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3380 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 6 
krónikus beteg. 
658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 49-en van-
nak lélegeztetőgépen.
Merkely Béla: a PCR-teszt adatai nagyon jók, de a járvány-
veszély nem múlt el. 
Müller Cecília: nyugvó szakaszba érkeztünk, a járvány mér-
séklődik. 

3417 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 6 
krónikus beteg. 
614 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 46-an van-
nak lélegeztetőgépen.
Időpontfoglalás nélkül is lehet okmányügyeket intézni a vi-
déki kormányablakokban. 
A cégek saját hatáskörben dönthetnek a munkahelyi munka-
végzés újbóli bevezetéséről.
Már 873 idősotthonban fertőtlenítettek a katonák. 
Operatív törzs: a járvánnyal összefüggésben 363 büntetőel-
járás indult.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. fertőtlenít a 
játszótereken, szabadtéri fitneszparkokban, készülnek a 
hétfői nyitásra. 
Folytatódik a Semmelweis Egyetem meghívásos, orszá-
gos szűrővizsgálata Tiszaújvárosban is. Összesen 35-en 
kaptak meghívást a koronavírus-szűrésre. 

3473 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 6 
krónikus beteg. 
570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 45-en van-
nak lélegeztetőgépen.

3509 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 
krónikus beteg. 
562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 47-en van-
nak lélegeztetőgépen.
Budapest is áttérhet a védekezés második szakaszába, éjfél-
kor megszűnnek a korlátozások. 

3535 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 11 
krónikus beteg. 
568 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 46-an van-
nak lélegeztetőgépen.
Tiszaújvárosban újra megnyílnak a játszóterek, szabad-
téri fitneszparkok, sportpályák. 
Varga Judit: júniusban megszűnhet a rendkívüli jogrend. 
Reprezentatív lett az országos koronavírus szűrővizsgálat 
eredménye. 
A Tiszaújvárosi Sportcentrum valamennyi szabadtéri lé-
tesítménye újra használható, az életkori korlátozások to-
vábbra is élnek. 

3556 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 5 
krónikus beteg. 
A szociális intézményekben csak fokozatosan lehetnek eny-
hítések. 

3598 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 
krónikus beteg. 
539 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 29-en van-
nak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt hetekben legtöbbször felme-
rülő kérdésre végre örömteli válasz ér-
kezett: megnyithatnak a játszóterek, 
szabadtéri fitneszparkok, sportpályák. 
A város működése lassan újra visszaáll 
a régi kerékvágásba. 

A Városgazda Kft. munkatársai fertőtle-
nítik a játszótereket, elbontják a kordo-
nokat - számolt be a hírekről Dr. Fülöp 
György polgármester a prevenciós bizott-
ság pénteki ülése után, majd a templo-
mok nyitásáról, a szertartásokról is szólt. 
Kedden kibővített ülést tartott a bizottság, 
melyen szó esett az újabb szabályokról, 
az elkövetkező időszak lehetséges forga-
tókönyveiről és a város fokozatos újrain-
dításáról. 
- Természetesen nem térhet vissza min-
den egyik napról a másikra a régi, jól 
megszokott kerékvágásba - mondta a pol-
gármester -, továbbra is számolnunk kell 
a járványveszéllyel, illetve az elmúlt tíz 
hét hozadékaival. Továbbra is június 2-át 
látjuk reális időpontnak, összhangban a 

kormányzati döntésekkel. Az újraindulás 
tervezése során minden céges és intéz-
ményi sajátosságot, szükség esetén egyé-
ni élethelyzeteket is figyelembe veszünk, 
így próbáljuk az aktuális állapotnak meg-
felelő, legoptimálisabb megoldást talál-
ni. Folyamatosan felülvizsgáljuk Tisza-
újváros költségvetését, és ismét szeretnék 
minden érintettet megnyugtatni, hogy to-
vábbra is biztosítottak az anyagi erőfor-
rásaink az önkormányzati szférában dol-
gozók kifizetéséhez. Nyilván a gazdasá-
gi recesszió bizonyos mértékig a városun-
kat is érinti, érinteni fogja, de továbbra is 
eltökélt szándékunk a munkahelyek meg-
védése. A jelenlegi elképzeléseink szerint 
először a cégeink, intézményeink dolo-
gi kiadásainál próbálunk majd spórolni - 
mondta Dr. Fülöp György. 
A polgármester ezután a cégek, intéz-
mények jelenlegi működéséről szólt, így 
a rendelőintézet május 4-én újraindult 
szakrendeléseiről (Cikkünk a 3. oldalon.), 
a Sportcentrum újraindulásáról (. oldal) 
és a gyógy- és strandfürdő területén zaj-
ló munkálatokról (10. oldal). 

- A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
dában egyelőre ügyeleti rendszerben tör-
ténik a gyermekek fogadása a Szivárvány 
épületben, hétfőtől megnyit a Szederin-
da óvoda is Tiszaszederkényben, a Nap-
sugár Bölcsődében szintén ügyeleti rend-
szerben fogadják a gyerekeket - fogalma-
zott a polgármester. - A művelődési köz-
pont életére sajnos nagyon negatívan ha-
tott a járványügyi helyzet, hiszen az in-
tézmény gyakorlatilag két hónapig zár-
va tartott, a munkatársak az online térbe 
szorulva igyekeztek tartalmat szolgáltat-
ni, közel két hete részlegesen ugyan, de 
ismét működnek a könyvtári szolgáltatá-
sok. 
- A humánszolgáltató és az intézmény-
működtető központ munkatársai megfe-
szített tempóban dolgoztak az elmúlt idő-
szakban, a szociális étkeztetés keretében 
naponta átlagosan 600 tiszaújvárosi lakos 
ebédjének megfőzéséről is kiszállításáról 
gondoskodtak, a kiszállításban segítsé-
get nyújtottak azon intézmények munka-
társai is, akik a járványügyi helyzet miatt 
nem láthatták el eredeti munkakörük sze-
rinti feladataikat. Az ebédkiszállítás a hó-
nap végéig változatlan formában történik 
- mondta Dr. Fülöp György. 

Megnyíltak a játszóterek, enyhülnek a korlátozások

Tiszaújváros hetilapja      2020. május 21.      XXXVIII. évfolyam, 21. szám

Sokan várták már, sokan ki is használják a lehetőséget: végre lehet játszóterezni. 

Kedden kibővített ülést tartott a prevenciós bizottság. 

Folyamatosan fertőtlenítik a Sport-
centrum kondiparkját. 
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunkat,
 MUHI ÁRPÁDNÉ 

VÉKONY MAGDOLNÁT 
utolsó útján elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

és a család fájdalmát enyhíteni igyekeztek.
 Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és 
szerette, hogy

TOMORI ZOLTÁN 
(ÖREG TOMA)

hamvait május 29-én, 12.30-kor helyezzük örök nyugalom-
ra a tiszaújvárosi temetőben. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség mi-
att jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógy-
szertári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 24-ig (vasárna-
pig) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd május 25-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.   Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket. Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-16  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

„2020. május18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános 
szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomaink-
ban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk 
egész területén. Ennek során gondosan tartsuk meg a minden-
kori állami előírásokat!  A szertartások során ügyeljünk arra, 
hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tart-
sunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlení-
tőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában 
segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék ke-
züket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró 
maszk (vagy kendő) használatára. A szenteltvíztartók tovább-
ra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással 
történik. Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.” 
(Idézet Dr. Ternyák Csaba egri érsek rendelkezéséből, bőveb-
ben honlapunkon: tiszaujvarosiplebania.hu)
Ezeket figyelembe véve a szentmisék a megszokott időpontok-
ban lesznek: kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 
8.30, vasárnap 11.00. Vasárnap május 24-én Urunk Mennybe-
menetelének Ünnepe, szentmise 11.00.
Az altemplom ideiglenes nyitvatartása
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap:  08.00 – 12.00
Az altemplom ugyanabban az időben egyszerre, az egy 
háztartásban élőknek maximum 3 fő/ 5 perc időtartamra                                                                                   
orrot és szájat takaró maszkban látogatható!!!
Az irodai ügyfélfogadás korlátozott, sürgős esetben:
kedd: 09.00-13.00, csütörtök: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Az előtérben kézfertőtlenítés!
Egyéb esetben ügyintézés: (49)540-102 telefonszámon!

Görögkatolikus

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 (régiesen „egyházadó”) egy olyan ön-
kéntes felajánlás, amellyel minden megkeresztelt és saját jö-
vedelemmel rendelkező görögkatolikus ember támogatja egy-

házközsége fenntartását, működését. Ennek ajánlott összege az 
egyháztanács javaslata alapján évi 6000 Ft, de akinek ez gondot 
okoz, kevesebbet is adhat, amit köszönettel elfogadunk. Ez a 
felajánlás önkéntes, megfizetése nem feltétele annak, hogy va-
laki egyházi szertartást (keresztelés, temetés stb.) kérjen.
Befizethető a következő számlaszámon: 12035803-00165588-
00100006 (Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia).
Istentiszteleti rend: Csütörtökön az Úr mennybemenetelét ün-
nepeljük: 8:00 utrenye, 17:30 Szent Liturgia. Pénteken 8:00 
Szent Liturgia,17:30 Akathisztosz Hymnosz, Szombaton 8:00 
Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 
Szent Liturgia, 17:30 vecsernye.Hétfőn és kedden 8:00 Szent 
Liturgia. Szerdán 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz.

Református 

Tiszaújvárosi és Tiszaszederkényi Református Gyülekezet tá-
jékoztatása
Istennek hála gyülekezeteinkben újra vannak templomi isten-
tiszteletek. Egymás iránti felelősségünk érdekében a Magyar 
Kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így 
az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat szigorúan betart-
juk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készülje-
nek Istent dicsőitő alkalmainkra. További szükséges informá-
ciót, elővigyázatossági rendelkezést és kérést a hívek felé fa-
cebook oldalunkon (@reftujvaros), honlapunkon (honlap.pa-
rokia.hu/lap/tiszaujvarosi-reformatus-egyhazkozseg) és a hely-
színen is közzéteszünk. Kereszteléssel, esküvővel és temetés-
sel kapcsolatban e-mailen és telefonon várjuk a megkeresése-
ket, és a továbbiakról akkor adunk tájékoztatást.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Istentiszteletek rendje a megszokott időben folytatódik.
Tiszaújváros:
• 2020. május 24-én úrnapi istentisztelet 11 órától
• Bibliaóra, gyerekistentisztelet és konfirmáció előkészítő el-
marad.
Tiszaszederkény:
• Úrnapi istentiszteletünk 2020. május 24-én, 10 órakor kez-
dődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák az szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha 
az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot igé-
nyelnek, de közösségben lehetünk egymással. 
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, URam, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

A Krónika  elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

 „Eltelt 6 hosszú év, már nem látunk többé, 
Könnyes szemmel az égbe súgjuk 
HIÁNYZOL ÖRÖKKÉ.
Szívünkben a helyedet nem pótolja senki, 
Őrizzük emléked, nem fogunk feledni. 
Visszahoz egy régi arc, megidéz egy fénykép, 
Míg a földön élünk, sosem lesz ez másképp.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra, 

amikor egyetlen gyermekünk

 PÓSA BEÁTA 
2014. május 20-án örökre eltávozott közülünk.

Anya és Apa

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

Kockázat
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 21. 



Újrainduló egészségügy
A koronavírus-járvány miatt leállított egész-
ségügy fokozatosan, négy szakaszban indul 
újra. Május 4-én speciális szabályok szerint 
újraindultak a szakrendelések Tiszaújváros-
ban is. Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma múlt pénteki közleményében az egészség-
ügy újraindításának fokozatosságát hangsú-
lyozta. Kásler Miklós miniszter közölte: le-
hetőség nyílik az ágyszámok rugalmasabb 
kezelésére, elkezdődhetnek a tervezhető fek-
vőbeteg ellátások, köztük a műtéti beavat-
kozások, újraindíthatók a nem népegészség-
ügyi szűrővizsgálatok, tovább bővíthetők a 
krónikus, valamint a kúraszerű ellátások. 

Továbbra is minden esetben először a házior-
vossal kell konzultálnia a betegnek, a szemé-
lyes találkozást mindenképp meg kell, hogy 
előzze az egyeztetés. A legfőbb szabály, hogy 
a szakorvost a beteg háziorvosa keresi fel, és ő 
kér időpontot a beteg számára. Amikor a beteg 
a rendelőbe lép, kötelező a kézfertőtlenítés és a 
szájmaszk viselése. 
- Arra kell figyelni, hogy egy órában csak 
négy beteget lehet szakrendelésenként ellát-
ni - mondta lapunk kérdésére Nagyné Kántor 
Judit, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet fő-
igazgatója. - Negyedóránként így egy beteget 
látunk el, hiszen minden beteg után fertőtlení-
teni kell azokat a felületeket, amelyeket a be-
teg esetleg megfogott, fizikailag hozzáért. A 
váróban is rendelésenként csak egy beteg tar-
tózkodhat, egy pedig a rendelőben. Ránézésre 
üres a rendelőintézet, nyilván kisebb kapacitás-
sal, de működünk. 
- A betegek megértik, elfogadják az új szabá-
lyokat? 
- Változó. Én úgy tapasztalom, hogy örülnek, 
hogy egyáltalán már lehet jönni a rendelések-

re. Vannak, akik türelmetlenebbek, nehezen ér-
tik meg, hogy ha már lazítások vannak, akkor 
miért nem lehet a régi rendszer szerint bejönni. 
A továbbiakban is a türelmüket szeretném kér-
ni, nekünk is az az érdekünk, hogy minél hama-
rabb visszaálljon a régi rendszer. 
Kevesebb a beteg a bőrgyógyászati rendelő-
ben is. Házi- és szakorvos konzultál a bőrgyó-
gyászati panaszokról is, fotók készülnek, eze-
ket elemzi ki a szakorvos. Előzetes telefonos 
időpontegyeztetéssel már személyesen is fogad 
betegeket Dr. Almádi Tamás. 
- A veszélyhelyet előtti betegszám azért lénye-
gesen magasabb volt - mondta a bőrgyógyász -, 
ez köszönhető annak is, hogy a háziorvos kol-
légákkal jó kapcsolatot építettünk ki, így a be-
tegek nagy részét sikerül telemedicinás mód-
szerrel ellátni, így kevesen érkeznek fizikálisan 
is a rendelőbe. 
- Mi számít sürgős esetnek bőrgyógyászati 
szempontból? 
- Elsősorban a lázas állapottal járó kórképek: az 
orbánc, a fertőző betegségek közül az övsömör, 
ezen túlmenően, ami sürgősség, de nem szabad 
vele megvárni a szakrendelést, az az anafilaxi-
ás reakció. Itt minden esetben azonnal mentőt 
kell hívni, ez gégeödémával járó generalizált 
csalánkiütéssel kísért súlyos allergiás reakció. 
Ebben az esetben azonnali beavatkozásra van 
szükség, nyilván nem szabad megvárni a kö-
vetkező rendelési napot. 
- A folyamatban lévő kezelések zajlanak, zaj-
lottak?
- Van néhány olyan speciális eset, ilyenek pél-
dául a súlyos pikkelysömörös betegek, akik 
gyógyszeres kezelés alatt állnak. Ezeket a 
gyógyszereket a háziorvos nem írhatja fel, 
ezeknek a betegeknek a kezelését igyekszünk 
folytatni. Amennyiben megoldható, telemedi-
cinával, egy megfelelő laborkontroll és telefo- nos konzultáció után a Felhőbe fel tudjuk töl-

teni a recepteket, illetve amennyiben a helyzet 
megkívánja, úgy személyes konzultációra is 
sort tudunk keríteni. 
Jóval kevesebb most a beteg a rendelőben. 
- Most röntgenezték meg a lábamat - mondta 
kedden délelőtt Fülöp Júlia Lilla -, kereszta-
nyuéknál játszottam a kutyával, megcsúszott a 
lábam és oldalra fordult. Nagyon fájt. 
- Nem tört el - vette át a szót Lilla anyukája, 
Fülöp-Majzik Katalin -, most rögzíteni fogják, 
három hétig kell viselnie, úgyhogy nincs sport 
sajnos, nincs bicikli, csak séta. 
Csendes a gyermekorvosi rendelő, a kezdeti 
hetek után most már a telefonhívás is kevesebb. 
- Szerintem a szülők lassan megtanulják, hogy 
egy enyhén hurutos, köhögős, enyhe hőemel-
kedéssel járó betegségnél nem kell feltétlenül 
az orvossal konzultálni - mondta Dr. Gyimes 
Zsófia gyermekorvos. - Illetve biztos közreját-
szik az is, hogy az óvodák, bölcsődék, iskolák 
nem működnek. A gyerekeknél az akut beteg-
ség a leggyakoribb, amit a közösségben szed-
nek össze, most ilyen nincsen. 
- Rendben zajlik a védőoltások beadása? 
- Az első hetekben, a nagy pánik, a leállás után 
először a kötelező védőoltásokat pótoltuk, 
most már a fakultatív oltásokat is. Teljesen sí-
nen van minden körzet, a védőoltások beadá-
sa folyamatos. 
Május 18-tól a tiszaújvárosi rendelőintézetben 
újra elérhetőek az infúziós kezelések. A rende-
lőintézet munkatársai telefonon értesítik azokat 
a pácienseket, akiknek a járvány miatt félbe-
szakadt a kezelésük. Ideggyógyászat, belgyó-
gyászat és reumatológia - itt is minden esetben 
először a háziorvost kell felkeresni. 

- A betegnek mindenképpen a háziorvosnál kell 
jelentkeznie - hangsúlyozta Dr. Mihalik Eme-
se reumatológus -, és ha a háziorvos úgy gon-
dolja, hogy a betegnek infúziós kezelésre van 
szüksége, akkor felveszi a kapcsolatot a szak-
orvossal, reumatológiai problémák esetén ve-
lem. Megkonzultáljuk, és amennyiben egyet-
értésre jutunk, felírom a gyógyszert, a felhőbe 
felteszem, a beteg kiváltja a gyógyszertárban, 
majd jelentkezik nálunk. Én tudatom a házior-
vossal azt is, hogy a beteg mikor tudja elkez-
deni az infúziós kezelést. Továbbra is az a cél, 
hogy minél kevesebb legyen a kontaktus, a ta-
lálkozás. A beteg is telefonál bizonyos esetek-
ben, vele megbeszéljük, hogy milyen gyógy-
szerek vannak otthon, hogy mi a teendő, és ha 
ez alapján megnyugtatónak találjuk az állapo-
tát, akkor nincs további feladat, ha bármi fel-
merül, akkor megkérjük, hogy pár nap múlva 
jelezze, hogyan érzi magát. Ha az első, házior-
vossal történt konzultáció felveti annak szüksé-
gességét, hogy szakorvos vizsgálja meg a be-
teget, akkor adunk időpontot. De mindenképp 
felhívom a betegek figyelmét, hogy a házior-
vosnál kell először jelentkezni. 
- Most ide, a rendelőintézetbe várják a betege-
ket, leálltak a fiziko- és balneoterápiás kezelé-
sek. Mikor indulnak újra?
- A termálvizes kezelések nagyon magas koc-
kázatot jelentenek, nincs olyan rendelet, ami 
engedélyezné a vizes kúrák, a balneoterápiás 
kezelések újraindítását, de a többi kezelés el-
képzelhető, hogy hamarabb elindul majd. Ami 
szárazon folyik, vízpermet nélkül, a gyógytor-
na, fizikoterápia és masszázs lehetséges, hogy 
hamarabb elindul, de erről még nincsenek pon-
tos információk. 

Fodor Petra

Üres a váróterem a gyermekorvosi rendelőknél is. 

„Negyedóránként így egy beteget lá-
tunk el, hiszen minden beteg után fer-
tőtleníteni kell azokat a felületeket, 
amelyeket a beteg esetleg megfogott, fi-
zikailag hozzáért.”

Nagyné Kántor Judit

„A háziorvos kollégákkal jó kapcsola-
tot építettünk ki, így a betegek nagy ré-
szét sikerül telemedicinás módszerrel 
ellátni, így kevesen érkeznek fizikáli-
san is a rendelőbe.”

Dr. Almádi Tamás

„A szülők lassan megtanulják, hogy 
egy enyhén hurutos, köhögős, enyhe 
hőemelkedéssel járó betegségnél nem 
kell feltétlenül az orvossal konzultál-
ni.”

Dr. Gyimes Zsófia

„Tudatom a háziorvossal azt is, hogy 
a beteg mikor tudja elkezdeni az in-
fúziós kezelést. Továbbra is az a cél, 
hogy minél kevesebb legyen a kontak-
tus, a találkozás.”

Dr. Mihalik Emese

Fülöp Júlia Lilla röntgenfelvétele azt mutatta, nem tört el a lába. 
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Szervezik a nyári táborokat, várják a gyerekeket
Foci, kajak, kosárlabda, úszás, lovaglás - már javában szer-
vezték a nyári táborokat, amikor beütött a koronavírus-jár-
vány. Sok még a kérdőjel, de a legújabb szabályok szerint 
napközis táborokat lehet szervezni a nyári szünetben, az ot-
talvós táborokról a hónap végén dönt a kormány. 

Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs hétfői 
tájékoztatójában kiemelte: csak egészséges gyermekek és fel-
nőttek vehetnek részt a táborokban. A részvételhez egy iga-
zolást, nyilatkozatot kell aláírnia a szülőnek, hogy gyermeke 
egészséges. Háromszáz fő feletti táborokban kötelező a helyben 
lévő orvos biztosítása. Ha valaki a táborban betegszik meg, el-
különítőben kell vigyázni rá, védőfelszerelésben. 
A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK már több mint tíz éve 
szervez nyári tábort, 40-50 gyerek részvételével a Balatonon. Az 
idei tábort már tavaly elkezdték szervezni. 
- Siófokra terveztük - mondta Ducsai Zoltán klubelnök -, ha a 
szabályok megengedik, és a szülők is támogatják, akkor me-
gyünk. Általában több mint negyvenen vannak ebben a tábor-
ban, volt már, hogy az ötvenet is meghaladta a létszám, ami több 
tényezőtől is függ. Egyrészt hogy találunk-e olyan szálláshelyet, 
ami ilyen nagyszámú vendéget tud fogadni, másrészt a gyere-
keknek is vannak egyéb elfoglaltságaik a nyáron. Táboraink cél-
ja a közösségépítés, és persze, hogy a kosárlabda terén fejlődje-
nek a nyáron is a gyerekek. Egy-egy tábor általában úgy zajlik, 
hogy a délelőtti órákban van két edzésünk, a kisebbek és a na-
gyok külön edzenek, délután pedig pihenés. Ebbe belefér egy-
egy hajókirándulás, strandolás. 

- Mikorra tervezték a tábort?
- Szerettük volna a tanév befejezése után rögtön megszervez-
ni, ez a legpraktikusabb időszak, de a dátumról egyelőre oka fo-
gyott beszélni. Mindenesetre, ha a szabályok megengedik, ak-
kor próbáljuk tartani az eredeti időpontot. Van B-tervünk is, hi-
szen nem szeretnénk mozgás nélkül hagyni a gyerekeket, ha 
nem tudunk a Balatonra utazni, akkor itt helyben szervezünk 
napközis tábort. 
A nyári táborokra készül a Sportcentrum is, sokan szervezik ide 
táboraikat és a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. is szer-
vez saját napközis programokat. 
- Reményeink szerint idén is több tábor lesz a Sportcentrum-
ban  - mondta Gál Csaba ügyvezető -, sok még a nyitott kér-
dés. Jelenleg a központi szabályozásról annyit tudunk, hogy a 
táborszervezőknek szülői igazolást kell kérni, hogy a gyerme-
kük egészséges, s nem csak a gyerekek részéről fontos ez az iga-
zolás, hanem mindazok részéről, akik a tábor lebonyolításában 
részt vesznek, tehát a szervezők, a foglalkozásokat vezetők, és 
tudomásom szerint még az étkezést biztosítók részéről is kell bi-
zonyos igazolás arra vonatkozóan, hogy ők teljesen egészsége-
sek. Ezt a táborszervezők, akik itt a Sportcentrumban megjelen-
nek, meg fogják követelni, mindenkinek arra kell törekednie, 
hogy a gyerekek maximálisan biztonságban legyenek. A Sport-
centrum részéről azokat a táborokat kezdjük el szervezni, szer-
veztetni, amelyeket az előző évben is bonyolítottunk, főképpen 
alsó tagozatos gyerekeknek, két-három turnusban. Az előkészü-
letek folyamatban vannak, várjuk a végleges álláspontot azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan lehet lebonyolítani ezeket a tábo-
rokat. 

Szervezik nyári táborukat a labdarúgók is, két turnusban 5-5 na-
pon át, június 22-étől és július 27-étől várják a 7 és 14 év közöt-
ti gyerekeket. 
Egész nyárra tervez a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület. 
- Most különösen fontos, hogy megszervezzük a tábort - mondta 
az egyesület elnöke, Béke László -, eddig csak saját sportolóink-
nak tartottunk nyári táborunkat, most - látva, hogy milyen nehéz 
időszakot élnek meg a családok, úgy döntöttünk, mindenki szá-
mára lehetőséget nyújtunk. A kajak-kenunál jól tartható a más-
fél méteres távolság is, terveink szerint egész nyáron biztosíta-
nánk a nyári napközit a gyerekeknek. 
Idén is lesz lovas tábor, a Szederkényi Lovasudvar nagy sikerrel 
zajló táborára már beteltek a helyek. 
- Az alapkoncepció ugyanaz, mint a tavalyi táborokban - mondta 
el Oláh Gabriella, a tábor egyik szervezője -, sokan már tavaly 
jelezték, hogy ők ugyanúgy szeretnének jönni, igazából már egy 
pár hónapja elkezdődött a jelentkezés. A létszám elég gyorsan 
betelt, de most a vírushelyzet miatt még várjuk, hogy ez válto-
zik-e. A táborok mindenképp meg lesznek tartva, ezt napközis 
formában engedélyezték is. Mást ez nem fog nálunk zavarni, 
mert alapból nagyon figyelünk a higiéniára. Állatok, lovak mel-
lett dolgozunk, itt azért a gyerekek fokozottan figyelnek rá, hogy 
sokszor kezet mossanak, és minden egyéb szabályt betartsanak. 
A lovaglás lesz a főszerepben, de ezen kívül nagyon sok kézmű-
ves foglalkozással készülünk, lesz festés és íjászat is. 

Fodor Petra
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Sportolással telik a focisták nyara. 

Balatoni kosártábor 2017-ben. A lovastábor tavaly is nagyon népszerű volt. 



Covid 19 szűrés: eredményre várva
Mintegy 10600 fő vett részt két hét alatt a 
négy hazai orvosképző egyetem és a KSH 
közreműködésével indított országos korona-
vírus-szűrővizsgálaton, melynek eredménye 
így reprezentatív lesz. A legmagasabb, 75% 
feletti részvétel Veszprém, Nógrád és Pest 
megyében volt, míg a legjobban teljesítő me-
gyeközpontban, Salgótarjánban a meghívot-
tak 77 %-a jelent meg. Az adatok feldolgo-
zása folyamatban van, a fertőzöttek végső 
száma és az átfertőzöttek adatai május végé-
re várhatóak. Az eddigi összesítések alapján 
a korábban ismertetett részeredményekkel 
összhangban van a végeredmény -tájékoztat 
honlapján a Semmelweis Egyetem.

A H-UNCOVER vizsgálat május 16-án zárult 
szűrésének részvételi aránya és a leszűrtek szá-
ma nemzetközi viszonylatban is kimagasló, a 
hasonló céllal Izlandon, valamint Szlovéniá-
ban végzett felmérésekben ennél jóval alacso-
nyabb, ötven százalék alatti volt a részvétel. A 
régiónkban tapasztaltakról Dr. Papp Csabát, a 
Debreceni Egyetem Klinikai Központ új szer-
vezeti egységének, a Debreceni Alapellátási és 
Egészségfejlesztési Intézetnek az igazgatóját 
kérdeztük.  
- Ma egyelőre véget ér a küldetésük, hiszen az 
országos COVID-19 szűréshez szükséges min-
tákat levették.  Milyen tapasztalatokkal zárják 
ezt a két hetet?

- A szűrésbe véletlenszerűen történt az emberek 
beválogatása, pont azért, hogy egy tömegesnek 
mondható általános szűrésről tudjunk beszélni. 
A KSH, miután kiválogatott több mint 17800 
résztvevőt, négy egyetemre bízta a szűrés vég-
rehajtását. A Semmelweis Egyetem vezetésé-
vel a Debreceni Egyetem, illetve négy orvosi 
egyetem kapta meg a szűrést.  Mi Borsod, He-
ves, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében szűr-
tünk 110 településen. A megyei jogú városok-
ban mindenhol egész napos elérhetőséget biz-
tosítottunk két hét időtartammal, így az egri, és 
a miskolci megyei kórház vállalta ezt a nemes 
feladatot, az ő közreműködésükkel ott minden 
nap reggel nyolc órától délután kettőig lehetett 
leadni a mintákat, a többi helyszínen pedig mo-
bil egységekkel lett felfűzve ez a 110 település, 
így Tiszaújváros is. 
- Mondott már néhány számot, ha folytatjuk a 
sort, mennyi munkaóra van mögötte és mekko-
ra apparátus?
- Számokban kifejezve 25.000 km megtételéről 
beszélünk, négy egység a négy megyében min-
den reggel öt órakor indult, minden fedélzeten 
öt ember, a sofőr, egy fül-orr-gégész szakorvos 
kolléga.  Fontosnak tartjuk a precizitását, mert 
ha nincs elég sejtszám a levett mintában, ak-
kor a jelent nem tudja jól megítélni, hiszen az 
egész szűrővizsgálat tétje a COVID- 19 kimu-
tatása, amit két módszerrel tesztelünk.  Egy-
részt a friss, jelenleg zajló fertőzésre használ-

juk az emberek által PCR-ként ismert fehérje-
kivonás alapján működő tesztet, ez mutatja a 
jelen állapotot, tehát fertőzött-e az egyén, ezt 
az orr és garat mintából mutatjuk ki. Hogy ta-
lálkozott-e korábban a páciens a COVID -19-
cel, az a vérből, az immunglobulin kimutatá-
sával zajlik.  De nem csak ennyi történik, ha-
nem egy 20 paraméteres rizikófaktor felmérés 
is, egy kérdőíves kikérdezés, ami nagyon so-
kat jelent.  
- Elégedettek a megjelenési hajlandósággal, el-
mentek a szűrésekre azok, akiket kiválasztott a 
KSH? 
- Minden korosztályt megszólítottunk a szű-
réseken. Ami nagyon fontos lett volna a né-
pegészségügyi szakemberek számára, az a 20-
40 és a 20-50 éves korosztály, akik nem szí-
vesen, nem sokszor keresik fel az orvosokat, 
mert még fiatalok, mert még családépítés fo-
lyik, mert még munkával vannak elfoglalva. 
Ők nem figyelnek oda a tünetekre, hogy esetleg 
fáj a fej, vagy néha fáj a has, pedig a rizikófak-
torok mérésével tudtunk volna adni egy térké-
pet, amivel önmagát is tesztelhette volna a pá-
ciens, hiszen a saját egészségi állapotát kide-
ríthette volna. De összességében azt mondha-
tom, hogy ezzel a nagy nemzeti méréssel egy 
komoly népegészségügyi szűrésnek lettünk a 
részesei. Visszatérve a kérdésre, 3904 beteg 
lett kiválogatva a minket érintő, fent említett 
négy megyében. Az eloszlásuk különböző volt, 
Borsod 39 településsel került be a válogatásba, 
1300 állampolgárral, míg Heves 21 település-
sel, 600 körül állampolgárral. Minden korosz-
tályból merítettünk, ugyanabból a korosztály-
ból ugyanannyi fővárosi, megyei jogú városi, 
nagyobb településen élő ember és a nagyon ap-
ró település is képviselve volt a mintavételben. 
- A szűrés utolsó napján tartanak, sok a hiány-
zó, a kieső?
- Hát vannak, illetve még csak a félidő ered-
ményéről tudok beszélni. Amit elmondhatunk 
a részvételről, az számomra két dolgot muta-
tott. Egyrészt egészségügyi szakemberként azt, 
hogy 56% -nál tartunk mostanára a  vizsgála-
tok arányával, vagyis a jelenléttel. Ez azt jelen-
ti, hogy komolyabban vették, mint bármilyen 
más eddigi népegészségügyi felmérést, viszont 
ha arról beszélek, hogy ma a médiában min-
denhol az életünket meghatározó COVID 19 
-ről van szó, ehhez képest viszont picit csaló-

dás volt, hogy mennyire érdekli az embereket. 
Én azt hittem, hogy mindenki kíváncsi önmaga 
és a családja egészségére. Sokan viszont szeret-
tek volna bekerülni a „kiválasztottak” sorában, 
de sajnos nem kerültek bele a KSH véletlensze-
rű merítésébe.   
- Egy hete tették közzé a szűrés részeredménye-
it, miszerint 8000-ből csupán két fertőzöttet ta-
láltak, illetve a vérminták alapján kilenc em-
bernél mutatták ki, hogy már átesett a fertőzé-
sen.  Ez meglepetés volt, vagy körülbelül ilyen 
számokban gondolkodtak?
- Természetesen előre nem tudhattuk, hogy mi-
lyen arányban van jelen a vírus, de meglepetés 
az eredmény olyan szempontból, hogy nagyon 
alacsony az arány. Ennek egyetlen egy magya-
rázata van, és csak köszönettel és hálával tu-
dok gondolni minden lakosunkra, akik komo-
lyan vették a kormányzat tiltását, komolyan 
vették az operatív törzs felhívását és azt, hogy 
ezeket mind meg is fogadták, ezért sikerült le-
fojtanunk a vírust. Gyakorlatilag ezt mutatják 
az eredmények, amit nem tudott még egyetlen 
egy ország sem produkálni Európában. Én er-
re mérhetetlenül büszke vagyok, és azokra az 
emberekre is, akik ezt a két hónapot otthonunk-
ban, a gyerekkel tanulva, online módra áttér-
ve töltötték napjaikat, és köszönöm a háziorvo-
soknak, és mindenkinek, aki segített. Hangsú-
lyozom, hogy ez a vírus nem itt születik, nem 
itt teremtődik, ezt csak külföldről lehet behoz-
ni, szóval, ha már ilyen jól megtanultunk két 
hónap alatt magunkra vigyázni, akkor azt tu-
dom tanácsolni, és azt kérem mindenkitől, 
hogy továbbra is ugyanúgy tartsák be a szabá-
lyokat, korlátozásokat. Természetesen az ered-
mények feldolgozása a Semmelweis egyetem 
feladata, ők fogják majd kommunikálni május 
végén azokat. 
- Tudják már, hogy mikor lesz az országos szű-
rés ismétlése? 
- Az első ismétlés legkorábbi időpontja szep-
tember 1-je, ezt tudjuk egyelőre a Semmelweis 
Egyetem rektorától, és hogy ugyanebben a for-
mában lesz vélhetően. Ami még nagyon fontos, 
ha legközelebb lesz ilyen, akkor még jobban 
kell tudatosítani az emberekben, hogy egy-egy 
kiválasztott ember az ő korcsoportjában 500-
1000 embert képvisel, tehát az ő kiesése ennyi 
ember kiesését jelenti a reprezentatív mintából.

berta

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.

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

2020. május 21. Aktuális � 5.

„Komolyabban vették, mint bármi-
lyen más eddigi népegészségügyi fel-
mérést, viszont ha arról beszélek, hogy 
ma a médiában mindenhol az életün-
ket meghatározó COVID 19 -ről van 
szó, ehhez képest viszont picit csalódás 
volt, hogy mennyire érdekli az embere-
ket.”

Dr. Papp Csaba

Érkezéskor adatokat egyeztettek a szűrésre érkező páciensekkel. 

 Két kémcsővel vettek vérmintát minden résztvevőtől.



Nyitnak a templomok, maszkban a hívek 
Sorra nyitják a hívek előtt templomaikat a 
történelmi egyházak. A görög katolikusok-
nál már egy hete visszaállt a járványveszély 
előtti rend, a reformátusok két hónap után 
most vasárnap tartották első istentiszteletü-
ket. A római katolikus egyház hétfőtől kezd-
ve ismét tarthat nyilvános szentmiséket és 
más liturgikus cselekményeket templomaik-
ban vagy arra alkalmas szabadtéri környe-
zetben a főegyházmegye egész területén. 

A húsvéti feltámadási szertartást kedden es-
te tartották a görögkatolikusok. Püspöki enge-
délyt kaptak rá, mivel a járvány miatt nem tud-
ták megtartani az ünnepet. Náluk azonban már 
korábban, egy hete visszaállt a járvány előtti 
rend is. 
- Maszkban, kesztyűben várjuk újra a hívein-
ket, akinek nincs, vagy otthon hagyta, annak mi 
biztosítunk maszkot, amit a templomba belép-
ve, az ajtó mellett találnak, ugyanitt fertőtlení-
tőszert is. A padsorokban is csak másfél-kétmé-
teres távolságra ülhetnek, ami azt jelenti, hogy 
most maximum ötven embert tud egyszerre be-
fogadni templomunk. Az első vasárnapi misén 
a hívek kétharmada volt itt, mintegy 35-40 fő 

jött el a templomba.  Főpásztoraink lehetővé 
tették, hogy nyilvánosan végezhessük az isten-
tiszteleteket, a biztonsági előírásokat betartva, 
amit meg is hirdettünk a híveink felé. A szer-
tartások előtt és után mi magunk is fertőtlení-
tünk, az ajtókat, kilincseket, minden felületet - 
nyilatkozta Jeviczki Ferenc görögkatolikus pa-
rókus.

Vasárnap óta a református közösség is újra a 
templomban imádkozik, a hétvégén volt az el-
ső közös istentisztelet, nem online, és nem is a 
szabadtéren, hanem együtt, a templomban. 
- Az elmúlt két hónapban zárva voltak temp-
lomaink, május 17-étől azonban visszatértünk 
az eredeti kerékvágásba, vasárnaptól indítottuk 
az istentiszteleti alkalmakat, ami természete-
sen más, mint az eddigiek, hiszen az előírások-
nak megfelelően egymástól két- méteres távol-
ságot tartunk, maszkban, a pénzt gumikesztyű-
vel számolják, szintén gumikesztyűvel érint-
keznek. Azt gondolom, hogy a léleknek na-
gyon fontos az öntözés, az ápolás, az emberek-
nek pedig érezniük kell, hogy Isten nem feled-
kezett el rólunk, sőt nagyon is közel van hoz-
zánk, ezért is fontos legalább a vasárnapi isten-
tiszteleti alkalmak visszaállítása - mondta Dr. 
Varga István református lelkész. 
A járvány első hetében szabadtéri szentmisét 
tartottak a római katolikusok, egy ilyen alka-
lom volt csupán Tiszaújvárosban, utána bezár-
ták a templomot. Cikkünk írásának idején, múlt 
pénteken az ajtók ugyan nyitva voltak, de sem 
hívek, sem szertartások nem voltak. 
- Érsek úr május 4-i körlevelében arról tájé-
koztatott bennünket, hogy még várunk egy ki-
csit, az országos koronavírus-tesztek eredmé-
nyét várják, ami május végén lesz, ezután dönt 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az 
újraindulásról.Valószínű, hogy fokozatosan áll 
vissza a rend, elképzelhető, hogy először sza-
badtéri misék lesznek - így nyilatkozott egy he-
te Pásztor Pascal római katolikus plébános, 

de időközben változott a helyzet. - Május 18-
tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános 
szentmiséket és más liturgikus cselekménye-
ket templomainkban, vagy alkalmas szabadté-
ri környezetben főegyházmegyénk egész terü-
letén, tájékoztatott bennünket Ternyák Csaba 
érsek úr. - Ennek során gondosan tartsuk meg 
a mindenkori állami előírásokat, többek között, 
hogy a szertartásokon másfél méter távolság-
tartással üljenek az emberek, maszkban, fer-
tőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfer-
tőtlenítőt a bejárat közelében, a szentmise előtt 
és után fertőtlenítsék kezüket a paptestvérek. A 
szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, 

a szentáldozás kizárólag kézbe adással törté-
nik. Perselyezés, adománygyűjtés csak a mise 
végén történhet. Az altemplom ideiglenes nyit-
va tartással működik, hétfőn és kedden zárva, 
szerdától vasárnapig 08.00 - 12.00 óra között 
nyitva lesz. Az altemplomba egy időben egy-
szerre az egy háztartásban élők maximum 3 fő/ 
5 perc időtartamra mehetnek be, maszkban. A 
szentmisék a megszokott időpontokban lesz-
nek.                                                                                                

berta 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) ebben a tanévben a világjárvány miatt a várt-
nál korábban fejeződött be. A harmadik fordulókat már nem rendezték meg, de a Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium versenyzőinek nincs okuk ezen keseregni. Több száz diáktársukat megelőzve infor-
matikából az alkalmazások kategóriájában a legjobbak között vannak az első két fordulóban megszer-
zett pontjaikkal.
Kiss Péter (képünkön) 11.H osztályos tanuló a 12. helyen, György Lili (képünkön) 12.B osztályos vég-

zősünk a 20. helyen zárta a versenyt. Felké-
szítő tanáruk Ferenczyné Szabó Zsuzsanna.
A programozás kategóriában is szép ered-
mények születtek. A Nemes Tihamér Online 
Programozási Versenyen Kiss Péter (11.H) 
a 12., Zsóri Ádám (11.H) a 15., György Lili 
(12.B) a 16., Cservenák Balázs (12.B) a 24. 
és Polonkai Gábor (10.B) a 36. helyen fejez-
te be a versenyt.
Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez!

Szaniszló László
mb. intézményvezető

Gulág és 
száműzetés

Megjelent Gúth Zoltán Szibériai napló című 
kötete. Zoli bácsi évtizedek óta városunk la-
kója,  jelenleg az Ezüsthíd Gondozóházban 
él és munkálkodik. 1948-ban Szibériába vit-
ték kényszermunkára, két évet töltött a gulá-
gon, majd négy és fél évet száműzetésben. 
Naplóformában megírt visszaemlékezé-
se érzékletesen írja le száműzetésének éve-
it, igazi kordokumentum. Egykori gulág-fo-
golyként 2018-ban augusztus 20-a alkalmá-
ból a Magyar Arany Érdemkereszt polgári 
tagozat kitüntetésben részesült.

Eötvös sikerek  informatikából

A templomok bejáratánál maszkot vehet-
nek és fertőtlenítőt is használhatnak a hí-
vek.

6. � Aktuális 2020. május 21. 

Püspöki engedéllyel megtartották kedden este az elmaradt húsvéti misét. Ismét tarthatnak misét a római katolikusok. 

Újra együtt imádkoznak a reformátusok, maszkban és kesztyűben.

„Az első vasárnapi misén a hívek két-
harmada volt itt, mintegy 35-40 fő jött 
el a templomba.”

Jeviczki Ferenc  

„ A léleknek nagyon fontos az öntözés, 
az ápolás, az embereknek pedig érez-
niük kell, hogy Isten nem feledkezett 
el rólunk, sőt nagyon is közel van hoz-
zánk, ezért is fontos legalább a vasár-
napi istentiszteleti alkalmak visszaál-
lítása.”

Dr. Varga István

„Az altemplomba egy időben egyszer-
re az egy háztartásban élők maximum 
3 fő/ 5 perc időtartamra mehetnek be, 
maszkban. A szentmisék a megszokott 
időpontokban lesznek.”

Pásztor Pascal



A Tisza TV műsora
Május 21., csütörtök

9:00  HétHatár:  Kinyitottak a játszóterek - Nyitnak 
a templomok - Napközis táborok - Rendel a ren-

delő - Országos koronavírus szűrés - Utazhatunk - 
Strandnyitás - Enyhítések a Sportcentrumban

9:15 Hétről-Hétre: 35 embert szűrnek a városban az 
országos teszten - Karanténtudósítás egy osztrák or-
vostól - Élet a Tisza-parton - Péter, az erős tűzoltó - 

Zenekari karantén - Karanténrádió
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Május 22., péntek
18:00 - 19:00

Járványügyi tájékoztató
19:00 Kulissza Játékszín: Óz

  Május 24., vasárnap
 10.00 Egy hajóban - vallási negyedóra ( ismétlés 

14 óráig )

 14.00 Válogatás a  Phoenix és a TFCT mérkőzése-
iből. Phoenix – Szolnok, Tiszaújváros – Felsőtár-

kány. Ismétlés másnap reggel 7 óráig.
Május 25., hétfő

18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről
 19.00  Tisza TV retró:  Civil magazin (2007), is-

métlés másnap reggel 7 óráig.
Május 26., kedd 

18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről
Május 27., szerda: 

18:00 HétHatár:  Prevenciós tájékoztató - Vendég-
látás nyitány - Jogsira várva - Strand és fürdő - Par-

lagfű és kullancsok 
 Hétről-Hétre: Virágzik a város - Karanténtudósítás 

Skóciából -  Homevideo F1 - Sport
Május 28., csütörtök

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

Baba születik
Nos, hogy a gólya hozza, vagy a káposztalevelek között fejlődik ki a kis-
ded, arról ma is megoszlanak a vélemények, egy biztos, a gyermekáldás 
jó dolog, minden szülő büszke a „frissen” született csemetéjére. 
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyományt, hogy 
a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, ter-
mészetesen a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a 
leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabá-
juk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osz-
szák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy például mi a ke-
resztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig hány centit képvisel. Termé-
szetesen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy 
nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, 
az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba született ro-
vatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a 
kronika@tiszatv.hu email címre.

Épp egy hete döntött úgy a kormány, hogy engedélyezi a játszóterek megnyitását. Tiszaújvá-
rosban már másnap megkezdődtek az előkészületek, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
munkatársai fertőtlenítették a játékelemeket, megtisztították a területeket, lebontották a kordono-
kat. Újra gyerekzsivaj tölti be a tereket, parkokat. 
- Nagyon örülök, hogy lehet jönni játszani - mondta Tanászi Bella -, a kedvencem a hinta és a 
mászóka. Sokan lejöttek játszani kedd délután. 
- Nagyon jó, hogy újra megnyitották a játszóteret - mondta Hadobás Örs -, itt szoktunk lent 
focizni meg többfajta játékot játszani, fogót, bújócskát, ilyesmit. 
Nagy a nyüzsgés a Munkácsy úti játszótéren is kedden délután. Gyerekek szaladgálnak, ugrál-
nak, csúszkálnak, szülők, nagyszülők beszélgetnek. 
- Elég sokan vannak itt mindig, jó, hogy végre megnyílt a játszótér - mondta Gedrus Béláné -, a 
környező házakban sok a kisgyerek, sokan szoktak itt lenni. Nagyon hiányzott akkor is, amikor 
a felújítás miatt zárva volt. 
A játszótereket, fitneszparkokat, sportpályákat a nyitás előtt a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. munkatársai fertőtlenítették, tisztították. 
- Minden eszközt letakarítottunk - mondta Kerékgyártó István, a cég ügyvezetője -, ezeket fo-
lyamatosan végezzük tovább, hetente több alkalommal lehet majd látni, hogy nagynyomású gé-
pekkel fertőtlenítjük a játszótereket. Kedden egyébként bekapcsoltuk a Dísztó szökőkútját is - 
mondta. 

Fodor Petra
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E hét hétfőtől minden szabadtéri létesítmény elérhető  a Sport-
centrumban a lakosság számára. 
- Már használható a kondipark, kialakítottunk egy új szabad-
téri lábtenisz pályát és a műfüves pályák is bérelhetők válla-
latok, cégek részére, illetve olyan szabadidő sportolók számá-
ra, akik szervezett körülmények között szeretnének futballoz-
ni - tudtuk meg Gál Csabától, a Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft. ügyvezetőjétől. - Ahogy látjuk, egyre több lehetőség 
nyílik a mozgásra, sportolásra, azonban a higiéniai szabályok-
ról továbbra sem szabad megfeledkezni, amiben mi is részt ve-
szünk, hiszen rendszeresen végzünk fertőtlenítést a Sportcent-
rum területén. A sportolni vágyó vendégeinket is arra kérjük, 
hogy belépéskor használják a kapunál elhelyezett kézfertőtle-
nítőt, illetve továbbra is érvényes, hogy délelőtt csak a 65 év 
felettiek, délután kettő órától pedig csak a 65 év alattiak hasz-
nálhatják a létesítményeket. Az uszoda és a játékcsarnok egye-
lőre zárva marad. Az uszodát érintő energetikai beruházás még 
tart, így egyébként sem tudnánk még kinyitni, de amennyiben 
a központi rendelkezés lehetővé teszi, előreláthatóan július ele-
jén, július közepén lehet majd újra használni az uszodát.     

További nyitások a Sportcentrumban



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

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

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

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapít-
vány kuratóriuma

Mecénás felsőoktatási pályázat

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályá-
zatot hirdet 1 fő részére határozatlan 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

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

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

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

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezett-
ségről, valamint az ellenőrzött bejelentés-
ről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 
2020. május 18. napjától hatályos, amely 
eltérést enged az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
szabályaitól.
A rendelet hatálya kiterjed a települési ön-
kormányzat jegyzőjére is azokban a kére-
lemre induló engedélyezési ügyekben, ahol 
a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.
A fentiekre tekintettel ellenőrzött bejelentés 
szükséges az alábbi esetekben:
- kereskedelmi működési engedély,
- telepengedély,
- vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlá-
sával kapcsolatos engedélyek (pl. kutak en-
gedélyezése).
A rendelet alapján az engedélyköteles tevé-
kenység engedélyezési eljárás lefolytatása 
nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számí-
tott 8 napon belül, szakhatóság közreműkö-
dése esetén 12 napon belül közölt értesítés 

közlését követően végezhető - a tevékeny-
ség végzésére vonatkozó jogszabályi felté-
telek fennállása esetén - az engedélyre jog-
szabályban meghatározott hatályossági idő-
tartam alatt.
Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektro-
nikus úton tehető meg, melynek az alábbi 
bejelentési módok felelnek meg: 
- az ügyfélkapu útján,
- elektronikus űrlap útján,
- általános célú elektronikus kérelem űrlap 
szolgáltatás útján, valamint
- e-mail útján (bejelentes@tujvaros.hu).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a jog-
szabály a kérelem benyújtására kizárólag 
elektronikus űrlap formátumban való be-
nyújtást engedélyez, a bejelentés is csak 
ezen az úton történhet.
A bejelentés az engedélykérelemre jogsza-
bályban előírt adatokat kell, hogy tartalmaz-
za. A bejelentéshez mellékelni kell az enge-
délykérelem előírt mellékleteit, kivéve azo-
kat a dokumentumokat, amelyek beszerzé-

se a veszélyhelyzet körülményei folytán az 
ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok 
tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, 
egyidejűleg előadva azokat a körülménye-
ket, amelyekre a bejelentés hiányos volta 
visszavezethető.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a 
kapcsolódó szakhatósági eljárások illetéké-
nek vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a 
továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leró-
ni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján 
engedélyezés történik, a díjat a jogszabály-
ban megállapított díj 100%-ára kell kiegé-
szíteni.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál a 
bejelentés fogadására e-mail útján történő 
bejelentés esetén kizárólag a bejelentes@
tujvaros.hu e-mail cím szolgál, amely auto-
matikus elektronikus visszaigazolást küld a 
bejelentő részére.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szakmai vezető munkakör

Szociális munkatárs munkakör

A veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

Életvitelhez nélkülözhetetlen olvasó- és távolbalátó 

szemüvegemet elveszítettem. 

Jutalom, köszönet kíséri majd találkozásunkat. 

Tel.: 06-30/265-6796

8. � Közlemények 2020. május 21. 

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



A tornászból lett súlyemelő kis nagy ember
SPORTTÖRTÉNELEM. Néhány hónappal ezelőtt még úgy 
volt, idén Tokióra figyel a világ sportszerető közönsége, hi-
szen a Japán főváros kapta meg 2013. szeptember 7-én Mad-
riddal és Isztambullal szemben a XXII. nyári olimpia ren-
dezési jogát. Az ötkarikás játékokat azonban a koronaví-
rus-járvány miatt egy évvel később 2021. július 23. és au-
gusztus 8. között bonyolítják le. Most induló sorozatunkban 
Tiszaújváros korábbi olimpikonjait mutatjuk be. 

Összeállításunkban az 1976-os montreáli játékok ezüstérmes 
súlyemelőjéről, Kőszegi Györgyről emlékezünk meg elsőként, 
aki a lepkesúlyúak versenyében 237,5 kg-os teljesítménnyel lett 
második. (Érdekesség, hogy a 44 évvel ezelőtti ezüstérmet a 
Magyar Rádióban az a Novotny Zoltán közvetítette, aki ezen a 
héten ünnepli 80. születésnapját.)
 A Leninvárosi MTK, később az Olefin SC sportolója 1980-ban 
Moszkvában is ott volt az olimpián, ám ottani versenyzése már 
kevésbé volt sikeres, helyezetlenül zárt. Kőszegi György 1974-
ben a manilai világbajnokságon 106 kg-os világcsúcsot állított 
fel szakításban. A tiszaújvárosiak nyíregyházi születésű emelő-
jének Ecser Károly (1964-ben a tokiói olimpia 5. helyezettje, 
1965-ben összetettben  Európa-bajnok és ugyanebben az évben 
VB bronzérmes) volt a mestere és 1973-ban robbant be a vi-
lág élvonalába. Kőszegi számos Európa- és világbajnoki érmet 
szerzett a múlt század ’70-es éveiben, öregbítve ezzel klubja, 
városa és országa súlyemelősportjának hírnevét. 2001-ben fiata-
lon, mindössze 51 évesen hunyt el, hosszan tartó súlyos beteg-
ségben. Tiszaújváros nem feledkezett meg sikeres versenyzőjé-
ről, hiszen emlékére súlyemelő viadalt rendeznek, melyen rend-
re ott van a díjátadók között Kőszegi György családja is.
A sportolóval 2000-ben a Sydney-i nyári olimpia előtt néhány 
hónappal találkoztam, az akkori beszélgetést idézem most fel. 
- Remélem nem haragszik meg a következő kérdésemért, de ön 
egy „kis ember”, mármint nem nagy a termete. Mégis miért a 
súlyemelést választotta?
- A magasságom valóban nem nagy, 158 cm vagyok, az edző-
súlyom 56-57 kg volt, onnan fogyasztottam a lepkesúlyban ak-
kor felső súlyhatárának számító 52 kg-ra. Ezt a súlyt most is tar-
tom, 55-56 kg vagyok. A súlyemelés előtt 6 évig tornásztam. 
A bátyám súlyemelő volt és nekem mindig tetszettek az erős 
emberek. Nagyon vékony kisgyerek voltam, és szerettem vol-
na erős lenni. Amikor a tornát abbahagytam, titokban elkezdtem 
járni súlyemelő edzésekre. Így maradtam meg ennél a sportág-
nál, mert erős akartam lenni.
- Mit szólt ehhez a testvér?
- Ő örült neki, de a szüleim, főképp édesanyám azért annyira 
már nem, mert nem jó szemmel nézte, hogy „cipeljük” a nagy 
vasakat. Amikor azonban jöttek a jobbnál-jobb eredmények, ak-
kor azért ő is megbékélt vele, és örült, hogy szép sikereket érek 
el. 
- Beszélgessünk most az olimpiai szerepléséről, hiszen eredmé-
nyei alapján az 1976-os ötkarikás játékokra esélyesként érke-
zett, hogyan élte meg ezt a helyzetet?
- Valóban úgy mentem ki az ötkarikás játékokra, mint a súlyeme-
lés lepkesúlyú súlycsoportjának első számú esélyese. Már ko-
rábban is voltak remek eredményeim, melyek alapján megvolt 
a reményem a jó szerepelésre. Főképp szakításban nyújtottam 
olyan teljesítményt, amellyel előnyt tudtam szerezni a második 
fogásnemre, a lökésre. Sajnos utóbbiban már nem tudtam olyan 
eredményeket elérni, amiket szerettem volna. Kanadában, 1976-
ban az olimpián szakításban az utolsó kísérletemmel 107,5 kg-
os teljesítményt értem el, amivel 2,5 kg-os előnyre tettem szert 
a nagy rivális Alekszandr Voronyinnal szemben. Tudtam, hogy 

a szovjet versenyző, a mindössze 140 cm magas egykori cirku-
szi akrobata, jobb nálam lökésben, így a minimális előny kevés-
nek bizonyult, hogy meglegyen az összetett elsőség, az olimpi-
ai aranyérem. 
- Ennek ellenére volt remény arra, hogy a szakításban megszer-
zett előnyét megtartsa?
- Megvolt rá a lehetőségem, hiszen arra készültem, hogy ezt a 
csekély előnyt a második fogásnemben megtartsam. A nagy el-
lenfél ekkor is a már korábban említett Voronyin volt, akivel 
minden versenyemen nagyot csatáztunk. Tudomásom szerint, 
amikor visszavonultam, ő is abbahagyta a versenyzést, de jó lett 
volna, ha mindezt hamarabb teszi meg, mint én. Az, hogy érmes 
legyek, azt akartam, de a győzelmet is szerettem volna megsze-
rezni. Az utolsó fogásom a 130 kg után a 135 kg volt. Azért is 
mentem erre a súlyra lökésben, hogy meglegyen az első hely. 
Versenyen addig még sohasem teljesítettem ezt a súlyt, de bíz-
tam magamban, ám a lábam erőállapota nem volt olyan, hogy 
teljesítsem a gyakorlatot. A súlyt felvettem ugyan, de nem tud-
tam vele felállni. Ha ez sikerült volna, akkor kaptam volna már 
olyan biztatást, lett volna bennem annyi akaraterő, hogy meg 
tudjam csinálni. 
- Indult 1980-ban a moszkvai olimpián is, de ott már nem volt si-
keres, hiszen érvényes kísérlet nélkül esett ki a versenyből. Ho-
gyan emlékszik vissza arra a versenyére?
- Valóban, ez a moszkvai verseny nem úgy alakult, ahogy sze-
rettem volna. Azt kell, hogy mondjam, a moszkvai versenyeket 
sosem szerettem, valahogy mindig olyan mumus volt számom-
ra abban a városban versenyezni. A felkészülés során olyan jó 
erőnléti állapotban éreztem magam, hogy senki nem gondolt er-
re a kudarcra, így én sem. Az olimpia színhelyén a fogyasztással 
is akadtak problémák. Valamit elronthattunk, nem úgy fogyasz-
tottam ugyanis, mint az előző versenyeken, és ez megbosszul-
ta magát. 
- Visszatérve a montreáli olimpiára, ott milyen volt az érdeklő-
dés a súlyemelés iránt?
- Nagyon sok néző volt kíváncsi a sportág küzdelmeire, minden 
versenynapon sokan szorítottak a lelátón. Az amerikai kontinen-
sen a súlyemelés nem tartozott a legnépszerűbb sportágak kö-
zé, hiszen csak egy-két jó versenyzőjük volt, mégis megvolt az 
érdeklődés. A sportot, főleg az olimpiát ugyanis igen-igen sze-
rették, és ez igaz volt az én sportágamra is. Az olimpiai faluban 
és a városban is megismerték a versenyzőket, figyelemmel kí-
sérték a különböző sportágak küzdelmeit. A hosszú hajam miatt 
ott is és máshol is gyakran felismertek az utcán, de igaz volt ez 
a többi versenyzőre is. Azt sajnálom, hogy az olimpiai megnyi-
tón nem vehettem részt, mivel a súlyemelők - főleg az alacsony 
súlycsoportokban indulók - azokban a napokban már a verseny-
re és a fogyasztásra koncentráltak. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy a kanadai magyarok közül sokan segítettek nekünk. A ko-
rábbi sikeres súlyemelő, Huszka Mihály is, aki akkor már ott élt, 

és mindig jött a magyar csapatért, ha valahová menni kellett, sa-
ját kocsijával hozta-vitte mindenhová a versenyzőket. 
- Az 1972-es müncheni olimpián történt terrorcselekmény ha-
tása mennyire érződött az 1976-os játékokon, mennyire árnyé-
kolta be ezt az eseményt? Ebből mit vettek észre, mit tapasztal-
tak a sportolók?
- Nagy hangsúlyt fektettek a biztonsági intézkedésekre. A ver-
senyhelyszínek és az olimpiai falu minden bejárati kapujánál 
biztonsági őrök voltak, minden csomagot átvizsgáltak, minden-
kinek megnézték mágnesdetektorral a ruházatát, hogy nem ho-
zott-e magával valamilyen idegen tárgyat, fegyvert, vagy ahhoz 
hasonlót. Az olimpia hangulatára véleményem szerint ez nem 
volt negatív hatással. Az óvintézkedéseket a sportolók nem vet-
ték zaklatásnak, hanem természetes dologként élték meg. Tudo-
másul vettük azt, hogy mindez a mi érdekünkben történt, nem 
volt felháborodás miatta. 

Brézai Zoltán

A szakítás volt Kőszegi erőssége. Ebben a fogásnemben világcsúcstartó is volt. 
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„Versenyen addig még sohasem teljesítettem ezt a 
súlyt, de bíztam magamban, ám a lábam erőállapo-
ta nem volt olyan, hogy teljesítsem a gyakorlatot. A 
súlyt felvettem ugyan, de nem tudtam vele felállni.”

„A bátyám súlyemelő volt és nekem mindig tetszet-
tek az erős emberek. Nagyon vékony kisgyerek vol-
tam, és szerettem volna erős lenni. Amikor a tornát 
abbahagytam, titokban elkezdtem járni súlyemelő 
edzésekre.” 

Kőszegi György 1976-os olimpiai szereplése, a lepkesúly (52 
kg-ig) súlycsoportjának végeredménye:
1. Alakszandr Voronyin (Szovjetunió), lökés: 105 kg, szakí-
tás: 137,5 kg, összetett: 242,5 kg).
(Szakításban 141 kg-os világcsúcs, de a versenybe csak a 2,5 
kg-mal osztható eredményt vették figyelembe, így ezt nem 
számították az összetett eredménybe.)
2. Kőszegi György (Magyarország), lökés: 107,5 kg, szakí-
tás: 130 kg, összetett: 237,5 kg.
3. Mohammad Nassiri (Irán), lökés: 100 kg, szakítás: 135 kg, 
összetett: 235 kg.

A két tiszaújvárosi súlyemelő legenda, Ördögh István és 
Kőszegi György emléktáblája a súlyemelőcsarnok falán. A lepkesúlyú erős ember. 



Néhány hét múlva nyithat a strand
Lassan végre itt a nyár, és meleg az idő, men-
nék a strandra, ha engedné a szóvivő. Nap-
fény, sör, bikinis lányok - van ennél jobb do-
log? Valószínűleg Müller Cecília országos 
tisztifőorvos szerint sincs, mert úgy néz ki, 
hogy most már a strandolást is engedélyezi. 
Mivel már nagyon várom, hogy a medence 
szélén napozó nénik örömére bombát ugor-
hassak a vízbe, megkérdeztem Ódor István-
nét, a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, 
hogy mik a hírek az idei strandszezonról.

- Mikor nyit, illetve kinyithat-e egyáltalán a 
strand az idén?
- Arra kaptunk lehetőséget a hatóságoktól - 
többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosz-
tályától -, hogy a strand, de csak, és kizárólag a 
strandmedencék kinyissanak. A határozatukban 
országos szinten megtiltják a termálmedencék 
megnyitását, tehát a gyógyfürdő épületét egye-
lőre nem nyithatjuk meg a vendégek előtt. Van 
két kültéri gyógymedencénk is, sajnos azokat 
sem használhatják a vendégek. Csak azokat 
a medencéket lehet megnyitni, amelyek nem 
gyógyvízzel üzemelnek, mert rendkívül fontos 
a megfelelő fertőtlenítőszer-adagolás, mely a 
gyógyvíz esetében nem megengedett.
- Milyen előkészületek szükségesek a nyitáshoz, 
és ezek meddig tartanak? Mikor lehet megnyit-
ni a strandot?

- Megkezdtük azokat a szokásos karbantar-
tási munkákat, amiket tavasszal egyébként is 
meg szoktunk csinálni. Ilyenkor átvizsgáljuk a 
strand teljes területét, valamint a strandmeden-
cék burkolatát, mert az előző szezon alatt, illet-
ve a tél folyamán ezek sérülnek. Készítettünk 
egy összesítést, hogy milyen típusú munkákat 
kell elvégezni, amelyeknek egy részét a fürdő 
dolgozói végzik el - kertészeti, takarítási mun-
kák, vízgépészeti karbantartások. Vannak olyan 
típusú feladatok, amelyeket külső kivitelezővel 
végeztetünk el, ezeknek a munkáknak a pályáz-
tatása a napokban zajlott le. Úgy tervezzük, 
hogy a munkálatok kivitelezése három-négy 
héten belül készül el. Ezután takarítjuk, fer-
tőtlenítjük a medencéket, feltöltjük vízzel, be-
állítjuk a vízhőfokot, és amikor azt mondjuk, 
hogy üzemkész a medence, akkor vízmintát ve-
szünk, és azt a vízmintát elküldjük egy akkre-
ditált laborba. Ha onnan megkapjuk a negatív 
vízminta-eredményt, csak akkor lehet megnyit-
ni a strandot. A nyitás napját be kell jelenteni a 
katasztrófavédelem, a vízügyi hatóság és a né-
pegészségügy felé. Tekintettel arra, hogy jelen-
leg is nagyon sok a bizonytalansági tényező, il-
letve a már említett feladatokat el kell végezni, 
így terveink szerint június végén - július elején 
várható a strand megnyitása.
- Gondolom nagyon szigorú feltételekhez kötik 
az üzemeltetést. Mik azok a legfontosabb dol-
gok, amiket a vendégeknek mindenképpen tud-
niuk kell?
- A népegészségügyi főosztály kiadott egy 10 
oldalas kötelező érvényű ajánlást, ami tartal-
mazza azokat a feltételeket, amelyek betartá-
sa mellett lehet üzemeltetni a strandmedencé-
ket. Az ajánlás szerint úgy kell meghatározni a 
befogadható vendéglétszámot, hogy az egy fő-
re jutó pihenőterület nem lehet kisebb, mint 16 
négyzetméter. Ez alapján a zöldterületen körül-
belül 2000 fő tartózkodhat. A medencék eseté-
ben 4 négyzetméternyi vízfelületet kell bizto-

sítanunk vendégenként. A medencékben lévő 
engedélyezett fürdőzők száma semmilyen kö-
rülmények között nem léphető túl, ezért a für-
dőnkre vonatkozó jogszabályok szerint a víz-
ben egyidejűleg 600 fő tartózkodhat majd. 
Ezek figyelembevételével egyidejűleg mintegy 
2600 főt engedhetünk majd be a fürdő terüle-
tére. A zuhany használata a vízbelépés előtt és 
után is kötelező, a medencébe lépes előtt kö-
telező lesz az alapos szappanos előfürdő. Az 
ajánlás nem beszél arról, hogy a fürdőzőknek 
maszkot kell hordaniuk. A csúszdákat és a sod-
ró folyosót lehet majd használni, de a csúszdák 
esetében meg kell lennie a másfél méter távol-
ságnak a sorban álló vendégek között, viszont 
semmi olyan élményelemet nem lehet használ-
ni, amely aeroszol képződéssel jár. A takarítás-
ra az eddiginél is nagyobb gondot fordítunk, 
kötelezően óránként fertőtlenítő felülettisztí-
tást kell majd végezni minden olyan felületen, 

amellyel a vendégek érintkezhetnek.
- Nem szeretném kihagyni a legfontosabb kér-
dést, lehet-e majd sört inni és lángost enni a 
strandon?
- Igen, de ahhoz kellenek az üzemeltetők, mert 
a büfék bérbe vannak adva. Az ajánlásban meg-
vannak a rájuk vonatkozó szabályok is. Ennek 
egyik pontja az, hogy a vendéglátóhelyek üze-
meltetése során be kell tartani a nem egy ház-
tartásban élő vendégek közötti 2 méteres távol-
ságot. Ez azt jelenti, hogy a büféseknek úgy 
kell majd elhelyezni az asztalokat, hogy 2 mé-
ternél ne legyenek közelebb egymáshoz a ven-
dégek, és sorban álláskor is biztosítani kell a 
2 méteres távolságot. Ezen kívül gondoskod-
niuk kell a dolgozóik személyi higiéniájáról, a 
maszk és kesztyű használatáról. Ennek betartá-
sa a büfé üzemeltetőjének a felelőssége.

Surányi P. Balázs

Péter, az erős tűzoltó
ERŐSEMBERSPORT. Juhász Péter a Ti-
szaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ségen dolgozik, vonulós tűzoltó. Részt vesz 
a tűzoltásban, segít a bajbajutottakon, ezek 
teszik ki a munkás hétköznapjait. Szaba-
didejében pedig testedzéssel foglalkozik. A 
tűzoltóknak egyébként kötelező is a rendsze-
res sport, szükségük van a jó állóképességre. 
Péter nem elégedett meg ennyivel, erejét sze-
reti megmutatni, megmérettetni különböző 
erősember versenyeken. És nem is akármi-
lyen eredményeket ér el, legutóbb május el-
sején a Győrben megrendezett országos baj-
nokságot nyerte meg, immár harmadszor. 

- Kissrác koromban inkább magas voltam, mint 
izmos - meséli mosolyogva Péter. - Mint a leg-
több fiú gyerek, én is kipróbáltam a focit, de 
nem igazán találtam meg benne a számításai-
mat. Mivel magasságomhoz képest elég vé-
kony voltam, anyukám tanácsára elkezdtem 
erőfejlesztéssel foglalkozni. Akkoriban elég 
könnyedén pakoltam magamra az izmokat, a 
60 kilós gyerekből néhány hónap alatt 90 kilós 
lett, most pedig több, mit 130 kilót mutat a mér-
leg, ha ráállok.  

- Mikor érezted azt, hogy amellett, hogy szíve-
sen edzel konditermekben, meg is szeretnéd mé-
retni magad versenyeken?
- Az erősember karrieremet megelőzte nyolc 
év súlyzós edzés, illetve erőemelő verseny-
zés. 2007-ben fogtam először súlyzót a kezem-
be. 2008-ban indultam el az első erőemelő ver-
senyemen. 2013-ig folyamatosan versenyez-
tem, majd jött két év szünet. 2013 októberében 
ugyanis lesérültem, aztán kórház, műtét, fel-
épülés következett, de megmondom őszintén a 
motiváció is elhagyott abban az időben. Majd 
2015-ben felszereltem tűzoltónak, ekkor már 
hiányzott a sport és a versenyzés. Itt, a tisza-
újvárosi tűzoltóságon örömmel tapasztaltam, 
hogy egy meglehetősen sportos csapatba ke-
rültem, van konditerem, ahová a kollégák rend-
szeresen eljárnak. Csatlakoztam hozzájuk, na-
gyon jó, hogy nem egyedül kell edzenem, ha-
nem mindig vagyunk öten, hatan. Együtt sok-
kal könnyebb. Egy év múlva, 2016-ban el is in-
dultam az első versenyemen, megtetszett és az-
óta csinálom.
- Mi az, ami megtetszett neked ebben a sport-
ban?
-A sportág és a hozzá tartozó versenyrendszer 
is elég komplexnek mondható. Nem elég, ha 

valaki erős vagy statikailag nagy az ereje. Na-
gyon fontos, hogy az erő mellett legyen ügyes-
ség, állóképesség, legyen a sportolóban robba-
nékonyság, dinamizmus. Mivel ilyen összetett 
ez a sport, egy-egy verseny elég alapos felké-
szültséget kíván. Nekem szerencsém van, hi-
szen van lehetőségem a folyamatos edzésre. Az 
eszközeim megvannak, legyártottam magam-
nak, illetve segítettek a barátok, ismerősök, így 
otthon is tudok gyakorolni. Illetve, itt a lakta-
nyában a kötelező sportra kiadott időt én min-
dig a konditeremben töltöm.
- Milyen időközönként versenyzel?
- A versenyszezon áprilistól szeptemberig tart, 
ami 12-15 versenyt jelent nekem egy évben, 
így elég sűrű szokott lenni a nyár.
- Hány versenyszám van egy versenyen és me-
lyik a kedvenced?
- Öt vagy hat versenyszámban kell megméret-
tetnünk. Nekem a kedvencem a kőgolyó eme-
lés.  Itt az edzőteremben is van egy, amivel tu-
dok gyakorolni, de ez csak játékgolyó - mond-
ja mosolyogva - mindössze 110 kg. A verse-
nyeken minimum 150 kilósat kell felemelni. 
Emellett kell még például kamiont húzni, súlyt 
emelni két kézzel és egy kézzel, vagy traktor-
gumit átfordítani. 
- Hogyan alakul idén a versenynaptárad?

- Már beindultak a versenyek. Május elsején a 
győri versenyt is megrendezték zárt kapuk mel-
lett, nézők nélkül. De lesz még ezen a héten is 
versenyem és készülök Amerikába is, ahol egy 
nemzetközi versenyen szeretnék részt venni.
- A tűzoltói munkában gondolom előnyt jelent, 
ha valaki erős, edzett.
- Persze. Nagy szükségünk van, hogy edzettek 
legyünk, ne fáradjunk el egy mentés során, hi-
szen nem túl biztató, ha egy lihegő tűzoltó érke-
zik segítséget nyújtani. Sokszor jól jön az erőm 
a mentések során, a fogaskerék része vagyok az 
erőmmel, magasságommal együtt, de a tűzoltói 
munka csapatmunka, hiába vagyok erősebb a 
többieknél, egyedül nem boldogulnék. 

EMA
2007-ben fogott először súlyzót a kezébe. 
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„Terveink szerint június végén, július 
elején várható a strand megnyitása.”

Ódor Istvánné

Régi szép idők, távolságtartás nélkül. 

Juhász Péter háromszoros országos bajnok. Fotó forrás: Prémium Média & Sport Manage-
ment Zrt. 

„Nem elég , ha valaki erős vagy stati-
kailag nagy az ereje. Nagyon fontos, 
hogy az erő mellett legyen ügyesség , ál-
lóképesség , legyen a sportolóban rob-
banékonyság, dinamizmus.”

Juhász Péter
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