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2284 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
14 beteg. 
850 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. 
A tiszaújvárosi TESCO áruház vezetője ismertette a jár-
ványügyi helyzetben hozott intézkedéseket, melyek egyi-
ke, hogy az áruházban egyszerre maximum 184 ember 
tartózkodhat. 

2383 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
11 beteg. 
Emelkedett a fertőzöttek száma a világban, az európai halot-
tak felét idősotthonokban regisztrálták. 
877-en vannak kórházban, ebből 61-en lélegeztető gépen. 
Érettségi nélkül is lehet jelentkezni a technikumok kétéves 
képzéseire.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai már 
nem csak figyelmeztetik a szabálytalankodókat, hanem 
szankciókat is alkalmaznak a korlátozásokat be nem tar-
tókkal szemben. 

2443 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
12 beteg. 
899 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. 
A tiszaújvárosi piac vásárcsarnokában az eladók számá-
ra kötelező, a vásárlóknak pedig ajánlott a maszk vise-
lése. 

2500 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
10 beteg. 
927 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. 
Emelkedik a fertőzöttek száma, de sikerül laposan tartani a 
járványgörbét - közölte az országos tisztifőorvos. 

2583 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
8 beteg. 
931 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, köztük 52-en 
vannak lélegeztetőgépen. 
Új beruházás nem indul Tiszaújvárosban, de a folyamat-
ban lévő, pályázati pénzekből megvalósuló beruházáso-
kat folytatják - jelentette be Dr. Fülöp György polgár-
mester. 

2649 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
11 beteg. 
976 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, köztük 49-en 
vannak lélegeztető gépen. 
Tiszaújváros önkormányzata 50 pár gumikesztyűt aján-
dékozott a Brassai középiskolának a május 4-én kezdődő 
érettségi vizsgákra. 

2727 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 
9 beteg. 
983 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, köztük 50-en 
vannak lélegeztető gépen. 
Megkezdődött a tesztelés az Ezüsthíd Gondozóházban és 
Idősek Otthonában. 

Megváltozott mindennapok, különös ünnepek

Sokak életét átírja a koronavírus-jár-
vány, mindenki máshogy éli meg, éli 
túl ezeket a heteket, hónapokat. Az élet 
megy tovább, de másként, mint eddig. 
Új szabályok szerint, korlátozások kö-
zött telnek a mindennapok, s megvál-
toztak az ünnepnapok is.

Erika és Martin a napokban mondta ki 
a boldogító igent, az anyakönyvvezető 
és két tanú jelenlétében. Nem hatalmas 
násznép előtt, hanem maszkban készültek 
a fotók a tóparton. 
Holnap lesz május elseje, holnap lenne a 
majális, de egész májusban elmaradnak a 
tömegrendezvények, s ki tudja, mit hoz 
a június. Nem maradnak azonban ünne-
pi hangulat nélkül a tiszaújvárosiak, csak 
füleljenek a reggeli órákban, majd meg-
hallják. 
De vissza a hétköznapokhoz, és a járvá-
nyügyet helyi szinten kézben tartó pre-
venciós bizottsághoz. Dr. Fülöp György 
polgármester pénteken bejelentette, hogy 

szombattól kötelező maszkot viselniük 
a piaci vásárcsarnokban árusítóknak, és 
erősen ajánlott azoknak, akik ott vásá-
rolnak. Hozzátette, sajnos lazult a fegye-
lem, így a rendőrök mostantól nem csak 
figyelmeztetik a szabályszegőket, hanem 
szankciókat is alkalmaznak majd. 
A maszkviselés fontosságáról és szabá-
lyairól Pap Zsolt alpolgármester adott tá-
jékoztatást. Kiemelte: az egyszer haszná-
latos sebészeti maszkot 2-3 órán keresz-
tül lehet csak használni, utána ki kell dob-
ni. A mosható, fertőtleníthető, vasalható 
maszkot szintén 2-3 óra után le kell ven-
ni, és kitisztítani. Az alpolgármester ké-
réssel is fordult a tiszaújvárosiakhoz: 
- A maszkokat az utcán ne dobálják el - 
mondta Pap Zsolt -, szomorúan tapasztal-
juk, hogy nagyon sok helyen, nem csak 
a kukák mellett, hanem az utakon, járdán 
is vannak elhasznált maszkok, gumikesz-
tyűk. Az eldobált maszkok, kesztyűk a 
fertőzés továbbterjedését segítik elő. 
A prevenciós bizottság hétfői ülésén az 
idősotthonok kerültek fókuszba, felme-

rült az itt lakók és dolgozók tesztelésé-
nek lehetősége is. Gazdasági kérdésekről 
szólva a polgármester elmondta: 
- Rendelkezésünkre állnak a szükséges 
források az önkormányzati feladatok el-
látására. A jelenlegi helyzetben alapvető 
szabály, hogy új beruházást nem indítunk, 
de a folyamatban lévő, pályázati pénzek-
ből megvalósuló beruházásokat folytat-
juk mind a két általános iskolában, illet-
ve a Sportcentrumban. 
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságokkal kapcsolatban elhangzott: a 
cégek - kieső bevételeik ellenére - nem 
küzdenek likviditási problémákkal, mű-
ködőképesek, munkavállalóik bérét ki 
tudják fizetni. 
A polgármester tájékoztatott arról is, 
hogy bár a május elseje nem szokványos 
lesz, mégis megemlékeznek az ünnepről, 
melynek egyik eleme, hogy a Tisza Te-
levízió levetíti az utolsó, rendszerváltás 
előtti felvonuláson készült felvételeket. 
Áprilisban sem lesz testületi ülés, ve-
szélyhelyzetben a képviselő-testület fela-
dat- és hatáskörét a polgármester gyako-
rolja - emlékeztetett Dr. Juhos Szabolcs 
jegyző, aki összefoglalta a legfontosabb 
polgármesteri határozatokat ( például az 
idegenforgalmi-, illetve a gépjárműadó-
zással kapcsolatban, melyek megtekint-
hetők a városi honlap Koronavírus link-
jének megnyitásával - a szerk.)), és az ak-
tuális kérdésekről is szólt. Mint mondta, 
elmarad a május közepére tervezett tava-
szi közmeghallgatás sorozat, és tovább-
ra is szünetel a személyes ügyfélfogadás 
a hivatalban. Felhívta a figyelmet arra is, 
hogy az e-önkormányzaton keresztül bár-
ki rendezheti helyi adótartozását, a nap 
bármelyik szakában, kényelmesen, bank-
kártyás fizetéssel, egy tranzakcióval akár 
több adószámlán fennálló tartozás is ki-
egyenlíthető. 
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Cseke-Lévai Erika és Cseke Martin kimondták az igent. Esküvőjük szűk körben zajlott, mégis örökre emlékezetes marad. 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működőképesek, működnek.
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Édesapám emlékére
Eltelt öt év, és nem maradt más,

 csak emlék.
Emlék, amikor még voltál, 
gondoskodtál, tanítottál, 

példakép voltál.
Eltelt öt év, és más nem mutat utat. 

Köszönök mindent,
angyalok vigyázzák örök álmodat!

Mazsi

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, 
hogy szeretett Édesapánk, Nagypapánk, Papánk 

Bozsó Ferenc ABA
2020. április 18-án súlyos, méltósággal viselt betegség után 

életének 71. évében elhunyt.
Utolsó útjára szűk családi körben kísérjük.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot május 3-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688), majd május 4-től (hétfőtől) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.   Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-16  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus 

A nyilvános szentmisék és minden nyilvános liturgia 
szüneteltetéséről

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

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

Református
A kormányzati intézkedésekkel összhangban, a Magyarorszá-
gi Református Egyház Zsinati Elnöksége kérésének megfelelő-
en, annak visszavonásáig a gyülekezeteinkben is szüneteltetünk 
minden egyházi alkalmat. Kereszteléssel, esküvővel kapcsolat-
ban csak e-mailes és telefonos egyeztetésre van lehetőség szán-
dék bejelentésére, alkalmakat nem tartunk.
Temetés bejelentése szintén telefonon, és a továbbiakról akkor 
adunk tájékoztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com
Mobil: +36304861847

Görögkatolikus
„Nincs más út. Krisztus az Út. Az Atya nem Isten egyik neve a 
sok közül, hanem olyan Név a Fiú számára, amelyet csak kö-
nyörgés formájában lehet kiejteni, és amelyet csak úgy lehet se-
gítségül hívni, ha az ember részt vesz magában a Fiú életében. 
Ha Jézussal együtt imádkozunk, ha a Szentélek szól szívünk-
ben, akkor belépünk az Igen misztériumába, amely azonos a 
Fiú misztériumával: Nem a magam akaratát cselekszem, hanem 
azét, aki engem küldött.” (Marguerite Léna, filozófus, tanárnő)
Szombaton 17:30 esti istentisztelet. Vasárnap 10:00 reggeli is-
tentisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 esti istentisztelet (a szer-
tartásokra az imádkozók, korlátozott számban, a biztonsági elő-
írásokat, az egymás közötti távolságot megtartva, bejöhetnek).

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. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal 

(49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

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

ÖCSI MEGHALLGAT!
Szeretnénk lelkileg is támogatni az otthonaikban egyedül élő 
időseket, hiszen ez egy bizonytalan és magányos időszak le-
het számukra, ezért holnaptól elindítjuk az „ÖCSI meghall-
gat” kampányunkat. 
Három önkéntesünk: Jutka, Icus és Enikő minden nap 10 és 
16 óra között várják azon szépkorúak hívásait, akik magá-
nyosnak érzik magukat, beszélgetőpartnerre van szükségük.
Jutka 49/345-864, Icus 49/739-758, Enikő 49/739-059

AZ ÖCSI PSZICHOLÓGUSA SEGÍT!
Pálnokné Pozsonyi Márta pszichológusunk kedden és 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 kapcsolatot 
a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával (ÁNTSZ) az 
alábbi telefonszámokon, melyeket minden nap 17 óráig hív-
hatnak: 06-49/542-224, 06-49/542-227
06-30/612-9665. Koronavírusra utaló tünetek esetén telefo-
non keressék a háziorvosukat!

Növény
Ezzel a rejtvénnyel véget ér áprilisi so-

rozatunk. A megfejtéseket május 4-ig 

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu 

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaúj-

város, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2020. április 30.



Szükség esetén fogadja az óvoda a gyerekeket
A rendkívüli járványhelyzetben sok rendkí-
vüli intézkedés született és születik folyama-
tosan. Bezártak az oktatási, nevelési intéz-
mények, digitális tanrendre állt át a város is.  
Az óvoda azonban egy hete újra megnyitot-
ta kapuit, no nem úgy, mint előtte. Folyama-
tos szülői igényfelmérés mellett, szigorú kri-
tériumoknak megfelelve, csak a legszüksége-
sebb esetben fogadják a gyerekeket. Micski-
né Bodó Erzsébetet, a Tiszaújvárosi Napközi 
Otthonos Óvoda vezetőjét kérdeztük a rész-
letekről. 

- Március 17-étől rendelte el Tiszaújváros pol-
gármestere az óvodában a rendkívüli szünetet - 
nyilatkozta az óvodavezető. - Természetesen a 
szülők körében felmérést végeztünk, és az el-
látásra nem volt szükség. Azóta azonban eltelt 
egy hónap, és tudjuk, hogy a szülők számára 
sem megoldható minden esetben a munkahely-
től való hosszabb idejű távollét, ezért polgár-
mester úrral egyeztetve az elmúlt hétvégén egy 
újabb felmérést végeztünk a szülők körében, 
ami alapján néhány gyerek esetében mutatko-
zott igény az óvodai ellátásra.
- A jelenlegi járványügyi helyzetben milyen ez 
az ellátás?
- Természetesen a gyerekek ellátásában igazo-
dunk a kialakult járványügyi helyzethez, hiszen 
nekünk is meg kell tenni minden óvintézkedést 
annak érdekében, hogy a fertőződést és a fer-
tőződés kialakulását, terjedését megakadályoz-
zuk. Annak érdekében, hogy a tömegesedést el-
kerüljük az óvodában, a gyerekek ügyeleti ellá-
tási igényébe szűrőket építettünk be, amiről a 
szülőket is tájékoztattuk. 
- Mik ezek a szűrők?
- Nem tudjuk fogadni azon gyermekeket, akik-
nek az édesanyja kisebb testvérével jelenleg is 
otthon tartózkodik gyesen vagy gyeden, továb-
bá, ahol a szülő egyébként az iskoláskorú gyer-
mekével otthon kell, hogy tartózkodjon. Nem 
tudjuk fogadni azokat a gyerekeket sem, ahol 
bármelyik szülő munkanélküli, illetve, ahol a 

szülők számára biztosított az otthonról dolgo-
zás lehetősége. Nagyon fontos feltétel továbbá, 
hogy az óvodában csak teljesen egészséges és 
teljesen tünetmentes gyerekeket tudunk fogad-
ni. Addig, míg normál esetben, a normál műkö-
dés során egy kis orrfolyás, egy kis tüsszögés, 
bágyadtság belefér, ez most egyáltalán nem fér 
bele, tehát az óvodába csak teljesen tünetmen-
tes és teljesen egészséges gyerekeket tudunk 
fogadni.
- Hány csoportszobát kellett induláskor meg-
nyitni?
- Figyelembe véve a szülői igényeket, a múlt 
héten hat gyerek számára igényeltek ellátást, 
ám ez a szám, ahogy telnek a napok, egyre 
emelkedik. Jelenleg május végéig mértük fel a 
szülői igényeket, így 6-tól 16 főig terjed az el-
látási igény, de természetesen ez változhat is, 
hiszen ahogyan felmerül a szülőkben az ellátá-
si igény, úgy fogadjuk a gyerekeket. Azt azon-
ban mindenképpen szeretném elmondani, hogy 
ez a gyermekfogadás nem ad hoc jelleggel tör-
ténik, hiszen az óvodának fel kell készülnie a 
gyerekek fogadására, továbbá meg is kell in-
dokolnia a szülőnek, hogy miért kéri a gyerme-
ke ellátását. Az óvodának fel kell készülnie er-
re, hiszen a járványügyi helyzet miatt az óvodai 
alkalmazottak közül csak a legminimálisabb és 
legszükségesebb létszámot foglalkoztatjuk, a 
legminimálisabb és a legszükségesebb időtar-
tamig. Ezért kérem a szülőket, hogy ha bárki-
ben felmerül még ellátási igény, előtte minden-
képpen keressék az óvodavezető-helyetteseket 
az e-mail címeiken, és írják le pontosan, hogy 
melyik időpontban, milyen indokkal, hány órá-
tól hány óráig kérik a gyerekük számára az el-
látást. Erről egyébként tudnak a szülők, hiszen 
egy írásos tájékoztató anyagot tettünk közzé a 
facebook-os zárt csoportokon keresztül.
- Melyik óvodaépület van jelenleg nyitva?
- Jelenleg a Szivárvány óvodát nyitottuk meg. 
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a gye-
rekek fogadása kis csoportokban történik, ami 
azt jelenti, hogy maximum öt fő gyereket foga-
dunk egy csoportszobában, és ehhez rendeljük 

be az alkalmazottakat is. Felkészülve a gyere-
kek fogadására, az óvodai épületet teljesen át-
fertőtlenítettük, a csoportszobákat, az eszközö-
ket, játékokat, textíliákat, a Városgazda Non-
profit Kft. munkatársai pedig az udvari játéko-
kat fertőtlenítették át és azokat a játékelemeket, 
amelyeket most nem használunk, s éppen úgy, 
mint a közterületi játszótereket, körbekerítették 
szalaggal, hogy oda még véletlenül se menje-
nek a gyerekek. 
- Milyen óvintézkedéseket vezettek még be? 
- Valóban, néhány fontos óvintézkedést hoz-
tunk, ezek közül mindenképpen kiemelném, 
hogy minden gyereknek hoznia kell magá-
val egy váltás ruhát, hiszen az utcai ruhájában 
nem tartózkodhat a csoportszobában. Minden 
gyerek számára két öltöző- szekrényt biztosí-
tunk, az egyikben az utcai ruháját, a másikban 
az óvodai benti ruháját tároljuk. Bevezettük to-
vábbá azt is, hogy a szülők nem léphetnek be 
az óvoda épületébe, az óvoda bejáratai ajtajá-
nál az alkalmazottak veszik át tőlük a gyere-
keket és segítenek a kicsiknek az átöltözködés-
ben. Amikor a gyerek belép az épületbe, a be-
járati ajtónál kézfertőtlenítőket helyeztünk el, 
ott az alkalmazottak segítségével fertőtlenítjük 
a gyerekek kezét. A gyermekek a csoportszo-
bában szájmaszkot  viselnek, ezt azért tartot-

tuk fontosnak bevezetni,  mert a gyerekek élet-
korából adódóan, az egyébként javasolt szemé-
lyek közötti másfél-, kétméteres távolságtar-
tás ebben az életkorban nehezen kivitelezhető, 
hiszen a gyerekek egymással játszanak, illet-
ve az alkalmazottaknak is vannak olyan hely-
zetek, többek között a gyerekek öltöztetésé-
nél, mosdóban segítésénél, amikor nem tartha-
tó a másfél-, kétméteres távolság, ezért masz-
kokat viselnek a felnőttek is. A gyerekek na-
ponta többször végeznek fertőtlenítő kézmo-
sást, jelenleg nem textiltörölközőket, hanem 
papírtörlőt használunk a kéztörléshez. Étkezé-
sek alkalmával igyekszünk őket egymástól tá-
vol ültetni, tehát nem úgy ülnek, mint egyéb-
ként, a mindennapokban, öten-hatan egy asz-
talnál, hanem legalább másfél méterre egymás-
tól az asztaloknál. Az udvaron csak a kijelölt 
lefertőtlenített játszótereket használjuk és kér-
tük a szülőket, hogy délután, amikor érkeznek 
a gyerekekért, ne időzzenek az óvodai játszóte-
reken, hanem hagyják el azonnal az óvoda ud-
varát, hiszen ezeket a játszóelemeket most csak 
és kizárólag abban az időtartamban lehet hasz-
nálni, amíg a gyerek az óvodában tartózkodik. 
Természetesen egészségügyi intézkedésekre 
is gondoltunk, mint említettem csak teljesen 
egészséges gyerekeket veszünk be az óvodába, 
tehát a kis orrfolyás, kis köhögés, ment a hasa 
most nem fér bele ebbe az ellátásba.  Ameny-
nyiben bármelyiket tapasztaljuk napközben a 
gyermeknél, vagy, hogy az egészségestől elté-
rő tüneteket mutat, bágyadt, nincs étvágya, fo-
lyik az orra, fájlalja valamijét, azonnal elkülö-
nítjük a társaitól és a szülőket azonnal értesít-
jük. Amennyiben a családban vagy az egy ház-
tartásban élők közül bárki hasonló tüneteket 
mutat, kértük a szülőket, hogy akkor a gyere-
keket se hozzák az óvodába, tartsák otthon. Itt 
is érvényes az a szabály, amit egyébként a köz-
egészségügyi ellátás is betartat a magyar állam-
polgárokkal, hogy ha a családból bárki külföld-
ről hazatér - hiszen előfordulhat, hogy az apu-
ka kamionos vagy külföldön dolgozik - két hé-
tig az óvodás gyermeket sem hozhatják a szü-
lők az óvodába. Erről értesíteni kell az intéz-
ményt is, de nagyon bízunk benne, hogy nem 
fordul elő ilyen, amennyiben igen, úgy szigo-
rúan tilos óvodába hozni a gyermeket.
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- Múlt hét kedd óta jár a kisfiúnk óvodába, 
amióta beindult az ügyelet. Természetesen 
örülünk ennek, mint sokan mások, hiszen mi 
is azon szülők közé tartozunk, akik nem iga-
zán tudják megoldani a gyerek elhelyezését - 
mondta György László, aki kisfiát vitte haza 
hétfőn délután a Szivárvány óvodából. - Így 
is nehézkes volt az elmúlt egy hónap, de meg-
oldottuk. Ismerősök, barátok, családtagok fel-
váltva vigyáztak rá, úgyhogy nehézkes volt, 
logisztikát igényelt. A feleségem az egészség-
ügyben dolgozik, én a szolgáltatásban, mind-
kettőnknek ment tovább a munka.  Az óvodá-
ba nem léphetünk be, reggel beadjuk a gye-
reket, délután kihozzák nekünk az udvarra, az 
ajtóig bekísérhetjük, és be kell csengetni az 
óvónőknek, hogy megérkeztünk, így műkö-
dik. A fiúnk bár kicsi, de tudja, hogy járvány 
van, elmagyaráztuk neki, hogy sokat kell ke-
zet mosni. Igazából nincs bennünk félsz. 

„Figyelembe véve a szülői igénye-
ket, a múlt héten hat gyerek szá-
mára igényeltek ellátást, ám ez a 
szám, ahogy telnek a napok, egy-
re emelkedik. Jelenleg május végé-
ig mértük fel a szülői igényeket, 
így 6-tól 16 főig terjed az ellátá-
si igény.”

Micskiné Bodó Erzsébet

Óvodában a gyerek  

Lefertőtlenített játszóelemeken játszanak az ovisok. 

Az első héten hat gyereknek igényelték az óvodai ellátást. 

2020. április 30. Aktuális � 3.



Lassan éledezik a gazdaság: újranyitunk?

Együttműködés az érettségizőkért

Szombaton újra kinyit a piactéri lángosos, 
az elsők között, akik bezárni kényszerültek 
a koronavírus-járvány miatt.  Az egyik ked-
velt városközponti büfé is, ahol a saját és a 
városlakók egészségét szem előtt tartva dön-
tött úgy a tulajdonos, hogy a vészhelyzet ide-
jére bezár. Szigorú szabályok és létszámkor-
látozások mellett újranyitottak a konditer-
mek is, a szórakozóhelyek, kocsmák azon-
ban továbbra is zárva vannak.  

Valaki több mint egy hónapja bezárt, bedőlt 
vállalkozása. Mások próbálkoztak, de kereslet 
híján nem volt bevétel, a bérleti díjat kitermelni 
csak álom volt. Aki tudott, online üzemmódra 
kapcsolt,  új fejezetet nyitva vállalkozásában. 
Ki így, ki úgy vészeli át. Valaki az elején bezárt, 
aztán az óvintézkedéseket betartva újraindított. 
A Bethlen Gábor úti kerékpárkereskedés is.
- A járványveszély elején hirtelen minden meg-
állt, lelassult az élet - mondja Móricz Ferenc, a 
Garage Bike Tec tulajdnosa. - Otthon maradtak 

az emberek, sokan kimenni sem mertek. A bol-
tomba is egyre kevesebb vevő jött be, így be-
zártam, aztán egy hét elteltével újranyitottam, 
mert sok megkeresés érkezett telefonon, neten, 
így azóta itt vagyok. Az az igazság, hogy itt a 
tavasz és beindult a bringaszezon is, ráadásul, 
mivel bezártak az edzőtermek, uszodák, ezért 
akik mozogni akartak, futni kezdtek vagy ke-
rékpározni. Napról-napra egyre többen jönnek 
vásárolni, szervízelni, ha vevő érkezik vagy ke-
rékpárt kell javítani azt maszkban, kesztyűben 
teszem, a munka végeztével lefújom és áttör-
löm fertőtlenítővel a bringát, így adom át a tu-
lajdonosának. 
Bár a járvány tetőzését május harmadikára da-
tálták, a gazdasági élet lassan újraindul. 
- Mi március 27-én zártunk be, az újranyitást 
pedig május 4-ére tervezzük. A higiéniát betart-
va szeretnénk mindent újraindítani, előtte egy 
teljes nagytakarítást, fertőtlenítést csinálunk az 
üzletben és egy kis átalakítást is - nyilatkozta 
Lakatos Tamás, a Szent István úti Cipó Büfé 
tulajdonosa. - Másfél hónapot voltunk otthon, 
ha jól számolom, öt-hat hetet, igazából támo-
gatást nem mondhatnám, hogy kaptunk a kor-
mánytól, de máshonnan sem. Ez nagy anyagi 
kiesés, mert egy hónapig csak a pénz kiment, 
befelé pedig nem jött semmi. De most újra pró-
bálkozunk, új dolgokkal is, már meg is hirdet-
tük ezeket, hiszen szeretnénk azt a vevőkört új-
ra visszavonzani, ami volt. Még csak pakolunk, 
rendezkedünk, de már most sokan megállnak a 
nyitott ajtónk előtt, egy-egy ebéd, vagy egy jó 
gyros reményében, hétfőtől már az is lesz.
Valaki felújításra, üzlete, vállalkozása átala-
kítására használta ki a kényszerszünetet. Más 
nem kényszerült bezárni, így maradt, ahogy tu-
dott. 
Árpád úti szépségszalonjában egyedül dolgo-
zik Hell Zsófia kozmetikus, műkörmös. Nem 
kellett bezárnia, hiszen óvintézkedések mellett 
tovább tudta vinni vállalkozását. 

- Olyan 10% körüli bevétel kiesett, mert so-
kan nem mertek jönni a járványhelyzet miatt. 
Sokan maradtak, de vannak, akik megvárják, 
hogy véget érjen ez az egész, és utána jönnek 
vissza -nyilatkozta lapunknak Hell Zsófia. - 
Annyiban könnyebb nekem is egy kicsit, hogy 
hamarabb végzek, és akkor több szabadidőm 
van, ez a kellemes része.  Az elmúlt hetekben 
sokan bezártak, hogy megóvják saját maguk, 
a családjuk, meg a vendégek épségét is. Sokan 
át is jöttek hozzám más szalonokból. Nekem 
ez a saját üzletem, egyedül vagyok, a helyi-
ség a barátomé, és sikerült kitermelnem a bér-
leti díjat is, de mindenesetre jól jött ez a 4 hó-
napos felmentés, hogy nem kell KATA-s járu-
lékot fizetni.
Bő egy hónapos zárvatartás után hétfőn meg-
nyitott a City Fitnesz is. A konditerem szigorú 
korlátozásokat és óvintézkedéseket vezetett be, 
belépéskor lézeres testhőmérséklet-mérést vé-
geznek  és folyamatosan fertőtlenítenek. 
- Nagyon hiányzik már a mozgás, alig vártam, 
hogy kinyissanak a konditermek, bár ahogy 

tudtam, megoldottam otthon, de az nem ugyan-
az. Örülök neki, de egy kicsit lehet, hogy ko-
rai még a nyitás, magam sem tudom, de szerin-
tem én várok még a benti edzéssel néhány he-
tet, de sok ismerősöm, már hétfő óta újra el-
jár a terembe - mondta név nélkül egy tiszaúj-
városi nő. 
Nem tudni mikor éled majd az idegenforgalom, 
a vendéglátóegységek, kocsmák, bárok, kávé-
zók próbálkoznak. A teljes bevételkieséstől a 
házhoz szállítás mentette meg az éttermeket. 
Egy felmérés szerint mostanság alig harma-
dát költjük ruhákra, mint tavaly ilyenkor, ezt az 
összeget is leginkább a webshopokban hagyjuk 
ott és nem a kasszánál.  Nem repülünk, nem 
vonatozunk, és sokkal kevesebbet buszozunk, 
lelassult az élet, sokaknak nem kell munkába 
menni, így bérletet sem vesznek. Közlekedésre 
mindössze 14%-át költjük annak, mint tavaly 
ilyenkor. Mínusz 98%-on állnak a hotelek, mo-
telek, csupán minden 50. szálláshelyet foglal-
ták le az emberek. 
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Összesen több mint 160 végzős diák ül vissza 
az iskolapadba városunkban hétfőn. Május 
negyedikén kezdődik az érettségi időszak, a 
koronavírus miatt rendkívüli biztonsági in-
tézkedések mellett. Ezeket a szabályokat 
egyeztette a város, a gimnázium és a Mező-
kövesdi Tankerület vezetése múlt héten csü-
törtökön. 

- A tantermekben 9 főnél több diák nem tartóz-
kodhat, a bejáratnál mindenkinek kötelező lesz 
a kézfertőtlenítés, illetve mind a diákok, mind 
a felügyelő tanárok kapnak szájmaszkot és gu-
mikesztyűt. A tantermek előtt szintén lesznek 
kihelyezve kézfertőtlenítők - tudtuk meg Sza-
niszló Lászlótól a Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 
megbízott intézményvezetőjétől.
Az Eötvösben több mint 130-an kezdik meg az 
érettségi vizsgát, amihez 1000 darab szájmasz-
kot, illetve kézfertőtlenítőt biztosít az önkor-
mányzat.  
- A védőfelszerelések mellett nagyon fontos, 

hogy megtudjuk akadályozni azt, hogy a gye-
rekek egyszerre nagy tömegben érkezzenek, 
ezért abban egyeztünk meg Dr. Fülöp György 
polgármesterrel, hogy azokon a napokon, ami-
kor minden érettségizőnek jönnie kell, hétfőn, 
kedden és szerdán, azaz a magyar, a matemati-
ka és a történelem írásbeli érettségi napján, le-
zárjuk a teljes gimnázium előtti útszakaszt. Ez 
azt jelenti, hogy az említett napokon reggel 7 
órától a vizsga végéig nem lesz gépkocsifor-
galom, és a folyamatosan érkező gyerekeket, 
a kellő távolság betartásával, egyesével fogjuk 
majd beengedni az iskola épületébe. A vizsgák 
végeztével pedig a közterület-felügyelet mun-
katársai fogják felhívni a kiérkező érettségizők 
figyelmét arra, hogy ne álljanak meg beszélget-
ni, mindenki menjen egyenesen haza. 
A Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sá-
muel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájá-
ban 30-an kezdik meg az érettségit hétfőn, ha-
sonlóan szigorú óvintézkedések mellett. Ne-
kik 100 darab gumikesztyűt biztosít az önkor-
mányzat. 

Ema Megtörtént a védőfelszerelések átadása. 

A Garage Bike Tech tulajdonosa egy hét kényszerszünetet tartott, neki a kerékpárszezon 
startolása is segített fennmaradni.
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A Cipó büfé másfél hónap után újranyit, újdonságokkal.  

„Igazából támogatást nem mond-
hatnám, hogy kaptunk a kor-
mánytól, de máshonnan sem. Ez 
nagy anyagi kiesés, mert egy hó-
napig csak a pénz kiment, befelé 
pedig nem jött semmi.”

Lakatos Tamás

„Olyan 10% körüli bevétel ki-
esett, mert sokan nem mertek jön-
ni a járványhelyzet miatt. Sokan 
maradtak, de vannak, akik meg-
várják, hogy véget érjen ez az 
egész, és utána jönnek vissza.”

Hell Zsófia



És ti hogy vagytok, hétköznapi hősök?
Két héttel ezelőtt kereskedőt, gyógyszerészt 
és egészségügyi dolgozókat kerestünk fel, 
hogy megtudjuk, hogyan és miben változott 
a munkájuk, van-e bennük aggodalom, ho-
gyan érzik magukat. Most újra körbejártuk 
a várost és megnéztük, kik, hogyan dolgoz-
nak a járványhelyzet idején, kik állnak nap, 
mint nap csatasorba.

A védőnő

- Megváltozott a munkátok a járványhelyzet 
miatt?
- Igen, több szempontból is - meséli Kissné Ká-
nyási Anita védőnő. - Először is, tudni kell, 
hogy összesen kilencen dolgozunk védőnő-
ként, ezért, hogy ne legyünk egyszerre sokan 
ebben a kis helyiségben, felváltva, két csoport-
ban dolgozunk. A másik dolog, hogy nekünk is 
alkalmazkodni kellett a digitális világhoz. Ez 
egy kicsit szokatlan, hiszen nincs meg az a sze-
mélyes kapcsolat, amit eddig megszoktunk. Vi-
szont az a tapasztalatunk, hogy, mind a védő-
nők, mind a kismamák jól veszik az akadályt. 
Betartják az időpontokat, időben érkeznek, és 
mindig viselnek szájmaszkot. Ha valami prob-
léma adódik otthon, telefonon vagy videóüze-
netben keresnek minket. Nagyon fegyelmezet-
tek a kismamák. 

- Mi az, ami hiányzik?
- A személyes kapcsolat nagyon hiányzik, hi-
szen nekünk ez a munkánk része. A napi szin-
tű látogatások fontosak lennének, ahol szemé-
lyesen meg tudjuk beszélni a tapasztalatokat, 
élményeket, az esetleges problémákat. Tele-
fonon, meg a videochaten nem olyan. Az na-
gyon jól esik, hogy rendszeresen megköszö-
nik a munkánkat, azt hogy itt vagyunk, hogy a 
vizsgálatokat azért megtartjuk, még ha nem is a 
megszokott módon.  
- Félsz? Van benned aggodalom?
 - Egy kicsi. Igen van. De talán nem is magam 
miatt, hanem inkább a családtagok miatt, akik 
otthon várnak. Természetesen betartjuk a sza-
bályokat, másik ruhában vagyunk idebent, és 
másikba megyünk haza, de mégiscsak el kell 
jönnöm otthonról. Pontosan ezért próbálom 

„elengedni” ezt a történetet, amennyire csak le-
het. Nem nagyon nézek híradókat, csak a leg-
fontosabbakat olvasom el a vírussal kapcsolat-
ban. Én úgy vagyok vele, hogy jönni kell, ten-
ni kell a dolgunkat, és reméljük, ha betartjuk az 
óvintézkedéseket, akkor minden rendben lesz.

A takarítónő

Szabóné Barati Ildikó a II. Számú Lakásszövet-
kezetnél dolgozik takarítónőként, tizenkét kol-
léganőjével együtt. Egyikük azonban a korára 
való tekintettel nem vállalta a munkát, féltve az 
egészségét. 
- Megváltozott a munka a járványveszély mi-
att?
- Ugyanúgy van minden. Nem állt le a mun-
ka. Folyamatosan dolgozunk - mondta Ildikó. 
- Annyi a változás, hogy fokozott figyelmet 
kell fordítanunk a tisztaságra. Igyekszünk oda-
figyelni a fertőtlenítésre, sokkal gyakrabban, 
alaposabban kell takarítani, jönnünk kell min-
den nap. Azelőtt nem kellett minden nap taka-
rítanunk. Ez szerződéstől függ. Volt, ahol több-
ször, volt ahol egy héten csak egy-két alkalom-
mal kellett takarítani. Mióta tart ez a járvány-
helyzet mindenütt minden nap.  
- Vannak olyan fertőtlenítőszerek, amiket eddig 
nem használtak, és olyan felületek, amikre a jár-
ványhelyzet miatt nagyobb gondot fordítanak?

 - Eddig nem használt tisztítószereket nem tu-
dok mondani. Most is azokat a szereket hasz-
náljuk, mint korábban. Nem a fajtája, hanem a 
mennyisége változott meg. Sokkal többet ka-
punk, sokkal többet használunk. Azokra a fe-
lületekre, mint a villanykapcsoló, korlát vagy 
csengő, sokkal nagyobb figyelmet kell fordí-
tanunk, hiszen sokan használják, megfogják, 
megérintik. Azt tapasztalom, hogy a lakók is 
jobban vigyáznak most a környezetükre, vi-
gyáznak a tisztaságra. Nagyon együttműködő-
ek, sőt vannak, akik be is segítenek a takarí-
tásba, például hétvégén, amikor mi nem dolgo-
zunk. 
- Van önben félelem? 
- Igen, van bennem egy egészséges félelem. 
Persze megfordult a fejemben, hogy én is meg-
fertőződhetek, akár a munkám során, akár a 

boltban bevásárláskor, vagy bármikor, de pró-
bálok odafigyelni és minden szabályt betartani. 
- Milyen szabályokat kell betartania? 
- Védőmaszk és gumikesztyű mindig van raj-
tam, ez nagyon fontos. A hajamat össze kell 
fogni, a védőruházatunk pedig zártabb a szo-
kottnál. Mivel több lépcsőházban is dolgozom, 
így nagyon fontos, hogy amikor az egyik he-
lyen befejeztem a takarítást, akkor alaposan ke-
zet mosok, fertőtlenítek, mert nagyon oda kell 
figyelni, hogy át ne vigyem az esetleges vírus-
fertőzést egyik házból a másikba.

A vöröskeresztes

A Magyar Vöröskereszt sincs könnyű hely-
zetben, hiszen a kijárási korlátozás ellenére is 
szerveznek véradásokat, adományosztásokat, 
persze csakis szigorú szabályok betartásával.  
- A véradást most új protokoll szerint szer-
vezzük meg - nyilatkozta lapunknak Laták 
Kamilla, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szervezetének koordináto-
ra. - A véradókat minden helyszínen időpont-
ra hívjuk. A helyi lehetőségekhez igazítva, fé-
lóránként öt főt, húsz percenként három főt tu-
dunk fogadni. A véradókat egyesével telefonon 
felhívjuk, időpontot egyeztetünk, valamint te-
lefonon történik egy rövid egészségügyi szű-
rés is.  

- Nehezebb most a feladatokat ellátni?
- Természetesen ez a veszélyhelyzet nem köny-
nyíti meg a munkánkat. A feladatok egy kicsit 
megszaporodtak, a kollégák száma pedig csök-
kent. Azokat a kollégákat kell nélkülöznünk, 
akiknek kicsi gyermekeik vannak, és a bölcső-
de-, óvoda-, iskolabezárás miatt otthon kell, 
hogy maradjanak. Én szerencsés vagyok, hi-
szen egy támogató család áll a hátam mögött, a  
gyerekeim már nagyok, a férjem pedig otthon-
ról tud dolgozni, így minden lehetőség adott, 
hogy a feladataimat maradéktalanul el tudjam 
végezni. Ami nagyon rossz és lelkileg megvi-
sel, hogy nem látogathatom meg az anyukámat 
és a testvéreimet, ők több száz kilométerre lak-
nak Tiszaújvárostól. Ez az egyik, ami nagyon 
hiányzik. A másik dolog, ami megvisel, hogy a 
kikapcsolódási lehetőségek most nagyon kor-
látozottak. A sok munka mellett az embernek 
szüksége lenne egy kis feltöltődésre, de sajnos 
ezek most eléggé leszűkültek. Mindezek elle-
nére próbálok újra és újra erőt meríteni. Ebben 
sokat segít az, hogy az emberek sokkal segítő-
készebbek lettek. Nagyon jó érzés látni, hogy 
ebben a nehéz helyzetben egyre többen kere-
sik az önkéntes munka lehetőségét, az adomá-
nyozás valamilyen formáját. Mindenki egy ki-
csit empatikusabb lett, és ez nagy segítséget ad 
a hétköznapokban.

ema

Tavaszköszöntő  
hagyomány

A májusfaállítás a fiatalság tavaszi örömünnepe. A természet megújhodásának szim-
bóluma. Legtöbbször az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándéka. Erről szóló 
feljegyzések a XV. századtól vannak, de ez a szokás bizonyosan régebbi lehet, és Eu-
rópa-szerte ismert.
A májusfa sudár, a törzse gallyaitól megtisztított, hegyén lombos fa vagy szépnövésű 
ág. A legények legtöbbször éjszaka vágták ki és hajnal tájékán állították fel a helyi nép-
szokásnak megfelelően minden lányos ház elé együttesen, vagy mindenki a maga sze-
retője háza elé. A fa kivágása, hazaszállítása titokban történt, a legénybanda közös bi-
zalmas feladata volt. Sok helyütt csak a bíró és a pap háza, esetleg a templom előtt ál-
lítottak fel magas májusfát, a lányos házaknál kisebb fa díszelgett. A májusfaállítás áp-
rilis harmincadikáról május elsejére virradó éjszaka történt.  A májusfákat szalagokkal, 
ajándékokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral, apró tárgyakkal díszítették 
mielőtt a földbe ásták, vagy a kapufélfára, kútágasra kötözték volna. (Erdélyben rávés-
te a saját nevét a legény.) A májusfa állításának szokását a városokban is ismerik, de ma 
már elterjedt a májuskosár készíttetése és ajándékozása is.

V-S. Iné

„Igyekszünk odafigyelni a fer-
tőtlenítésre, sokkal gyakrabban, 
alaposabban kell takarítani, jön-
nünk kell minden nap. Azelőtt 
nem kellett minden nap takaríta-
nunk.”

Szabóné Barati Ildikó
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„A személyes kapcsolat nagyon 
hiányzik, hiszen nekünk ez a 
munkánk része. A napi szintű 
látogatások fontosak lennének, 
ahol személyesen meg tudjuk be-
szélni a tapasztalatokat, élmé-
nyeket, az esetleges problémá-
kat.”

Kissné Kányási Anita

„Nagyon jó érzés látni, hogy eb-
ben a nehéz helyzetben egyre töb-
ben keresik az önkéntes munka 
lehetőségét, az adományozás va-
lamilyen formáját.”

Laták Kamilla



Köszönet!
Március közepén lelassult az élet mindenütt, így városunkban is. 
Mindenkit az otthonmaradásra ösztönöztünk, hiszen csak így lehe-
tett felvenni a küzdelmet a koronavírus-járvány ellen. Egy fontos cél 
lebegett mindannyiunk előtt, ellaposítani azt a bizonyos görbét. Már-
cius közepén azonban gőzerővel beindult egy másfajta élet is, hiszen 
fenntarthatóvá kellett tenni azt az életformát, amelyet a hirtelen meg-
változott körülmények okoztak. A város működése nem állhatott le 
teljesen, vannak, akik otthonról dolgoznak, vannak, akik a munka-
helyükön állnak helyt a közösségért, akár egészségük veszélyezteté-
sével is, hogy alapvető szükségleteinket ellássák. Ezért pedig köszö-
net jár nekik.
 Anyáknak, akik otthonról dolgozva oldják meg a hétköznapokat, a 
szobájukban tanuló diákoknak, akik egyik-percről a másikra „karan-
tén oktatásban” folytatták tanulmányaikat. Köszönet illeti a peda-
gógusokat, akiknek „másodpercek alatt” kellett elsajátítaniuk a táv-
oktatás módszertanát. Köszönet az ÖCSI önkénteseinek, akik első 
szóra segítettek, amiben csak tudtak, maszkokat varrnak azóta is, és 
kézbesítik a rászorulóknak. Hatalmas köszönet a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ dolgozóinak, akik naponta több száz 
ember élelmezését oldják meg, valamint a Tiszaújvárosi Humán-
szolgátató Központ munkatársainak, akik időseinkről és elesett em-
bertársainkról gondoskodnak. Mindannyian köszönjük az üzletek-
ben dolgozó eladóknak, a gyógyszertárak alkalmazottainak, egész-
ségügyi dolgozóknak, mentősöknek, a Városgazda munkatársainak, 
amiért kitartóan dolgoznak értünk, hogy semmiben ne szenvedjen 
hiányt a város lakossága. Ugyanígy számíthatunk a polgárőrökre és 
a rendőrség dolgozóira, akikre most jóval több feladat hárul. 
A helyi sajtó munkatársainak is köszönöm, hogy mindenről tájékoz-
tatják a lakosságot, folyamatosan beszámolnak a járványhelyzet leg-
fontosabb tudnivalóiról. A polgármesteri hivatalban dolgozó kol-
légáimnak és a Prevenciós Bizottság minden egyes tagjának köszö-
nöm az áldozatkész munkát. 
A görbét sikerült ellaposítani. Sőt, Tiszaújvárosban jelenleg sincs tu-
domásunk fertőzött személyről. Hamarosan azonban egy új szaka-
szába érünk a védekezésnek. Az eddigieket mindenkinek köszönöm, 
a jövőről pedig továbbra is azt gondolom, hogy együtt sikerülni fog, 
legyőzzük az akadályokat, mert ez a város megmutatta, hogy a baj-
ban is erős! 

 Dr. Fülöp György 
 polgármester
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Vírusközelben Kelet-Angliában
A hivatalos statisztika szerint Nagy-Britan-
niában közel százezer magyar él. Tiszaújvá-
rosból is rengetegen költöztek Anglia, Skócia 
vagy Írország valamelyik városába, és sokan 
vannak a fővárosban, Londonban is. Haza-
látogatni most nem könnyű, legtöbben nem 
tudják vállalni a karantén idejét, így az itt-
hon maradottak - szülők, nagyszülők - ag-
gódnak a szeretteikért. Egyik tiszaújvárosi 
ismerősöm kilenc éve Ipswich városában la-
kik, ami Londontól száz kilométerre, észak-
keletre van, és gondozóként dolgozik egy 
privát idősek otthonában.

- Milyen most az élet Ipswichben?
- Az emberek jól állnak hozzá a szabályokhoz, 
betartják őket. Ahogy hallom, Tiszaújvárosban 
is, aki teheti, otthon marad, itt is alig vannak 
az utcákon, nem járnak sehová az emberek. Itt 
egy kicsit szigorúbbak a szabályok, nincsenek 
nyitva kertészáruházak, barkácsboltok, csak az 
élelmiszerboltok.
- Mit mond a híradó, sok fertőzött van?
- A norwichi kórház napi jelentéseit nézem, itt 
átlagban napi három-négy ember hal meg CO-
VID-19 fertőzés miatt. Nagy kórház, sok ezer 
embert ellátnak, ezekhez a számokhoz képest 
ez nem sok. Én Kelet-Angliában vagyok, nem 

ismerem a londoni helyzetet, de úgy tudom, ott 
sincs vészhelyzet. Azt láttam a hírekben, hogy 
a kongresszusi központból kialakítottak egy át-
meneti kórházat négyezer ággyal. Azóta nincs 
hír róla, hogy mennyire van tele, vagy nincs te-
le, de olyan sehol sincs, hogy az emberek a fo-
lyosón fekszenek ellátatlanul.
- Tehát akkor ott is az van mint itt, hogy a fő-
város az igazán fertőzött, vidéken nincs akko-
ra „gáz”.
- Azért azt nem mondanám. Sok COVID-os 
van szerintem. A hivatalos számok szerint az 
öregotthonok 10%-ában fordulnak elő meg-
betegedések, úgy gondolom, ez a szám na-
gyon-nagyon alul van becsülve. Szerintem itt 

nincs olyan öregotthon, ahol ne ütötte volna 
fel a fejét a COVID-19, hiszen a kórházakból, 
mint ahogy történt a Pesti úti idősotthonban is, 
teszt nélkül küldik haza az öregeket az idősott-
honokba. Hozzák-viszik a lakókat, ha panaszuk 
van, átviszik őket a kórházba, ott megvizsgál-
ják őket, belövik a gyógyszerszintjüket, aztán 
visszaküldik az idősotthonba. Biztos, hogy je-
len van, és biztos, hogy rengeteg egészségügyi 
dolgozó is fertőződött.
- Nálatok az idősek otthonában is vannak fer-
tőzött emberek?
- Igen, vannak. Az első hivatalos COVID-os el-
halálozásunk úgy történt, hogy a beteget visz-
szakaptuk a kórházból, és fogalmunk sincs, 
hogy hol kapta el, lehet, hogy a kórházban fer-
tőződött meg, de az is lehet, hogy mi vittük be. 
Senki nem tudja, mert itt nincsenek tesztelések, 
tehát senki nem látja át a dolgokat, nem látjuk 
összefüggésben az egészet, teljes a fejetlenség.
- Hogyan védekeztek az ellen, hogy bevigyétek 
a vírust?
- Amikor bemegyünk, teljesen át kell öltöz-
ni, kinti ruha nem maradhat rajtunk. Adnak 
sebészmaszkot, szemvédőt, kesztyű amúgy 
is volt mindig nálunk, és kapunk egy kötényt 
- tehát ne úgy képzeld el mint a fényképeken, 
hogy overállban szaladgálunk, hanem ilyen na-
gyon alap, nagyon egyszerű cuccot kapunk. Az 
épület háromszintes, és nincs átjárás a szintek 
között. Egy szinten dolgozik öt-hat gondozó, 
plusz a nővér, ő adja be a gyógyszereket, fel-
ügyeli a betegeket.
- Azt mondtad, hogy szerinted sok COVID-os 
van a lakosság körében is. Ezt miből gondo-
lod?
- Azt láttam az iskolánkban, hogy az emberek 
folyamatosan betegedtek meg, de csak enyhe 
tünetekkel. Lázas, köhög. A szülő köhög, az-
tán köhög a gyerek. Akkor az osztályból elkezd 
köhögni másik hat gyerek. De nem lehet meg-
mondani igazából, hogy mitől köhög, mivel 
nincs tesztelés, ezért csak sejtjük, hogy mi fo-
lyik körülöttünk. Sok ember mondta, hogy ja-
nuár-február környékén iszonyat betegek vol-
tak, influenzajellegű tünetekkel, és nem tudták, 
hogy miért. Csak sejtjük, hogy ez már végig-
ment egy csomó emberen, hiszen nagyon gyor-
san terjed, megállíthatatlan, nem lehet ellene 
védekezni. A munkatársam most nem érez íze-
ket, nem érez szagokat, és van egy kis hőemel-
kedése. Viszont nem köhög. Egy sima hasfájás 
is lehet tünete a COVID-19-nek, folyamatosan 
változik a tünetek listája, ami alapján valakit be 
lehetne sorolni, hogy mire gyanakszol. Tehát 
annyira szerteágazó, hogy követhetetlen. Mivel 
itt alig van tesztelés, viszont a tesztelt emberek 
közül 130 ezerről kiderült, hogy fertőzött, eb-
ből gondoljuk, hogy sokkal több ember kellett, 
hogy elkapja, kizárt dolog, hogy csak ennyien 
kapták el. Én is voltam rosszul, még március 

elején, nem tudom mi volt, csak sejtem, hogy 
ez már végigment rajtunk. Mikor már itt nagy-
ban tombolt a COVID őrület, akkor az egyik 
haverunknak az édesapja két hét karanténban 
volt. Két hétig kiköpte a tüdejét, minden tünetet 
produkált, és mégsem tesztelték. Nincs teszt, itt 
ez van,  alig tesztelnek. Az ovinkban viszont az 
egyik gyerek Olaszországból jött haza, őt kény-
telenek voltak letesztelni. A család több tagja 
mutatott tünetet, és a teszt után a gyerekről is 
kiderült, hogy fertőzött. Gondold el, egy he-
te hazajöttek fertőzötten Olaszországból, bent 
volt a gyerek az oviban, szerinted nem adta to-
vább? A szülőkről nem is beszélve, jártak dol-
gozni. Ez megy körbe, csak a legtöbb ember tü-
netmentes. Nincs tünet. És mivel rengeteg em-
ber jön-megy, és Anglia későn lett lezárva, meg 
nincs is lezárva, most is jönnek-mennek az em-
berek. Jönnek az idénymunkások, itt is le kell 
szedni a zöldséget, gyümölcsöt, különben ott 
rohad a földeken, ha nem lesz termény, akkor 
felmennek az árak, vagy import cuccokra lesz 
szükség. Meg aztán így bezárva nem is lehet 
élni, én nem értek egyet ezzel a maradj otthon 
nyár végéig dologgal.
- Nem parázol, hogy elkapod?
- Hát most mit parázzak, úgy vagyok vele, 
hogy nem lehet megúszni. Nem lehet. Azok 
esetleg megússzák, akik teljesen elszeparálód-
nak a világtól, fél évre, évre, azoknak van esé-
lyük. De te is hiába vagy bezárva, néha biztos 
le kell menned a boltba.
- Néha én is azon gondolkodok, hogy egyszer 
úgyis túl kell esni rajta. Beszéljünk inkább ar-
ról, hogy hogyan segíti a brit kormány a mun-
kásokat és a vállalkozókat.
- Ha tapasztalod magadon a tüneteket, láz, kö-
högés, és felmerül az esélye, hogy elkaptad a 
COVID-ot, akkor nem szükséges felhívni a há-
ziorvosodat, mert nem tud veled mit kezdeni, 
nem kell hívni a mentőket sem, mert ők sem 
tudnak mit csinálni, addig amíg túléled otthon, 
addig nem foglalkoznak veled. Szóval, ha ta-

pasztalod a tüneteket, fel kell menni a kormány 
weboldalára, ki kell tölteni egy A4-es forma-
nyomtatványt, és ezt a papírt el kell juttatnod 
a munkaadódhoz. Ez ad neked két hét otthon 
tölthető időt, és az állam fizeti a béred 80%-
át, tehát leveszi az anyagi terhet a munkaadód 
nyakából. Ez automatikusan jár mindenkinek. 
Van, aki tartós kényszerszabadságra kénytelen 
küldeni a munkavállalóit, azoknak az állam fi-
zeti a bérük 80%-át június végéig. A vállalko-
zások kamatmentes kölcsönt kapnak, haladékot 
kaptak a jövedelemadó befizetésére, és felfüg-
gesztették az épületek bérleti díjait, például ha 
egy bolt az önkormányzattól bérel helyiséget.
- A férjed kamionsofőr. Merre van most?
- Most nem jött haza három hétig, mert ami-
kor a gyerekek betegek lettek, úgy döntöttünk, 
hogy inkább ne jöjjön, mert egyszerre csak az 
egyikünk betegedhet le. Ha lebetegedsz, nem 
tudhatod, hogy a szervezeted hogyan fog rá 
reagálni - nagy eséllyel sehogy, semmi bajod 
nem lesz, de mi van, ha igen.
- Csak Anglián belül mozog?
- Anglián és Skócián belül amúgy sem jár kül-
földre. Távolsági sofőr, nem jár haza csak hét-
végén, de ő viszonylag védett, mert ez egy ma-
gányos szakma. Ül a kis fülkében, és ha megér-
kezik egy céghez, akkor most már nem fogad-
ják személyesen, hanem le kell rakni egy do-
bozban a papírokat. Tehát mindenhol szigorú-
an tartják a két méter távolságot a sofőröktől, és 
nagyon odafigyelnek. A legtöbb étterem be van 
zárva, nem is tud megállni enni, nincs bandá-
zás, tehát ők viszonylag kevés emberrel érint-
keznek. Ott él a fülkében, kicsit unalmas, de el-
van.
- Mire számítasz, mikor látogathattok leghama-
rabb Tiszaújvárosba?
- Senki sem lát annyira előre, de megvan a 
jegyünk augusztus végére - ha lehet, akkor me-
gyünk.

Surányi P. Balázs

Nyitva lehet, csak vendég nem mehet hozzá
Biztosan jól jött a gazdasági mentőcsomag 
néhány vállalat számára, melyek amúgy 
is túléltek volna, de a kormány munkaala-
pú társadalmának legnagyobb részét azok 
a vállalkozások teszik ki, akiken éppen nem 
segítettek. A gazdaságot ezek a kisvállalko-
zók pörgetik, és most ők kerültek választás 
elé - vagy újranyitnak, mert jönnek a szám-
lák, de ezzel veszélybe sodorják magukat, 
hogy elkapják a vírust, vagy biztonságban 
maradnak, de jövedelem nélkül. Fontos lett 
volna egy gyors állami beavatkozás, ami er-
re a néhány hónapra életben tartotta volna a 
szolgáltatószektort.

- Saját cégem van, 25 éve egyéni vállalkozó 
vagyok - mondja az egyik tiszaújvárosi fod-
rászat tulajdonosa. - Semmi járulékmentessé-
get, vagy tehercsökkentést nem kaptam a kor-
mány mentőcsomagjában. Most heti két napot 
dolgozok, hogy a járulékaimat, és a költségei-
met ki tudjam termelni, és akkor nagyjából nul-
lán vagyok. Fizetnem kell a rezsit, az adókat, és 
a munkabért. Nem állhatok le, mert mínuszba 
megyünk, és bár van vésztartalékunk, de nyil-
ván nem az a cél, hogy feléljünk mindent, utána 
meg pislogjunk. Amit érzek, hogy az emberek-

nek biztos, hogy nem lesz annyi pénzük, mint 
eddig. Most volt egy időszak, amikor mindenki 
tele volt vendéggel, az éttermek tele voltak em-
berekkel, de ez most meg fog szűnni, mert na-
gyon sok ember elveszíti a munkahelyét.
- Milyen intézkedés segített volna neked?
- Beszéltem cseh kollégákkal, náluk bezáratták 
a fodrászatokat, és kapnak állami támogatást. 
Az osztrákoknál szintén ez van, ott is kapnak 
állami támogatást. Az segített volna, ha bezár-
hattam volna, és adtak volna támogatást, nem 
csak a KATA-s vállalkozóknak adnának segít-
séget. Nekem az a tapasztalatom, hogy a kisebb 
városokban, falvakban, pont az egyszemélyes 
vállalkozás az, aki dolgozik. Az, aki segítséget 
kapott. Nincsenek rendesen átgondolva ezek az 
intézkedések. Nézd meg, mi van most a koz-
metikusokkal. A jelenleg hatályos szabályozás 
szerint a kozmetikák nyitva lehetnek, viszont a 
kormányrendelet szerint a kozmetikus felkere-
sése nem indok a lakhely elhagyására. Tehát a 
kozmetikus nyitva lehet, csak vendég nem me-
het hozzá.
- Nem segített semmit a mentőcsomag, nincs 
olyan része, ami ránk vonatkozna - mondja egy 
másik, kertészettel foglalkozó vállalkozó. - A 
járulékokat ugyanúgy be kell fizetni, mint ed-
dig, és fizetni kell a dolgozók bérét is.

- Tehát akkor ti sem állhattok le, nem mondhat-
játok, hogy otthon maradtok egy darabig biz-
tonságban.
- Nem, mert akkor végünk van. Fizetni kell a 
jövedelemadót, a társasági adót, az iparűzési 
adót, az egészségbiztosítást, a nyugdíjjárulékot 
és a munkanélkülieket. És akkor még most szól-
tak, hogy fizessünk be iparűzési adóelőleget is. 
Tehát nincs semmi kedvezmény, vagy bármi, 
ami segítene. Még jó, hogy bérleti díjunk, vagy 
hitelünk nincs. A héten bementem Miskolcra, 
mert elromlott a telefonom. Azt mondta a bolt-
ban a tulaj, hogy nem zárhat be, mert a pláza 
attól még kéri a bérleti díjat. De legjobban az 
egyedülálló anyákat sajnálom most, mert nem 
csak simán otthon kell maradni a gyerekekkel, 
hanem még iskolát is csinálni kell nekik, dol-
gozni így nem járhatnak, tehát nincs bevételük. 
Azzal meg nem idegesítem magam, hogy ösz-
szehasonlítgassam, hogy egy ilyen vállalkozás-
nak Ausztriában, vagy Németországban meny-
nyivel jobb, mennyi segítséget kaptak, mert 
nem változtat semmit, nekünk itt menni kell, 
aztán kész.
- Milyen intézkedés segítene?
- Az jó lenne, ha a járulékokba besegítenének, 
például ha az adóknak csak a 70%-át kellene 
befizetni, amíg ezek a korlátozások vannak. A 

munkánkhoz járművekre is szükség van, befi-
zettük a súlyadókat, cseréltünk nyári gumikat, 
az is nagy kiadás volt pont a mostani helyzet-
ben. Nekünk most még szerencsére nem sokat 
csökkent a bevételünk, de megtanultuk, hogy 
eddig is csak saját magunkra számíthattunk, 
meg most is.

Surányi P. Balázs

A háromszintes épületben nincs átjárás a szintek között. (Illusztráció.)
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„A vállalkozások kamatmentes 
kölcsönt kapnak, haladékot kap-
tak a jövedelemadó befizetésé-
re, és felfüggesztették az épületek 
bérleti díjait.”



Éljen május elseje!
Áfonyát, zoknit! - cseng kontrasztosan a fülembe a tavalyi május elsejei vásárból az árus hang-
ja. Sör, virsli - ez már egy jobb párosítás, amiről szintén a május elseje jut sokak eszébe. Idén 
nem lesz majális, elmaradnak a koncertek, a reggeli zenés ébresztés, a „TVK-s” babgulyás, a 
csillogós-pillangós festett gyermekarcok, a vérre menő medicinlabda-hajító verseny, az olvadó 
sóskaramella fagyi, a tóparti séta. 
Helyette marad a nosztalgia, régi és újabb emlékek, melyekből egy csokorral mi is hoztunk. 
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Növényi hulladék
égetése

Felhívjuk a Tiszaújváros közigazgatási területén kiskertmű-
velést folytatók figyelmét, hogy a környezetvédelemről szóló 
helyi rendelet előírásai szerint a levegő tisztaságának védel-
me érdekében csak a mezőgazdasági termelés során keletke-
ző növényi hulladék égetése végezhető május 1-ig. Ezen idő-
szakot követően szeptember 1-ig az avar és a kerti növényi 
hulladék égetése tilos.
Ipari eredetű és kommunális hulladék szabadtéri égetése az 
év minden szakában tilos.
A szabadtéri égetésre engedélyezett időszakban be kell tarta-
ni a tűzgyújtás alábbi alapszabályait:
- A szabadtéri tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felsze-
reléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
- A tűz nem hagyható őrizetlenül.
- Az égetés befejezését követően a helyszínt gondosan át kell 
vizsgálni és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kézi-
szerszámokkal meg kell szüntetni.
A termőföldnek nem minősülő ingatlanon köteles a tulajdo-
nos, vagy a használó a növényzet gondozását, száraz növény-
zettől mentes állapotban tartását rendszeresen elvégezni. 

Polgármesteri Hivatal

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 

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
ÜZEMELTETÉSI  MUNKATÁRS

munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozat-
lan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A távhőszolgáltatási üzem műszaki, kar-
bantartási, beruházási feladatainak előkészítése, koordinálása, 
az üzemvezető munkájának támogatása.
Pályázati feltételek:
• műszaki területen szerzett (gépészmérnöki vagy gépész tech-
nikusi) végzettség,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:  
• energetikai szakirányon szerzett végzettség
• tiszaújvárosi lakhely
A pályázathoz csatolni kell: 

• szakmai, fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 11.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „üzemeltetési munkatárs” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 15.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2020. május 20-tól tölthető be.
Érdeklődni a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen lehet.

Az emberi erőforrások minisztere - a veszélyhelyzet kihirdeté-
séről szóló 40/2020. (III. 11.)Korm. rendeletre figyelemmel - a 
2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás vonatko-
zásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg a 7/2020. 
(III. 25.) EMMI határozatában.
Az óvodai nevelésben részvételre kötelezetteket nyilvántartó, 
az óvodába járási kötelezettség teljesítését felügyelő Oktatási 
Hivatal a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról postai úton -vár-
hatóan 2020. április 6-10. között - értesítést küld azon gyerme-
kek lakcímére, akiknek a tárgyévben kezdődik meg óvodázta-
tási kötelezettsége (a részletes tájékoztatás a www.oktatas.hu 
honlapon elérhető).
Az Oktatási Hivatal által az óvodák fenntartóinak fenti tárgy-
ban megküldött tájékoztatója a www.tiszaujvaros.hu/korona-
virus honlapon érhető el.
Legfontosabb információk:
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) 
bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő-
napjától (2020. szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik.
2. A Tiszaújváros közigazgatási területén élő óvodaköteles 
gyermekek esetében a kötelező felvételi lehetőséget a Tisza-
újváros Város Önkormányzata fenntartásában működő Tisza-
újvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás 
köz 13. biztosítja.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné 
gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát - a kötelező felvételt 
biztosító óvoda adatainak megadásával - elektronikus úton, te-
lefonon vagy - különösen indokolt esetben - személyesen je-
lezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
3. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az 

óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartják 
meg. A gyermek felvételéről 2020. április 20-ig hoznak dön-
tést, melyről írásban értesítik a szülőket valamint az érintett 
gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda veze-
tőjét.
4. A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hiva-
talból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan 
gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés ar-
ról, hogy másik óvoda felvette volna őket. A gyermek felvéte-
léről írásban értesítik a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges ira-
tok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül 
majd sor. Ha tehát a szülő a kötelező óvodai felvételt biztosító 
óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, akkor nincs szük-
sége intézkedésre az óvoda felé, ugyanakkor javasolt, hogy 
legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az 
óvodával az ilyen esetekben is.
5. A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsé-
gének teljesítését követően, a nem a felvételi körzetében élő 
gyermekek felvételére vonatkozóan, a hozzá beérkezett szülői 
szándéknyilatkozatok alapján szabad férőhelyei függvényében 
beiratkozást tarthat, majd a felvételre vonatkozóan legkésőbb 
2020. április 30-áig döntést hoz.A felvételről írásban értesíti az 
érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellá-
tó óvoda vezetőjét.
6. A sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig a ki-
jelölt óvoda hivatalból felveszi és erről írásban értesíti a szülőt.
A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett orszá-
gos veszélyhelyzetben elsősorban a telekommunikációs eszkö-
zök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott 
óvodánál a beiratkozás rendjéről.

Az óvodai beiratkozások megváltozott rendje

Hulladékkezelés a házi karantén esetén

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.

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövede-
lemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatko-
zatot szükséges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
 
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány Kuratóriuma

Tájékoztatjuk a szociális étkeztetésben részesülőket, hogy - 
tekintettel a járványügyi helyzetre - a térítési díjak személyes 
befizetésére nincs lehetőség. 
Amennyiben meg tudják oldani, kérjék hozzátartozóik segít-
ségét a csekkek befizetéséhez vagy a térítési díj átutalásához.
Számlaszám: 11734114-15763923 
A közleményben kérjük, tüntessék fel az ellátott nevét.
Ha a fent leírtakra nincs lehetőségük, kérjük, gyűjtsék össze 
a csekkeket és a veszélyhelyzet elmúltával fizessék be a tel-
jes összeget.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 
2020/2021-es tanévre várja minden korosztályban a zenét ta-
nulni 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. április 30. Közlemények � 9.



Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem 

változik a május 1-jei ünnepnapon. A hulladékot változat-

lanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szál-

lítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihe-

lyezni.

A hulladékudvarok és a személyes ügyfélszolgálati irodáink 

a koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében 

továbbra is zárva tartanak, 2020. május 1-jén a telefonos 

ügyintézési lehetőség szünetel. 

További információ:

BMH Nonprofit Kft.

www.bmhnonprofit.hu

06 21 3500 111

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

A Tisza TV műsora
Április 30., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése
HétHatár: Tájékoztató a járványügyi helyzetről - Óvodába mehetünk? - Újranyitunk? - Érettsé-

gi start - Erkélykoncertek városszerte  -  Rajtra kész a Sportcentrum - Retro május 1.  
Hétről-Hétre: Akik minden nap dolgoznak: Hogy vagytok? - Idősek otthon vagy otthonban?-  
Lehmann testvérek karanténban - Testvérvárosi járványhelyzet: Rimaszombat -  BalkonGrill 

a’la Jani 
18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről

Május 1., péntek
18:00 Retro május 1.: Az 1993-as majális összefoglalója - Az 1986-os május elsejei felvonulás

   Május 3., vasárnap
 10.00 Egy hajóban - vallási negyedóra ( ismétlés 14 óráig )

 14.00 Válogatás a TFCT és a  Phoenix mérkőzéseiről. Ismétlés másnap reggel 7 óráig.
Május 4., hétfő

18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről
 19.00  Tisza TV retró: a 2005 áprilisi Családi magazin, ismétlés másnap reggel 7 óráig.

Május 5., kedd 
18.00 - 19.00  Tájékoztató a járványügyi helyzetről

Május 6., szerda: 
18:00 A Tisza TV rendes adása benne: HétHatár: Tájékoztató a járványügyi helyzetről - Meg-

kezdődtek az érettségik - Virtuális ballagás - Maszkban vagy maszk nélkül  
Hétről-Hétre: Akik minden nap dolgoznak: Hogy vagytok? - Karanténrádió – Szalonnasütőt a 

kertbe
Május 7., csütörtök

18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről.

Drahos Györgyné olvasónk a közelgő anyák napja alkalmából 
juttatta el versét szerkesztőségünkbe: 

Idén sok a változás, 
vírus miatt minden más. 
Egyet azért ne feledjünk, 
anyáknapját ünnepeljünk. 

Anya, nagyi és kereszt, 
köszönetet érdemel. 

Akár csak egy szál virág, 
hála s puszi velejár. 

Végezetül már csak annyit, 
amit nem feledhetünk: 
Szüleinknek szeretete

kíséri az életünk. 

10. � Paletta 2020. április 30.



A kézilabdázóknál is vége a bajnokságnak
KÉZILABDA. A Magyar Kézilabdázók Szö-
vetségének (MKSZ) elnöksége április elején 
döntött arról, hogy a koronavírus-járvány 
miatt befejezettnek nyilvánítja a 2019/2020-
as idény valamennyi MKSZ, illetve megyei 
szövetség által szervezett bajnokságát és ku-
paküzdelmét. A határozat értelmében az 
egyes bajnokságokban nincs bajnok és kieső 
sem. Tiszaújváros megyei pontvadászatban 
szereplő női és férfi együttese is immár a kö-
vetkező szezonra készül, ám kérdéses, hogy 
az mikor kezdődhet el. A Tiszaújvárosi SC 
kézilabda szakosztályvezetőjét, a női együt-
tes edzőjét, Bagdi Beátát kérdeztük a rész-
letekről. 

- Hogyan érintette önöket a döntés, és az azt 
megelőző időszak, amikor még teljes volt a bi-
zonytalanság a folytatást illetően?
- Már március közepén éreztük, hogy ez nem 
egy szokványos szezon lesz, valami fog történ-
ni. Folyamatosan edzettünk, készültünk a so-
ron következő bajnokinkra, de a március 21-
i Szerencs elleni hazai találkozót már nem le-
hetett megrendezni, mert akkorra már felfüg-
gesztették a bajnokságot. Innentől kezdve na-
gyon sok kérdés volt bennünk, hiszen egy te-
remsportágról beszélünk, és nem tudtuk elkép-
zelni, hogy mi lesz ezután, milyen megoldás kí-
nálkozik a folytatásra. Mivel az egészség a leg-
fontosabb, minden játékosom egyetértett azzal, 
hogy egy ideig nem lesznek mérkőzések. Saj-
náltuk ugyan, de nem lehetett mit tenni. Amíg 
bizonytalan volt a helyzet, nem mondta ki a 
szakszövetség, hogy befejezettnek nyilvánít-
ja a bajnokságot, és a Sportcentrum is nyitva 

volt, addig megvoltak az edzések az ifjúsági és 
a felnőtt csapatnál egyaránt. Miután megszüle-
tett a végleges döntés az MKSZ részéről, azaz 
„lefújták” az idei bajnokságot és a Sportcent-
rum is bezárt, onnantól kezdve már nem vol-
tak tréningek. 
- Mi lesz a játékosokkal, hogyan alakul a foly-
tatás?
- Ez nem egyszerű, hiszen május elejéig tar-
tott volna a bajnokság, de két hónappal hama-
rabb vége lett, és a nyári szünet így két hónap-
pal hosszabb lesz. Van egy facebook-os zárt 
csoportunk, ahol tudunk egymással kommuni-
kálni arról, hogy ki mivel tölti most az idejét, 
ki az, aki sportol. Felelevenítjük a régi kedves 
sportélményeinket is, ami ilyenkor sokat segít. 
Az ifi játékosokkal videóchaten szoktunk be-
szélgetni, próbáljuk hasznosan eltölteni az időt. 
Ebben az időszakban mindenki egyénileg pró-
bál mozogni, sportolni. Biztos vagyok benne, 
hogy nagyon nehéz lesz visszatérni, mert ren-
geteget fogunk kihagyni, és az egyéni sportolás 
az edzéseken megszokott gyakorlatokat nem 
tudja pótolni. Már most azon töröm a fejem, 
hogy mikor kezdjük el az alapozást, hiszen er-
re most a megszokottól jóval korábban kerülhet 
sor. Szépen, türelmesen, fokozatosan megpró-
bálom a játékosaimban mindezt tudatosítani. A 
legrosszabb az, hogy most teljes a bizonytalan-
ság, hogy mikor is kezdődik el a 2020/2021-
es bajnokság, hiszen már arra kell felkészíte-
ni a csapatot.
- Egy bizonytalan helyzetben hogyan lehet ki-
alakítani a keretet?
- Nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb 
el tudjuk kezdeni kisebb nagyobb csoportok-
ban a futóedzéseket az Ifjúsági parkban. Ezt 

nyár közepétől mindenképpen szeretném el-
kezdeni, mert ha az MKSZ jelzi, hogy mikor 
kezdődik az idény, akkor mi is nekivághatunk 
az erősítő és a labdás edzéseknek. A szabadban 
azonban csak a gyorsasági feladatokat tudjuk 
elvégezni, hiszen teremsportágként a taktikai 
elemeket csak a csarnokban tudjuk gyakorol-
ni, ám az alapozáshoz egyelőre a kinti felada-
tok tökéletesen megfelelnek. Már most várjuk 
a pillanatot, amikor megjön az értesítés a kö-
vetkező idény kezdetét illetően. El fogok be-
szélgetni a keret tagjaival, hogy kik azok, akik-
re számíthatok a jövőben is, de nem titok, hogy 
szeretnénk új játékosokat is a Tiszaújváros női 
együttesében látni. Természetesen nem feled-
kezhetem meg az ifjúsági csapat kézilabdázó-
iról sem, akik egyre ügyesebbek. Véleményem 
szerint abban a csapatban is vannak olyanok, 
akik szerepelhetnek majd a felnőttek között. 
Szerencsére mindannyian tiszaújvárosiak, így 
előttük a jövő. 
A férfi kézilabdázók is hasonló cipőben járnak, 
mint a hölgyek, hiszen a 2019/2020-as idény 
utolsó bajnokiját március 8-án játszották, a 
március 21-i meccsüket már meggátolta a vész-
helyzet. Bujdos Ferenc, a férfi együttes edző-
je a következőképpen nyilatkozott lapunknak. 
- Hogyan érintette a TSC csapatát az MKSZ 
döntése, miként élték meg ezt a játékosok és ön?
- Mivel ilyen helyzetben korábban senkinek 
nem volt része, nem tudta, hogy mire számít-
hat, mi fog történni. Az utolsó pillanatokban is 
edzést terveztünk, próbálkoztunk azzal, hogy 
lehet-e, érdemes-e folytatni a mérkőzésekre 
való felkészülést. Igyekeztünk a kialakult hely-
zethez alkalmazkodni, ami korántsem volt egy-
szerű. Ám idővel a körülmények úgy hozták, 

hogy nem lehetett több tréninget tartani. 
- Hogyan vélekedik a jövőről?
- Tervezni még nem tudunk semmit, mert 
nincs információnk arról, hogy meddig tarta-
nak a korlátozások. Jelenleg várjuk a híreket, 
hogy mikor lehet egyáltalán edzéseket tartani. 
Ám ezt rajtunk kívül álló okok döntik majd el. 
Most teljes a bizonytalanság, ugyanis nem tud-
juk, hogy mikor tetőzhet a járvány. A játékosok 
egyénileg próbálják „karban tartani” testi álla-
potukat. Ez a bajnokság furcsán fejeződött be, 
de reménykedünk abban, hogy ősszel a követ-
kező már el tud kezdődni. Bízom abban, hogy 
egy sikeres felkészülés után akkor már ismét 
ott lehetünk a mérkőzéseken.
- Az előző szezonnak 21 fős kerettel vágtak neki. 
A csapatában vannak idősebb és fiatalabb já-
tékosok is. Hogyan tudja őket most motiválni?
- Ez nem egyszerű feladat, hiszen ez egy telje-
sen újonnan alakult társaság, amelynek egyik 
része a Polgáron megszűnt kézilabdásokból jött 
össze, a másik pedig tiszaújvárosi sportolókból 
áll. Teljesen mások a célok, hiszen egy 50 kö-
rüli játékos már úgy van vele, hogy segít a fia-
talabb társainak a jelenlétével, azok fejlődésé-
ben, és legalább megvan a testmozgása, nem 
szakad el olyan gyorsan a sporttól. A fiatalok-
nak szüksége lenne a sok-sok munkára, de ez 
ebben a helyzetben most nem lehetséges. A leg-
több, amit egy játékos most tenni tud, hogy sza-
badidejében fut, biciklizik, esetleg kisebb erő-
sítő mozgásokat végez. A kialakult helyzetben 
mindenki próbálja úgy megoldani a mozgást, 
ahogy a lehetőségei, az ereje, a kitartása és az 
akarata megengedi. 

Brézai Zoltán

Halasztás és válogatottak edzőtáborozása
TRIATLON. A koronavírus-járvány miatt 
május 31-éig nem lehet triatlonversenyt ren-
dezni hazánkban. E miatt elhalasztják a má-
jus harmadik hétvégéjére tervezett  XXIX. 
Tisza Triatlont is.  Jó hír viszont, hogy va-
sárnaptól a 15 tagú válogatott keret - köztük 
öt tiszaújvárosival - három héten át Balaton-
bogláron edzőtáborozhat.

A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) elnök-
sége a koronavírus-járvány miatti veszélyhely-
zetre és a továbbra is hatályos kormányrende-
letre való tekintettel, valamint a Szakmai és 
Technikai Bizottság határozati javaslatait, illet-
ve a Versenyrendezői Bizottság javaslatait fi-
gyelembe véve határozatában a 2020. évi ver-

senynaptárban szereplő versenyek megrende-
zésének 2020. április 30-ig történő elhalasztá-
sának időpontját 2020. május 31-ére módosí-
totta.
Mint azt Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub elnökétől megtudtuk, a fenti okból 
adódóan az általuk megrendezendő XXIX. Ti-
sza Triatlont is el kell halasztani. A rendezők 
saját maguk és a versenyzők miatt is egy ké-
sőbbi időpontban - a hivatalos intézkedések, 
szabályozások függvényében - a jelenlegi el-
képzelések szerint szeptember első hétvégéjén 
szeretnék megrendezni a nagy hagyományokra 
visszatekintő viadalt. 
- Mintegy négy hét előkészítés után végre sike-
rült elérnünk, hogy május 3-ától három héten át 
15 tagú válogatott keretünkkel igénybe vehes-
sük a balatonboglári uszodát - tudtuk meg Leh-
mann Tibortól, az MTSZ szakmai alelnökétől. 
- A szövetség - térítés ellenében - leszerződik 
az uszoda üzemeltetőjével, a helyi önkormány-
zattal, így a napokban feltöltik a négypályás, 
25 méteres medencét, melyet kizárólag csak a 
triatlon válogatott tagjai használhatnak ez idő 
alatt. A táborozás - az egészségügyi előírások 
maximális betartásával -   vasárnap vírus-tesz-
teléssel kezdődik, melyet keretorvosunk végez 
el. A táborból - nem kötelezően - de szomba-
tonként haza lehet menni, a vasárnapi vissza-
érkezésnél azonban ismét a teszt lesz az első. 
Közel hat hét „víztelenség” után óriási lehető-

ség, hogy  végre ismét normális körülmények 
között úszhatnak versenyzőink. Az úszás mel-
lett természetesen a kerékpározás és a futás is 
hangsúlyos lesz a felkészülés során.  A sporto-
lókat hetente egy-egy edzőpáros segíti, irányít-
ja a Balaton partján. Jómagam Lipták Tamás-
sal, az MTSZ szakmai igazgatójával kezdem a 
sort, bennünket a Bajai Péter (Mogyi SE Baja) 
- Kuttor Csaba (Equilor Újduda SE) duó vált. A 
harmadik héten egykori csapattársam, a tiszaúj-

városi Török Alfréd (TuttoBici-Bottecchia SE) 
és dr. Pozsgay Gábor (Budaörsi TKE) kettőse 
nyújt majd szakmai útmutatást hazánk jelenlegi 
legjobb triatlonosainak, köztük a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub öt sportolójának, Putnóczki Dor-
kának, Lehmann Bencének, Lehmann Cson-
gornak, Sinkó-Uribe Ábelnek és Sinkó-Uribe 
Aurélnak is. 

SZIS

A fiataloknak sok-sok munkára lenne szükségük. 
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Ki tudja, meddig kell még várni, hogy ilyen jelenetet lássunk a pályán? 

Tavaly a TTk csapata nyerte el a bajnoki címet a Tisza Triatlonon.„Közel hat hét „víztelenség” után óriá-
si lehetőség , hogy  végre ismét normá-
lis körülmények között úszhatnak ver-
senyzőink. Az úszás mellett természe-
tesen a kerékpározás és a futás is hang-
súlyos lesz a felkészülés során.”

Lehmann Tibor



Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben 
2015-ben Hrágyel Dóra, a Kallós Zoltán Alapítvány munkatársa javaslatára született meg az el-
határozás, hogy április 24-e legyen a népviselet napja. Azóta a kezdeményezés évről évre egy-
re népszerűbb a világ minden táján. A program célja az, hogy kifejezze tiszteletünket elődeink 
előtt, felhívja a figyelmet értékeinkre, hogy büszkék legyünk rá, micsoda kincsnek vagyunk a 
birtokában, és hogy a népviseletek segítségével a magyar közösségek egy napra összekovácso-
lódjanak.
 Ebben az évben először csatlakoztak a Pántlika és a Kisbocskor néptáncegyüttesek tagjai is. Az 
eredeti felhívás szerint a szervezők arra buzdították a résztvevőket, hogy hordják teljes viseletü-
ket az utcán, az iskolában, a munkahelyeken egész nap, vagy válasszák ki annak egy darabját és 
párosítsák valamelyik hétköznapi ruhához. Jelen helyzetben néptáncosaink nem mehetnek se-
hová, otthon mégis magukra öltötték díszes öltözetüket, hogy egy fénykép erejéig megmutas-
sák, hogy pörög a szoknya, és hogy milyen jól áll a kalap. 
Mindkét csoport nagyon várja már, - Losonczi Benjámin Róbert művészeti vezetővel együtt - 
hogy minél előbb folytathassák próbáikat, felvehessék a viseletüket és rophassák a táncot a szín-
padon.

12. � Paletta 2020. április 30.
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