iskola diákjai részére a 
2020/2021-es tanév étkezési igényfelmérését.
Az ehhez szükséges nyomtatvány elektronikusan elérhető a 
TIK honlapján (tik.tiszaujvaros.hu), valamint kinyomtatva a 
Kazinczy Ház portáján.
A járványügyi helyzetre való tekintettel az étkezési igényt le-
adni az alábbi az alábbi címen lehet: Tiszaújváros, Kazinczy 
Ház, Kazinczy út 3. porta, valamint elektronikus formában az 
alábbi email címre: nacsaanna@tujvaros.hu
Leadási határidő: 2020. június 30.

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 
2019/2020-as tanév II. félévére a tiszaújvárosi állandó lakó-
hellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának 
támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2019/2020-as 
tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy álla-
milag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 
féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2019/2020-as tan-
év I. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több fél-
év eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2020. június 15. (hétfő)
Helye: Elektronikus úton: mecenas@tujvaros.hu
Kötelezően beadandó mellékletek:

• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat  (letölthető a www.me-
cenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; 
weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2019/2020-as tanév I. félévi leckekönyv/elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt,
• a 2019/2020-as tanév II. félévére szóló hallgatói jogviszony-
ról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támo-
gatás mértékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

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

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

Hulladékkezelés a házi karantén esetén

Mecénás felsőoktatási pályázat
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Veszettség elleni 
eboltás

A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az 
ebek évenként kötelező veszettség elleni szervezett védőoltás 
és a még végre nem hajtott mikrochip beültetés 2020-ban az 
alábbiak szerint történik:
Oltások időpontjai és helyszínei: 
Tiszaszederkény városrészben
2020. május 21-étől (csütörtök) május 24-éig (vasárnap).
Helyszíne: utcánként, külön értesítés szerint 8.30-tól.
Tisza-part városrészben 
2020. május 21-én (csütörtök) 12.00-13.00 között.
Helyszíne: révőrs előtti terület.
Tiszaújvárosban
2020. május 24-én (vasárnap) 16.00-18.00 között.
Helyszíne: Tisza úti vásár területe.
A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége: 4 000.-
Ft/eb.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategész-
ségügyi jogszabály szerint veszettség elleni védőoltás az eb 3 
hónapos, az azonosító chip beültetése 4 hónapos korától köte-
lező. Veszettség ellen csak azonosító chippel ellátott ebek olt-
hatók be. Azon ebek esetében, amelyek még nem rendelkez-
nek azonosító chippel, a chip behelyezését 3. 500.-Ft/eb áron 
a veszettség elleni oltás alkalmával kell végrehajtani. Elve-
szett oltási könyv pótlásának díja 500.-Ft.
A veszettség elleni oltás és a chipbeültetés bármely hivatalos 
állatorvosi praxissal rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Eboltás Szederkényben
A Polgármesteri Hivatal értesíti Tiszaszederkény városrész 
ebtulajdonosait, hogy az ebek évenként kötelező veszettség 
elleni szervezett védőoltása és az ebtartók részéről még vég-
re nem hajtott mikrochipbeültetés 2020-ban az alábbiak sze-
rint történik:
Oltások időpontjai és utcánkénti sorrendje: 
2020. május 21-én (csütörtök)  8.30-tól: Táncsics út, Kos-
suth út.
2020. május 22-én (péntek)  8.30-tól: Bajcsy-Zs. utca, Rákó-
czi utca.
2020. május 23-án (szombat) 8.30-tól: Dózsa Gy. út,Vasvári 
Pál u., Zrínyi u., Gát u., Dohány u., Szabadság u.,Hunyadi u. 
2020. május 24-én (vasárnap) 8.30-tól 15.00-ig: Bocskai út, 
Petőfi u., Ady E. utca, Arany J. utca.
 (Az oltás kezdési időpontja az első utcákra vonatkozik.)
Amennyiben a jelzett időpontban az ebtartó nem tartózkodik 
otthon, vagy az időpont nem megfelelő, akkor a
30/928-1953
telefonszámon időpont egyeztetésére van lehetőség az oltást 
végrehajtó állatorvossal.
A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége: 4.000.-
Ft/eb.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategész-
ségügyi jogszabály szerint veszettség elleni védőoltás az eb 3 
hónapos, az azonosító chip beültetése 4 hónapos korától kö-
telező. Veszettség ellen csak azonosító chippel ellátott ebek 
olthatók be. Azon ebeknél, amelyek még nem rendelkeznek 
azonosító chippel, a chip behelyezését 3.500.-Ft/eb áron az 
oltás alkalmával kell végrehajtani. Elveszett oltási könyv pót-
lásának díja 500.-Ft.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés



A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályá-
zatot hirdet 1 fő részére határozatlan idő-
re, szakmai vezető munkakör betöltésére az 
Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthonába.
Feladatai: 
- idősek átmeneti elhelyezését, illetve tar-
tós bentlakásos elhelyezését biztosító in-
tézményegységek törvényes működésé-
nek biztosítása
- szakápolás irányítása
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés vezető 
ápolói munkakörben, 5 évre szóló szak-
mai vezetői megbízással
Pályázati feltételek:
- főiskolai, vagy egyetemi végzettség - 
diplomás ápoló, vagy igazgatásszervező 
szociális szakigazgatás-szervező szakirá-
nyú szakképzettséggel rendelkező okle-
veles ápoló végzettség megléte
Pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: 
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) 
és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - 
letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos 
információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felso-
rolt valamennyi irat benyújtásával lehet, 
ellenkező esetben a pályázat érvényte-

len. Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázat azonosító számát: 2015/2020., va-
lamint a munkakör megnevezését: szak-
mai vezető. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2020. május 26.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2020. május 29.
A munkakör legkorábban 2020. június 
01. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az 
intézmény honlapja: www.human.tujva-
ros.hu. A pályázati felhívás a NKI hon-
lapján 2015/2020. azonosító számon 
2020. május 11-én jelent meg.

Poropatich Péter
intézményvezető

Szakmai vezető munkakör

Orvosigazgató beosztás
A Tiszaújváros Városi Rendelőinté-
zet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
út 11-13.) a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/B. § alapján pályázatot hirdet járóbe-
teg-szakellátásért felelős orvosigazga-
tó beosztás (magasabb vezetői megbízás) 
ellátására.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői 
megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munka-
kör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: nem kell megállapítani, felté-
ve, hogy a közalkalmazott a kinevezés-
kor legalább 5 éves, költségvetési szerv-
nél eltöltött szakmai gyakorlattal rendel-
kezik. Ellenkező esetben a próbaidő mér-
téke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakor-
lója: a Tiszaújváros Városi Rendelőinté-
zet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet, Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompe-
tencia körébe tartozó munkavégzés a jog-
szabályokban előírtak, a munkáltató bel-
ső szabályozó dokumentumaiban foglal-
tak, valamint a munkaköri leírás alap-
ján, így különösen a járóbeteg-szakellá-
tás orvosszakmai feltételeinek biztosítá-
sa, a gyógyító-megelőző tevékenység ter-
vezése, szervezése, ellenőrzése, irányí-
tása, különös figyelemmel az egészség-
ügyi szolgáltató szakmai követelmények-
nek megfelelő folyamatos és gazdaságos 
működtetésére, illetve a Rendelőintézet 
Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott további feladatok ellátá-
sa, a 43/2003. (VII.29.) ESzCsM Rende-
let 10. § (2)-ában meghatározott feladatok 
ellátása, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII.tövény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányren-
delet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, 
szakorvosi képesítés, legalább öt év gya-
korló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egész-
ségügyi menedzser szakképesítés vagy 
egészségügyi (szak)menedzseri képesítés 
vagy egészségügyi menedzsment szakirá-
nyú továbbképzési szakon szerzett képe-
sítés vagy jogi szakokleveles orvos szak-
irányú továbbképzési szakon szerzett ké-
pesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jog-
szabály szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával való rendelkezés, illet-
ve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, 
illetve a harmadik országbeli állampolgá-
rok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény alapján jogosultság 
három hónapot meghaladó tartózkodásra,
• vezető beosztás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg a fentebb megjelölt közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló 
dokumentumok másolata,
• kamarai tagság érvényességét igazoló 
dokumentum másolata,
• működési nyilvántartás érvényességét 
igazoló dokumentum másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak 
megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve 
kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
jelentkező által benyújtott dokumentu-
mokat az azt véleményező, elbíráló sze-
mélyek és testületek (ideértve különö-
sen a munkáltató szervezet véleménye-
ző bizottságát, Szakmai Vezető Testüle-
tét) megismerhetik, és a jelentkező az ál-

tala benyújtott iratanyagban foglalt sze-
mélyes adatainak az eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány annak igazolásá-
ra, hogy a jelentkező a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdése-
iben foglaltaknak megfelel,
• nyilatkozat vezetői gyakorlat meglété-
ről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járó-
beteg-szakellátási (legalább rendelőinté-
zeti) szakmai profilú egészségügyi szol-
gáltató működtetésében szerzett szakmai 
tapasztalat, 
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi in-
tézmények és szolgáltatók közötti szerve-
zésében, betegút menedzsmentjében szer-
zett szakmai tapasztalat,
• angol és/vagy német nyelvből középfo-
kú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szin-
tű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett ve-
zetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban szer-
zett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet címére történő 
megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 5/50144-7/2020. 
valamint a munkakör megnevezését: já-
róbeteg-szakellátásért felelős orvosigaz-
gató.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 12.
A pályázat elbírálásának rendje: 
356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet 4. 
§-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
július 31.
A munkakör betölthetőségének várható 
időpontja: 2020. augusztus 3.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megje-
lenés dátuma: 2020. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információ a 49/544-600-as telefonszá-
mon kérhető.

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres mun-
kavállalót 

PSZICHIÁTER SZAKORVOS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozat-
lan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikö-
tésével.  
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Orvostudományi egyetem/pszichiáter szakorvos végzettség, 
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: 
- Járóbeteg szakellátás és gondozás pszichiáter szakorvosi 
kompetenciába tartozó feladatok ellátása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), 
(2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. szeptember 11.
- Elbírálás határideje: 2020. szeptember 30.
- Az állás betölthető: 2020. október 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50145-3/2020. , valamint a munkakör megnevezését: 
„PSZICHIÁTER SZAKORVOS”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Szünetel a zöld szám
A polgármesteri hivatal 

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/200-839-es 
zöld szám 

határozatlan ideig szünetel. 

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

Elmaradnak 
a közmeghallgatások

Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó ko-
ronavírus világjárvány Tiszaújvárosban történő elterjedésé-
nek megakadályozása érdekében a 2020. május 12-14. közöt-
ti időszakra tervezett közmeghallgatások elmaradnak.

Dr. Fülöp György
      polgármester

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

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatói (magasabb vezető) beosztás

ellátására.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői beosztás időtartama: 5 év.
A megbízás kezdő időpontja: 2020. július 1.
A megszűnés időpontja: 2025. június 30. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. május 28.
A pályázattal kapcsolatosan további információ:
a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu oldalon található.

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a 
szülőket, hogy a 2020/2021-es tanévre várja minden korosz-
tályban a zenét tanulni vágyó növendékeket.
 Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a na-
gyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, szaxofon-
ra, hegedűre, trombitára, harsonára, zongorára, gitárra, ütő-
hangszerekre várjuk.
Jelentkezni 2020. június 04-ig lehet a https://eugyinte-
zes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon, vagy a Jelentkezési lap visz-
szaküldésével a beiratkozas.vandor@gmail.com címre.
(Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról)
 Hok Csaba

intézményvezető

2020. május 14. Közlemények � 9.



Nyitva a hulladékudvar
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén található hulladékud-
varok 2020. május 11-étől újra nyitva tartanak. 
Kérjük, hogy a hulladék beszállítása során - az Operatív Törzs ajánlásaira figyelemmel - az új 
típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök és kollégáink egészségének 
és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek 
eljárni:
• A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a szájat és 
az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) és gumikesztyűt viselni.
Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar kezelője jogo-
sult a hulladék átvételét megtagadni.
• A beszállított hulladék pakolásáról és annak a hulladékudvarban történő elhelyezéséről min-
den ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez határozatlan ideig a hulladékud-
var kezelője segítséget nem tud biztosítani, ezért az ingatlanhasználók számára javasoljuk, 
hogy segítőt hozzanak magukkal.
• Valamennyi szükséges adat felvételére szóban történő bediktálás útján kerül sor, a személyes 
iratok, okmányok átadással történő bemutatásának mellőzésével.
Kérjük továbbá, hogy az adatok rögzítése során az irodába történő belépést mellőzzék.
• Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha a hulladékudvar-
ban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik.
Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideigle-
nesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak sorra kerülésükig a kapun kí-
vül kell várakozniuk.
Kérjük Önöket, hogy a továbbiakban a fenti intézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek el-
járni.
Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük. 

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. mindenkori legfőbb célja a víziközmű-szol-
gáltatás biztonságos fenntartása. Munkatársaink a kialakult járványügyi helyzetben is mindent 
megtesznek azért, hogy továbbra is zavartalanul biztosított legyen az ivóvízellátás, a szennyvíz-
kezelés, valamint az alaptevékenységekhez kapcsolódó háttérszolgáltatás. 

EGYES TEVÉKENYSÉGEK SZÜNETELTETÉSÉNEK FELOLDÁSA
Társaságunk folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzet alakulását, és a kormányza-
ti intézkedésekkel összhangban hozza meg az ellátásbiztonsághoz szükséges intézkedéseket, 
szem előtt tartva a felhasználóink és munkatársaink egészségének megóvását. Ennek megfele-
lően egyes műszaki tevékenységeink felfüggesztését, valamint a személyes ügyintézési lehető-
ségeink szüneteltetését, fokozott biztonsági intézkedések mellett feloldjuk.

EGYES MŰSZAKI TEVÉKENYSÉGEK
Társaságunk szigorú munka- és egészségvédelmi szabályok betartásával és a biztonságos fel-
adatellátáshoz szükséges feltételek biztosításával a vízmérők ütemezett leolvasását, a beköté-
si vízmérők és mellékmérők cseréjének, plombálásának végrehajtását, valamint a helyszíni ki-
vizsgálásokat újra megkezdi. A leolvasások esedékes időpontjáról külön hirdetményben tájé-
koztatjuk felhasználóinkat. 
Továbbra is lehetőséget biztosítunk a vízmérőállás bejelentésére telefonon, illetve számos on-
line ügyintézési felületen. A mérőállás bejelentésére vonatkozó időszak a közüzemi szolgálta-
tási számla 3. oldalán található.
A felfüggesztés alatt elmaradt tevékenységek pótlásának, valamint a további ütemezett munká-
latoknak az időpontjáról külön tájékoztatjuk felhasználóinkat.

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGEK
Társaságunk szigorú munka- és egészségvédelmi szabályok betartásával és a biztonságos fel-
adatellátáshoz szükséges feltételek biztosításával ütemezetten megnyitja az ideiglenesen bezárt 
ügyfélszolgálati irodáit. Az aktuális nyitvatartási rend Társaságunk weboldalán tekinthető meg.
Arra kérjük felhasználóinkat, hogy továbbra is részesítsék előnyben az alternatív lehetőségeket, 
és csak a legszükségesebb esetben keressék fel személyesen az irodákat. Felhívjuk tisztelt fel-
használóink figyelmét, hogy Kazincbarcikán és Salgótarjánban, állandó ügyfélszolgálati irodá-
inkban időpontfoglalással csökkenthető a várakozási idő. 
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy korábbi fejlesztéseinkkel olyan ügyfélbarát ügyinté-
zési módokat alakítottunk ki, melyekkel személyes megkeresés helyett teljeskörűen, kényelme-
sen és gyorsan tudják az ügyeiket intézni. 

ÜGYFÉLBARÁT ÜGYINTÉZÉSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK
A személyes érintkezések mellőzésével az ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatun-
kon (06-80/22-42-42), vagy az online ügyintézési felületeinken (www.vizcenter.hu weboldalon 
vagy a Vízcenter mobil applikáción keresztül, illetve az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail cí-
men) is készséggel állunk rendelkezésükre. 

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS MOBIL APPLIKÁCIÓ
Online ügyfélszolgálati felületünk a www.vizcenter.hu weboldalon érhető el, mobil applikáci-
ónk letölthető az App Store-ból és a Play Áruházból. A weboldalon Társaságunk logójára kat-
tintva számos ügyindítási lehetőség érhető el.

REGISZTRÁCIÓ
E-ügyfélkapcsolati menüpontunkban, pár perces ingyenes regisztrációs folyamatot követően az 
intézhető ügyek széles tárháza válik elérhetővé. Regisztrált ügyfeleink belépést követően újabb 
azonosítók megadása nélkül diktálhatnak mérőállást, ami tovább rövidíti az ügyintézéshez 
szükséges időt. Elérhetővé válik a számlák megtekintése és letöltése pdf formátumban. Kizá-
rólag regisztrált ügyfeleink számára elérhetővé tettük azt, hogy a részben kiegyenlített számlák 
még ki nem fizetett, fennmaradó összegét is kiegyenlíthetik online bankkártyás fizetési móddal.

ELEKTRONIKUS SZÁMLA A DÍJNET-EN KERESZTÜL
Magánszemélyek és gazdálkodó szervezeteknek is lehetősége van elektronikus számlát igé-
nyelni. Ahhoz, hogy ezen érintésmentes szolgáltatást igénybe vehesse, csak a DÍJNET (www.
dijnet.hu) rendszerbe kell regisztrálnia és megjelölnie az ÉRV. Zrt.-t. A Díjnet Zrt. jelzése alap-
ján társaságunk elektronikus számlát bocsát ki, melyet a regisztrációkor megadott e-mail cím-
re kézbesítünk. Elektronikus számláját fizetheti eseti átutalással, csoportos beszedési megbízás-
sal is. A díjnet rendszer használatáról társaságunk honlapján (www.ervzrt.hu/tajekoztatok) ta-
lál segítséget.

MOBILTELEFONON KERESZTÜLI CSEKKBEFIZETÉS
Egyik ilyen a Magyar Posta iCsekk mobilalkalmazása. Elég a telefonnal leolvasni a csekken ta-
lálható QR-kódot, majd bankkártyás fizetéssel máris rendezhető a számla. Bankkártyás vásár-
lásnak minősül, így költségmentes.

BEFIZETÉS INTERNETBANKON KERESZTÜL
A sárga csekkeket akár internetbankon keresztül is befizetheti. Mindössze annyit kell tenni, be-
írja a csekken szereplő összeget, majd megadja a „számlatulajdonos számlaszáma és neve” fel-
irat alatti adatokat. Fontos a közlemény mező kitöltése is, ahová a befizetőazonosító számát 
mindenképp írja be, de akár egy „vízdíjszámla” üzenetet is utána írhat.  Mivel banki átutalásról 
van szó, ennek lehet költsége!

BEFIZETÉS CSEKK AUTOMATÁN KERESZTÜL
A Magyar Posta csekk automatáiban is befizethetjük a csekkeket, amivel legalább a sorban ál-
lás elkerülhető. Ha bankkártyával fizetünk, akkor a csekket eredeti formájában visszakapjuk, 
a befizetést magát pedig egy nyomtatott bizonylat igazolja. Egy fizetési tranzakcióban legfel-
jebb 5 darab csekket, összesen maximum 290 000 Ft összegben fizethetünk be. A tranzakció 
nem jár költséggel.

QR-KÓDOS CSEKKBEFIZETÉS A SIMPLE ALKALMAZÁSON KERESZTÜL
Három kattintással és a QR-kód leolvasásával kb. 10 másodperc alatt befizethetjük csekkün-
ket a Simple-ben eltárolt bankkártyánkkal. A csekkfizetés átutalásnak minősül, mely költség-
gel járhat!

BANKI ATM AUTOMATÁN KERESZTÜL
A szolgáltatás segítségével gyorsan, sorban állás nélkül, a nap 24 órájában és hétvégén is végez-
het befizetést az ATM-en keresztül.
További információ: www.ervzrt.hu
EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EDDIGI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT, EGY-
BEN KÉRJÜK, HOGY A TOVÁBBIAKBAN IS FOKOZOTTAN FIGYELJENEK A HIGI-
ÉNÉS SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA, ÖNMAGUK ÉS EMBERTÁRSAIK EGÉSZSÉGÉ-
NEK VÉDELMÉRE!                            

TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2020. május 15-én (pénteken) 2.200 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:     700 kg
Csécsi tó:     700 kg
Tolnai tó:     300 kg
Örösi tó.:    200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor:
Kürti tó:     300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Er-
dészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Horgászni 2020. május 16-án (szombaton) reggel 06.00 órától lehet.

Serfőző Gergely horgászmester

10. � Hirdetés 2020. május 14. 



Elhalasztják 
a hegyi maratont

TEREPFUTÁS. A magyar kormány május elején kiadott in-
tézkedései miatt a tervezett időpontban, június közepén nem 
lehet megrendezni a 28. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy 
Ádám Emlékversenyt, melyet remélhetően ősszel pótolni 
tudnak.

„A május első napjaiban, a kormány által kihirdetett újabb ko-
ronavírus-járvány miatti korlátozás értelmében augusztus 15-ig 
sajnos futóversenyeket sem lehet rendezni. 
Ebből adódóan a június 13-ra kiírt 28. Bükki Hegyi Mara-
ton-Kisgyörgy Ádám Emlékverseny elnevezésű nemzetközi te-
repfutó viadalunkat is el kell halasztanunk.
Mi, a rendező Marathon Club Miskolc tagjai – a hazai verseny-
naptárt figyelembe véve – arra törekszünk, hogy Magyarország 
első hivatalos terepfutó-versenyét ebben a rendkívül nehéz sze-
zonban is életre tudjuk hívni.
Rajtunk nem fog múlni, folytatjuk az előkészítő munkát, hogy 
az eddig megszokott színvonalon várjunk benneteket Miskol-
con, a Bükk-hegységben! Az új, várhatóan őszi időpont egyezte-
tés alatt van. Kis türelmet kérjük, hamarosan jelentkezünk a dá-
tummal!” - fogalmaztak a szervezők, akik a www.maratonclub-
miskolc.hu honlapon ismertetik a további részleteket.

SZIS

Végre vízben és edzőtáborban
TRIATLON. A Magyar Triatlon Szö-
vetség (MTSZ) hosszú előkészítés után, 
május 3-ától úszáslehetőséget is magá-
ban foglaló háromhetes edzőtáborozást 
biztosít 15 válogatott sportoló számára.

Mivel országszerte március közepén bi-
zonytalan időre bezártak az uszodák, a 
legnagyobb gondot a vizes szám edzése 
jelentette a triatlonosok számára. A Nem-
zeti Triatlon Központként évek óta műkö-
dő BÚI Sportegyesület segítségével sike-
rült megnyitni a balatonboglári uszodát, 
mely három héten át kizárólag a váloga-
tott rendelkezésére áll, azt más nem hasz-
nálja. A helyszínen az egyéb szabadtéri 
edzések feltételei, valamint az optimális 
szállás- és ellátási körülmények is bizto-
sítottak.  
A táborban az országos szövetség szak-
mai bizottsága által kidolgozott feltéte-
lek mellett lehet részt venniük a kijelölt 
versenyzőknek és szakembereknek. A 
részvételre az érkezéskor elvégzett CO-
VID-19 teszt negatív eredménye után 
van lehetőség. A teszt az irányító edzők-
nek és a szálláson a versenyzők lakhelyé-

vel érintkező személyzet számára is kö-
telező. A tesztelés minden hét kezdetekor 
megismétlődik. A versenyzők és edzők 
írásban nyilatkoznak, hogy a tábor ideje 
alatt a szállás- és az edzéshelyszínek kö-
zött mozognak, a hatályos rendelkezése-
ket betartják. A versenyzők számát 15-16 
főben maximalizálta a szakmai vezetés, 
mert ebben a fokozott kockázatú időszak-
ban ezt a létszámot tartották biztonságo-
san kezelhetőnek. 
- Ez a tábor óriási lehetőség versenyző-
ink számára, akiktől a legjobb eredmé-
nyeket várjuk a nemzetközi versenyeken 
idén, a következő évben, években és ter-
mészetesen az olimpiákon - fogalmazott 
Lehmann Tibor, az MTSZ szakmai alel-
nöke, az öt versenyzőt (Putnóczki Dor-
ka, Lehmann Bence, Lehmann Csongor, 

Sinkó-Uribe Ábel, Sinkó-Uribe Aurél) a 
táborba delegált Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub elnök-vezetőedzője. - Mivel a kény-
szerszünet alatt egyik sportolónk sem állt 
le, minden lehetőséget megragadott az 
edzésre, örömmel mondhatom, hogy a 
Lipták Tamás kollégámmal felügyelt első 
hét után rendkívül jó véleményt alakítot-
tunk ki a résztvevők fizikai állapotáról. A 
programban egyébként minden nap sze-
repel úszó-, kerékpáros és futóedzés, ami 
mellé a speciális erősítő gyakorlatokat is 
beiktattuk. Az edzéseket hetente cserélő-
dő edzőpárok irányítják, utánunk  Bajai 
Péter Török Alfréddal, majd dr. Pozsgay 
Gábor Kuttor Csabával vezényel le egy-
egy hetet. 

SZIS
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A balatonboglári triatlonos edzőtábor sportolói: (álló sor balról) Boronkay Péter, 
Molnár Péter, Horváth Karolina, Kiss Gergely, Sinkó-Uribe Ábel, Lehmann Cson-
gor, Sinkó-Uribe Aurél, Lehmann Bence és Botka Anikó. Guggolnak (balról): Fal-
dum Gábor, Karai Levente, Bragmayer Zsanett, Putnóczki Dorka, Király István 
és Kropkó Márta.                                                                               (Fotó: Magánarchívum)

Minden évben sokan várják a hegyi maratont, különleges 
élmény, kihívás.                 Fotó: Jeney Lajos

„Ez a tábor óriási lehetőség ver-
senyzőink számára, akiktől a leg-
jobb eredményeket várjuk a nem-
zetközi versenyeken idén, a követ-
kező évben, években és természete-
sen az olimpiákon.”

Lehmann Tibor



Valami van, de nem az igazi
Több mint másfél hónap kihagyás után szé-
pen lassan kezd visszatérni az élet a Tisza-
újvárosi Sportcentrumba. Bár még csak 
néhány sportág kezdhette meg az edzése-
ket, ők is néhány fős kicsi csapatokban, de 
már jó látni a sportra éhes lakosságot, ho-
gyan áll startra készen, hogy végre mozog-
hasson. A sportolók birtokba vehetik az at-
létika- és teniszpályákat, az asztaliteniszter-
met és a súlyemelőcsarnokot, a II-es füves 
pályát. Megnyílt a szabadtéri kosárlabda- és 
a gördeszkapálya is.  

Szabadban

- Nagyon örülök, hogy újra kinyitott a gördesz-
kapálya - mondta Óvári László, aki rendszere-
sen lejárt a pályára, heti két három alkalommal. 
- Amíg nem volt nyitva ez a pálya, egyszer-két-
szer elmentem Miskolcra, az ottani fedett pá-
lyára, de hát az sokkal körülményesebb, mint 
ide lejönni és gurulni egy-két órát. Amikor nem 
volt időm Miskolcra menni, de éreztem, hogy 
mozognom kell valamit, elmentem futni, de hát 
az nem ugyanaz. Most viszont nagyon jó, hogy 
itt helyben tudok deszkázni, és azt is jó látni, 
hogy annak ellenére, hogy kinyitott a Sport-
centrum, vigyáznak a sportolókra. Kötelező a 
kézfertőtlenítés a bejáratnál és ez egy jó dolog.  
A kosárlabdapályán is folyamatosan vannak. Ki-
sebbek és nagyobbak is dobálnak kosárra délután 
kettő órától, ugyanis délelőtt csak a 65 év feletti-
ek, délután pedig a 65 éven aluliak jöhetnek. Jön-
nek is, az amatőr- és profi sportolók egyaránt.
- Már ez is nagyon jó, hogy ide kijöhetünk - 
mondta Gerőcs Bálint, aki Nyíregyházán kosara-
zik. - Rosszul esett, amikor március közepén kö-
zölték, hogy egyelőre ennyi volt, és haza kellett 
jönnünk. Már csak azért is, mert a bajnokság vé-
ge felé jártunk, és egy nagyon fontos meccs várt 
ránk, de ezt már nem tudtuk lejátszani. Persze itt-
hon folytattam az edzéseket egyénileg, igyekez-
tem az edzői utasításoknak eleget tenni, meg napi 
másfél órát kosárra dobni, de hát ez nem az igazi, 
hiszen a kosárlabda csapatsport. Ez csak arra volt 
jó, hogy ne lustuljunk el teljesen. 
Az atlétikapályán Jakab István, a TSC elnö-
ke tart edzést péntek délután. Három sportoló-
ja futja a bemelegítő köröket. Mészáros Liza az 
egyik oszlopos tagja az atlétika csapatnak, na-
gyon megörült, amikor kiderült, hogy másfél 
hónap kihagyás után újra jöhet edzésre.
- Emlékszem, nagyon rosszul esett, hogy nem 

lehetett jönni - mesélte Liza. - El se tudtam kép-
zelni a napjaimat, hogy hogyan fognak kinéz-
ni edzések nélkül. Igazság szerint nagyon ne-
héz volt beosztani, hogy a tanulás és az otthoni 
edzés is beleférjen. Nagyon jó, hogy újra jöhe-
tünk, újra rendszert visz az életembe. A másik, 
ami nagyon hiányzott, az a társaság. Nem volt 
jó otthon egyedül edzeni. 
- Mindenki várta már azt a pillanatot, hogy tud-
junk újból edzeni - mondta Jakab István. - Bár 
szigorúak a szabályok, az élet újra elindult. Azt 
gondolom az atlétika még szerencsés helyzetben 
van, hiszen nem egy kicsi, zárt térben vannak az 
edzések, mint mondjuk a súlyemelőknél, hanem 
a szabadban, nagy területen. Így akár hárman-né-
gyen is jöhetnek edzésre, mert be tudjuk tartani 
a kötelező távolságot. Az öltözőket nem használ-
hatjuk, mindenki edzőfelszerelésben érkezik és 
abban megy haza. Az edzések előtt a lelátón talál-
kozunk, folyadékpótlásról pedig mindenki magá-
nak gondoskodik. Bár lelkesek a sportolók és sze-
rencsére már nagyon várták, hogy jöhessenek, azt 
azért tudni kell, hogy két hónap kihagyás sok idő. 
Bár mindenki próbálta pótolni az edzéseket ko-
cogással, görkorcsolyázással, otthoni erősítő- és 
nyújtógyakorlatokkal, de valljuk be őszintén, az 
azért nem az igazi. Az idei évre meghirdetett ver-
senynaptárunk gyakorlatilag megsemmisült, vi-
szont már van egy új, ami úgy néz ki, hogy ha 
minden jól megy, július második felében elindul 
a versenyszezon, ami most a csúszás miatt kihú-
zódhat akár október elejéig is.

Teremben

A súlyemelők terméből is munkazaj szűrődik 
ki. Nehéz súlyok csapódnak egymáshoz. Ami-
kor megérkezünk Réti Márton éppen 110 kilog-
rammot emel a feje fölé.
- Nem mondom, hogy könnyű volt az elmúlt 
néhány hét, de azon szerencsés sportolók kö-
zé tartozom, akik meg tudták oldani az otthoni 
edzést is - mondta Márton. - Vannak otthon esz-
közeim, nem olyan komolyak, mint itt, de arra 
jók, hogy ne essek ki a formából. Ha jó volt az 
idő, a garázsfeljárón edzettem, vagy elmentem 
futni, biciklizni, rossz időben pedig a szobám-
ban végeztem el az erősítő gyakorlatokat. Az 
azért rossz, hogy egyedül kell edzenem, jobb a 
hangulat, ha a többiek is itt vannak. De most ez 
a szabály, egy sportoló és egy edző tartózkod-
hat a teremben. Ezt el kell fogadnunk, és örül-
nünk kell annak, hogy jöhetünk. 
A súlyemelőknek nincs még új versenynaptára, 

abban bíznak, hogy augusztus végére elindul a 
versenyszezon, addig marad a kemény munka, 
hogy minél hamarabb behozzák a lemaradást.
 Az asztaliteniszezőkre is szigorú szabályok 
vonatkoznak. A termükben összesen két asztal 
van felállítva, és négyen tartózkodhatnak bent.
- Jelenleg csak az utánpótlás korú ranglistás ver-
senyzőinknek adott a lehetőség, hogy lejárja-
nak edzeni - nyilatkozta lapunknak Koncsik Vik-
tor edző. - Nagyon oda kell figyelnünk a beosz-
tásra, hogy egyszerre ne legyenek sokan edzé-
sen. Abban reménykedünk ,hogy a közeljövő-
ben még inkább javul a helyzet és az amatőr és 
a nyugdíjas korú játékosaink is csatlakozni tud-
nak. Az asztalitenisznél elmondható, hogy any-
nyi idő kell a felzárkózáshoz, mint amennyi ki-
maradt. Tehát nyolc hét maradt ki, így nyolc hét-
re van szükségünk, hogy elérjük azt a fejlettségi 
szintet, ahol márciusban álltunk. Persze a kény-
szerpihenő alatt küldtem instrukciókat, de elle-
nőrizni ezeket nem tudtam. A mi sportunkban a 
játékkal eltöltött idő a legfontosabb, azt helyet-
tesíteni mással nem nagyon lehet. 

Vízen

Megkezdték az edzéseket a Tiszaújváros Kajak 
Kenu és Sárkányhajó Egyesület sportolói is. A 
járványügyi szabályok itt is érvényesek, nem 
szabad sokan lenni egy térben. A személyes hi-
giéniára oda kell figyelni, folyamatosan fertőt-
lenítik a kezeket és a sporteszközöket. 
- A csoportok csúsztatott időpontokban jönnek 
edzeni, az edzők pedig egyeztetnek, hogy mi-
kor melyik csapat van délelőtt és melyik dél-
után, ügyelve arra, hogy egyszerre ne legye-
nek sokan sem a telepen, sem lent a vízen - so-
rolja a betartandó szabályokat Bragato Giada, 
az egyesület kenusa. -  Természetes, hogy eny-
nyi hét kihagyás után mindenki alig várja, hogy 
végre hajóba ülhessen és minél többet evezhes-
sen, de most ehhez a helyzethez kell alkalmaz-
kodnunk, türelmesnek kell lennünk. Minden-
kit megviseltek az elmúlt hetek, engem is. Már 
nagyon vártam, hogy a téli munka után végre 
vízre szálljak, ami sajnos a vírushelyzet miatt 
nem tartott sokáig. De most már látjuk a fényt 
az alagút végén, hiszen jöhetünk edzeni, sőt 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervez egy 
edzőversenyt, hogy formában maradjunk, és ha 
minden igaz, lesz magyar bajnokság is.
- Van benned félelem a koronavírus miatt?
- Igen, félek tőle egy kicsit, de igazából nem is 
magamat féltem, hanem az idősebb családtag-
jaimat. A veszélyhelyzet kihirdetése előtt Por-
tugáliában edzőtáboroztunk, ott sokan megbe-

tegedtünk, én is lázas lettem. Azt nem tudjuk, 
hogy a koronavírus ment-e keresztül rajtunk, 
de nagyon remélem, hogy az erős, sportolói im-
munrendszerünk megvéd minket, és ha el is kap-
juk, nem leszünk nagyon betegek és nem kerü-
lünk súlyos állapotba. 
Közben megjött a váltás. A kenusok épp befe-
jezték az edzést, a kajakosok pedig viszik le a 
hajóikat a vízre. Vigyázva, betartva az előírt tá-
volságot.
- Amikor bejelentették, hogy nem lehet edze-
ni, nem lesznek versenyek, nagyon megijed-
tem - meséli Máró Anna a TKKSE kajakosa. 
- El sem tudtam képzelni, hogy ezután hogy 
lesznek a felkészülések, az edzések. Mondták, 
hogy egyelőre sehogy, legalábbis egyesületi 
úton biztosan nem. Viszont egyéni edzést lehe-
tett tartani. Én volt, hogy lementem a Nyéki-tó-
ra evezni, rendszeresen futottam.  
- Nagyon oda kell figyelnünk az óvintézkedé-
sekre, hiszen ez a feltétele annak, hogy tartha-
tunk edzéseket - tudtuk meg Betlenfalvi Istvántól, 
a TKKSE edzőjétől. - Az öltözőben nem lehet-
nek három főnél többen, a közösségi tereket nem 
használhatjuk. A szájmaszk használatát nem vár-
juk el a sportolóktól, hiszen abban mozogni elég 
nehéz lenne, ezért inkább minél kisebb csopor-
tokra osztjuk szét a csapatokat, ami 3-4 főt jelent. 
Szerencsére a kajak-kenu szövetség adott nekünk 
célokat, a versenynaptárunk már elkészült. Tud-
juk, hogy augusztusban lesznek a fő versenyeink, 
magyar bajnokságok, válogatók, illetve Szegeden 
lesz két nemzetközi verseny is, ahol részt vehet-
nek a felnőtt és az utánpótlás versenyzőink is.

emaRéti Márton az elmúlt hetekben otthon edzett.

A szabadidősportolók is jöhetnek.

12. � Sport 2020. május 14.

Három-négy fős csoportokban edzhetnek az atlétikapályán.

Az asztaliteniszben a játékkal eltöltött idő a legfontosabb. A Tiszán is megkezdődött a munka.
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